
 



 

  



 
 

ค ำน ำ 

 

  

กำรยำงแห่งประเทศไทย  (กยท.)  เป็นรัฐวิสำหกิจ  สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
มีวัตถุประสงค์เป็นองค์กรกลำงรับผิดชอบดูแลกำรบริหำรจัดกำรยำงพำรำของประเทศทัง้ระบบอย่ำง
ครบวงจร มีเอกภำพสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงเป็นอิสระ เพื่ อให้กำรใช้ยำงพำรำให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด  ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลำง
อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ   กำรวิจัย พัฒนำ และเผยแพร่ข้อมูล สำรสนเทศเก่ียวกับยำงพำรำ   
กำรรักษำเสถียรภำพระดับรำคำยำงพำรำ   กำรด ำเนินธุรกิจ  กำรจัดสรรประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม
และย่ังยืนเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของเกษตรกรชำวสวนยำง และผู้ประกอบกิจกำรยำงให้ดีขึน้  
และส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรปลูกแทนและกำรปลูกใหม่  

 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภำยใน
ของรัฐวิสำหกิจ พ.ศ.2555 ประกำศใช้เม่ือวันที่  23 สิงหำคม พ.ศ.2555 ก ำหนดให้รัฐวิสำหกิจถือ
ปฏิบัติตำมระเบียบดังกล่ำว   ซึ่งระบุถึงคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภำยใน  อ ำนำจหน้ำท่ีและแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน   และส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 
กระทรวงกำรคลัง ได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยในของรัฐวิสำหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 
2555  ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่วย
ตรวจสอบภำยในของรัฐวิสำหกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555  และมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบัติงำน
วิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน (IIA Standards)   

 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยใน  มีกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ
ตรวจสอบภำยในให้ทันสมัย   อีกทั ้งมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของ กยท.  
ส ำนักตรวจสอบภำยใน   จึงจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัตงิำนกำรตรวจสอบภำยใน กยท. ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2561 ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบและ 
หน่วยตรวจสอบภำยในของรัฐวิสำหกิจ พ.ศ.2555  และคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยในของ
รัฐวิสำหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555  เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้กำรปฏิบัตงิำนกำรตรวจสอบภำยในของ 
กยท. เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล   และส่งเสริมให้ กยท. สำมำรถพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยใน
และกำรปฏิบัตงิำนตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 : ภาพรวมการตรวจสอบภายใน 
 

1. บทน า 1 
 1.1 วตัถปุระสงค์ของคูม่ือการปฏิบตังิานการตรวจสอบภายใน 1 
 1.2 ขอบเขตของคูม่ือการปฏิบตังิานการตรวจสอบภายใน  1 
 1.3 โครงสร้างของคูม่ือการปฏิบตังิานการตรวจสอบภายใน 2 
 1.4 การปรับปรุงคูม่ือการปฏิบตังิานการตรวจสอบภายใน 3 
2. ค าจ ากดัความ 4 
3. ส านักตรวจสอบภายใน 6 

 3.1 ความหมายของการตรวจสอบภายใน 6 

 3.2 วตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบภายใน 6 

 3.3 ภารกิจของส านกัตรวจสอบภายใน 6 

 3.4 ขอบเขตการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 7 

 3.5 ประเภทของการตรวจสอบภายใน 9 

 3.6 กรอบการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 10 

  ประมวลจรรยาบรรณส าหรับนกัวิชาการตรวจสอบภายใน (Code of Ethics) 10 

  3.6.1  คณุสมบตัิของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน 13 

  ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน (Code of Ethics) 15 

  3.6.2  โครงสร้างของส านกัตรวจสอบภายใน 17 

  กฎบตัรของส านกัตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) 19 

  3.6.3  ความสมัพนัธ์ระหวา่งส านกัตรวจสอบภายในกบัหนว่ยงานอื่น  20 

  ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการตรวจสอบ  21 

  ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร 21 

  ความสมัพนัธ์กบัหนว่ยรับตรวจ 23 

  ความสมัพนัธ์กบัผู้สอบบญัชี (ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน) 23 

  ความสมัพนัธ์กบัหนว่ยงานก ากบัดแูลอื่น 23 

  3.6.4  หน้าที่ความรับผิดชอบของส านกัตรวจสอบภายใน 24 

  สทิธิของนกัวชิาการตรวจสอบภายใน 26 

  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการยางแหง่ประเทศไทย 27 

  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 27 

  การปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพพงึปฏิบตัิ 28 

  การตรวจสอบจรรยาบรรณส าหรับพนกังานและผู้บริหารของ กยท. 30 

  การตรวจสอบการทจุริต 31 
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  - ความหมายการทจุริต 31 

  - ประเภทของการทจุริต 32 

  - ปัจจยัการทจุริต 33 

  - ตวัชีว้ดัการทจุริต/ปัจจยับง่ชีก้ารทจุริต 34 

  - หน้าที่ความรับผิดชอบของนกัวชิาการตรวจสอบภายในในการตรวจพบการทจุริต 35 

  - กระบวนการเปิดเผยการกระท าผิดฯ การเสนอแนะให้มีการสืบสวนสอบสวนตามความเหมาะสม 36 

  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 37 

  การพฒันาทางวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่อง 39 

  ความเป็นอิสระของบคุคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบภายใน 40 

  3.6.5  การปฏิบตังิานและการรายงาน 40 

  3.6.6  การรักษาคณุภาพงานของนกัวชิาการตรวจสอบภายใน 41 

  การประเมินผลการปฏิบตัิงานการตรวจสอบภายใน 41 

  การประเมินทกัษะและความสามารถของนกัวชิาการตรวจสอบภายใน 46 

  การประเมินคณุภาพงานตรวจสอบภายใน 46 

  - วธีิการประเมินคณุภาพภายหลงัการปฏิบตังิานตรวจสอบ 46 

  - วธีิการประเมินตนเอง 47 

  - วธีิการประเมินคณุภาพจากภายนอกองค์กร 47 

  การส ารวจความพอใจของผู้ใช้บริการ 48 

  ดชันีวดัผลงานของส านกัตรวจสอบภายใน 48 
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ส่วนที่ 2 : แนวทางการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน 

 

1.  การวางแผน  

 1.1 การส ารวจข้อมลูเบือ้งต้นและการวิเคราะห์กลยทุธ์ของ กยท.  50 
  ผงัการไหลของกระบวนงาน การส ารวจข้อมลูเบือ้งต้น 51 
 1.2 การประเมินความเสีย่ง 52 
  1.2.1 การระบกุระบวนการปฏิบตังิาน 52 
  1.2.2 การก าหนดเกณฑ์การประเมินคา่ความเสีย่ง 53 
  1.2.3 การระบคุวามเสีย่ง 54 
  1.2.4 การระบผุลกระทบจากความเสีย่ง (Impact/Consequence) 54 
  1.2.5 การระบโุอกาสที่เกิดขึน้ของความเสีย่ง (Likelihood) 56 
  1.2.6 การจดัระดบัความเสีย่ง 57 
  การประเมินประสทิธิภาพการควบคมุภายในด้วยตนเอง (Control-Self Assessment) 58 
  ผงัการไหลของกระบวนงาน การประเมินความเสีย่ง 59 
 1.3 การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยทุธ์ 60 
 1.4 การวางแผนงานตรวจสอบประจ าปี  (Annual Internal Audit Plan) 60 
  1.4.1 วตัถปุระสงค์ในการจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 61 
  1.4.2 ขัน้ตอนในการจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 61 
  ผงัการไหลของกระบวนงาน การวางแผนงานตรวจสอบประจ าปี 68 
2.  การปฏิบัตกิารตรวจสอบ  
 ก่อนเร่ิมการปฏิบัตงิานตรวจสอบ  
 2.1 การวางแผนงานตรวจสอบในรายละเอียด (Detailed Internal Audit Plan) 69 
  2.1.1 การก าหนดวตัถปุระสงค์และขอบเขตของงานตรวจสอบ 70 
  2.1.2 การศกึษาข้อมลูของหนว่ยรับตรวจ 70 
  2.1.3 การจดัสรรทรัพยากร 72 
  2.1.4 การประเมินปัจจยัแวดล้อมทัว่ไปในเบือ้งต้นก่อนการตรวจสอบ 74 
  2.1.5 การจดัท าแนวทางการตรวจสอบ  (Audit Program) 74 
  2.1.6 การประชมุเร่ิมการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 76 
  ผงัการไหลของกระบวนงาน การวางแผนงานตรวจสอบในรายละเอียด 77 
  ผงัการไหลของกระบวนงาน การจดัท าแนวทางการตรวจสอบ 78 
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 ระหว่างการปฏิบตัิงานตรวจสอบ  
 2.2 การปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 79 
  2.2.1 วตัถปุระสงค์ของการประเมินประสทิธิภาพของการควบคมุภายใน 79 
  2.2.2 การประเมินและการทดสอบประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการควบคมุภายใน 80 

   การเลอืกใช้วิธีการทดสอบ 86 
   วิธีการก าหนดขนาดตวัอยา่ง 87 
   วิธีการสุม่ตวัอยา่ง 88 
   การสุม่ตวัอยา่งโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 90 
   วิธีการทดสอบความมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการควบคมุ 93 
  ผงัการไหลของกระบวนงาน การปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 98 
  2.3 การปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในกรณีไมล่งปฏิบตัิงานภาคสนาม 99 
  2.3.1 วิธีการคดัเลอืกหนว่ยรับตรวจ 99 
  2.3.2 วิธีการตรวจสอบ 99 
  2.3.3 ขัน้ตอนในการปฏิบตัิงานตรวจสอบกรณีไมล่งปฏิบตัิงานภาคสนาม 100 
  2.3.4 การสุม่ตวัอยา่งและการเก็บข้อมลู 101 
  2.3.5 การระบถุงึข้อบกพร่องหรือจดุออ่นในระบบควบคมุภายใน 101 
  2.3.6 ข้อควรค านงึในการตรวจสอบกรณีไมล่งปฏิบตัิงานภาคสนาม 101 
  2.3.7 แนวทางการตรวจสอบกรณีไมล่งปฏิบตัิงานภาคสนาม 101 
  ผงัการไหลของกระบวนงาน การปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน กรณีไมล่งปฏิบตัิงานภาคสนาม 102 
 การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิน้งานตรวจสอบ  
  2.4 ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน การบนัทกึ และการสอบทานผลการตรวจสอบ 103 
  ผงัการไหลของกระบวนงาน การปฏิบตัิงาน การบนัทกึ และการสอบทานผลการตรวจสอบ 105 
  2.5 กระดาษท าการ (Working Paper) 106 
  2.5.1 ความหมายและประโยชน์ของกระดาษท าการ 106 
  2.5.2 รูปแบบและเนือ้หาของกระดาษท าการ 107 
  2.5.3 ลกัษณะของกระดาษท าการท่ีดี 108 
  2.5.4 เคร่ืองหมายทีใ่ช้ในกระดาษท าการ 109 
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หน้า 1 

ส่วนที่ 1 : ภาพรวมการตรวจสอบภายใน 

1. บทน า 

การตรวจสอบภายในถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือ หรือกลไกที่ส าคญัของฝ่ายบริหารในการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน ทัง้ทางด้านการเงิน และการบริหารงาน “คู่มือการปฏิบตัิงานการตรวจสอบ
ภายใน” เป็นเอกสารท่ีส านกัตรวจสอบภายใน (สตส.) จัดท าขึน้เพื่ออธิบาย แนะน า และให้ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบตัิงาน
และการบริหารงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้การติดต่อประสานงานกับหน่วยรับตรวจ ผู้ บริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน (นตส.) จึงควรท าความเข้าใจในเร่ืองนีใ้ห้ชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในได้อยา่งมีประสทิธิภาพและสอดคล้องกบัมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 

1.1 วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัตงิานการตรวจสอบภายใน 

1.1.1 เพื่อเป็นแนวทาง หรือ กรอบของการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในของ  สตส. 
1.1.2 เพื่อให้นักวิชาการตรวจสอบภายในมีความเข้าใจในโครงสร้าง วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความ

รับผิดชอบของ สตส. 
1.1.3 เพื่อให้การปฏิบตัิงานของ สตส. เป็นมาตรฐานเดียวกนั 
1.1.4 เพื่ออธิบายให้ทราบถึงขัน้ตอนการบริหารงานของ  สตส. การประเมินระบบการควบคมุภายใน การประเมิน

ความเสีย่ง การวางแผนการตรวจสอบ การจดัท าแนวการตรวจสอบ และเทคนิคการปฏิบตัิงานตรวจสอบ ฯลฯ 

1.2 ขอบเขตของคู่มือการปฏิบัตงิานการตรวจสอบภายใน 

1.2.1 ขอบเขตของการตรวจสอบภายในได้ถูกขยายเพื่อให้ครอบคลมุทุกกิจกรรมของการยางแห่งประเทศไทย  
(กยท.) อย่างไรก็ตาม คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในในภาพรวมได้ครอบคลุมถึงนโยบาย
และวิธีการตรวจสอบซึ่งเกี่ยวเนื ่องกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังค ับ การบริหารจัดการ    
การด าเนินงาน และระบบสารสนเทศ รวมไปถึงงานที่มีความเฉพาะเจาะจง เช่น การตรวจสอบและ
การสอบทานการเปลี่ยนแปลงในนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

1.2.2 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในและเคร่ืองมือในการตรวจสอบที่ระบุอยู่ในคู่มือการปฏิบตัิงาน 
การตรวจสอบภายในไม่ควรจ ากดัความคิดริเร่ิม และการพิจารณาตดัสินของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน 
ความล้มเหลวในการประยุกต์ใช้ทัง้ความคิดริเร่ิม และการพิจารณาตัดสินนัน้อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่
ส าคญัตอ่การประเมินผลหลงัการตรวจสอบ หรืออาจลดความนา่เช่ือถือของการตรวจสอบได้ 

1.2.3 คู่มือการปฏิบตัิงานการตรวจสอบภายในนีเ้ป็นทรัพย์สินของ  กยท. เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ สตส. หรือ
บุคคลที่ได้รับการอนุมตัิจาก กยท. เท่านัน้ จึงสามารถน าคู่มือการปฏิบตัิงานการตรวจสอบภายใน  
ไปใช้ได้ 
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หน้า 2 

1.3 โครงสร้างของคู่มือการปฏิบัตงิานการตรวจสอบภายใน 

ส่วนที่ 1 : ภาพรวมการตรวจสอบภายใน 

  

ส่วนที่ 2 : แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

  

ส่วนที่ 3 : ภาคผนวก 

- ตวัอยา่ง เอกสารแนบ ทีใ่ช้ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน  
- ระเบียบและคูม่ือที่เก่ียวข้อง 

 

  

แนวคิด 
การตรวจสอบ 

วตัถปุระสงค์ 
และขอบเขต 

โครงสร้าง 
ส านกัตรวจสอบภายใน 

กรอบการปฏิบติังาน 

▪ การส ารวจข้อมลูเบือ้งต้น 
▪ การรวบรวมข้อมลู 
▪ การวิเคราะห์ข้อมลู 

▪ การระบคุวามเสี่ยง 
▪ การประเมินระดบัความเสี่ยง 

▪ การจดัล าดบัความเสี่ยงของหน่วยงานรับตรวจ 

▪ การคดัเลือกกระบวนการรับตรวจ 

▪ การก าหนดทรัพยากร และการวางแผนการตรวจสอบ 

▪ การจดัท าแผนการตรวจสอบภายใน 

▪ การเตรียมการตรวจสอบและประเมินปัจจยัแวดล้อม 

▪ การวางแผนและการจดัท าแนวทางการตรวจสอบ 

▪ การประชมุเร่ิมปฏิบติังานตรวจสอบ 

▪ การประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายใน 
▪ วิธีการทดสอบและการสุม่ตวัอยา่ง 
▪ การปฏิบติังานกรณีไมล่งปฏิบติังานภาคสนาม 
▪ การจดัท ากระดาษท าการ 

▪ การเตรียมการจดัท ารายงาน 

▪ การจดัท ารายงานฉบบัร่าง 

▪ การประชมุเพื่อปิดการตรวจสอบ 

▪ การจดัท ารายงานสมบรูณ์ 

▪ การจดัท าบนัทึกการแก้ไขปัญหาของหน่วยรับตรวจ 

▪ การประเมินความเพียงพอของการด าเนินการแก้ไข 

▪ การติดตามความคืบหน้าการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

▪ การตรวจสอบซ า้ในการปฏิบติังานตรวจสอบครัง้ต่อไป 

แบบจ าลองธุรกิจ 

รายงานผลการประเมิน 
ความเสี่ยงเพ่ือการตรวจสอบ 

แผนการตรวจสอบภายใน 

▪ แผนงานตรวจสอบ 
ในรายละเอียด 

▪ แนวทางการตรวจสอบ 

▪ กระดาษท าการ 
▪ ข้อมลูประกอบในการ
จดัท ารายงาน 
 

 รายงานการตรวจสอบภายใน 

รายงานการติดตามผล 

การวางแผน 
การตรวจสอบ 

การปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 

การติดตามผล 

การจดัท ารายงาน
การตรวจสอบ 

การปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายใน 

การจดัท าแนว 
การปฏิบติังาน
ตรวจสอบ 

การจดัท าแผน 
การตรวจสอบ 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

การส ารวจข้อมลู
เบือ้งต้นและ 
การวิเคราะห์ 
เชิงกลยทุธ์ 

การรายงาน
และการติดตาม 
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1.4 การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัตงิานการตรวจสอบภายใน 

1.4.1 คู่มือการปฏิบตัิงานการตรวจสอบภายใน กยท. ควรมีการสอบทานและปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยได้รับความเห็นชอบจาก  ผู้ว่าการการยางแห่ง
ประเทศไทย  (ผวก.กยท.)  และได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ กยท. 

1.4.2 การปรับปรุงคูม่ือการปฏิบตัิงานการตรวจสอบภายใน   ควรด าเนินการแตง่ตัง้คณะท างานสอบทานและ
ปรับปรุงคู่มือฯ  เพื่อก าหนดแนวทางและสอบทานปรับปรุงคู่มือฯ  โดยให้พิจารณาการปรับปรุงข้อมูล 
ในกรณีตา่ง ๆ  ดงันี ้    
▪ ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีรายละเอียดครอบคลุมสอดคล้องกับคู่มือ  

การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ  ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
▪ ปรับปรุงเนือ้หารายละเอียดให้สอดคล้องกบักฎบตัรของส านกัตรวจสอบภายใน  
▪ ปรับปรุงวิธีการปฏิบตัิการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพ 

การตรวจสอบภายใน 
▪ เป็นเร่ืองใหมแ่ละไมเ่คยมีวิธีปฏิบตัิในเร่ืองนัน้มาก่อน  
▪ วิธีปฏิบัติการตรวจสอบที่มีอยู่ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จ าเป็นต้องได้รับ  

การแก้ไขเพิ่มเติม 
▪ วิธีปฏิบตัิที่ระบุไว้ในคู่มือการตรวจสอบภายในไม่กระจ่างชัด สร้างความสบัสน และจ าเป็นต้องมี 

การอธิบายเพิ่มเติม 
1.4.3 ส านกัตรวจสอบภายในควรก าหนดผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคมุการปรับปรุงคูม่ือการปฏิบตัิงาน

การตรวจสอบภายใน  
1.4.4 คูม่ือการปฏิบตัิงานการตรวจสอบภายในที่แก้ไขปรับปรุงที่ได้รับการอนมุตัิแล้ว  ควรสื่อสารไปยงับคุคล 

ผู้ เก่ียวข้อง 
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2.  ค าจ ากัดความ 

2.1 กยท. หมายถึง การยางแหง่ประเทศไทย 
2.2 ผวก.กยท. หมายถึง ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย 
2.3 สตส.  หมายถึง ส านกัตรวจสอบภายใน 
2.4 ผอ.สตส. หมายถึง ผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน 
2.5 นตส. หมายถึง นกัวิชาการตรวจสอบภายใน  
2.6 กตส. หมายถึง กองตรวจสอบ 
2.7 กพต. หมายถึง กองพฒันาและสนบัสนนุงานตรวจสอบ  
2.8 คู่มือการปฏิบตัิงาน  (Work Manual)  เปรียบเสมือนแผนที ่บอกทางการท างานที ่มีจ ุดเร่ิมต้น และ

จุดสิน้สดุของกระบวนการ  ระบุถึงขัน้ตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ  มกัจัดท าขึน้ส าหรับงานที่มีความ
ซบัซ้อน มีหลายขัน้ตอน และเกี ่ยวข้องก ับหลายคน สามารถปรับปรุงเปลี ่ยนแปลง เมื ่อม ีการเปลี ่ยนแปลง  
การปฏิบตัิงาน ทัง้นีเ้พื่อให้ผู้ปฏิบตัิงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน  

2.9 วตัถุประสงค์  (Objective)  คือ การชีแ้จงให้ผู้อ่านทราบถึงวตัถปุระสงค์ในการจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน
ของกระบวนการนีข้ึน้มา 

2.10 ขอบเขต (Scope)  คือ การชีแ้จงให้ผู้อ่านทราบถึงขอบเขตของกระบวนการในคู่มือว่าครอบคลมุตัง้แต่
ขัน้ตอนใด หน่วยงานใด กับใคร ที่ใดและเมื่อใด  

2.11 ค าจ ากัดความ (Definition)  คือ การชีแ้จงให้ผู้อ่านทราบถึงค าศพัท์เฉพาะซึ่งอาจเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาองักฤษหรือค าย่อที่กล่าวถึงภายใต้ระเบียบปฏิบตัินัน้ ๆ  เพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน 

2.12 ผงัการไหลของกระบวนงาน  (Work Flow Chart)  คือ การใช้สญัลกัษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแผนผงั  
การท างานเพื่อให้เห็นถึงลักษณะและความสมัพนัธ์ก่อนหลงัของแต่ละขัน้ตอนในกระบวนการท างาน  

2.12.1 คือ  จดุเร่ิมต้นและสิน้สดุของกระบวนการ 

2.12.2  คือ  กิจกรรมและการปฏิบตัิงาน 

2.12.3  คือ  การตดัสนิใจ 

2.12.4 คือ  ทิศทาง/การเคลือ่นไหวของงาน 

2.12.5 คือ  จุดเช่ือมต่อระหว่างขัน้ตอน กรณีการเขียนกระบวนการไม่สามารถจบได้  
 ภายใน 1 หน้า 

2.12.6  คือ  เอกสาร/รายงาน 

2.12.7 คือ  ฐานข้อมลู 

2.12.8                  คือ  จดุควบคมุกิจกรรมหลกัที่คาดวา่จะเกิดปัญหาบอ่ย/ต้องควบคมุเป็นพิเศษ 
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2.13 ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน (Procedure)  คือ การอธิบายขัน้ตอนการท างานอย่างละเอียดว่า ใคร ท าอะไร 
ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด โดยสามารถจัดท าได้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การใช้ข้อความอธิบาย การใช้แผนภูมิ เป็นต้น  

2.14 มาตรฐานงาน คือ การอธิบายข้อก าหนดในการปฏิบตัิงาน แย่งเป็นมาตรฐานระยะเวลาและมาตรฐาน
ในเชิงคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล ความผิดพลาด ความคุ้มค่าของงาน เป็นต้น  

2.15 เอกสารอ้างอิง (Reference Document)  คือ การชีแ้จงให้ผู้อ่านทราบถึงเอกสารอื่นใดที่ต้องใช้ประกอบ
คู่มือหรืออ้างอิงกันเพื่อให้การปฏิบตัิงานนัน้ ๆ สมบูรณ์ ได้แก่ ระเบียบปฏิบตัิ พระราชบญัญัติ กฎหมาย วิธี การท างาน 
หรือเร่ืองอื่น ๆ เป็นต้น 

2.16 แบบฟอร์ที่ใช้ (Form)  คือ  การชีแ้จงให้ผู้อ่านทราบถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการบนัทึกข้อมูลของ
ผู้ เก่ียวข้อง ในการปฏิบตัิงานของกระบวนการนัน้ ๆ  
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3.  ส านักตรวจสอบภายใน 

3.1 ความหมายของการตรวจสอบภายใน 
การตรวจสอบภายใน   หมายถึง   การให้ความเช่ือมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ 

เป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร   การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และ  
การก ากบัดแูล อยา่งเป็นระบบและเป็นระเบียบ 

การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรสามารถบรรลเุป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการน าเอาวิธีการที่เป็นระบบ
และมีหลักวิชามาใช้ในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร  
ความเสีย่ง การควบคมุ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  (Good Corporate Governance) 

3.2 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 
1) เพื่อให้การด าเนินงานของ กยท. มีความโปร่งใสตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (Good Governance) 

และมีระบบควบคมุภายในท่ีดี 
2) เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวนโยบาย แผนงาน 

กฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิที่วางไว้ 
3) เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสง่เสริม 

ให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี ภายใต้คา่ใช้จ่ายที่เหมาะสม 
4) เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลทางการเงิน การบริหารงาน และการด าเนินงานที่ส าคัญมีความถูกต้อง 

เช่ือถือได้และทนัเวลา 

3.3 ภารกิจของส านักตรวจสอบภายใน 
ภารกิจของส านักตรวจสอบภายใน  คือ  การปฏิบัติงานให้ค าแนะน าและท าการตรวจสอบเพื่อให้  

ความมัน่ใจแก่ผู้มีส่วนได้สว่นเสียด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมลูค่าและปรับปรุงการด าเนินงาน  
การบริหารจัดการช่วยให้ กยท. สามารถบรรลวุตัถุประสงค์ที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการประเมิน   
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ  
และเป็นระเบียบ  สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเปา้หมายของ กยท.  

 ภารกิจของส านักตรวจสอบภายใน  แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี ้
1) การให้ความเชื่อมั่น  (Assurance Service)   

การตรวจสอบภายในเพื่อให้ความเช่ือมั่นแก่คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารเก่ียวกับ 
การบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน  และการก ากับดูแลกิจการ  โดยการประยุกต์ทักษะวิชาชีพของ  
การตรวจสอบภายในในการประเมินอย่างเป็นระบบและระเบียบ  เช่น  นโยบาย  ระเบียบการปฏิบัติ  และ  
การปฏิบตัิงานท่ีฝ่ายบริหารได้จดัให้มีขึน้  เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าวตัถปุระสงค์ของ กยท. บรรลตุามที่ก าหนดไว้
และน าเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้มีระบบและระเบียบในการปฏิบตัิงานท่ีดีขึน้ 
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2) การให้ค าปรึกษา (Consulting  Service)   
การเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารเก่ียวกับการบริหาร

ความเสีย่ง  การควบคมุภายใน และการก ากบัดแูลกิจการ  โดยไมไ่ด้ร่วมรับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหาร 

ซึ่งงานทัง้ 2 ประเภทไม่รวมอยู่ในงานการตรวจสอบอื่น ๆ เช่น การสืบสวนเป็นกรณีพิเศษ และงานที่
ไม่ใช่งานตรวจสอบ ซึ่งนักวิชาการตรวจสอบภายในอาจให้ค าปรึกษาในหลายประเภทตัง้แต่การวิเคราะห์การ
ควบคมุที่สร้างเข้าไปในระบบที่อยู่ระหว่างการพฒันา  การท างานในคณะท างานเพื่อวิเคราะห์การปฏิบตัิงานและ
ให้ข้อเสนอแนะ เป็นต้น  นกัวิชาการตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
หรือไมเ่ก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน  ทัง้นี ้ ในภารกิจให้ค าปรึกษานกัวิชาการตรวจสอบภายในจะ
ท าความเข้าใจกับผู้ รับบริการเก่ียวกับวตัถุประสงค์  ขอบเขต  ความรับผิดชอบ  และความคาดหวงัอื่น ๆ ของ
ผู้ รับบริการ  ในกรณีที่เป็นเร่ืองที่ส าคญัจะจดัท าบนัทกึเร่ืองที่ท าความเข้าใจไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ในท านองเดียวกัน ผอ.สตส. ควรเป็นผู้ ก าหนดภารกิจของหน่วยงาน รวมทัง้ก าหนดเป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์ของหนว่ยงานให้ชดัเจน  และสอดคล้องกบัภารกิจในภาพรวมของ  กยท.  ซึ่งหลงัจากการระบภุารกิจ
ของ สตส. แล้ว ผอ.สตส. ควรก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตการปฏิบตัิงานของนกัวชิาการตรวจสอบ
ภายในตอ่ไป 

3.4 ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ขอบเขตการปฏิบัติงานของ สตส. ประกอบด้วย การสอบทานกระบวนการในการปฏิบัติงานและ

ประเมินความเพียงพอของนโยบาย ระเบียบวิ ธีปฏิบัติและการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยง   
การควบคมุภายใน และการก ากบัดแูลของ กยท. ที่ฝ่ายบริหารได้จดัให้มีขึน้และด าเนินการอยูน่ัน้ มีความเพียงพอ  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และควรก าหนดขอบเขตให้ครอบคลุมถึงการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 
ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบท่ีได้รับมอบหมาย ทัง้นีเ้พื่อให้มีความมัน่ใจอยา่งสมเหตสุมผลวา่ 

1) การด าเนินงานหรือแผนงาน บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของ กยท. อย่างมีประสิทธิภาพ
และประหยดัรวมทัง้กระบวนการก ากบัดแูลที่ดีและเหมาะสม 

2) มีการก าหนดและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ในแต่ระดบัของการปฏิบตัิงานของ กยท. โดยรวมหรือวตัถปุระสงค์ของหน่วยงานหรือ
ของกิจกรรมที่ท าการตรวจสอบ 

3) มีการประสานงานกนัระหวา่งหนว่ยงานตามความเหมาะสม 
4) ข้อมลูทางบญัชีการเงิน การบริหาร และการด าเนินงานที่ส าคญั มีความถกูต้อง เช่ือถือได้ ทนัเวลา

และเป็นปัจจบุนั 
5) พนักงาน กยท. ปฏิบัติงานตามนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย  วิธีปฏิบัติงาน  

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศและค าสัง่ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ กยท.ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามหลกัจรรยาบรรณ คณุธรรม จริยธรรมที่ก าหนดไว้ 

6) มีการใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดั มีประสทิธิภาพ และได้รับการดแูลรักษาอยา่งพอเพียง 
7) แผนงาน โครงการ และวตัถปุระสงค์บรรลผุลตามที่ก าหนด 
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8) สนบัสนนุให้ กยท. มีกระบวนการควบคมุที่มีคณุภาพและมีการปรับปรุงคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง 
9) ฝ่ายบริหารและผู้ที่เก่ียวข้องตระหนกัและทราบประเด็นทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อ กยท. และ

จดัการอยา่งเหมาะสม 
10) มีการดูแล และรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ต่างๆ มิให้เกิดความสญูเสีย หรือเกิดการทุจริต  

มีความผิดปกติ การคอรัปชัน่ 
11) การจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นผลมาจากการให้บริการโดยบคุคลภายนอกมีความ

เหมาะสม 
12) การให้ข้อเสนอแนะ และค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ตอ่หนว่ยรับตรวจและ กยท.  

ในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ อาจมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับโอกาสในการปรับปรุงการควบคุม
ทางการบริหาร และภาพลักษณ์ของ กยท. ซึ่งจะได้มีการสื่อสารและรายงานให้กับผู้ บริหารหน่วยรับตรวจ  
ที่เก่ียวข้อง  

นอกจากนี ้สตส. ยงัให้ค าแนะน าปรึกษาในอนัที่จะเสนอแนวทางต่อคณะกรรมการตรวจสอบผู้บริหาร 
และหนว่ยรับตรวจในการจดัให้มีการบริหารความเสีย่ง การควบคมุภายใน การก ากบัดแูลกิจการ และการควบคมุ
ด้วยตนเอง (Control Self Assessment – CSA) ท่ีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

อนึ่ง การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพไม่สามารถให้หลกัประกันว่าจะค้นพบ 
การทจุริต แต่เป็นเพียงการประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารก าหนดเพื่อป้องกัน
หรือลดโอกาสการเกิดทุจริตเท่านัน้ ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารของหน่วยรับตรวจเป็นผู้ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อ 
การบริหารความเสีย่งเก่ียวกบัการทจุริต 

นอกจากนี ้ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบจริง บางครัง้นกัวิชาการตรวจสอบภายในอาจมีปัญหาเก่ียวกบั
ขอบเขตของการตรวจสอบว่าควรครอบคลมุ  และเจาะลึกเพียงใด  สิ่งที่นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรเข้าใจ 
มีดงันี ้

1. การตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงาน ได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบั  ระเบียบ  ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน ฯลฯ  การตรวจสอบดงักลา่วเป็น
การเลอืกทดสอบบางรายการ  หรือสุม่ตวัอยา่ง  มิใช่เป็นการตรวจสอบรายการทัง้หมดทกุรายการ 

2. การตรวจสอบของ  สตส.  เป็นการตรวจสอบที่มุ่งหมาย  เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงของการปฏิบตัิงาน  
มิใช่มุง่หมายตรวจสอบเพื่อค้นหาการทจุริตฉ้อโกง  เว้นแตใ่นการปฏิบตัิการตรวจสอบตามแนวการ
ตรวจสอบที่วางไว้พบวา่มีการปฏิบตัิที่เข้าขา่ยการทจุริต 

3. การตรวจสอบของ สตส.  ไม่ใช่หมายความว่า สตส. เข้าไปรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานของเร่ือง  
ที่ตรวจสอบนัน้  กล่าวคือถ้านักวิชาการตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบในเร่ืองใดไปแล้ว  ไม่ได้
หมายความว่าผู้ รับตรวจจะปลดเปลือ้งความรับผิดชอบ  กรณีที่มีการตรวจพบในภายหลงัว่ามี
ข้อผิดพลาดเกิดขึน้ในเร่ืองที่ได้ตรวจสอบไปแล้ว  อย่างไรก็ดีในการตรวจสอบนกัวิชาการตรวจสอบ
ภายในควรใช้ความระมดัระวงัตามสมควรด้วย 
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3.5 ประเภทของการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในสามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภทหลกั ดงันี ้

1. การตรวจสอบทางการเงนิ (Financial Audit) 
การตรวจสอบทางการเงินเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงิน 

โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สินและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  
ที่เก่ียวข้องกบัระบบงานด้านต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมัน่ใจได้ว่าข้อมลูที่บนัทึกในบญัชีรายงานทะเบียนและ
เอกสารตา่ง ๆ ถกูต้องสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอท่ีจะปอ้งกนัการร่ัวไหลสญูหายของทรัพย์สนิตา่ง ๆ ได้ 

2. การตรวจสอบการปฏิบตัิการ (Operational Audit) 
การตรวจสอบการปฏิบตัิการเป็นการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน ระบบงาน ตลอดจนวิธี

ปฏิบตัิงานแต่ละกิจกรรมว่าสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ฝ่ายบริหารก าหนดไว้โดยมุ่งเน้น 

2.1 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให้มั่นใจว่าการใช้ทรัพยากรส าหรับแต่ละ
กิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลติและลดต้นทนุอนัมีผลท าให้ กยท. ได้รับผลประโยชน์อยา่งคุ้มคา่ 

2.2 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงานและวิธีปฏิบตัิงานซึ่งสามารถท าได้ส าเร็จ
ตามเปา้หมายของ กยท. 

2.3 ความประหยดั (Economy)  คือ มีการใช้จ่ายเงินอยา่งระมดัระวงัไมส่รุุ่ยสรุ่ายฟุ่ มเฟือย 

3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)  
 การตรวจสอบการบริหารเป็นการตรวจสอบระบบการควบคุมด้านบริหาร (Management Control)

รวมถึงการตรวจสอบประสทิธิภาพของการบริหารงานด้านตา่ง ๆ  เช่น  การบริหารเงิน  การบริหารงบประมาณ
การบริหารพสัด ุ การบริหารงานเชิงกลยทุธ์  การบริหารบคุลากร  การก ากบัดแูลและควบคมุงานของผู้บริหาร
โดยถือเป็นการตรวจสอบเพื่อวดัผลการบริหารและการตดัสนิใจทางการบริหารของผู้บริหารด้วย 

4. การตรวจสอบระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information Technology Audit) 
 การตรวจสอบระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นการตรวจสอบงานที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การด าเนินงานเพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน  ความน่าเช่ือถือได้ของข้อมลู  และความปลอดภยัของ
ระบบนกัวิชาการตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เป็นอยา่งดีจึงจะสามารถตรวจสอบได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 ในทางปฏิบตัิ  สตส. อาจว่าจ้างนกัวิชาการตรวจสอบภายในที่มีความเช่ียวชาญการตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาท าการตรวจสอบ  เนื่องจากเป็นงานเทคนิคเฉพาะซึง่นกัวิชาการตรวจสอบภายในที่ไม่
เคยมีความรู้ความช านาญมาก่อนต้องใช้เวลานานพอสมควรท่ีจะเรียนรู้ 

5. การตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ  (Compliance Audit)  
 การตรวจสอบการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเป็นการตรวจสอบว่าการปฏิบตัิงานต่าง ๆ ของ กยท. เป็นไป 

ตามข้อบงัคบั  กฎระเบียบ  และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)  
 การตรวจสอบพิเศษเป็นการตรวจสอบกรณีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

ผวก.กยท. หรือได้รับเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาหรือได้รับข้อมูลหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระท าที่ 
ส่อไปในทางไม่สุจริต  หากปล่อยทิง้ไว้อาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือการปฏิบัติงานของ  กยท.   
ซึ่ง  สตส.จะต้องท าการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ  ข้อเท็จจริง  ผลเสียหายและผู้ รับผิดชอบเพื่อรายงาน 
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และ ผวก.กยท.  พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะและมาตรการปอ้งกนั 

3.6 กรอบการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน 

ภายใต้กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบภายในเป็นกลไกหลกัหนึ่งในกระบวนการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี โดยช่วยติดตามการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึง่มีผู้บริหารสงูสดุเป็นผู้ รับผิดชอบ 

หน่วยตรวจสอบภายในมีบทบาทหลกัในการช่วยคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบตัิหน้าที่ ติดตาม
ดูแลการควบคุมภายใน การก ากับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจ 
อยา่งเป็นระบบ  นอกจากนี ้หน่วยตรวจสอบภายในยงัเป็นกลไกที่ใช้ในการตรวจสอบด้านการปฏิบตัิงาน รายงาน
ทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยไม่มีหน้าที่ในด้าน 
การปฏิบตัิงานในการด าเนินธุรกิจ  ดงันัน้ หน่วยตรวจสอบภายในและนกัวิชาการตรวจสอบภายในต้องเป็นบคุคล
ที่มีความเป็นอิสระจากการบริหารงาน 

กรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  แบง่เป็น  6  หวัข้อ  ได้แก่  
1) คณุสมบตัิของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน  
2) โครงสร้างของหนว่ยตรวจสอบภายใน  
3) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร 
4) หน้าที่ความรับผิดชอบ  
5) การปฏิบตัิงานและการรายงาน  
6) การรักษาคณุภาพงานของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน  

ทัง้นี  ้การปฏิบัติตามแนวทางทัง้ 6 หัวข้อ  นักวิชาการตรวจสอบภายในจะต้องด าเนินการภายใต้หลัก
จรรยาบรรณ 4 ประการ  ประกอบด้วย ความซื่อสตัย์ ความเที่ยงธรรม การเก็บรักษาความลบั และความสามารถ 
ในหน้าที่ 

ประมวลจรรยาบรรณส าหรับนักวิชาการตรวจสอบภายใน (Code of Ethics) 

ประมวลจรรยาบรรณของนักวิชาการตรวจสอบภายในถูกก าหนดขึน้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัิงานส าหรับนกัวิชาการตรวจสอบภายใน และเพื่อสร้างความชดัเจนเก่ียวกบัมาตรฐานการปฏิบตัิงานและ
จริยธรรม โดยนักวิชาการตรวจสอบภายในต้องใช้ความระมดัระวงัเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (Due Professional 
Care) ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทัง้ด ารงตนให้อยู่ในมาตรฐานจรรยาบรรณสูงสดุ   รวมถึง
ปฏิบตัิตามกฎหมาย ประกาศ ค าสัง่ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดทีเ่ก่ียวข้อง 
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หลกัจรรยาบรรณที่นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรยดึถือและปฏิบตัิมี  4  ประการ  คือ 
 1. ความซื่อสตัย์  (Integrity) 
 2. ความเที่ยงธรรม  (Objectivity) 
 3. การรักษาความลบั (Confidentiality) 
 4. ความสามารถในหน้าที่  ( Competency) 

ประมวลจรรยาบรรณ ครอบคลมุค าจ ากดัความของการตรวจสอบภายในโดยผนวกสาระส าคญั  2  ประการคือ   
หลักการ (Principles)  และ  หลักปฏิบัติ (Rules of Conduct) 

หลักการ (Principles)  ทีเ่ก่ียวกบัวิชาชีพและการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 

หลักปฏิ บัติ    (Rules of Conduct)  คือ สิ่ งที่นักวิชาการตรวจสอบภายในพึงประพฤติปฏิบัติ  
หลกัปฏิบตัิเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยในการตีความและประยกุต์หลกัการไปใช้จริงและพึงใช้เป็นแนวทางในการประพฤติ
ตนอยา่งมีจรรยาบรรณของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน 

1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) 

หลักการ 
นกัวิชาการตรวจสอบภายในทกุคนต้องแสดงความซื่อสตัย์ในการปฏิบตัิงานทกุเร่ืองที่ได้รับมอบหมาย   

ซึ่งความซื่อสตัย์จะเป็นพืน้ฐานของการสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจและท าให้ดลุยพินิจของนกัวิชาการตรวจสอบ
ภายในเป็นท่ีนา่เช่ือถือ 

หลักปฏิบัติ 
1.1 นักวิชาการตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และ 

มีส านกึความรับผิดชอบ 
1.2 นกัวิชาการตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  และเปิดเผยข้อมูล

ตามที่กฏหมายและวิชาชีพก าหนด 
1.3 นกัวิชาการตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องในการกระท าใด ๆ  ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือ 

ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าที่อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน  
หรือสร้างความเสยีหายตอ่  กยท.  

1.4 นกัวิชาการตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนบัสนนุการปฏิบตัิตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบงัคบั  และจรรยาบรรณของ กยท. 

2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 

หลักการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล

ประเมินผลและรายงานด้วยความไม่ล าเอียง  นกัวิชาการตรวจสอบภายในจะประเมินสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง 
อยา่งเป็นกลาง ไมล่ าเอียง และไมป่ลอ่ยให้อคติหรือบคุคลอื่นมีอิทธิพลเหนือการประเมิน 
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หลักปฏิบัติ 
2.1 นักวิชาการตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือสร้างความสมัพันธ์ใด ๆ  ที่จะน าไปสู ่

ความขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของทาง  กยท. รวมทัง้กระท าการใด ๆ  ที่จะท าให้เกิดอคติล าเอียง 
จนเป็นเหตใุห้ไมส่ามารถปฏิบตัิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อยา่งเที่ยงธรรม 

2.2 นักวิชาการตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใด ๆ  ที่จะท าให้เกิด หรือ ก่อให้เกิดความไม่ 
เที่ยงธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพงึปฏิบตัิ 

2.3 นักวิชาการตรวจสอบภายในต้องเปิดเผย หรือ รายงานข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญทัง้หมด 
ที่ตรวจพบ  ซึง่หากละเว้นไม่เปิดเผย หรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดงักลา่วแล้วอาจจะท าให้รายงาน
ผลการตรวจสอบบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง หรือ เป็นการปิดบงัการกระท าผิดกฎหมาย 

3. การรักษาความลับ (Confidentiality) 

หลักการ 
นกัวิชาการตรวจสอบภายในจะเคารพคณุค่าและสิทธิความเป็นเจ้าของในสารสนเทศที่ตนได้รับและ 
ไม่เปิดเผยสารสนเทศโดยปราศจากอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสม  เว้นแต่เมื่อกฎหมายหรือข้อปฏิบตัิทาง
วิชาชีพก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น 

หลักปฏิบัติ 
3.1 นกัวิชาการตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่าง ๆ  ที่ได้รับจาก 

การปฏิบตัิงาน 
3.2 นักวิชาการตรวจสอบภายในต้องไม่น าข้อมูลต่าง ๆ  ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหา

ผลประโยชน์เพื่อตนเอง และจะไมก่ระท าการใด ๆ  ที่ขดัตอ่กฎหมายและประโยชน์ของ กยท. 

4. ความรู้ความสามารถ (Competency) 

หลักการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายในควรใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน  นกัวิชาการตรวจสอบภายในไมค่วรยอมรับ หรือปฏิบตัิงานท่ีตนเองไมม่ีความรู้ความสามารถ  
ยกเว้นจะได้รับค าแนะน าหรือได้รับการสนบัสนนุให้มีความรู้  ความสามารถที่เพียงพอในการปฏิบตัิงาน 

หลักปฏิบัติ   
4.1 นกัวิชาการตรวจสอบภายในต้องปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะในสว่นที่ตนมีความรู้  ความสามารถ  ทกัษะ 

และประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิงานเทา่นัน้ 
4.2 นักวิชาการตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน

วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing)  เป็นหลกั  

4.3 นักวิชาการตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง  รวมทัง้พัฒนาประสิทธิผลและ
คณุภาพของการให้บริการอยา่งสม ่าเสมอและตอ่เนื่อง 
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3.6.1 คุณสมบัตขิองนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

1. การพิจารณาแต่งตัง้ ผอ.สตส. และนกัวิชาการตรวจสอบภายใน พิจารณาจากความรู้ ทกัษะทางอาชีพ 
และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน  โดยมีคณุสมบตัิดงันี ้
- มีวฒุิขัน้ต ่าระดบัปริญญาตรี 
- มีความรู้ ทกัษะ และความสามารถที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย  
- มีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั วิธีปฏิบตัิงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค าสัง่ที่
เก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน ของ กยท.  

- มีความรู้ในการปฏิบตัิงานใน กยท.  การประเมินความเสีย่ง  และการควบคมุภายใน   
- มีความรู้ในการควบคุมเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนเทคนิคการตรวจสอบ  อย่างไรก็ตาม 
นกัวิชาการตรวจสอบภายในทกุคนไม่จ าเป็นต้องมีความเช่ียวชาญ เทียบเท่ากบันกัวิชาการตรวจสอบ
ภายในที่รับผิดชอบงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 

2. ผอ.สตส. และนกัวิชาการตรวจสอบภายใน  ต้องมีความรู้เพียงพอที่สามารถประเมินความเสีย่งของการ
เกิดทุจริต และแนวทางในการบริหารจัดการทุจริตของ กยท. แต่ไม่จ าเป็นต้องมีความเช่ียวชาญ
เทียบเทา่กบัผู้มีหน้าที่ โดยตรงในการสบืสวนและสอบสวนทจุริต 

3. ผอ.สตส.  ต้องรับผิดชอบในการก าหนดขนาดของ  สตส. ระดบันกัวิชาการตรวจสอบภายใน  คณุสมบตัิ
และประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน และสอบทานให้อยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอและเหมาะสมอยูต่ลอดเวลา 

4. ผอ.สตส. ต้องรับผิดชอบในการด าเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สตส. มีบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ 
คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
ภายในและตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  นอกจากนี ้ผอ.สตส. เป็นผู้ ก าหนดทกัษะของการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบภายในที่จ าเป็นของหน่วยงาน และจัดให้มีแนวทางในการสนับสนุนการเสริมสร้างทักษะ  
และความสามารถของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน 

5. ผอ.สตส. ต้องรับผิดชอบในการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรของ สตส. อย่างเหมาะสม  
โดยค านงึถึงความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมชอง สตส. 

6. ผอ.สตส. ควรจดัให้มีการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในกรณีที่นกัวิชาการตรวจสอบภายในขาดความรู้  
ทกัษะและความเช่ียวชาญที่จ าเป็น  ไม่ว่าจะเป็นบางสว่นหรือทัง้หมดในการปฏิบตัิงานเพื่อให้ความ
เช่ือมัน่ (Assurance  Services)  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. ผอ.สตส. ต้องปฏิเสธการปฏิบตัิงานให้ค าแนะน าปรึกษา (Consulting Services)  หากไมม่ีนกัวิชาการ
ตรวจสอบภายในที่มีคณุสมบตัิที่จ าเป็นตอ่การให้ค าแนะน าปรึกษานัน้  ไม่วา่เพียงบางสว่นหรือทัง้หมด
ของงาน 

8. นกัวิชาการตรวจสอบภายใน อาจขอค าแนะน าและความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ   ทัง้ภายใน
และภายนอกตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อให้ความเช่ือมั่น (Assurance Services) และ 
การปฏิบตัิงานให้ค าปรึกษา (Consulting Services)  
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9. นกัวิชาการตรวจสอบภายใน ควรได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบ  และด ารงความสามารถทางวิชาชีพโดยการเข้าร่วมในการพฒันาทางวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่อง 

10.  ผู้ ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (ผวก.กยท.) ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในพฒันาความรู้ ทกัษะและความสามารถของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน โดยการเข้าร่วมในการ
พฒันาและอบรมทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้ให้นกัวิชาการตรวจสอบภายในพฒันาตนเองให้
ได้รับวุฒิบัตรนักวิชาการตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนุญาต The Certified Internal Auditor (CIA) 
หรือวุฒิบัตรอื่นที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เช่น Certified Professional Internal 
Auditor of Thailand ( CPIAT)   Certification in Control Self Assessment  ( CCSA)  Certified 
Government Auditng Professional (CGAP) Certified Public Accountant (CPA)  Certified Fraud 
Examiner (CFE)  Certified Information Systems Auditor (CISA)  แ ล ะ  Certified information 
Security Management (CISM)  เป็นต้น 

11.  นกัวิชาการตรวจสอบภายใน ต้องมีความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม โดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้ 
11.1 ผอ.สตส. ผู้ บริหารหน่วยตรวจสอบภายใน และนักวิชาการตรวจสอบภายใน ต้องมีความรู้ 

ความสามารถปฏิบตัิหน้าที่ด้วยทศันคติที่ดี  มีความเที่ยงธรรม และซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนเก็บ
รักษาความลบัที่ได้จากการปฏิบตัิงานตรวจสอบ และหลกีเลี่ยงการปฏิบตัิงานใดๆที่มีหรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือปัจจัยใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้วิจารณญาณในการ
ปฏิบตัิงาน 

11.2 ผอ.สตส. และนักวิชาการตรวจสอบภายใน ไม่ควรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานหรือช่วย
ปฏิบตัิงานด้านบริหารอื่นๆท่ีอาจสง่ผล กระทบตอ่ความเป็นอิสระของนกัวชิาการตรวจสอบภายใน 
ในกรณีที่ได้รับมอบหมายจาก ผวก.กยท. ให้ร่วมด าเนินงานในคณะท างานหรือโครงการ ควร
ก าหนดบทบาทอย่างชดัเจนในการเป็นท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน าด้านการควบคมุภายใน และให้
มัน่ใจวา่เป็นการด าเนินงานท่ีไมส่ง่ผลกระทบตอ่ความเป็นอิสระของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน 

11.3 นักวิชาการตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานตรวจสอบให้แก่หน่วยรับตรวจเดิมเป็นเวลานาน
ติดต่อกนัหลายปีหรือเป็นประจ าทุกงวด ควรได้รับการพิจารณาสบัเปลี่ยนอย่างสม ่าเสมอ อย่าง
น้อย 3 ปี ตอ่ครัง้ เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมในการปฏิบตัิงาน 

11.4 นกัวิชาการตรวจสอบภายในจะต้องเปิดเผยข้อมลูความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หมายถึง  ความสมัพันธ์ใด ๆ ที่อาจท าให้ 
กยท. ไม่ได้ประโยชน์สูงสุดที่พึงจะได้รับ ซึ่ งความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจจะท าให้นักวิชาการ
ตรวจสอบภายในเกิดความล าเอียง และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเป็นอิสระและ  
ความเที่ยงธรรม 
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(1) นกัวิชาการตรวจสอบภายใน  บุคคลภายนอกส านกัตรวจสอบภายใน และบุคคลภายนอก
องค์กร ต้องเปิดเผยข้อมูลความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 
รวมถึงการเคยเป็นผู้ บริหารในกิจกรรม/หน่วยรับตรวจที่ได้ รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ และความสมัพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้บริหารกิจกรรม/หน่วยรับตรวจอย่างเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรทกุครัง้ เสนอตอ่ ผอ.สตส. เพื่อพิจารณาและอนมุตัิก่อนปฏิบตัิงานตรวจสอบ   

(2) หากความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบได้รับผลกระทบ  
ทัง้โดยข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรม นกัวิชาการตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยรายละเอียดของ
ประเด็นและผลกระทบตอ่ ผอ.สตส. เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม 

(3) สตส. ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อน 
เข้าท าการตรวจสอบ 

(4) ในกรณีที่เกิดความขดัแย้งกับผู้ตรวจสอบบญัชี (สตง. และผู้ตรวจสอบภายนอก)  ผอ.สตส. 
ควรขอค าแนะน าหรือเสนอประเด็นเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของผู้สอบบญัชีต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาในการด าเนินการแก้ไข 

12. ผู้บริหารหน่วยรับตรวจมีความรับผิดชอบในการพิจารณาและปฏิบตัิตามค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน 

13. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ต้องไม่มีอคติกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ ไม่ว่าผู้บริหารหน่วยรับตรวจ  
จะยอมรับหรือไมย่อมรับค าแนะน าและข้อเสนอแนะท่ีเคยเสนอไว้ 

14. ในกรณีที่ สตส. รับผิดชอบในการปฏิบตัิงานอื่น นอกเหนือ จากงานตรวจสอบภายใน ควรจดัให้มีการ
สอบทานการปฏิบตัิงานเพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่แก่กิจกรรมที่ ผอ.สตส. รับผิดชอบ โดยการสอบทาน
ดงักลา่วควรควบคมุดแูลโดยหนว่ยงานอื่นที่ไมม่ีสว่นร่วมเก่ียวข้องกบังานตรวจสอบภายใน 

 

ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของนักวิชาการตรวจสอบภายใน (Code of Ethics) 

ความเป็นอิสระ (Independence) 

1) สตส. ต้องเป็นอิสระจากหน่วยรับตรวจ  และต้องมีอิสระในการตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ของ กยท.  
ซึ่งความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของนักวิชาการตรวจสอบภายในเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ  เนื่องจากท าให้นกัวิชาการตรวจสอบภายในสามารถใช้วิจารณญาณที่  
เป็นกลางและปราศจากอคติ 

2) โครงสร้างของ สตส. เป็นปัจจยัหนึ่งในการชีว้ดัความเป็นอิสระของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน  ทัง้นี ้
สถานภาพใน  กยท. ของ สตส. ต้องอยู่ในระดับที่สงูพอและแยกต่างหากจากหน่วยงานอื่น  เพื่อให้
นักวิชาการตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามวัตถุประสงค์  และ สตส. ต้องได้รับ 
การสนบัสนนุจากฝ่ายบริหาร เพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจ และปฏิบตัิงานได้อยา่งอิสระ
ปราศจากการแทรกแซง 
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3) สตส. ควรรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  และสามารถขอเข้าพบเพื่อรายงานการปฏิบตัิงาน 
หรือปัญหาต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา  ซึง่การติดต่อสือ่สารอยา่งสม ่าเสมอจะช่วยให้เกิดความมัน่ใจในความ
เป็นอิสระและเป็นวิธีที่ท าให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบได้
ครบถ้วน  ต าแหนง่ ผอ.สตส. ต้องมีสถานภาพเทียบเท่ากบัผู้อ านวยการของหนว่ยงานอื่น ๆ ของ  กยท. 
เพื่อช่วยให้การหารือและเจรจาผลการตรวจสอบภายในกับผู้บริหารระดับสูงด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิผล  ทัง้นี ้ การแต่งตัง้  การโยกย้าย ถอดถอน  การเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง  และการประเมิน 
ผลงานของ ผอ.สตส. ให้ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ กยท. เพื่อพิจารณา  โดยให้ 
ผวก.กยท. เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย 

4) นอกจากนี ้นกัวิชาการตรวจสอบภายในต้องไมม่ีหน้าที่รับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิงาน หรือระบบงานใด ๆ
นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน  โดยทัว่ไปบคุคลที่ท างานในหน่วยงานอื่นต้องไม่ได้รับมอบหมาย 
ให้ท างานของ สตส.  อย่างไรก็ดีงานตรวจสอบภายในบางอย่างที่จ าเป็นต้องใช้ความสามารถเฉพาะ
ด้าน สตส. อาจขอยืมตวับคุคลจากหน่วยงานอื่นมาท างานชัว่คราว ในฐานะที่ปรึกษาได้  แต่ต้องเป็น
กรณีพิเศษเทา่นัน้ 

5) เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน นกัวิชาการตรวจสอบภายในต้องสามารถเข้าถึงข้อมลู ทรัพย์สิน 
บุคลากร  และสถานที่ท าการของหน่วยรับตรวจในส่วนที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงานตรวจสอบได้อย่าง  
ไม่มีข้อจ ากัด หากมีข้อจ ากัดใด ๆ นักวิชาการตรวจสอบภายในต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ  เพื่อหารือแก้ไขปัญหากบัฝ่ายบริหารตอ่ไป 

6) ผอ.สตส. และนกัวิชาการตรวจสอบภายใน  ต้องยืนยันความเป็นอิสระของงานตรวจสอบภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

7) ผอ.สตส. และนกัวิชาการตรวจสอบภายใน ต้องมีความเป็นอิสระและไมม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ  เพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม  รวมทัง้ต้องไม่ตรวจสอบ  
งานท่ีตนเคยท าหน้าที่บริหารหรือปฏิบตัิงาน  ภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนการตรวจสอบ 

ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 

นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม มีทศันคติที่เป็นกลางและปฏิบตัิงาน 
โดยมีขอบเขตงานที่ชัดเจน  รวมถึงการมีหลักฐานที่เก่ียวข้องเพื่อสนับสนุนสิ่งที่ได้จากการตรวจสอบอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอเพื่อให้สามารถพิจารณาและตดัสินใจได้อย่างเที่ยงธรรม  ดงันัน้เพื่อเป็นการปฏิบัติงาน
อยา่งเที่ยงธรรมนกัวิชาการตรวจสอบภายในควรปฏิบตัิดงันี ้

1) หลีกเลีย่งเหตกุารณ์ขดัแย้งทางผลประโยชน์  (Conflict of Interest)  ที่เกิดจากความสมัพนัธ์ทัง้ในเร่ือง
งานและเร่ืองส่วนตัวใน กยท. หรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ  และไม่ควรให้ปัจจัยใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบ  
ตอ่การใช้วิจารณญาณเข้ามาเก่ียวข้อง 

2) ต้องไมม่ีอ านาจหรือหน้าที่รับผิดชอบตอ่หนว่ยงานหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ตรวจสอบ 
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3) ควรละเว้นการตรวจสอบการปฏิบตัิงานใด ๆ ท่ีตนเองเคยรับผิดชอบมาก่อนในรอบปีที่ผ่านมา อย่างไร  
ก็ตามนกัวิชาการตรวจสอบภายในยงัอาจปฏิบตัิหน้าที่ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานในกิจกรรมที่ 
ตนเคยรับผิดชอบมาก่อนได้  ตราบเทา่ที่ไมท่ าให้ความเป็นอิสระของการตรวจสอบภายในลดลง 

4) ในการปฏิบตัิงานที่จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นเวลานานหรือการปฏิบตัิงานตรวจสอบ
เป็นประจ าทุกงวด  ควรพิจารณาสบัเปลี่ยนนกัวิชาการตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อให้เกิด
ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมในการปฏิบตัิงาน  แต่ไม่ควรมีการสบัเปลี่ยนบ่อยเกินไปจนท าให้
ขาดความตอ่เนื่องในการปฏิบตัิงาน  ทัง้นี ้การสบัเปลีย่นโดยทัว่ไปควรจะท าอยา่งน้อยทกุ  3 – 5  ปี 

5) ในการปฏิบัติงานของนักวิชาการตรวจสอบภายในจะต้องไม่มีอคติกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ 
ไมว่า่ผู้บริหารของหนว่ยรับตรวจจะยอมรับหรือไมย่อมรับค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่ตนได้เคยเสนอไว้
ครัง้ก่อน 

 

3.6.2 โครงสร้างของส านักตรวจสอบภายใน 

1. สตส. เป็นหน่วยงานที่ขึน้ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ  ตามโครงสร้างที่มีความอิสระขององค์กร 
และ  ผอ.สตส.  ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. สตส. ต้องมีสถานภาพอย่างน้อยเทียบเท่ากับผู้บริหารของ กยท. หรือ หวัหน้าหน่วยงานส าคญัอื่น ๆ  
ใน กยท.  เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  โดยต้องรายงานเก่ียวกบัการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และ ผวก.กยท.  เพื่อให้มัน่ใจวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน
เป็นไปด้วยความเป็นอิสระ  และเกิดประโยชน์ตามความมุ่งหมายอยา่งแท้จริง  โดย ผอ.สตส. ควรต้อง
หารือกฎบัตรของส านักตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบ ต่อ ผวก.กยท. ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเห็นชอบและอนมุตัิ 

3. ผอ.สตส. ต้องรายงานเก่ียวกับการบริหารงานต่อ ผวก.กยท. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สตส.  
ให้เป็นไปด้วยความราบร่ืนและมีประสทิธิผล 

4.  การแต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงานของ ผอ.สตส. จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ ผวก.กยท. ก่อนน าเสนอคระก รรมการ กยท.  
เพื่อพิจารณาอนุมัติ  ส่วนการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง และ
ประเมินผลงานของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน อยูภ่ายใต้การด าเนินงานของ ผอ.สตส. โดยการหารือ
กบั ผวก.กยท. ก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและด าเนินการตามขัน้ตอน 

5. คณะกรรมการตรวจสอบและ ผวก.กยท. จะแต่งตัง้ให้ ผอ.สตส. และนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ไปรักษาการต าแหน่งอื่น  หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นในขณะเดียวกันไม่ได้  และจะมอบหมายให้ผู้บริหาร
หนว่ยงานอื่นมาด ารงต าแหนง่ ผอ.สตส. ในขณะเดียวกนัไมไ่ด้  ทัง้นี ้เพื่อด ารงความเป็นอิสระของ สตส. 
ในการปฏิบตัิงานและการแสดงความเห็น 

6. ผอ. สตส. ควรเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ และมีการหารืออย่าง
ตรงไปตรงมาโดยไมม่ีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุด้วย อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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7. นกัวิชาการตรวจสอบภายใน จะต้องมีความเป็นอิสระจากกิจกรรมที่ตนตรวจสอบเพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม  ปราศจากอคติ  รวมทัง้ต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยท าหน้าที่
บริหาร หรือปฏิบตัิงานภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนท าการตรวจสอบ 

8. สตส. ควรมีบคุลากรอย่างน้อย 1 คน ที่มีวฒุิบตัรนกัวิชาการตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนญุาต  The 
Certified Internal Auditor (CIA) หรือวุฒิบัตรอื่นที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เช่น 
Certified Professional Internal Auditor of Thailand ( CPIAT)   Certification in Control Self 
Assessment  (CCSA)  Certified Government Auditng Professional (CGAP)  Certified Public 
Accountant (CPA)   Certified Fraud Examiner (CFE)  Certified Information Systems Auditor 
(CISA) และ Certified information Security Management (CISM) เป็นต้น 

9. สายการรายงาน 
(1) ผอ.สตส. หารือร่างกฎบตัร กบั ผวก.กยท.  และน าเสนอต่อ ผวก.กยท. เพื่อพิจารณาก่อนน าเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนมุตัิ 
(2) ผอ.สตส.หารือร่างแผนการตรวจสอบกับ ผวก.กยท. และน าเสนอ ผวก.กยท. เพื่อพิจารณาก่อน

น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ออนมุตัิและรายงานคณะกรรมการ กยท. ทราบ 
(3) ผอ.สตส. น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอ่ผู้บริหารหนว่ยงานรับตรวจ ภายในระยะเวลา 7 วนั

ท าการนบัจากวนัประชุมปิดการตรวจสอบ และรายงานต่อผู้บริหารระดบัสงูที่เก่ียวข้องรวมทัง้ 
ผวก.กยท. เพื่อด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและสรุปประเด็นส าคัญไว้ในรายงานผล 
การด าเนินงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผวก.กยท. ยกเว้นรายงานผล 
การตรวจสอบกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ผวก.กยท. ให้รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเทา่นัน้ 

(4) ผอ.สตส. น าเสนอรายงานรายไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผวก.กยท. ซึ่งเป็น
รายงานผลการปฏิบตัิงานของ สตส.  สรุปประเด็นท่ีส าคญัที่พบจากการตรวจสอบและอื่น ๆ  

(5) ผอ.สตส. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผวก.กยท. เพื่อสนบัสนุนให้ สตส. มีความ
อิสระ และปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในได้อยา่งมีประสทิธิผล 

(6) ผอ.สตส.สามารถเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างอิสระ  สามารถน าเสนอ
รายงานและหารือประเด็นที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง  ๆ ของ กยท. 
ได้อยา่งตรงไปตรงมา  ทัง้ในกรณีที่มีหรือไมม่ีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ 

(7) ผอ.สตส. สามารถเข้าพบและรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเด็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ตลอดเวลา  ซึ่งจะช่วยให้เกิด
ความมัน่ใจความเป็นอิสระมากขึน้ 

(8) สตส. รายงานเก่ียวกับการบริหารงาน ต่อ ผวก.กยท. เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของ สตส. ให้เป็นไป
ด้วยความราบร่ืนและมีประสทิธิผล เช่น  การจดัสรรงบประมาณ  งานธุรการ  ให้เพียงพอต่อการปฏิบตัิ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการประสานงานเพื่อปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบตามแผนที่ก าหนด 
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โครงสร้างปัจจุบนัของ สตส. แสดงดังภาพต่อไปนี ้

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

กฎบัตรของส านักตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) 
กฎบตัรของส านกัตรวจสอบภายใน  ก าหนดให้มีรายละเอียดสอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ 

ในการด าเนินงานของ กยท. โดยก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของส านกัตรวจสอบภายในไว้เป็น  
ลายลกัษณ์อกัษร  มีการสอบทานและปรับปรุงกฎบตัร อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  โดย ผอ.สตส. หารือร่างกฎบตัรกับ
ผู้บริหารระดบัสงูของ กยท. และน าเสนอ ผวก.กยท. เพื่อพิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนมุตัิ
ให้ความเห็นชอบ พร้อมทัง้เผยแพร่กฎบตัรที่ได้รับการอนุมตัิไปยงัผู้บริหารระดบัสงูและหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
องค์กร เช่น เผยแพร่ทางระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)  ซึ่งครอบคลมุถึงหวัข้อที่ส าคญัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
การปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน  ดงันี ้

 

 

กองตรวจสอบ 1 
หวัหน้ากองตรวจสอบ 

กองตรวจสอบ 2 
หวัหน้ากองตรวจสอบ 

กองตรวจสอบ 3 
หวัหน้ากองตรวจสอบ 

กองพัฒนาและ 
สนับสนุนงานตรวจสอบ 
หวัหน้ากองตรวจสอบ 

 

แผนกตรวจสอบ 
กระบวนการหลกั 1 

แผนกตรวจสอบ 
กระบวนการสนบัสนนุ 1 

แผนกประสานงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

แผนกตรวจสอบ 
กระบวนการหลกั 1 

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส านักตรวจสอบภายใน 
 

 

ผู้ ว่าการ 
การยางแห่งประเทศไทย 

แผนกตรวจสอบ 
กระบวนการสนบัสนนุ 1 

แผนกวางแผนและพฒันา
ระบบงานตรวจสอบ 
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เนือ้หา รายละเอียดในกฎบตัร 

ขอบเขตการปฏิบตัิงาน - ก าหนดลกัษณะของงานตรวจสอบเพื่อให้ความเช่ือมั่น (Assurance Services) 
และงานให้ค าแนะน าปรึกษา (Consultancy Services) ของ  สตส. 

- ก าหนดขอบเขตการปฏิบตัิงานและลกัษณะของงานตรวจสอบ โดยให้ครอบคลมุ
ถึงประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและกระบวนการ
ก ากบัดแูลทัง้ในภาพรวมของ กยท. และในการด าเนินงานทกุกิจกรรมของ   กยท. 

ความรับผิดชอบ ➢ ก าหนดให้มีการแต่งตัง้ ผอ.สตส. และนกัวิชาการตรวจสอบภายในที่มีทกัษะทาง
วิชาชีพ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรวมถึง
ก าหนดความรับผิดชอบของส านักตรวจสอบภายใน และวัตถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบภายในอยา่งชดัเจน 

ความเป็นอิสระ ➢ ก าหนดความเป็นอิสระของส านักตรวจสอบภายใน  โดยจัดให้มีข้อก าหนดที่
เหมาะสมที่เก่ียวข้องกบัสายการบงัคบับญัชา การรายงานตรงต่อ ผวก.กยท. และ 
คณะกรรมการตรวจสอบ กยท. การประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของ
ทรัพยากรของ  สตส. 

โครงสร้างการบริหารงาน ➢ ก าหนดโครงสร้างองค์กรที่มีความเป็นอิสระ สตส. เป็นหน่วยงานขึน้ตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  โดย ผอ.สตส. ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  และ สตส. มีสถานภาพเทียบเทา่กบัผู้บริหารระดบัสงูของ กยท. 

สทิธิ ➢ ก าหนดสิทธิของ สตส.  ในการเข้าถึงข้อมูล ทรัพย์สิน บุคลากรและสถานที่  
ตลอดจนอ านาจในการขอข้อมลูตามที่พิจารณาแล้วเห็นวา่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิงาน
ตามความรับผิดชอบ 

ความสมัพนัธ์กบั
บคุคลภายนอก 

➢ ก าหนดความสมัพนัธ์ระหว่าง  สตส. กบั คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหารของ 
กยท.  ผู้สอบบญัชี และองค์กรก ากบัดแูล  และหนว่ยงานอื่นทัง้ภายในและภายนอก 
กยท.  ที่ได้รับรายงานการตรวจสอบภายใน 

(โปรดอ้างองิถงึตวัอยา่งกฎบตัรส านกัตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ 1) 

 

3.6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างส านักตรวจสอบภายในกับหน่วยงานอ่ืน 

นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรมีความสมัพนัธ์ในการท างานในระดบัที่เหมาะสมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหารของ กยท.  ควรติดตอ่ประสานงานกบัหน่วยรับตรวจ  หน่วยงานของราชการท่ีเก่ียวข้อง
กบังานด้านการตรวจสอบ   รวมถึง ผู้สอบบญัชีภายนอกอยา่งสม ่าเสมอ 
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ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สตส.  มีภารกิจที่ต้องสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนัน้   สตส. และคณะกรรมการตรวจสอบจึงต้องมี  
การติดต่อสื่อสารโดยตรงได้อย่างสะดวก รวมถึงต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของ สตส. 
อย่างสม ่าเสมอ  (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้)  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้นโยบาย
สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน  และสนบัสนุนให้นกัวิชาการตรวจสอบภายในสามารถด ารง
ความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 

2. ผอ.สตส.ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่ควรเข้าร่วมประชุมในครัง้นัน้ๆ หรือบางวาระ 
การประชมุ  และควรบนัทกึเหตผุลการไมไ่ด้รับอนญุาตให้เข้าร่วมประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

3. ผอ.สตส. ควรได้มีการหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายบริหาร  
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4. ผอ. สตส. รายงานวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน อ านาจ และภาระหน้าที่  ตลอดจน 
ผลการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้  รวมทัง้ ระบุความเสี่ยงที่ส าคัญที่ กยท. เผชิญอยู ่  
และการควบคุมภายในที่มี  การก ากับดูแลกิจการ  และอื่น ๆ   ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
ผวก.กยท. อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. ผอ.สตส. ควรได้รับสิทธิในการเข้าพบประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อหารือประเด็นต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม 

6. ในกรณีที่ ผู้บริหารสงูสดุมีความเห็นไม่สอดคล้องกบัรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่ง ผอ.สตส. เห็นว่า
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กยท. อย่างร้ายแรง  ให้ ผอ.สตส. รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อจารณา 

7. ผอ.สตส. ต้องยืนยนัความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

8. การแต่งตัง้  โยกย้าย ถอดถอน  เลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง  และประเมินผลงานของ ผอ.สตส.  
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการ กยท. เพื่อพิจารณา โดยให้ ผวก.กยท. เสนอความ
คิดเห็นประกอบการพิจารณาด้วย 

ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 

1. ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบด าเนินการปรับปรุง  แก้ไข  การควบคุมภายใน ตามข้อเสนอแนะ  
ในรายงานผลการตรวจสอบ โดยผู้บริหารหนว่ยรับตรวจที่เก่ียวข้อง และ ผวก.กยท. เป็นผู้ รับผิดชอบ
โดยตรง 

2. การปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในเป็นการปฏิบตัิงานหรือการให้บริการแก่ฝ่ายบริหาร  ดงันัน้ กลยทุธ์
แผนการตรวจสอบ และรายงานควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างประโยชน์สงูสดุแก่ฝ่ายบริหาร  โดยไม่
ขดัแย้งกบัความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในท่ีมีตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
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3. ในกรณีที่ฝ่ายบริหารขอให้ สตส. ท าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายในในประเด็น
เฉพาะเร่ือง นอกเหนือจากกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนประจ าปี ให้ ผอ.สตส. พิจารณาความ
เหมาะสมวา่จะมีความขดัแย้งกบัขอบเขตและความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 
และมีผลกระทบตอ่แผนการตรวจสอบประจ าปีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ กยท. และคณะกรรมการ 
กยท. ได้เห็นชอบหรือไม่ หาก ผอ.สตส. พิจารณาด าเนินการตามที่ฝ่ายบริหารร้องขอให้น าเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ กยท. ด้วย 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างนักวิชาการตรวจสอบภายใน และผู้ บริหารหน่วยรับตรวจเป็นสิ่งส าคัญ   
ฝ่ายบริหารและพนกังานทุกระดบัใน กยท.  ควรมีความเช่ือมัน่ในความซื่อสตัย์  สจุริต  ความเป็น
อิสระ  และความรู้ความสามารถของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน 

5. การปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในจะต้องมีการวางแผนการปฏิบตัิงานร่วมกบัฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งก าหนดเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  (ยกเว้นในกรณีที่เป็นการตรวจสอบ 
โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า ซึง่อาจจ าเป็นเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในการตรวจสอบ) 

6. ลกัษณะงานหรือกิจกรรมที่ส าคญัที่ ผอ.สตส. ต้องเสนอตอ่ ผวก.กยท. มีดงัตอ่ไปนี ้
6.1 รายงานผลการตรวจสอบในกิจกรรมตา่ง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ และรายงาน

รายไตรมาส ซึ่ง สตส. จัดท าขึน้เพื่อรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการ
ตรวจสอบที่ก าหนด  

6.2 สรุปประเด็นส าคญัที่พบจากการตรวจสอบระหวา่งงวดและประเด็นอื่น ๆ ตามความเหมาะสม   
6.3 การหารือเก่ียวกบักลยทุธ์ แผนการตรวจสอบ กฎบตัรของ สตส. และรายงานผลการตรวจสอบ 
6.4 งบประมาณที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ สตส. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบ 

ที่ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. ในการบริหารทัว่ไปของ สตส. ให้ สตส. ขึน้ตรงตอ่ ผวก.กยท. เว้นแต่การแตง่ตัง้  โยกย้าย ถอดถอน  

เลือ่นขัน้ เลื่อนต าแหน่ง  และประเมินผลงานของ ผอ.สตส. ให้คณะกรรมการตรวจสอบ กยท. เสนอ
คณะกรรมการ กยท. เพื่อพิจารณา  โดยให้ ผวก.กยท. เสนอความคิดเห็นประกอบการพิจารณาด้วย  
นอกจากนี ้ผวก.กยท. จะแตง่ตัง้ให้นกัวิชาการตรวจสอบภายในไปรักษาการต าแหน่งอื่นหรือปฏิบตัิ
หน้าที่อื่นในขณะเดียวกนัไมไ่ด้ 

8. หากมีข้อสงสยัหรือข้อสนันิษฐานว่า อาจมีการทจุริตหรือให้มีการค้นหาทจุริตการตดัสินใจที่จะให้
บุคคลภายนอก เช่น ต ารวจ หรือผู้ เช่ียวชาญด้านการตรวจสอบทุจริตเข้ามาร่วมในการค้นหา  
หรือสอบสวนควรเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารหน่วยรับตรวจ  ผวก.กยท.  หรือคณะกรรมการ 
กยท. หากนักวิชาการตรวจสอบภายในเห็นว่า ผู้ บริหารหน่วยรับตรวจ  หรือ ผวก.กยท. ไม่ได้
ด าเนินการอยา่งเหมาะสม ควรรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และ ผวก.กยท. โดยทนัที 

9. ผอ.สตส.  จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผวก.กยท. โดยระบุ
วตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบภายใน  อ านาจ  และภาระหน้าที่  ตลอดจนผลการด าเนินงานตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้  รวมทัง้ระบคุวามเสี่ยงที่ส าคญัที่ กยท. เผชิญอยู่ และการควบคุมภายในที่ดี  
การก ากบัดแูลกิจการ และอื่น ๆ 
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10. สตส.และฝ่ายบริหารในแต่ละระดับของ  กยท. ควรร่วมหารือประเด็นต่าง ๆ เพื่อวางแผนงาน
ตรวจสอบให้ครอบคลมุในเร่ืองที่มีสาระส าคัญ และ/หรือที่มีความเสีย่งสงูเพื่อสร้างประโยชน์สงูสดุ
ให้แก่ฝ่ายบริหารโดยไม่ขัดแย้งต่อความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ความสัมพันธ์กับหน่วยรับตรวจ 

 นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับหน่วยรับตรวจเพื่อให้ได้รับความร่วมมือ 
ในการตรวจสอบซึ่งจะท าให้การตรวจสอบด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะส่งผลให้การปฏิบตัิงาน
โดยรวมของ กยท. เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  อย่างไรก็ตามนกัวิชาการตรวจสอบภายในยงัคงต้องรักษา 
ความเป็นกลางในระหวา่งการตรวจสอบ 

ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชี  (ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน) 

 นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรมีการประชุมหารือกับ สตง. อย่างสม ่าเสมอ  (อย่างน้อยไตรมาสละ  
1 ครัง้)  เพื่อหารือเก่ียวกบัแผนการตรวจสอบ และประเด็นอื่นท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบตัิงาน  เพื่อลดความซ า้ซ้อน 
ของการปฏิบตัิงานในกิจกรรมหรือวตัถปุระสงค์เดียวกนั  รวมถึงการท าความเข้าใจร่วมกนัเก่ียวกบัแผนงานและ
ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใน เทคนิคในการตรวจสอบ  แนวทางการตรวจสอบ  และการประสานงาน 
ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนัตอ่ กยท. 

ความสัมพันธ์กับหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืน 

 ผอ.สตส. ควรหารือกับตัวแทนจากหน่วยงานก ากับดูแลอื่น เพื่อพิจารณาว่าหน่วยงานก ากับดูแลที่
เก่ียวข้องต่าง ๆ จะสามารถใช้ประโยชน์จากผลการตรวจสอบภายในเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน  
ได้หรือไม่  นอกจากนี ้สตส. ควรก าหนดแนวทางในการขอผลการตรวจสอบจากการปฏิบตัิงานตรวจสอบของ
หน่วยงานก ากับดูแลอื่น  เพื่อเป็นประโยชน์ในการก าหนดและพิจารณาประเด็นที่มีสาระส าคัญที่เกิดขึน้  
หรืออาจจะเกิดขึน้และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม 

 สตส. ควรประสานงานกบัหนว่ยงานบริหารความเสี่ยง กยท. เพื่อแลกเปลีย่นข้อมลูเก่ียวกบัการควบคมุ
ภายใน  และความเสี่ยงขององค์กร  รวมถึงน าผลการประเมินความเสี่ยงระดบัองค์กรมาใช้ประโยชน์ในการ
จดัท าแผนการตรวจสอบ 
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3.6.4 หน้าที่ความรับผิดชอบของส านักตรวจสอบภายใน 

สตส. มีหน้าที่โดยไม่ขดัต่อความเป็นอิสระ มีความซื่อสตัย์สจุริต หลีกเลี่ยงความขดัแย้งทางผลประโยชน์และ
กรณีปัจจยัใดๆที่สง่ผลกระทบตอ่วิจารณญาณที่เข้ามาเก่ียวข้อง 

1. สตส. ต้องจัดท ากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ 
ในการด าเนินงานของ กยท. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผวก.กยท. และอนมุตัิจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบตัรอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2. จดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยใช้แนวทางการจดัท าตามความเสีย่งของกิจกรรม ซึ่งหมายความ
รวมถึง ความเห็นของฝ่ายบริหารเก่ียวกับความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน และน าเสนอแผนต่อ
ผวก.กยท. เพื่อพิจารณาขอความเห็นและข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนมุตัิ 
และ เสนอให้คณะกรรมการ กยท. ทราบภายในเดือนสดุท้ายของปีงบประมาณของ กยท. พร้อมทัง้
น าสง่ส าเนาแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับการอนุมตัิแล้วให้กระทรวงการคลงัและส านกังานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ได้รับอนุมตัิ รวมทัง้ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนการตรวจสอบประจ าปี จะต้องน าเสนอ ผวก.กยท.เพื่อพิจารณาก่อนการอนมุตัิโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเสนอให้คณะกรรมการ กยท. ทราบภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ได้รับอนุมตัิ พร้อมทัง้
น าสง่ส าเนาแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับการอนุมตัิแล้วให้กระทรวงการคลงัและส านกังานการ
ตรวจเงินแผน่ดินภายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุตัิ 

ทัง้นี ้ให้ ผอ.สตส. มีอ านาจในการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  โดยไม่ต้อง
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่ ผอ.สตส. พิจารณาแล้วเห็นวา่ การปรับแผนดงักลา่วมิได้เป็น
การปรับเปลี่ยนในสาระส าคัญ และไม่มีผลกระทบต่อแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีนัน้ ๆ หรือ 
ปีถดัไป (เช่น การสลบัล าดบัหนว่ยรับตรวจระหวา่งไตรมาสในปีงบประมาณเดียวกนั) 

3. ปฏิบตัิงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีตามที่ได้รับอนุมตัิ  รวมทัง้การปฏิบตัิงานอื่นตามที่
ผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบร้องขอ 

4. พัฒนานักวิชาการตรวจสอบภายในให้มีความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบและด ารง
ความสามารถทางวิชาชีพโดยเข้าร่วมการพฒันาทางวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่อง 

5. ประเมินแผนการปฏิบัติงาน  กระบวนการ  การปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่ส าคัญ  
โดยปฏิบตัิงานร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

6. จัดให้มีการประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า  การปฏิบัติงานของ สตส. เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ก าหนดไว้ ตลอดจนรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอปุสรรค 
รวมทัง้แผนการปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้ ผวก.กยท. และ คณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

7. จดัท าคูม่ือการปฏิบตัิงานของ สตส. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน 
ให้สามารถปฏิบตัิงานได้ตามมาตรฐาน และก าหนดให้คูม่ือการปฏิบตัิงานของ สตส. ได้รับการสอบทาน 
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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8. น าเสนอรายงานและการปิดการตรวจสอบ 
(1) สตส. น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ รวมทัง้ผู้บริหารระดบัสงู  

ที่ดูแลรับผิดชอบสายงานและ ผวก.กยท. เพื่อด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและสรุปประเด็น
ส าคญัไว้ในรายงานรายไตรมาส เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและ ผวก.กยท. 

(2) ผอ.สตส. ต้องสรุปประเด็นส าคญัที่พบและข้อเสนอแนะที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครัง้ ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิน้สุดแต่ละไตรมาส ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ผวก.กยท. เพื่อรับทราบความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของ สตส. รวมถึงสรุปประเด็นส าคัญที่พบ  
จากการตรวจสอบระหว่างงวด การควบคุมภายใน การก ากับดูแลประเด็นในรายงานส่วนที่ยงัไม่ได้
แก้ไข  ส าหรับไตรมาสที่ 4 ได้จัดท าเป็นรายงานประจ าปี ภายใน 90 วนัน ับจากวนัสิน้ปีงบประมาณ 
และประเด็นอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(3) รายงานผลการตรวจสอบจะไม่น าเสนอต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือความ
ยินยอมจากผู้บริหารที่เก่ียวข้อง 

9. รายงานเก่ียวกับวิธีการ แนวทาง และการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบใหม่  ๆ (ถ้ามี)  
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

10. น าเสนอเป้าหมายและแนวทางการวดัผลการด าเนินงานของ สตส. ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

11. หารือขอบเขตการปฏิบัติงานผู้สอบบญัชี รวมถึงการประสานงานและสนับสนุนตามความเหมาะสม  
เพื่อลดความซ า้ซ้อนในการปฏิบตัิงาน 

12. สอบทาน และประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคมุภายในที่เก่ียวกบัการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน
และระบบสารสนเทศของกิจกรรมหรือหนว่ยงานท่ีตรวจสอบ 

13. น าเสนองบประมาณของ สตส. ที่ประมาณการตามกระบวนงาน ขอบเขตการตรวจสอบและแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี 

14. ผอ.สตส. มีความรับผิดชอบในการพิจารณาเก่ียวกับการแต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขัน้  
เลื่อนต าแหน่งและประเมินผลงานของนักวิชาการตรวจสอบภายใน โดยหารือกับผู้ บริหารสูงสุด  
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 

15. สอบทานการปฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนกังาน 
16. ตรวจสอบความถูกต้องและความเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบงัคบั วิธีปฏิบตัิงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค าสัง่ที่เก่ียวกบัการด าเนินของ กยท. 
17. ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โอกาสเกิดการทุจริตและประสิทธิภาพของ 

กยท. ในการบริหารความเสีย่งจากการทจุริตภายใน 
18. ตรวจสอบการจดัเก็บรายได้ รายจ่ายและสทิธิประโยชน์ที่ กยท. พงึได้รับ 
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19. ให้ค าแนะน าปรึกษา เสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขแก่ฝ่ายบริหารของ กยท. และหนว่ย
รับตรวจเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในเพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยดั ป้องกนัการทจุริต และ  
มีการก ากบัดแูลที่ดี 

20. เสนอข้อมูลเก่ียวกับความคืบหน้า และผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปีกับความ
เพียงพอของทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน 

21. ติดตามผลการตรวจสอบและการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของฝ่ายบริหารเพื่อท าการปรับปรุงแก้ไข  
การด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึน้  และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบในกรณีที่ผู้บริหารหนว่ยรับตรวจที่เก่ียวข้องไมป่ฏิบตัิตามที่ได้เสนอแนะไว้ 

22. ปฏิบตัิงานตรวจสอบด้วยความระมัดระวงัรอบคอบตามแนวทางการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ อย่างไร  
ก็ตาม การปฏิบัติงานตามแนวทางการตรวจสอบที่ก าหนดนัน้ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า จะค้นพบ  
การทจุริตได้และนกัวิชาการตรวจสอบภายในไมม่ีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานเพื่อค้นหาทจุริต 

23. ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจ าปีที่วางไว้ 

24. รับผิดชอบงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการประสานงานกบัส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
25. ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจ าปีที่วางไว้ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากผู้บริหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

สิทธิของนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
1. ผอ.สตส. และนกัวิชาการตรวจสอบภายในมีสทิธิ ดงันี ้

1.1 ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการเข้าถึงข้อมูลทกุด้าน รวมถึงสารสนเทศ พร้อมทัง้ได้รับความ
ร่วมมือในการสอบถาม และชีแ้จงเร่ืองที่ตรวจสอบในการปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบอยา่งเต็มที่ 

1.2 ผอ. สตส. เข้าพบคณะกรรมการตรวจสอบได้อยา่งเต็มที่และเป็นอิสระ 
1.3 จดัสรรทรัพยากร ก าหนดความถ่ีในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ เลือกกิจกรรมหรือประเด็น ก าหนดขอบเขต

การตรวจสอบ การใช้เทคนิคการตรวจสอบตามความเหมาะสม เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์การตรวจสอบ 
ที่ก าหนดไว้ 

1.4 ได้รับการสนบัสนนุเก่ียวกบับคุลากรใน กยท. เพื่อปฏิบตัิงานตรวจสอบ และบริการอื่นจากทัง้ภายในและ
ภายนอก กยท. เพื่อสนบัสนนุงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

2. ผอ.สตส. และนกัวิชาการตรวจสอบภายในไมม่ีสทิธิ ดงันี ้
2.1 ปฏิบตัิหน้าที่เก่ียวกบัการด าเนินการใดๆ นอกเหนืองานตรวจสอบภายใน ใน กยท. 
2.2 จัดท าหรืออนุมัติรายการทางการบัญชี  รายงานทางการเงิน และรายงานที่ไม่ใช่รายงานทางการเงิน 

นอกเหนือจากรายงานการตรวจสอบปกติ 
2.3 ควบคมุดแูลการปฏิบตัิของพนกังานอื่นที่ไมไ่ด้อยู่ใน สตส. ยกเว้นพนกังานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสว่น

หนึง่ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ หรือเป็นผู้ช่วยนกัวิชาการตรวจสอบภายใน 
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2.4 การก าหนดนโยบาย วิธีปฏิบตัิงาน และระบบการควบคมุภายใน หรือแก้ไขระบบการควบคมุภายในของ
หนว่ยรับตรวจ 

2.5 การเข้าไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมหรือหรือการปฏิบตัิงานหนว่ยรับตรวจ 
2.6 การพฒันาระบบ ก าหนดวิธีการจดัเตรียมข้อมลู หรือรับรองความถกูต้องของระบบงานที่ต้องตรวจสอบ 

ซึง่หน้าที่ดงักลา่วอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารที่เก่ียวข้อง นกัวิชาการตรวจสอบภายในมีหน้าที่
เป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 

 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย  
1. คณะกรรมการ กยท.  รับผิดชอบในการแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการ กยท. เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ  ทัง้นี ้จ านวนของกรรมการตรวจสอบที่เหมาะสมขึน้อยู่กบัขนาดของ  กยท. ขอบเขตความรับผิดชอบ 
และประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน  ซึ่งอยู่ระหว่าง 3 - 5 คน   และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านการบญัชี 
หรือการบริหารการเงิน  ซึง่สามารถสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้   

2. คณะกรรมการ กยท. รายงานการแต่งตัง้ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ เก่ียวกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกระทรวงการคลงัทราบภายใน 30 วนั  นบัแตว่นัท่ีได้มีการแต่งตัง้
หรือการเปลีย่นแปลงการแตง่ตัง้ 

3. กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นชอบโดย
คณะกรรมการ  กยท.  และคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการสอบทานกฎบตัรนี ้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  เพื่อให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง  ส าหรับกฏบัตรของ สตส.  ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และควรมีการสอบทานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ตามความเหมาะสม และน าเสนอคณะกรรมการ กยท.  
เพื่อทราบขอบเขต บทบาทและหน้าที่ของส านกัตรวจสอบภายใน 

4. คณะกรรมการ กยท. ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและการด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องที่สง่ผลตอ่การควบคมุภายในและกระบวนการปฏิบตัิงานของ กยท.  ตามที่ สตส. ระบไุว้ 

 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการหรือสอบทานการตรวจสอบในเร่ืองตา่ง ๆ ของ กยท.   
ที่อยูภ่ายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

1. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน (Internal Control)  
กระบวนการก ากบัดแูลที่ดี  และกระบวนการบริหารความเสีย่ง   

2. สอบทานให้ กยท. มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี  และพิจารณาความเป็นอิสระของ สตส.  
3. สอบทานกฎบตัรของ  สตส.  แผนการตรวจสอบภายใน และอนมุตัิในกรณีที่คณะกรรมการ กยท.

มอบอ านาจให้ด าเนินการได้  
4. สอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถกูต้องและนา่เช่ือถือ 



 คูม่ือการปฏิบตัิงานการตรวจสอบภายใน ฉบบัปรับปรุง ปี 2561                 แก้ไขเมื่อ : สงิหาคม 2561 
จดัท าโดย : ส านกัตรวจสอบภายใน  
การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.)   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

หน้า 28 

5. ให้ความเห็นเก่ียวกับการพิจารณา แต่งตัง้  โยกย้าย ถอดถอน  เลื่อนขัน้  เลื่อนต าแหน่ง  และ
ประเมินผลงานของ ผอ.สตส.  โดยอาจพิจารณาร่วมกบั ผวก.กยท. ก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการ 
กยท. เพื่ออนมุตัิ 

6. ให้ความเห็นเก่ียวกับการพิจารณาแต่งตัง้  โยกย้าย ถอดถอน  เลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง   และ
ประเมินผลงานของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน ตามที่ ผอ.สตส. เสนอ 

7. รายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการ 
กยท. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ภายใน 60 วนันบัแต่วนัสิน้สดุในแต่ละไตรมาส   ยกเว้นรายงาน
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จดัท ารายงานผลด าเนินงานประจ าปี  พร้อมสง่รายงานดังกลา่ว
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลงั เพื่อทราบภายใน 90 วนันบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี
การเงินของ กยท. 

8. คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องประชมุร่วมกนัอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้  ในกรณีที่จ าเป็นอาจเชิญ 
ผวก.กยท.  ผู้บริหาร  หรือบคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุได้  ทัง้นี ้ในปีบญัชีการเงินแตล่ะปีคณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องมีการประชุมร่วมกนักบัผู้สอบบญัชี   โดยไม่มีผู้บริหารสงูสดุ  ผู้บริหารหรือบคุคลอื่น
เข้าร่วมด้วยอยา่งน้อยหนึง่ครัง้  

9. สอบทานและหารือกบั  ผอ.สตส. เก่ียวกับผลการตรวจสอบที่ยงัหาข้อยุติร่วมกับฝ่ายบริหารไม่ได้ 
และพิจารณาน าประเด็นส าคัญเสนอต่อคณะกรรมการ กยท. เพื่อหาแนวทางในการด าเนินการ
ตอ่ไป 

10. ปฏิบตัิงานอื่นใดที่กฎหมายก าหนด หรือ คณะกรรมการ กยท. มอบหมาย 

การปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพพงึปฏิบัต ิ

ผอ.สตส. และนักวิชาการตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพพงึปฏิบตัิ ตามแนวทางปฏิบตัิดงันี ้ 

1. ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ ประกอบวิชาชีพพึงกระท า เป็นความระมัดระวังและทักษะที่
นกัวิชาการตรวจสอบภายในพึงน ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายในและตามคูม่ือการปฏิบตัิงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงัได้
ก าหนดไว้ 

2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบเป็นการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ  
ความขยนัหมัน่เพียร  โดยมิได้เป็นการท างานเพิ่มขึน้  หากแต่เป็นการใช้ทกัษะและวิจารณญาณในการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบตามประสบการณ์   การฝึกอบรม  ความสามารถ ความซื่อสัตย์  และเป็นอิสระ  อย่างไรก็ตาม  
ความระมดัระวงัเยี่ยงวิชาชีพไมไ่ด้หมายความวา่จะไมม่ีความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึน้ 

3. การปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบควรด าเนินการอย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์  
ขอบเขตการปฏิบตัิงาน  ความซบัซ้อน  ลกัษณะและสาระส าคญัของกิจกรรมที่ท าการตรวจสอบ 

4. นกัวิชาการตรวจสอบภายในจะปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบโดยพิจารณาดงันี ้
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4.1 ขอบเขตของงานท่ีจ าเป็นตามวตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบท่ีก าหนดไว้ 
4.2 แนวทางการตรวจสอบและการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ โดย

พิจารณาความซบัซ้อน สาระส าคญั และประเด็นส าคญัของกิจกรรมนัน้ ๆ 
4.3 ความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน  และกระบวนการ

ก ากบัดแูล 
4.4 โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด  ความผิดปกติ  และการไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานการปฏิบตัิงาน

วิชาชีพการตรวจสอบภายใน ที่มีสาระส าคญั 
4.5 ต้นทนุของการตรวจสอบเมื่อเปรียบเทียบกบัประโยชน์ที่จะได้รับ 

5. นักวิชาการตรวจสอบภายในควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่ส าคัญอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อ
วตัถปุระสงค์การด าเนินงาน หรือทรัพยากรอยา่งเพียงพอ  ทัง้นี ้เนื่องจากการปฏิบตัิงานตามแนวทางการตรวจสอบ
เพื่อให้ความเช่ือมั่นด้วยความระมัดระวงัรอบคอบเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเป็นหลกัประกันได้ว่าจะสามารถ
ก าหนดความเสีย่งที่ส าคญัได้ 

6. นักวิชาการตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวงัรอบคอบในระหว่างการ
ปฏิบตัิงานให้ค าแนะน าโดยการพิจารณา ดงันี ้

6.1 ความจ าเป็นและความคาดหวงัของผู้ขอค าแนะน า รวมทัง้ลกัษณะ เวลาและการรายงานผล 
6.2 ความซบัซ้อนและขอบเขตของงานท่ีจ าเป็นในการบรรลวุตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ 
6.3 ต้นทนุของการปฏิบตัิงานเมื่อเปรียบเทียบกบัประโยชน์ที่ได้รับ 

7. ผอ.สตส. ควรจัดให้มีแนวทางในการสอบทาน และควบคุมดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า
นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบตัิ   รวมถึงมี
กระบวนการที่เพียงพอส าหรับนกัวิชาการตรวจสอบภายในในการเปิดเผยกรณีสงสยัว่าอาจเกิดมีการกระท าผิด  
การทจุริต  การละเลย  หรือการปฏิบตัิที่ไมเ่หมาะสมอนัก่อให้เกิดความผิดพลาด 

8. ผอ.สตส. ควรก าหนดแผนเก่ียวกับการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรส าหรับนักวิชาการ
ตรวจสอบภายในทุกคน เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  และศักยภาพความสามารถด้านการตรวจสอบภายใน  
หรือด้านอื่นที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้แผนการฝึกอบรมและพฒันาส าหรับ ผอ.สตส. ด้วย 

นอกจากนัน้  นกัวิชาการตรวจสอบภายในแตล่ะคนต้องมีความรับผิดชอบในการท าให้มัน่ใจวา่ตนเองได้
ปฏิบตัิงานด้วยความระมดัระวงัรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพงึปฏิบตัิ  ซึง่นกัวิชาการตรวจสอบภายในควร 

1) มีความยตุิธรรม และไมย่อมให้เกิดอคติในการปฏิบตัิงาน 
2) เปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
3) ไม่รับของขวญั สิ่งจูงใจ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบใด ๆ จากพนกังานลกูจ้าง  ผู้ขาย

สนิค้าหรือบริการหรือบคุคลภายนอกอื่น 
4) พิจารณาและบันทึกงานที่จ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบและ

ปฏิบตัิงานตามแนวทางที่ถกูต้อง 
5) พิจารณาและบันทึกหลักเกณฑ์ของฝ่ายบริหารหรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่ใช้ในการประเมินและ

รายงานข้อตรวจพบ 
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6) ใช้ความระมดัระวงัรอบคอบอย่างสมเหตสุมผลในการรวบรวมหลกัฐานที่เพียงพอ เก่ียวข้องและ
เช่ือถือได้เพื่อประกอบผลการตรวจสอบ 

7) ตระหนกัถึงโอกาสที่ฝ่ายบริหารหรือผู้ปฏิบตัิงานตัง้ใจกระท าผิด ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด และละเลย  
ก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพ  การสญูเสีย  ไม่มีความประหยดั ขาดประสิทธิผล  เกิดความ
ล้มเหลวในการปฏิบตัิตามนโยบายและความขดัแย้งของผลประโยชน์ 

8) มีความรู้ที่เพียงพอในการก าหนดปัจจยับง่ชีก้ารทจุริต 
9) เปิดเผยปัจจยัที่บง่ชีก้ารทจุริตและเสนอแนะให้มีการสบืสวนสอบสวนตอ่ไปตามความเหมาะสม 
10) เปิดเผยข้อเท็จจริงที่มีสาระส าคญั หากพิจารณาแล้ววา่ถ้าไมเ่ปิดเผยอาจท าให้เกิดความเข้าใจผิด

ในรายงานของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน หรืออาจท าให้พิจารณาได้วา่เป็นการปกปิดความผิด
ตามกฎหมาย 

11) เปิดเผยในรายงานในกรณีที่ไมไ่ด้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน 

12) ไมใ่ช้ข้อมลูที่ได้รับมาจากการปฏิบตัิหน้าที่เพื่อประโยชน์สว่นตวั 

การตรวจสอบจรรยาบรรณส าหรับพนักงานและผู้บริหารของ กยท. 

นักวิชาการตรวจสอบภายในควรประเมินการวางแผน  การน าไปปฏิบัติ  และความมีประสิทธิผล 
ของวตัถปุระสงค์  โครงการ  และกิจกรรมตา่ง ๆ   ที่เก่ียวข้องกบัจรรยาบรรณส าหรับพนกังานและผู้บริหารของ กยท. 
โดยควรประเมินความเหมาะสมและประสทิธิผลในประเด็น ตอ่ไปนี ้

1) หลักจรรยาบรรณควรมีความชัดเจน เข้าใจง่าย มีนโยบาย รวมทัง้วิธีปฏิบัติที่ครอบคลุมการ
ปอ้งกนัและปราบปรามทจุริตและประพฤติมิชอบใน กยท. 

2) มีการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงเก่ียวกับทัศนคติและความมุ่งมั่นของ กยท. ที่เก่ียวกับหลกั
จรรยาบรรณอยา่งสม ่าเสมอ 

3) กลยทุธ์และวิธีการในการสนบัสนนุและเสริมสร้างวฒันธรรมที่มีจริยธรรมในโอกาสตา่ง ๆ รวมทัง้
แนวปฏิบตัิด้านบคุลากรท่ีสนบัสนนุให้พนกังานปฏิบตัิและสร้างวฒันธรรมที่มีจริยธรรมใน กยท. 

4) การก าหนดช่องทางที่หลากหลายและเข้าถึงง่ายในการรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติไม่ถูกต้อง  
ตามหลกัจรรยาบรรณ 

5) การเปิดเผยหลกัจรรยาบรรณตอ่พนกังาน ผู้ประกอบการ  เกษตรกร  คูค้่า และลกูค้า 
6) การแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบตัิผิดหลกัจรรยาบรรณได้รับการสืบสวนสอบสวน และ

รายงานอยา่งมีประสทิธิผล 
7) การฝึกอบรมเก่ียวกบัหลกัจรรยาบรรณให้กบัพนกังานและผู้บริหารของ กยท. 
8) การประเมินผลกระบวนการต่าง ๆ ทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ีอาจสร้างแรงกดดนัหรือ

ความมีอคติภายใน กยท. ที่อาจมีผลกระทบตอ่วฒันธรรมที่มีจริยธรรมได้ 
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การตรวจสอบการทุจริต 

ผอ.สตส. และนกัวิชาการตรวจสอบภายในทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานตรวจสอบด้วย
ความระมัดระวงัรอบคอบตามแนวทางการตรวจสอบที่ก าหนดไว้  โดยใช้ความรู้และความเช่ียวชาญพิจารณา 
ถึงความเสี่ยง  ปัจจัยที่ท าให้เกิดการทุจริต  และผลกระทบกรณีเกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ทกุครัง้  อย่างไรก็ตาม การปฏิบตัิงานตามแนวทางการตรวจสอบที่ก าหนดนัน้ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าจะค้นพบ
การทุจริตได้ และนกัวิชาการตรวจสอบภายในไม่มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานเพื่อค้นหาทุจริต แต่มีความ
รับผิดชอบในการช่วยปอ้งกนัการทจุริตโดยการสอบทานและประเมินความเพียงพอและประสทิธิผลของการควบคมุ
ภายใน ทัง้ในด้านสภาพแวดล้อมการควบคมุ  การประเมินความเสี่ยงจากการทจุริต  การสอบทานประสิทธิผลของ 
การควบคมุที่ก าหนดขึน้เพื่อป้องกนัการทจุริต และการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบหรือระบบในการปฏิบตัิงานที่อาจ
มีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน การประเมินประสิทธิผลของระบบการสื่อสารและสารสนเทศ และประเมิน
กิจกรรมการติดตามผล  ดงันัน้ การเรียนรู้และเข้าใจถึงมลูเหตขุองการทจุริต การท าความเข้าใจถึงแนวทางปอ้งกนั
และวิธีปฏิบตัิเมื่อเกิดการทจุริต จะช่วยให้นกัวิชาการตรวจสอบภายในสามารถจดัการกบัการทจุริตได้ดียิ่งขึน้   

ทัง้นี ้ผอ.สตส. ควรแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารเก่ียวกบัความจ าเป็นในการสืบสวน
ในรายละเอียดและการปรับปรุงการควบคุมภายในหากพบการทุจริตหรือข้อสงสยัหรือข้อสนันิษฐานว่าอาจมี 
การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัในระบบการควบคมุภายใน และประเมินผลกระทบ
ที่มีตอ่ความเห็นเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่ง  การควบคมุภายใน  และการก ากบัดแูล 

ความหมายการทุจริต 
การทุจริต (Fraud)  หมายถึง การกระท าผิดกฎหมายโดยจงใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ในลกัษณะ

การฉ้อฉล หลอกลวง ปกปิด หรือใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ และเป็นการกระท าที่เกิดขึน้โดยปราศจากการข่มขู่
บังคับจากผู้ อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองหรือบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายเงิน หรือค่าตอบแทน หรือ  
เพื่อรักษาผลประโยชน์สว่นตนหรือความได้เปรียบทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึง การทจุริตเชิงนโยบายและการทบัซ้อนกัน
ในทางผลประโยชน์ด้วย 

การทจุริตครอบคลมุถึงการปฏิบตัิที่ผิดระเบียบและผิดกฏหมายโดยมีเจตนาที่จะหลอกลวง หรือแสดง
ให้หลงผิด ซึ่งบุคคลใดก็ตามรับรู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดหรือไม่เช่ือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง การทุจริตเป็นการท าผิดโดยบุคคล 
ที่ทราบว่าผลที่จะเกิดเป็นผลประโยชน์อันมิชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร หรือต่อบุคคลอื่น และสามารถกระท า ได้ 
ทัง้จากบคุคลภายนอกและบคุคลภายในองค์กร 

1. การกระท าทุจริตที่บัน่ทอนให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร เป็นการกระท าที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ 
ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมแก่พนกังาน บคุคลภายนอก หรือองค์กรอื่น ตวัอยา่งเช่น  

• การรับสนิบน หรือการรับสว่นแบง่ก าไร 
• การฉ้อฉล ดงัเช่นการยกัยอกเงินหรือสินทรัพย์ และการบิดเบือนบนัทึกทางการเงิน เพื่อปกปิด 

การกระท า ท าให้การสบืค้นเป็นไปได้ยาก  
• การปกปิดโดยเจตนา หรือการแสดงให้หลงผิดในเหตกุารณ์ รายการ หรือข้อมลู  
• การเรียกร้องคา่เสยีหายจากการบริการ หรือสนิค้าที่องค์กรไมค่วรได้  
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• การละเว้นการกระท าโดยเจตนาในสถานการณ์ที่องค์กรหรือกฏหมายก าหนดให้กระท า  
• การใช้ข้อมลูความลบัหรือข้อมลูที่มีกรรมสิทธ์ิ โดยไมไ่ด้รับอนญุาต หรือโดยผิดกฎหมาย  
• การดดัแปลงเครือข่ายข้อมลูเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบปฏิบตัิการ โดยไม่ได้รับอนญุาต หรือ

โดยผิดกฎหมาย 
• การโจรกรรม 

2. การทจุริตที่เอือ้ประโยชน์ตอ่องค์กร โดยทัว่ไปจะแสวงหาประโยชน์จากข้อได้เปรียบที่ไมเ่ป็นธรรมและ
ไมซ่ื่อตรง ซึง่อาจหลอกลวงบคุคลภายนอก ผู้กระท าความผิดเช่นนีม้กัมีผลประโยชน์สว่นตวัใน ตวัอยา่งการทจุริตที่
เอือ้ประโยชน์ตอ่องค์กร เช่น  

• การจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม เช่น การบริจาคทางการเมืองที่ผิดกฏหมาย การติดสินบน และการรับ
ส่วนแบ่งก าไร รวมทัง้การจ่ายเงินใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ผู้ที่เป็นตัวกลางให้กับเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ ลกูค้า หรือผู้จดัหาสนิค้า  

• การแสดงหรือการประเมินมลูคา่รายการ สนิทรัพย์ หนีส้นิ และรายได้ และสว่นอื่น ๆ โดยเจตนาและ
ไมเ่หมาะสม  

• กิจกรรมระหว่างผู้มีส่วนเก่ียวข้อง อันมีเจตนาและไม่เหมาะสม ซึ่งฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์ใน
รายการท่ีเกินกวา่ก าลงัความสามารถของตนเอง  

• การละเลยโดยเจตนาที่จะบนัทึกหรือเปิดเผยข้อมูลส าคญัอย่างถกูต้องหรือครบถ้วน ซึ่งอาจแสดง
ภาพขององค์กรที่เกินจริงตอ่บคุคลภายนอก  

• การขาย หรือการโอนสนิทรัพย์ปลอมหรือแสดงมลูคา่ที่ไมต่รงความจริง  
• เจตนาให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบตัิตามเกณฑ์ภาษีเพื่อลดภาษีที่ต้องจ่าย 
• กิจกรรมทางธุรกิจที่ต้องห้าม เช่น การกระท าที่ฝ่าฝืนตอ่บทบญัญตัิของรัฐบาล กฏระเบียบ ข้อบงัคบั 
หรือสญัญา 

นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีการจัดประเภทหรือหมวดหมู่เก่ียวกับการทุจริตที่แตกต่าง 
จากนี ้นักวิชาการตรวจสอบภายในอาจต้องส ารวจข้อมูลที่ตีพิมพ์โดยสถาบันวิชาชีพด้านบัญชี หรือองค์กร 
หรือสมาคมที่ท าการสอบสวนการทจุริต เพื่อพิจารณาวิธีการแยกประเภทที่เหมาะสมที่สดุส าหรับองค์กร 

ประเภทของการทุจริต 
1. การยกัยอกทรัพย์สิน เป็นการทจุริตที่พบเห็นได้ทั่วไป โดยเป็นการยกัยอกเงินสดและทรัพย์สินอื่น ๆ 

การทุจริตประเภทนีจ้ะเป็นการขโมยหรือน าทรัพย์สินขององค์กรไปใช้ในทางที่ผิด เช่น การรับเงินแต่ไม่บันทึก
รายการ  การทจุริตบญัชีคา่ใช้จ่าย การน าความลบัขององค์กรไปขาย เป็นต้น  

2. การคอร์รัปชั่น หมายถึง การทุจริตโดยใช้อ านาจหน้าที่ในต าแหน่งที่มีอยู่แสวงหาผลประโยชน์ 
ให้กบัตนเองหรือผู้อื่นอนัเป็นการกระท าไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการใช้สิทธิต่าง ๆ โดยไม่สจุริต เช่น การเบิก 
คา่เช่าบ้านคา่เบีย้เลีย้งเป็นเท็จ  การรับสนิบน  การเกิดข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น 
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3. การทจุริตรายงานทางการเงิน เป็นการบิดเบือนข้อมลูในรายงานทางการเงินโดยการบนัทึกไม่ถกูต้อง
ครบถ้วนหรือเปิดเผยข้อมลูที่ไม่ถกูต้อง จงใจละเลยหรือตกแต่งการบนัทึกรายการนัน้ ๆ โดยเจตนาให้ผู้อื่นหลงผิด
จากการอา่นรายงานการเงินดงักลา่ว  เชน่  ไมบ่นัทกึภาระหนีส้นิหรือคา่ใช้จ่าย การปลอมแปลงเอกสาร เป็นต้น 

 

ปัจจัยการทุจริต มกัจะเกิดจาก 3 ปัจจยัที่เรียกวา่สามเหลีย่มทจุริต (The Fraud Triangle) ดงันี ้
1. มีโอกาสในการกระท าผิด (Opportunity) ได้แก่ โอกาสในการกระท าทุจริต โอกาสที่จะปกปิด 

การกระท าและโอกาสที่จะแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริต โอกาสในการกระท าผิดอันเกิดจากจุดอ่อน 
ในการควบคมุภายในที่จะป้องกนัและค้นพบการทจุริตให้ทนักาล ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อความ
เสียหายขององค์กร  ขาดการควบคมุการเข้าถึงทรัพย์สินสภาพคล่องและระบบสารสนเทศส าคญั  โดยเหตกุารณ์ 
ที่เปิดโอกาสให้กระท าการทจุริต เช่น  

- ระบบการควบคมุที่ไมม่ีประสทิธิภาพ หรือมีระบบการควบคมุที่ไมเ่พียงพอ 
- การไมม่ีการก ากบัดแูลอยา่งใกล้ชิดจากผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบัองค์กร 

2. มีความกดดันหรือแรงจูงใจ (Incentive and Pressure) ผู้ทุจริตมีความกดดนัหรือมีแรงจูงใจให้
กระท าการทจุริตซึง่อาจเกิดจาก 

1) ความกดดนัในการปฏิบตัิงาน เช่น กิจการก าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายโดยใช้วดัผลลพัธ์ทาง 
การเงินระยะสัน้ เช่น ยอดขายหรือผลก าไรสงูเกินไป หากปฏิบตัิไม่ได้จะถกูลงโทษ จึงมกัเป็นความกดดนั ให้ทจุริต
โดยการแก้ไขรายงานและตวัเลขบญัชี  การท่ีองค์กรให้เงินเดือนหรือผลประโยชน์แก่พนกังานต ่าเกินไป  เป็นต้น   

2) ความกดดนัและแรงจูงใจส่วนตวั เช่น ความเดือดร้อนทางการเงินเฉพาะหน้า หรือจากอุปนิสยั 
สว่นตวั เช่น การท่ีพนกังานมีหนีส้นิสว่นตวั  ติดการพนนั  สรุุ่ยสรุ่าย  เป็นต้น 

3. มีข้ออ้างหรือเหตุผลที่ท าให้ผู้กระท ามีความรู้สึกดีขึน้ (Rationalization) เช่น  อ้างด้านความ
จ าเป็น หรือไม่ทราบว่าเป็นความผิดเพราะเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็ท า  หรืออ้างว่าท าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งผู้ ที่มี 
สว่นร่วมในการทจุริตมกัจะท าการปกปิดการทจุริตนัน้อย่างเต็มที่ รวมทัง้พยายามเก็บซ่อนหลกัฐานเอกสารต่าง ๆ 
จากผู้ตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอก รวมถึงบุคคลอื่น ๆ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร การปกปิดการทุจริต
อาจจะกระท าโดยตวัอยา่งเช่น 
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- ปกปิด ซอ่นเร้นหลกัฐานตา่ง ๆ 
- การปลอมแปลงเอกสาร 
- การร่วมมือกนัระหวา่งผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลภายนอกในการให้ข้อมลูที่เป็นเท็จ 

ตัวชีว้ัดการทุจริต/ปัจจัยบ่งชีก้ารทุจริต 
ตัวชีว้ัดการทุจริต  หมายถึง  สถานการณ์ ตัวบ่งชี ้สัญญาณเตือนภัยที่อาจเกิดการทุจริต ตัวชีว้ัด 

อาจได้มาจากผลการทดสอบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารก าหนด หรือผลจากการตรวจสอบโดยนกัวิชาการ
ตรวจสอบภายในหรือจากแหล่งต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  การจะตรวจพบตัวชีว้ดัการทุจริตได้นัน้
นกัวิชาการตรวจสอบภายในต้องมีความรู้และการวางแผนการตรวจพบตวัชีว้ดัการทุจริต รวมถึงศึกษารูปแบบ
ตวัชีว้ดั ลกัษณะการทจุริต เทคนิคการทจุริตและประเภทการทจุริตที่อาจเก่ียวข้องกบักิจกรรมการตรวจสอบ 

ตัวอย่างตัวชีว้ัด จ าแนกตามทฤษฎีสามเหลีย่มทจุริต (The Fraud Triangle) เป็น 3 ประเภท ดงันี ้
1.  ตัวชีว้ัดการทุจริตจากโอกาส  ผู้บริหารและพนกังานใน กยท. มีโอกาสกระท าทจุริตเนื่องจาก 

1.1 ความซบัซ้อนของลกัษณะองค์กร  วิธีการด าเนินงานท่ีใช้และการจดัโครงสร้างองค์กร เช่น 
- มีโครงสร้างองค์กรที่ซบัซ้อน จนไม่สามารถระบไุด้ชดัเจนวา่ผู้ใดมีอ านาจในการตดัสนิใจ 
- มีสายการบงัคบับญัชาที่ซบัซ้อน ไมร่ะบหุน้าที่ความรับผิดชอบในแตล่ะต าแหนง่ที่ชดัเจน 
- ลกัษณะองค์กรที่มีการกระจายการปฏิบัติงานไปตามพืน้ที่ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เช่น  

มีสาขากระจายในพืน้ท่ีตา่ง ๆ จนท าให้การก ากบัดแูลควบคมุการปฏิบตัิงานไมท่ัว่ถึง 
- มีการค้าระหวา่งประเทศที่มีวฒันธรรมธุรกิจซบัซ้อนและแตกตา่ง หรือมีรายการค้าระหวา่ง

ประเทศที่ไมอ่าจตรวจสอบได้ 
1.2 การก ากบัดแูลกิจการ และติดตามผลการบริหารระดบัสงูขาดประสทิธิผล เช่น 

- การบริหารตกอยูภ่ายใต้การบริหารของบคุคลคนเดียวหรือกลุม่บคุคลเลก็ๆ 
- ความไม่เป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการอิสระ เช่น การสรรหาการพิจารณาค่าตอบแทน  

มาจากฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการและกรรมการมีความสมัพนัธ์กนั  เป็นต้น 
-  คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความรู้ความเช่ียวชาญทางการเงิน การบญัชีที่เพียงพอ 

1.3 การควบคมุภายในขาดประสทิธิผล  มีจดุออ่นในการควบคมุ เช่น 
- ไมม่ีการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ของผู้อนมุตัิ ผู้ปฏิบตัิ และผู้บนัทกึบญัชีหรือรายงานในงาน

ที่ส าคญัออกจากกนัอยา่งมีประสทิธิผล 
- ได้รับค าต าหนิหรือหนงัสอืร้องทกุข์/ร้องเรียน ทัง้จากเกษตรกรและพนกังานมากขึน้ 
- พบปัญหาจากการตรวจสอบมาก เช่น การอนมุตัิโดยผู้ไมไ่ด้รับผิดชอบหรือไมม่ีการอนมุตัิ  
- พบข้อผิดพลาดที่มีสาระส าคญัในการตรวจสอบมาก 
- ฝ่ายบริหารไม่พยายามหรือไม่เห็นความจ าเป็นที่จะแก้ไขจุดอ่อนในการควบคุมที่มี

สาระส าคญั หรือจากผลการตรวจสอบครัง้ก่อน ๆ ภายในเวลาที่เหมาะสม 
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- มีรายการบญัชีไมเ่คลือ่นไหว ไมท่ราบท่ีมาที่ไปของรายการ 
- พบปัญหาที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบรายการ เช่น เอกสารซ า้หรือขาดหาย การไม่

พยายามใช้เอกสารเรียงตามล าดบั เป็นต้น 
- การตดับญัชีหนีส้งสยัจะสญู โดยไมใ่ช้ความพยายามติดตามสาเหต ุ

2.  ตัวชีว้ัดการทุจริตจากความกดดันและแรงจูงใจ  ผู้บริหารและพนกังานใน กยท. มีความกดดนั
หรือแรงจูงใจ เนื่องจากการปฏิบตัิงานด้านผลการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินของ กยท. และจากความกดดนั
หรือแรงจงูใจสว่นตวั 

2.1 ความกดดนัหรือแรงจงูใจเนื่องจากการปฏิบตัิงาน  ตวัอยา่งเช่น 
- ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ส่วนหนึ่งของผู้บริหารขึน้อยู่กับผลก าไร  ผลประกอบการ 

จากตวัเลขทางการเงินการบญัชี 
- ประกอบธุรกิจสว่นตวัที่อาจเกิดผลประโยชน์ขดัแย้งกบัองค์กร  
- การปฏิบตัิงานภายใต้บคุคลเพียงบคุคลเดียว 

2.2 ความกดดนัหรือแรงจงูใจสว่นตวั  ตวัอยา่งเช่น 
- มีความกดดนัหรือความจ าเป็นทางการเงินและองค์กรไมม่ีสวสัดิการทางการเงิน 
- มีนิสยัความเป็นอยูเ่กินฐานะหรือเปลีย่นฐานะหรือลกัษณะการใช้จ่ายจากเดิมมาก 
- การคดัเลอืกพนกังานใหมโ่ดยไมต่รวจประวตัิภมูิหลงั 

3.  ตัวชีว้ัดการทุจริตจากข้ออ้างหรือทัศนคติที่ไม่ถกูต้อง  ตวัอยา่งเช่น 
- องค์กรไมส่ร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุภายในท่ีดีในระดบัสงู ไมส่ง่เสริมบรรยากาศของ

การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณหรือจริยธรรม  ไม่มีการสือ่สาร ไมม่ีตวัอยา่ง ไมม่ีการให้รางวลั
ผู้ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและไมล่งโทษผู้ที่ไมป่ฏิบตัิตาม 

- ฝ่ายบริหารจ ากดัของเขตงานตรวจสอบ  
- ผู้บริหารไม่ปฏิบตัิตามระบบการควบคมุที่มีอยู่และละเลยการก ากบัดแูล  ความพยายาม

ในการปอ้งกนัหรือบรรเทาผลกระทบจากการทจุริต 

หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการตรวจสอบภายในในการตรวจพบการทุจริต 
1. พิจารณาถึงความเสี่ยงจากการทุจริตในการประเมินรูปแบบการควบคุมและการก าหนดขัน้ตอน 

การปฏิบตัิการตรวจสอบ แม้วา่นกัวิชาการตรวจสอบภายในไมไ่ด้รับการคาดหวงัว่าจะต้องตรวจพบการทจุริตและ
ความผิดปกติ แต่นักวิชาการตรวจสอบภายในนัน้ได้รับการคาดหวังในการให้ความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลว่า
กระบวนการสอบทานที่มีอยู่ได้ประสบผลส าเร็จและตรวจพบข้อบกพร่องของการควบคุมที่ส าคญั ไม่ว่าจะเป็น
ข้อผิดพลาดทัว่ไปหรือโดยเจตนาก็ตาม 
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2. มีความรู้เก่ียวกบัการตรวจสอบการทจุริตเพียงพอที่จะระบุสญัญาณเตือนว่ามีการท าทุจริตเกิดขึน้ 
ความรู้นีร้วมถึงลกัษณะการทุจริต วิธีการที่ใช้ในการทุจริต และแบบแผนและเค้าโครงการทุจริตที่หลากหลาย 
ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมที่ถูกสอบทาน ตื่นตัวต่อโอกาสที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต เช่น จุดอ่อนในการควบคุม  
หากตรวจพบจุดออ่นในการควบคมุที่ส าคญั นกัวิชาการตรวจสอบภายในอาจเพิ่มการทดสอบโดยเน้นไปที่การระบุ
ข้อบง่ชีก้ารทจุริตอื่น ๆ  

3. ประเมินข้อบง่ชีก้ารทจุริตและตดัสนิวา่จ าเป็นต้องด าเนินการอยา่งไรตอ่ไป  
4. แจ้งให้ผู้มีอ านาจที่เหมาะสมภายในองค์กรทราบหากมีการระบวุา่มีการทจุริตเกิดขึน้ เพื่อแนะน าให้มี

การสบืสวน 

กระบวนการเปิดเผยการกระท าผิดฯ การเสนอแนะให้มีการสืบสวนสอบสวนตามความเหมาะสม 
กระบวนการเปิดเผยการกระท าผิดหรือละเลยที่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด ความไม่มีประสิทธิภาพ ประสทิธิผล 

การสญูเสยี หรือท าให้เกิดความล้มเหลวในการปฏิบตัิตามนโยบาย ดงันี ้ 
1. การรายงานการทุจริต  ประกอบด้วยการสื่อสารด้วยวาจาหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร ระหว่างกาล

หรือครัง้สดุท้ายต่อผู้บริหารระดบัสงู และ/หรือคณะกรรมการ กยท. เก่ียวกบัสถานะและผลการสืบสวนการทจุริต 
รายงานสามารถเป็นได้ทัง้รายงานในเบือ้งต้นและรายงานแบบต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการสบืสวน  รายงานที่
เป็นลายลกัษณ์อกัษรอาจมีตามมาภายหลงัจากการรายงานปากเปลา่อยา่งยอ่ตอ่ผู้บริหารและคณะกรรมการกยท. 
เพื่อบนัทกึสิง่ที่ตรวจพบไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2. การแจ้งผู้บริหารทราบ  หากผลการประเมินพบว่ามีตวัชีว้ดั/ปัจจยับ่งชีค้วามน่าจะเกิดการทุจริต 
นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรแจ้งผู้บริหารที่มีอ านาจทราบเพื่อตดัสนิใจวา่จะด าเนินการอยา่งไร 

2.1 กรณีพบข้อบกพร่องของตวัชีว้ดัที่ส าคญัในระดบัความเสีย่งสงู หรือมีความแน่ใจพอสมควร วา่
จะเกิดการทจุริตสงู นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรแจ้งให้ฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยทนัที 
หรือหากสงสยัวา่ฝ่ายบริหารมีสว่นรู้เห็น ให้แจ้งตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตดัสินใจวา่จะด าเนินการในเร่ืองนี ้
ตอ่ไปอยา่งไร เช่น แตง่ตัง้คณะกรรมการสบืสวนการทจุริต 

2.2 กรณีพบข้อบกพร่องของตัวชีว้ัดในระดับความเสี่ยงปานกลาง หรือพบข้อบกพร่องมีระดับ
ความน่าจะเกิดการทุจริตปานกลาง แต่องค์กรจ าเป็นต้องมีวิธีการป้องกัน หรือต้องมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอและมีประสิทธิผลมากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อป้องกนัการลกุลามของข้อบกพร่อง นกัวิชาการตรวจสอบภายใน
ควรรายงานต่อผู้บริหารที่มีอ านาจสัง่การแก้ไขในเร่ืองนัน้ โดยมีรายละเอียด ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของ
นกัวิชาการตรวจสอบภายใน  

2.3 กรณีมีข้อบกพร่องของตัวชีว้ดัเล็กน้อย หรือเกิดขึน้โดยความผิดพลาดและไม่ได้เจตนาของ
ผู้ปฏิบตัิงาน นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรชีแ้จงให้ผู้ปฏิบตัิงานทราบและท าเป็นรายงานเสนอต่อผู้บงัคบับญัชา
โดยตรง  หรือเสนอผู้บงัคบับญัชาระดบัสงูกวา่ผู้ปฏิบตัิงานนัน้ 1 ระดบัขึน้ไป 
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

การเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน  หมายถึง  เหตกุารณ์หรือ 
สถานการณ์ใด ๆ  ของนักวิชาการตรวจสอบภายในที่ท าให้ กยท. ไม่ได้ประโยชน์สูงสุดที่พึงได้รับเนื่องจาก
นกัวิชาการตรวจสอบภายในไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งอิสระและเที่ยงธรรม 

 การเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์จึงเป็นหน้าที่ของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน  ในการแสดง 
ถึงเหตุการณ์หรือสถานะใด ๆ ของนักวิชาการตรวจสอบภายในเอง  ซึ่งน าไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ทัง้ที่ได้เกิดขึน้แล้วหรือคาดว่าอาจเกิดขึน้  ทัง้นี ้การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากเป็นการ  
ช่วยให้ได้ตระหนักถึงสถานะหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจน าไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว  ยังช่วยให้
ผู้บริหารของสตส. ผอ.สตส. และหวัหน้ากองตรวจสอบ สามารถวางแผนลดความเสีย่งอนัอาจเกิดจากความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์นัน้ ๆ ได้อยา่งเหมาะสม   

 เมื่อนักวิชาการตรวจสอบภายในเห็นว่าอาจมีเหตุบั่นทอนความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมใน 
การ ปฏิบตัิงานตรวจสอบ  นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรเปิดเผยรายละเอียดความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  ทัง้นี ้หากได้มีการด าเนินการอยา่งเหมาะสม จะเป็นการสง่เสริมและสนบัสนนุการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ของ  กยท. ในภาพรวมด้วยเช่นกนั  

 
การเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Disclosure)  

 การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ผอ.สตส. และ นักวิชาการตรวจสอบภายในมี
วตัถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ต่าง ๆ อ ันอาจบั่นทอนความเป็นอิสระและความเที ่ ยงธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  โดย ผอ.สตส. และ นักวิชาการตรวจสอบภายในรายงานใน 2 ลกัษณะ ดังต่อไปนี  ้

 

1. การเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ประจ าปี 

ผอ.สตส. และ นกัวิชาการตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการเปิดเผยถึงสถานะหรือเหตกุารณ์ที่เก่ียวข้อง
กับ ผอ.สตส. และ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจบั่นทอนความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมใน 
การปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน  โดยจดัท ารายงานขดักนัระหว่างประโยชน์สว่นบคุคลและประโยชน์สว่นรวม  
ทุกเดือนตุลาคมของทุกปี  และทุกครัง้ที่ได้รับการแต่งตัง้  โยกย้าย  เสนอรายงานต่อผู้ ว่าการการยางแห่ง  
ประเทศไทย  และคณะกรรมการตรวจสอบ  ทัง้นี ้ เพื่อให้มัน่ใจว่า ผอ.สตส. และ นกัวิชาการตรวจสอบภายใน
ได้ตระหนกัถึงสถานะหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ดงักล่าว  พร้อมทัง้ใช้ข้อมูลต่าง ๆ เหลา่นีป้ระกอบในการก าหนด
แผนการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในอยา่งเหมาะสม 
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2. การเปิดเผยเมื่อเกิดเหตุการณ์อันจะน าไปสู่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

นกัวิชาการตรวจสอบภายใน  ต้องท าการเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นลายลกัษณ์
อกัษรทกุครัง้ที่ปฏิบตัิงานตรวจสอบตอ่ ผอ.สตส. เพื่อป้องกนัหรือหลกีเลีย่งความขดัแย้งทางผลประโยชน์  หรือ
เมื่อสถานะหรือเหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบันกัวิชาการตรวจสอบภายในเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี และสถานะ
หรือเหตกุารณ์เหลา่นัน้อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  นกัวิชาการตรวจสอบภายในต้องรายงาน
ให้กับ  ผอ.สตส. ทราบทันที เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน 
ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ 

 
แนวทางในการปฏิบัตกิารเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ลักษณะความขดัแย้ง แนวทางปฏิบตั ิ

1. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิงานตรวจสอบหนว่ยงาน
ที่เคยปฏิบตัิงานมาก่อน 

2. เป็นผู้มีสว่นร่วมในการวางระบบ ควบคมุภายใน 
หรือจดัท าคูม่ือในการปฏิบตัิงาน 

3. มีค าสัง่ให้ปฏิบตัิหน้าที่คณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริง 
และคณะกรรมการสวบสวนความรับผิดทางละเมดิ  
คณะกรรมการสอบวินยั  

4. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิงานในหนว่ยงานท่ีตนมี
ญาติ พ่ีน้อง หรือผู้มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดเป็น
ผู้บริหารหนว่ยงานนัน้  

5. เป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจสัง่การเชิงบริหาร  
ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การแสดงความเห็นอยา่ง
เที่ยงธรรมและเป็นกลาง 

1. รายงาน ผวก.กยท. หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
กยท. 

2. รายงาน ผวก.กยท. หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
กยท. 

3. แจ้ง ผอ.สตส.  ผวก.กยท. เพื่อยกเลกิค าสัง่ 
 
 
4. รายงาน  ผอ.สตส.  ผวก.กยท. หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ กยท. 

 
5. รายงาน ผอ.สตส.  ผวก.กยท. หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กยท. 
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ในกรณีที่เกิดความขดัแย้งกบัผู้ตรวจสอบบญัชี  (สตง. และ ผู้ตรวจสอบภายนอก)  ผอ.สตส. ควรขอค าแนะน า
หรือเสนอประเด็นเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ สอบบัญชีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อ
พิจารณาหาแนวทางในการด าเนินการแก้ไข 

ลักษณะของความขดัแย้ง แนวทางปฏิบตั ิ

1. ผู้สอบบญัชี (สตง. ) เคยปฏิบตังิานในฐานะพนกังาน 
หรือลกูจ้าง ของ กยท. มาก่อน  

 

2. ผู้สอบบญัชี (สตง. ) มญีาติหรือผู้ใกล้ชิดปฏิบตังิาน 
ใน กยท. 

 

3. ผู้สอบบญัชี (สตง.) มีธุรกิจกบั กยท. 
 

1. ผอ.สตส.ขอค าแนะน า / เสนอประเด็น 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ กยท. 

2. ผอ.สตส.ขอค าแนะน า / เสนอประเด็น 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ กยท. 

3. ผอ.สตส.ขอค าแนะน า / เสนอประเด็น 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ กยท. 

 

การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
สตส. ควรก าหนดให้นกัวิชาการตรวจสอบภายในได้รับการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที่

ตามความรับผิดชอบโดยด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่าได้ก าหนดแนวทางเพื่อพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถ
ของนกัวิชาการตรวจสอบภายในอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เช่น  การจดัท าแผนการศึกษา  
และแผนการฝึกอบรมที่ต่อเนื่องส าหรับนกัวิชาการตรวจสอบภายในเพื่อยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบและ
เพิ่มความช านาญในด้านขัน้ตอนและวิธีการ  ตลอดจนเทคนิคตา่ง ๆ รวมทัง้เพื่อให้นกัวิชาการตรวจสอบภายใน
สามารถปรับใช้วิธีการตรวจสอบใหม ่ๆ ให้เหมาะสมกบัพฒันาการทางธุรกิจ  และควรก าหนดประเด็นเก่ียวกบั
การพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรไว้อย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี  รวมถึงควรจัดท างบประมาณที่จ าเป็น
ส าหรับการฝึกอบรมของ สตส. ด้วย  อีกทัง้มีการกระตุ้นและสนบัสนุนให้นกัวิชาการตรวจสอบภายในพฒันา
ตนเองในการเป็น Certified Internal Audit  (CIA) หรือประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ  ๆ โดยการเข้าร่วม 
ในหลกัสตูรที่สมาคมวิชาชีพและองค์กรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องจดัขึน้เป็นประจ า  

นอกจากนี ้  สตส.ควรจดัให้มีการปฐมนิเทศส าหรับนกัวิชาการตรวจสอบภายในก่อนการเร่ิมปฏิบตัิงาน
เพื่อให้นกัวิชาการตรวจสอบภายในได้ท าความคุ้นเคยกบัระเบียบและวิธีปฏิบตัิของ สตส. รวมถึงโครงสร้างของ
องค์กรและการด าเนินงานของ  กยท. 
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ความเป็นอิสระของบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัตหิน้าที่ตรวจสอบภายใน 
1. หากบุคคลภายนอกที่จะมาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ต้องมีการเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบก่อนการปฏิบตัิงาน 
2. ต้องเปิดเผยรายละเอียดการปฏิบตัิงานและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3. บคุคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบภายในไมค่วรมีความรับผิดชอบในการบริหารงานของ กยท. 
4. ลกัษณะงานตรวจสอบที่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติในส านักตรวจสอบภายใน ได้แก่ งานตามแผน 

การตรวจสอบและงานที่ได้รับมอบหมายตามข้อสัง่การที่นกัวิชาการตรวจสอบภายใน ขาดความรู้ ทกัษะ
และความเช่ียวชาญที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน ตามลกัษณะงานทัง้ ๒ ประเภท คือ การปฏิบตัิงานเพื่อให้
ความเช่ือมัน่ (Assurance Service) และการปฏิบตัิงานเพื่อให้ค าปรึกษา (Consulting  Service) 

3.6.5 การปฏิบัติงานและการรายงาน 
1. การวางแผนการตรวจสอบภายใน 

1.1 ผอ.สตส. รับผิดชอบในการจัดท าแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบประจ าปี  
ให้ครอบคลมุทุกกิจกรรมใน กยท. โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่คงเหลือภายหลงัการควบคุม ซึ่งมีผลกระทบต่อ
วตัถปุระสงค์การด าเนินงานของ กยท. 

1.2 สตส. ควรหารือร่วมกับผู้บริหารระดบัสงู และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อขอความเห็นเก่ียวกับแผน 
การตรวจสอบ ข้อเสนอแนะในประเดน็ตา่ง ๆ  ที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติม และการจดัสรรทรัพยากรในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 

1.3 สตส. ต้องน าเสนอแผนการตรวจสอบเชิงกลยทุธ์และแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อ ผวก.กยท.  
เพื่อพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมตัิ และเสนอให้คณะกรรมการ กยท. ทราบ ภายใน
เดือนสดุท้ายของปีบญัชีการเงิน พร้อมทัง้สง่ส าเนาแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมตัิแล้วให้กระทรวงการคลงั
และส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับอนมุตัิ 

1.4 สตส. ควรทบทวนแผนการตรวจสอบประจ าปีระหว่างปี และพิจารณาปรับปรุงแผนการตรวจสอบ
โดยน าเสนอ ผวก.กยท. เพื่อพิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนมุตัิ และเสนอให้คณะกรรมการ 
กยท. ทราบพร้อมทัง้สง่ส าเนาแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับการอนมุตัิแล้ว ให้กระทรวงการคลงั และส านกังาน
การตรวจเงินแผน่ดิน ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับการอนมุตัิ 

2. การวางแผนในรายละเอียด และการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 
2.1 แผนการตรวจสอบในรายละเอียด ประกอบด้วย ขัน้ตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประมาณการ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยแผนการตรวจสอบในรายละเอียดควรได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารหน่วยตรวจสอบ
ภายในก่อนน าไปปฏิบตัิ 

2.2 ผู้ตรวจสอบต้องจดัท าแผนการตรวจสอบในรายละเอียด เพื่อใช้ในงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณา
ตามความเสี่ยงในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตรวจสอบซึ่งท าให้วัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือกิจกรรมที่ท าการตรวจสอบ 
ไมบ่รรลผุลตามที่ก าหนดไว้  
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2.3 นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิงานตรวจสอบโดยรวบรวมเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ มีการบนัทกึ
สอบทานผลการตรวจสอบและจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ 

2.4 สตส. ต้องติดตามการปฏิบัติตามรายงานและข้อเสนอแนะที่ รายงานไว้อย่างสม ่าเสมอ และ
พิจารณากรณีที่สง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบถ้าผู้บริหารหนว่ยรับตรวจที่
เก่ียวข้องไมป่ฏิบตัิตามที่ได้เสนอแนะไว้ 

3. การรายงาน การปิดการตรวจสอบ และติดตามผลการตรวจสอบ 
3.1 สตส. เสนอรายงานผลการตรวจสอบที่ชัดเจน เที่ยงธรรม ภายใน 7 วัน นับจากวนัประชุมปิด 

การตรวจสอบตอ่ผู้บริหารหนว่ยรับตรวจ และผู้บริหารตามสายงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบการ
ควบคมุภายในทนัเวลา 

3.2 ผอ.สตส.ต้องเสนอรายงานสรุปประเด็นส าคัญที่พบและข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร 
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและ ผวก.กยท. อยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ภายใน 60 วนั นบัแตว่นัสิน้สดุในแตล่ะไตรมาส 

3.3 ผอ.สตส. ต้องจดัท ารายงานประจ าปีเพื่อสรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด ความเสี่ยงที่
ส าคญั การควบคุมภายใน และการก ากบัดแูล น าเสนอ ผวก.กยท. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ 
กยท. ก่อนเสนอตอ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลงั ภายใน 90 วนั นบัจากวนัสิน้ปี 

3.4 รายงานผลการตรวจสอบไมค่วรน าเสนอตอ่บคุคลภายนอกโดยไมไ่ด้รับอนญุาตหรือความยินยอม
จากผู้บริหารที่เก่ียวข้อง 

 

3.6.6 การรักษาคุณภาพงานของนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานและบรรลวุตัถปุระสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ก าหนดไว้  ควรจดัให้มีการติดตามผลการประเมินคณุภาพ  รักษา
และปรับปรุงคุณภาพในทุกประเด็นของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน และให้มีการติดตามประสิทธิผลของ 
การปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง   

การประเมินผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบ 
สตส. ควรก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการท างานและหน้าที่งานของ สตส. ทัง้นีก้ารประเมินผลการปฏิบัติงานควรให้
ครอบคลุมทุกประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  หรืออย่างน้อยควรครอบคลุมใน 3 
ประเด็นหลกั ดงัตอ่ไปนี ้

1. ความสามารถทางด้านเทคนิคโดยค านึงถงึ 
▪ ความรู้เก่ียวกบันโยบาย  ประกาศ  และวิธีปฏิบตัิของ  กยท. และ  สตส. 
▪ ความสามารถของนักวิชาการตรวจสอบภายในในการระบุและบันทึกประเด็นที่ตรวจพบรวมถึง 

การจดัท ากระดาษท าการและความสามารถในการเขียนรายงาน ตลอดจนน าเสนอผลการตรวจสอบ 
▪ ความสามารถในการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในโดยใช้วิธีการตรวจสอบเอกสาร

หลกัฐาน  (Substantive Procedures) 
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2. ทักษะด้านการบริหารงานโดยค านึงถงึ 
▪ ความเต็มใจตอ่การยอมรับในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
▪ ความสามารถในการวางแผนงานรวมถึงการบริหารงบประมาณและทรัพยากรในทีมงานตรวจสอบ

ภายในท่ีรับผิดชอบ 
▪ ความสามารถในการประสานงานและการสือ่สารกบัทีมงานและหนว่ยรับตรวจ 
▪ การประยกุต์ใช้เทคนิคและวิธีการปฏิบตัิงานให้เข้ากบัสถานการณ์ปัจจบุนั 

3. ทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยค านึงถงึ 
▪ การด ารงความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรมตลอดการปฏิบตัิงาน 
▪ ความกระตือรือร้นและทศันคติตอ่การปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมาย 
▪ ความเข้าใจและการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้อื่น 
▪ ความสามารถในการอธิบายให้ผู้ อื่นเข้าใจและเช่ือมั่นในงานที่ตนปฏิบัติทัง้ในส่วนของรูปแบบของ 

การน าเสนอตอ่ที่ประชมุและการเขียนรายงาน 

อยา่งไรก็ตามวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานอาจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัความเหมาะสมและนโยบาย
ของ สตส.  โดยทั่วไปนักวิชาการตรวจสอบภายในในระดับปฏิบัติการควรได้ รับการประเมินผลทุกครัง้ 
ที่ปฏิบตัิงานตรวจสอบในแตล่ะครัง้/โครงการเสร็จสิน้    เนื่องจากแตล่ะครัง้/โครงการมีลกัษณะและขอบเขตงาน
ต่างกัน  โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบเป็นผู้จัดท าใบประเมินผลแก่นกัวิชาการตรวจสอบภายในแต่ละคนในทีม 
ซึ่งการประเมินผลการปฏิบตัิงานควรมุ่งเน้นการหารือจุดแข็งและจุดอ่อนร่วมกนัมากกว่าการค านึงถึงคะแนน 
ที่ได้ รับจากการประเมิน  โดยผู้ ประเมินอาจเร่ิมการหารือโดยให้ผู้ ถูกประเมินแสดงความเห็นเก่ียวกับ  
การปฏิบตัิงานของตนเองในสิง่ที่ท าได้ดี  สิง่ที่ได้เรียนรู้  และสิง่ที่ควรปรับปรุง 

ในขณะเดียวกันนักวิชาการตรวจสอบภายในในทีมแต่ละคนร่วมกันจัดท าแบบประเมินผลงานของ
หวัหน้าทีมซึง่หวัหน้าทีมตรวจสอบภายในควรรับฟังการประเมินผลงานของตนจากนกัวิชาการตรวจสอบภายใน
ในทีมเพื่อจะได้ทราบถึงสิ่งที่ควรปรับปรุง  ซึ่งลกัษณะการหารือจะเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัการที่หวัหน้า
ทีมประเมินผลงานนกัวิชาการตรวจสอบภายใน  คือเร่ิมจากประเมินตนเองแล้วจึงรับฟังความเห็นเพิ่มเติมจาก 
ผู้ประเมิน  จากนัน้จึงรวบรวมแบบประเมินการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในทัง้หมดเสนอต่อ ผอ.สตส. ซึ่งเป็น
ผู้บงัคบับญัชาโดยตรงของส านกัตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาสอบทานอีกครัง้  จากนัน้ทกุปี  ผอ.สตส. ควร
รวบรวมผลการประเมินทัง้หมดของนกัวิชาการตรวจสอบภายในแต่ละคนและหารือกบันกัวิชาการตรวจสอบ
ภายในเหลา่นัน้เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีหรืออาจหารือในช่วงของการพิจารณาการ
ปรับเงินเดือนเพื่อเช่ือมโยงผลงานกบัผลตอบแทนหรืออาจกระท าในเวลาอื่นเพื่อให้นกัวิชาการตรวจสอบภายใน 
ได้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงประสทิธิภาพการท างานของตน 
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กลา่วโดยสรุปการประเมินผลการปฏิบตัิงานท าให้นกัวิชาการตรวจสอบภายในแตล่ะคนสามารถพฒันา
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  เนื่องจากเป็นการเพิ่มจดุแข็งและปรับปรุงจดุออ่นในการปฏิบตัิงาน
ที่มีอยูใ่ห้ดียิ่งขึน้นอกจากนัน้ยงัช่วยให้นกัวิชาการตรวจสอบภายในได้มีโอกาสหารือกบัผู้บริหารของ สตส. หรือ
ผู้บงัคบับญัชาเก่ียวกับเส้นทางวิชาชีพของตน  ซึ่งท าให้นกัวิชาการตรวจสอบภายในสามารถวางแผนอนาคต
ของตนเองได้  ในขณะเดียวกนัผู้บริหารของ สตส. จะได้ข้อมลูในการมอบหมายงานตรวจสอบให้แก่นกัวิชาการ
ตรวจสอบภายในแตล่ะคนรวมถึงข้อมลูเพื่อวางแผนการฝึกอบรมการพฒันาบคุลากรได้อยา่งเหมาะสมยิ่งขึน้ 

ตัวอย่างดัชนีชีว้ัดประสิทธิภาพของส านักตรวจสอบภายใน 

มุมมองด้านเป้าหมาย 

ข้อ วัตถุประสงค์ วิธีการประเมิน เป้าหมาย 

1 สามารถตรวจสอบเพ่ือให้ความเช่ือมัน่ และให้
ค าแนะน าปรึกษาแก่หน่วยงานหรือฝ่าย
บริหารเพ่ื อเพิ่ มคุณค่าและปรับปรุงการ
ด าเนินงานของกระบวนการต่างๆอย่างเป็น
อิสระ และเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ  กยท. 

อตัราส่วนของงานตรวจสอบภายใน
ท่ีส าเร็จเปรียบเทียบกับแผนงาน
ตรวจสอบประจ าปี 

100% 
 
 

2 ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของ สตส. ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงเทียบกับ
งบประมาณทัง้หมดท่ีก าหนดไว้ 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง
ต ่ากว่างบประมาณ ท่ี
ก าหนดไว้ 

 

มุมมองด้านผู้รับบริการ 

ข้อ วัตถุประสงค์ วิธีการประเมิน เป้าหมาย 

1 ให้ความมั่นใจแก่หน่วยรับตรวจว่าได้มีการ
ด าเนินการเพ่ือลดผลกระทบและโอกาสของ
ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้กบั กยท. 

การครอบคลมุของประเดน็การ
ตรวจสอบของการตรวจสอบ 
ของ  สตส.จากอตัราส่วนของ
กระบวนการ/ความเส่ียงท่ีได้รับ
การตรวจสอบเปรียบเทียบกบั 
Risk Profile ของ กยท. ในรอบ 
12 เดือนท่ีผ่านมา 
-   ความเส่ียงสงูมาก 
-   ความเส่ียงสงู 
-   ความเส่ียงปานกลาง/ต ่า 

 
 
 
 
 
 
 

100% 
75% 
50% 

2 การส่ือสารท่ีถกูต้อง เหมาะสม และทนัเวลา - ระยะเวลาในการจดัส่งรายงาน
การตรวจสอบแก่ผู้บริหาร หรือ
หน่วยรับตรวจ หลงัจากประชมุปิด
การตรวจสอบ 

 

7 วนั 
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มุมมองด้านผู้รับบริการ 

ข้อ วัตถุประสงค์ วิธีการประเมิน เป้าหมาย 

- การปฏิบตังิานตรวจสอบ
ด าเนินการเสร็จสิน้ภายใน
ก าหนดเวลา 

75% 

 

มุมมองจากภายใน สตส. 

ข้อ วัตถุประสงค์ วิธีการประเมิน เป้าหมาย 

1 จดัให้มีการตรวจสอบอย่างเพียงพอใน
กระบวนการหรือกิจกรรมทางการ
ด าเนินงานท่ีส าคญั 

อตัราส่วนของการตรวจสอบ
ภายในส าหรับกิจกรรมที่มีความ
เส่ียงสงูในระยะเวลา 12 เดือน 

100% 
 

2 การพฒันาแผนการตรวจสอบระยะยาว 
และแผนประจ าปีตามความเส่ียงของ กยท. 
 

อตัราส่วนของงานตรวจสอบท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ระยะยาว 

100% 

 

3 แบ่งปันและส่ือสารความรู้ของ สตส. ไปยัง
แผนกอ่ืนๆ เพ่ือพฒันาความรู้ในการควบคมุ 

- การเผยแพร่บทความในเวบ็ไซต์ 
- จ านวนครัง้ของการแบง่ปันและ
แลกเปล่ียนความรู้หรือ
ประสบการณ์การตรวจสอบไป
ยงัแผนกอ่ืนๆ 

ทกุไตรมาส 
2 ครัง้ 

 
 

4 การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับความเส่ียงและ
การควบคมุ 

จ านวนผู้ เข้าร่วมในการรับ
ค าปรึกษาในเร่ืองความเส่ียงและ
การควบคมุ 

100% ของจ านวน
พนกังานท่ีสนใจเข้า
ร่วมรับค าปรึกษา 

5 การจัดท ารายงานการตรวจสอบเพ่ือรายงาน
ผู้บริหารหรือหน่วยรับตรวจอย่างทนัเวลา  

ระยะเวลาในการจดัท ารายงาน
การตรวจสอบหลงัจากประชมุปิด
การตรวจสอบ 

7 วนั 
 

6 รายงานการตรวจสอบอย่างถูกต้องตรงตาม
ความเป็นจริง 

จ านวนข้อผิดพลาดท่ีส าคญัท่ีพบ
ในรายงาน 
 

0 ครัง้ 
 

7 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จ านวนของงานท่ีส าเร็จตามท่ีได้
มอบหมาย 

3 รายงานการ
ตรวจสอบ 

8 การบริหารต้นทุนต่องบประมาณท่ีได้รับ
อนมุตั ิ

อตัราส่วนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง
เปรียบเทียบกบังบประมาณท่ีได้รับ
อนมุตัิ 

<100% 
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มุมมองด้านพัฒนาและการเรียนรู้ (ทกัษะและความรู้) 

ข้อ วัตถุประสงค์ วิธีการประเมิน เป้าหมาย 

1 การพฒันาความรู้ในกระบวนงานหลกัของ 
กยท. 

อตัราส่วนของผู้ ท่ีผ่านการฝึกอบรม
ในเร่ืองกระบวนการปฏิบตัิงานหลกั
ของ กยท. 

25% 
 

2 การพฒันาทกัษะการตรวจสอบ อตัราส่วนของผู้ ท่ีผ่านการฝึก 
อบรมในเร่ืองวธีิการตรวจสอบ 
และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ตรวจสอบ 

50% 

3 การพฒันาและปรับปรุงกระบวนการรักษา
ทรัพยากรบุคคล 

จ านวนของบคุลากร  
(ของ สตส.) ท่ีลาออก 

<10% 
 

 

มุมมองด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ (วัฒนธรรม/พฤตกิรรม) 

ข้อ วัตถุประสงค์ วิธีการประเมิน เป้าหมาย 

1 การส่งเสริมการเรียนรู้ในเชิงวชิาชีพ อตัราส่วนของบคุลากรที่มี
ประกาศนียบตัรรับรองวชิาชีพ 
(เช่น การเป็นนกัวชิาการ
ตรวจสอบภายในรับอนญุาต 
(CIA) ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
(CPA)) 

25% 
 

2 การพฒันาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จ านวนแผนงานท่ีต้องอาศยัความ
ร่วมมือกนัระหวา่งหน่วยงาน 

2 

3 การเพิ่มประสิทธิภาพของการพฒันาด้าน
อาชีพ 

อัตราส่วนของบุคลากรท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งเดมินานกวา่ 5 ปี 

<30% 
 

 

มุมมองด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ (สารสนเทศและโครงสร้างการเรียนรู้) 

ข้อ วัตถุประสงค์ วิธีการประเมิน เป้าหมาย 

1 การแบง่ปันความรู้และการแลกเปล่ียน
ข้อมลูระหวา่งนกัวิชาการตรวจสอบภายใน 

จ านวนของเอกสารหรือข่าวสารที่
มีการน าเสนอและแลกเปล่ียน
ข้อมลูหรือความรู้ภายใน สตส. 

4 

 
(โปรดอ้างองิถงึตวัอยา่งดชันีวดัผลงานของนกัวชิาการตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ 2 และตวัอยา่ง 
แบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ 3) 
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การประเมินทักษะและความสามารถของนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
(Core Competency Assessment) 

เมื่อ  สตส. ด าเนินงานตรวจสอบเสร็จสิน้ตามแผนงานตรวจสอบในแต่ละกระบวนงาน / หน่วยงาน 
หวัหน้าทีมตรวจสอบควรประเมินทกัษะและความสามารถของนกัวิชาการตรวจสอบภายในแต่ละคนในทีมงาน
ของตน   ซึ่งการประเมินดังกล่าวควรด าเนินการภายใน  2  สปัดาห์หลงัจากการตรวจสอบภายในเสร็จสิน้    
วตัถุประสงค์หลกัของการประเมินดงักล่าว   เพื่อให้นกัวิชาการตรวจสอบภายในได้รับทราบข้อดีและข้อควร
ปรับปรุงของตนและสามารถน าไปพิจารณาพฒันาและแก้ไขในงานตรวจสอบถดัไปอย่างทนัท่วงที รวมถึงผล
การประเมินนีส้ามารถน าไปเป็นข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของนักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

โดยทั่วไป การประเมินทักษะและความสามารถของนักวิชาการตรวจสอบภายในจะด าเนินการใน
ลกัษณะ one-on-one basis  โดยผู้ประเมินและผู้ รับการประเมิน โดยการประเมินจะแบ่งเป็น 6 หวัข้อหลกั 
ได้แก่ ด้านเทคนิค ด้านการวิเคราะห์ ด้านการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล   
ด้านมนุษยสมัพันธ์  และด้านองค์กร  การประเมินจะแบ่งระดับของการให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ซึ่งสะท้อน 
ถึงระดบัของทกัษะและความสามารถของนกัวิชาการตรวจสอบภายในส าหรับแต่ละหวัข้อ  คะแนนดงักล่าว 
จะน าไปคณูกบัน า้หนกัตามหน้าที่หรือต าแหน่งงาน และค านวณผลรวมของคะแนนในทกุหวัข้อในรูปแบบของ
ร้อยละ จากนัน้น าผลรวมคะแนนในรูปแบบของร้อยละหารด้วยจ านวนหวัข้อทัง้หมด จะได้คะแนนเฉลีย่ร้อยละ
ของนกัวิชาการตรวจสอบภายในแตล่ะคน 

การประเมินดงักล่าวเป็นการประเมินในลกัษณะ Top-Down Approach   คือหวัหน้างานประเมินผล
การปฏิบตัิงานประจ าปีของนกัวิชาการตรวจสอบภายในแตล่ะคน  
(โปรดอ้างอิงถึงตวัอยา่งแบบประเมินทกัษะและความสามารถของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ 4) 
 
การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

สตส. จดัให้มีการประเมินคณุภาพและปรับปรุงคณุภาพในทกุประเด็นของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน   
และให้มีการติดตามประสทิธิผลของการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง  แนวทางด าเนินงานการประเมินคณุภาพงาน
ตรวจสอบภายในมีการด าเนินการ  ดงันี ้

1. วิธีการประเมินคุณภาพภายหลังการปฏิบัตงิานตรวจสอบ  
สตส. มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ รับตรวจจากแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ รับตรวจต่อส านัก

ตรวจสอบภายในเก่ียวกับผลการปฏิบตัิงานภายหลงัเสร็จสิน้การปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครัง้  โดยรวบรวม
ข้อมูลและประมวลผลความพึงพอใจทัง้หมดเมื่อเสร็จสิน้การตรวจสอบประจ าปี  โดยก าหนดให้มีสรุปผล  
การประเมินผลปีละ 1 ครัง้  เพื่อน าความเห็นของผู้ รับตรวจมาเป็นสว่นหนึง่ของการประเมินคณุภาพจากภายใน
องค์กร  โดยก าหนดวิธีการขัน้ตอนการประเมิน  ดงันี ้
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1) จดัท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ รับตรวจต่อส านกัตรวจสอบภายใน  พร้อมก าหนดระดบั
คะแนนค่าเกณฑ์วดัความพึงพอใจ เก่ียวกับการปฏิบตัิงานตรวจสอบของนกัวิชาการตรวจสอบ
ภายใน  

2) เมื่อมีการตรวจสอบแต่ละครัง้  ทีมตรวจสอบจดัส่งแบบประเมินความพึงพอใจให้หน่วยรับตรวจ
ประเมินความพึงพอใจภายหลงัเสร็จสิน้การปฏิบตัิงานตรวจสอบทุกครัง้ และน าผลการประเมิน
รายงาน  ผอ.สตส. เพื่อพิจารณา 

3)  เมื่อเสร็จสิน้การตรวจสอบภายในประจ าปี  จะสรุปภาพรวมผลการประเมินความพงึพอใจ เพื่อน า
ความเห็นของหนว่ยรับตรวจมาเป็นสว่นหนึง่ของการประเมินคณุภาพจากภายในองค์กร  

4) รายงานผลการประเมินตอ่  ผวก.กยท.  และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ  

2. วิธีการประเมินตนเอง 
  สตส. ก าหนดให้มีการประเมินตนเองของส านักตรวจสอบภายใน ปีละ 1 ครัง้ ตามแบบที่ได้รับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ   เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของ   สตส. เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล และรายงานผลการประเมิน ปัญหา และอปุสรรค  รวมทัง้จดัท าแผนกลยทุธ์
เพื่อปรับปรุงการปฏิบตัิงาน เสนอ  ผวก.กยท.  เพื่อพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนมุตัิ  
โดยก าหนดวิธีการขัน้ตอนการประเมินตนเอง  ดงันี ้

1) จัดท าแบบประเมินตนเอง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบภายใน  พร้อม
ก าหนดระดบัคะแนนที่ต้องการจะปรับปรุง  น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ  

2) ผอ.สตส. และ พนกังาน สตส. ตอบแบบประเมินตนเอง โดยให้ข้อมลูตามที่เป็นจริง 
3) น าผลการประเมินตนเองมาพิจารณาคะแนนเฉลีย่แตล่ะหวัข้อวา่หวัข้อใดอยูใ่นเกณฑ์ระดบัคะแนน

ที่ต้องการจะปรับปรุง  
4) จดัท าแผนกลยทุธ์เพื่อปรับปรุงการปฏิบตัิงาน ของส านกัตรวจสอบภายใน  
5) น าเสนอแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของ สตส. ต่อ ผวก.กยท. เพื่อพิจารณา และ

น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนมุตัิ 

3.  วิธีการประเมินคุณภาพจากภายนอกองค์กร 
สตส. ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพจากภายนอกองค์กร ซึ่งด าเนินการอย่างสม ่าเสมออย่างน้อย  

ทุก  5  ปี  โดยผู้ เช่ียวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร การประเมิน              
จากภายนอกเป็นการประเมินเก่ียวกบั 

1) ขอบเขตการปฏิบตัิงานของส านกัตรวจสอบภายใน 
2) ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของส านกัตรวจสอบภายใน 

3) ประสทิธิภาพและประสทิธิผลในแนวทางการจดัท าแผนกลยทุธ์และแผนการตรวจสอบ 

4) บคุลากร 
5) แนวทางการปฏิบตัิงานและการควบคมุดแูล 

6) การสือ่สารและการรายงาน 
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7) การปฏิบตัิตามมาตรฐานและคูม่ือการปฏิบตัิงาน 
8) การด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ และ ผวก.กยท. ให้การสนบัสนุนการประเมินคุณภาพจากภายนอก  และมี
สว่นร่วมในการคดัเลอืกคณุสมบตัิของผู้ประเมินและอนมุตัิ   

คณะกรรมการตรวจสอบและ ผวก.กยท. ควรหารือกบั ผอ.สตส. เก่ียวกบัผลการสอบทาน ภายหลงัการ
ประเมินคุณภาพจากภายนอก ผอ.สตส.ควรจัดท าแนวทางในการปรับปรุงข้อบกพร่อง และน าเสนอ  
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอความเห็นชอบ  รวมถึงรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการปรับปรุงไว้  
ในรายงานประจ าปี  

 

การส ารวจความพอใจของผู้ใช้บริการ (Satisfaction Survey)  
 ผอ.สตส.  ควรท าการส ารวจ ความพอใจของผู้ ใช้บริการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  เพื่อให้ทราบถึง 

ความพอใจของผู้ ใช้บริการ  ซึ่งได้แก่ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ  (เช่น ผู้ อ านวยการฝ่าย เป็นต้น) ผู้ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยรับตรวจ   ผู้บริหารระดบัสงู  (เช่น  ผวก.กยท.  ร.ผวก.กยท. เป็นต้น)  คณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้สอบบญัชีของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินที่มีตอ่บริการท่ีได้รับจาก  สตส. 

ในการส ารวจความพอใจของผู้ใช้บริการ  สตส. ควรจดัท าแบบส ารวจความพอใจผู้ใช้บริการสง่ให้บคุคล
ที่เก่ียวข้องดงักลา่วข้างต้นกรอกข้อความพร้อมข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการปฏิบตัิงานของ  
สตส. ให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

(โปรดอ้างอิงถึงตวัอยา่งแบบส ารวจความพอใจของผู้ใช้บริการ ตามเอกสารแนบ 14) 

 

ดัชนีวัดผลงานของส านักตรวจสอบภายใน 
1) จ านวนกิจกรรมที่ตรวจสอบเปรียบเทียบกบัแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนมุตัิ 
2) คา่ใช้จ่ายการปฏิบตัิงานตรวจสอบต ่ากวา่งบประมาณที่รับอนมุตัิของแตล่ะกิจกรรม 
3) ระยะเวลาในการจัดส่งรายงานการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์แก่หน่วยรับตรวจ  ผู้บริหารที่เก่ียวข้องและ 

ผวก.กยท. ไมเ่กิน 7 วนัท าการนบัถดัจากวนัประชมุปิดการตรวจสอบ  
4) ผลส ารวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจตอ่การปฏิบตัิงานของนกัวิชาการตรวจสอบภายในระดบัความ

พงึพอใจไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75  
5) ผลการประเมินตนเองของส านกัตรวจสอบภายในได้รับระดบัคะแนนไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 80 
6) นกัวิชาการตรวจสอบภายในได้รับการอบรมพฒันาความรู้ไมต่ ่ากวา่ 40 ช.ม. / คน / ปี   
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ส่วนที่ 2 : แนวทางการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรสอดคล้องกับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในอย่างมีระเบียบแบบแผน   คืองานตรวจสอบภายในควรจดัให้เป็นกระบวนการและมี
ขัน้ตอนในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม แต่ละขัน้ตอนมีความสมัพันธ์ต่อเนื่องกัน ในการปฏิบัติงานตรวจสอบแต่ละเร่ือง  
แตล่ะขัน้ตอนนกัวิชาการตรวจสอบภายในต้องน าเทคนิคในการตรวจสอบมาประยกุต์ใช้เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่ง
มัน่ใจและได้ผลงานท่ีมีคณุภาพ 

องค์ประกอบหลกัของกระบวนการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process)  ประกอบด้วย  
3 กระบวนการหลกั  ดงันี ้

 

กระบวนการ ขัน้ตอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

การส ารวจข้อมลูเบือ้งต้น 

การประเมินความเสี่ยง 

การวางแผนการตรวจสอบ 

ก่อนเร่ิมปฏิบตัิงานตรวจสอบ 

ระหวา่งการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 

การปฏิบตัิเม่ือเสร็จสิน้งานตรวจสอบ 

รายงานผลการปฏิบตัิงาน 

การติดตามผล 

1.การวางแผนตรวจสอบ
ตรวจสอบ 
 

2.การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

3.การจัดท ารายงานและการติดตามผล 

กระดาษท าการ 
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1. การวางแผนตรวจสอบ 

1.1 การส ารวจข้อมูลเบือ้งต้น และการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของ กยท. 

การส ารวจข้อมูลเบือ้งต้นและการวิเคราะห์กลยุทธ์ของ   กยท. เป็นขัน้ตอนแรกของการปฏิบตัิงานตรวจสอบ
ภายใน เป็นการส ารวจข้อมูลและรวบรวมเอกสารเก่ียวกับหน่วยงานและขัน้ตอนของระบบที่จะตรวจสอบโดยมี
วตัถปุระสงค์  ดงันี ้

- เข้าใจถึงขัน้ตอนในการปฏิบตัิงานของระบบงานและกิจกรรมที่ต้องการตรวจสอบ และท าความคุ้นเคยกบัสภาพ
การปฏิบตัิงานของหนว่ยงานและผู้ปฏิบตัิงาน 

- เข้าใจขอบเขตการด าเนินงานของหนว่ยงาน ระบบงาน พร้อมทัง้กิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัหนว่ยงานอื่น 
- เข้าใจถึงจดุออ่น หรือความเสีย่งที่จะก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ กยท. 
- เข้าใจแหลง่ข้อมลูที่จะใช้ในการตรวจสอบรายละเอียด 
- ได้ข้อมลูที่ตดัสนิใจวา่ประเด็นใดควรตรวจสอบตอ่ในรายละเอียด 

การรวบรวมข้อมลูมีหลายวิธีประกอบไปด้วย 

1. การศึกษาจากข้อบังคับ ระเบียบ ค าสัง่ คู่มือการปฏิบัติงาน รายงานต่างๆ ที่เก่ียวกับหน่วยงานที่ได้รับ
ตรวจสอบรายงานจากส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน กระดาษท าการของปีก่อน 

2. การสมัภาษณ์จากผู้บริหารหน่วยรับตรวจและผู้ปฏิบตัิงานที่รับผิดชอบ การสมัภาษณ์ หากกระท าอย่างเป็น
ทางการจะต้องมีการนดัหมายเวลากบัผู้ถกูสมัภาษณ์ไว้ลว่งหน้า มีการประมาณเวลาที่จะใช้สมัภาษณ์ เตรียม
ค าถามลว่งหน้าและค าตอบที่คาดวา่จะได้รับ 

3. การออกแบบสอบถาม เป็นเทคนิคที่นิยมใช้และสามารถใช้เป็นหลกัฐานได้ เนื่องจากเป็นการถามและตอบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่บางครัง้อาจได้ผลไม่ดีเท่ากบัการสมัภาษณ์ เนื่องจากการตอบแบบสอบถามไม่ได้
เป็นหลกัประกนัว่าข้อมลูที่ได้มาจะเพียงพอ เพราะไม่สามารถถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ทนัที และบางครัง้ผู้ตอบ
แบบสอบถามมกัใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามเพื่อไมใ่ห้เป็นหลกัฐานในการผกูมดัผู้ตอบแบบสอบถาม 

4. การสงัเกตการณ์ เป็นวิธีการรวบรวมข้อมลูด้วยตาของนกัวิชาการตรวจสอบภายในเอง อาจท าโดยนกัวิชาการ
ตรวจสอบภายในเข้าไปร่วมดเูหตกุารณ์ หรือสงัเกตการณ์ด้วยตนเอง 

เมื่อนกัวิชาการตรวจสอบภายในได้ข้อมลูจากการส ารวจเบือ้งต้นแล้ว ควรน าข้อมลู และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
มาจดบนัทกึไว้ในกระดาษเพื่อเตอืนความทรงจ า โดยทัว่ไปนกัวิชาการตรวจสอบภายในจะน าข้อมลูจากการส ารวจเบือ้งต้น
ไปสอบทานและขอค ายืนยนัจากผู้ รับตรวจก่อนน าไปใช้งาน 
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ผังการไหลของกระบวนงาน การส ารวจข้อมูลเบือ้งต้น 

ชื่อกระบวนการ : การส ารวจข้อมลู
เบือ้งต้น 

ผู้ รับผิดชอบ :  หวัหน้ากองพฒันาและสนบัสนนุงานตรวจสอบ 
ตวัชีว้ดัของกระบวนการ  
แผนการตรวจสอบได้รับการอนมุติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนปีบญัชีถดัไป 

ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อน

หน้า 
ปัจจัยน าเข้า ขัน้ตอนและผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ลูกค้า/ผู้น าไปใช้
กระบวนการ

ถัดไป 

กรอบเวลา/
ตัวชีว้ัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ก่อนสิน้เดือน
มิถุนายนของปี
บัญชี 

 

การส ารวจข้อมลู
เบือ้งต้นและการ
วิเคราะห์
ยทุธศาสตร์ของ 
กยท. 

 

การศกึษาจาก
ข้อบงัคบั ระเบยีบ 
หนงัสอืสัง่การ 

 
การสร้างแบบ
สมัภาษณ์ 

 

1. รวบรวมข้อมลูและศกึษาจากระเบยีบ 
ข้อบงัคบั หนังสอืสัง่การ 
2. ออกแบบหวัข้อสมัภาษณ์ ให้ครบถ้วน
ผ่านความเห็นชอบจาก ผอ.สตส. 
3. นดัและจดัท าตารางสมัภาษณ์ พร้อม
สมัภาษณ์ผู้บริหารระดบัสงู สรุปผลความ
คิดเห็น ความกงัวลใจของผู้บริหารระดบัสงู  
4. สงัเกตการณ์จากหน่วยรับตรวจ ประเมิน
สภาพแวดล้อม เพื่อน ามาวิเคราะห์และ
จดัท ารายละเอียดประกอบในการจดัท า
แผนการตรวจสอบ 
5. น ายทุธศาสตร์ของ กยท. มาวิเคราะห์  
SWOT Analysis (จดุแข็ง จดุออ่น)  
 
 
 
 

 

ข้อมลูจากผล
การศกึษาระเบยีบ 
ข้องคบัคับและ
สรุปผลการวิเคราะห์
ยทุธศาสตร์ กยท. 

 

นตส.น าไป
พิจารณาและ
ก าหนดเกณฑ์
ปัจจยัเสีย่งของ
โอกาสเกิดและ
เกณฑ์ของ
ผลกระทบ 

1. นตส.เป็นผู้ รับผิดชอบ และ หผ.วางแผน
และสนับสนนุระบบงานตรวจสอบ เป็น
ผู้ รับผิดชอบ 
2. ห.กพต.เป็นผู้ก ากบัติดตามผลการ
ปฏิบติังาน รับผิดชอบ 

 

การสมัภาษณ์
ผู้บริหารระดบัสงู 

 
การสงัเกตการณ์
จากแหลง่ข้อมลูที่
จะตรวจสอบ 

การวิเคราะห์  
SWOT 

 

เร่ิมต้น 

สิน้สุด 
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1.2 การประเมินความเส่ียง 

ความเสี่ยง   หมายถึง   เหตุการณ์ใดๆก็ตามที่เกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้ซึ่งมีผลให้การปฏิบัติงานขององค์กร 
ไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ได้โดยองค์ประกอบหลกัของความเสี่ยงจะประกอบด้วย ความเป็นไปได้
หรือโอกาสที่จะเกิดขึน้ (Likelihood)  และความรุนแรงของผลกระทบ (Impacts) ของความเสีย่งที่มีตอ่องค์กร 

 ความเสี่ยงอาจเกิดขึน้ได้จากสาเหตุภายในองค์กรและภายนอกองค์กร จึงเป็นเร่ืองที่ผู้บริหารต้องพิจารณาว่า 
จะยอมรับความเสีย่งอะไรได้มากน้อยแคไ่หน   หรือจะจดัการบริหารความเสี่ยงอยา่งไรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

วตัถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยงส าหรับนกัวิชาการตรวจสอบภายในคือ  การค้นหาสิ่งที่เป็นปัญหาหรือ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เกิดขึน้กับหน่วยงานทัง้จากภายในหน่วยงานเอง และจากภายนอกหน่วยงานรวมถึง  
จากภายนอกองค์กร เพื่อน ามาพิจารณาว่าสิ่งต่างๆเหล่านัน้มีสาระส าคัญที่ควรจะต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อให้ 
พบข้อเท็จจริงและค้นหาวิธีการแก้ไขหรือไมอ่ยา่งไร 

ขัน้ตอนการประเมินความเสีย่งแสดงดงัภาพแสดงด้านลา่ง 

 
 

1.2.1 การระบุกระบวนการปฏิบัตงิาน 

จากผลการส ารวจข้อมลูเบือ้งต้นและการวิเคราะห์กลยทุธ์ของ  กยท.ที่ได้จดัท าไว้ในขัน้ตอนส ารวจข้อมลู
เบือ้งต้นและการวิเคราะห์กลยุทธ์ของ  กยท.  สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลเบือ้งต้น ในการ จัดประชุมเชิง
ปฏิบตัิการและ/หรือสมัภาษณ์ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มัน่ใจว่าความเสี่ยงหลกัของ กยท.  
ได้ถกูระบไุว้ครบถ้วน และเป็นแนวทางในการระบคุวามเสีย่งของ กยท. ตอ่ไป 
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การระบุกระบวนการปฏิบัติงาน 

การก าหนดเกณฑ์การประเมินค่าความเส่ียง 

ระบุความเส่ียง 

การระบุโอกาสที่เกิดขึน้ของความเส่ียง และ 
การระบุผลกระทบจากความเส่ียง 

การจัดระดับความเส่ียง 

การจัดท าแผนงานตรวจสอบภายใน 
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1.2.2 การก าหนดเกณฑ์การประเมินค่าความเส่ียง 

การก าหนดเกณฑ์ส าหรับการประเมินคา่ความเสีย่งเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัส าหรับการก าหนดหรือระบุ
ถึงโอกาสที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึน้ และความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึน้จากความเสี่ยง ซึ่งสามารถแบ่งออก 
ได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน (Financial Measure)  เช่น ผลกระทบต่อประมาณการรายได้   
(จากการจดัเก็บเงินคา่ธรรมเนียมการสง่ยางพาราออกนอกราชอาณาจกัร (Cess)) และคา่ใช้จ่ายและผลกระทบที่
ไม่ใช่ตวัเงิน (Non Financial Measure)   เช่น ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของ กยท.ทัง้นีร้ะดบัของความรุนแรงจะ
ขึน้อยูก่บัการยอมรับระดบัของความเสีย่ง (Risk Appetite) นัน้ของ กยท. เป็นหลกั 

เกณฑ์การประเมินคา่ความเสีย่งจะขึน้อยูก่บัระดบัของการยอมรับความเสีย่งของ กยท. ซึง่หมายความถึง
ระดับของความเสี่ยงที่ กยท. ยอมรับได้ และยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายของ กยท. ได้  ทัง้นี ้ระดับของ  
การยอมรับความเสี่ยงสามารถแสดงในรูปของการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทน  ซึ่ง กยท. ยอมรับได้และ  
ยงัสามารถบรรลุเป้าหมายของผลตอบแทนในระดบัที่คาดหวังไว้   นอกจากนีย้ังสามารถพิจารณาในแง่ของ
ความสามารถของ กยท. ในการยอมรับความเสีย่ง (Risk Capacity)  ซึง่หมายความถึงระดบัของความเสีย่งสงูสดุ  
โดยอาจรวมถึงระดบัความเสยีหายขัน้สงูสดุที่ กยท. ยงัสามารถด ารงอยูไ่ด้ 

การพิจารณาถึงระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือความเสี่ยงขัน้สงูสดุที่ กยท. รับได้  สามารถแบ่งระดบั
ความรุนแรงของผลกระทบได้ ดงัตอ่ไปนี ้

ระดับความเสี่ยง รายละเอียด 
สูง 
(3) 

ความสญูเสยีที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงตอ่การด ารงอยูข่องกิจการ และ/หรือ
เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้จ าเป็นต้องอาศยัความพยายามอย่างสงูของฝ่ายบริหาร
ในการจดัการกบัเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

ปานกลาง 
(2) 

เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้มีความส าคญัในระดบัที่ฝ่ายบริหารจะต้องเพิ่มการดแูล
เอาใจใสม่ากขึน้จากการบริหารงานปกติ 

ต ่า 
(1) 

เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ในทางตรงข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
กิจการในระดับที่ยอมรับได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายบริหารเข้าร่วมแก้ไขปัญหา  
หรือผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดขึน้จะสามารถแก้ไขได้ด้วยกิจกรรม
ด าเนินงานตามปกติ 

การประเมินความเส่ียง 

การประเมินความเสี่ยงอาจด าเนินการโดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสมัภาษณ์ผู้บริหาร  
หรือพนักงานของหน่วยรับตรวจเป็นรายบุคคล แล้วแต่พิจารณาว่าอย่างใดจะเหมาะสม ซึ่งในการประเมินความ เสี่ยง 
แบง่ออกเป็น  5  ขัน้ตอน   (ตามหวัข้อ 1.2.3 – 1.2.6) 
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1.2.3 การระบุความเส่ียง 

ขัน้ตอนนีเ้ป็นการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานหรือการด าเนิน กิจการของ กยท.  ทัง้นี ้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นักวิชาการตรวจสอบภายในควรจัดท าตัวอย่างความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึน้จาก 
การปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้องกบักระบวนการปฏิบตัิงาน เพื่อให้ผู้บริหารของกระบวนการร่วมพิจารณาถึงความเสีย่ง
เบือ้งต้น 

ตวัอยา่งความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงาน หรือด าเนินกิจการของ  กยท. 

- ความเสีย่งจากการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ผู้ รับการสงเคราะห์ผิดราย 
- ความเสีย่งจากการขดัข้องของระบบงานคอมพิวเตอร์ 
- ความเสีย่งจากการปฏิบตัิหน้าที่ท่ีผิดพลาด  หรือโดยมิชอบของบคุลากร 
- ความเสีย่งจากการไมป่ฏิบตัิตามกฏระเบียบหรือข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

 

1.2.4 การระบุผลกระทบจากความเส่ียง (Impact/Consequence) 

การระบหุรือให้รายละเอียดของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้เมื่อความเสี่ยงนัน้ๆ เกิดขึน้ และจดัระดบัของ
ความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีการให้ระดับความรุนแรงโดยระบุถึงผลกระทบ
ทางด้านการเงินเป็นหลกั แตก็่ยงัคงพิจารณาถึงผลกระทบที่ไมใ่ช่ตวัเงินในการระบุระดบัความรุนแรงเช่นเดียวกนั 

 หลังจากระบุผลกระทบ ซึ่งถือเป็นเกณฑ์การประเมินค่าความเสี่ยงด้านผลกระทบ  (“เกณฑ์ด้าน
ผลกระทบ”)  เป็นที่เรียบร้อยแล้วนกัวิชาการตรวจสอบภายในควรพิจารณาถึงน า้หนกัความส าคญัของแต่ละ
ผลกระทบ  เพื่อน ามาใช้ประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อจัดล าดบัทัง้กระบวนการปฏิบตัิงานและหน่วยรับตรวจโดย
นักวิชาการตรวจสอบภายในอาจให้น า้หนักความส าคัญของแต่ละผลกระทบเป็นคะแนน  เช่น  ก าหนดให้
ผลกระทบด้านภาพลกัษณ์และช่ือเสียง มีน า้หนัก 25 คะแนนจากเกณฑ์การประเมินผลกระทบทัง้หมด 100 
คะแนน เป็นต้น 

 

ตารางต่อไปนีแ้สดงถึงตวัอย่างรายการเกณฑ์การประเมินค่าความเสี่ยงด้านผลกระทบซึ่งแสดงทัง้ในสว่นที่เป็น
ผลกระทบที่เป็นตวัเงินและไมใ่ช่ตวัเงิน พร้อมน า้หนกัความส าคญัของแตล่ะรายการ 
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ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินค่าความเสี่ยงด้านผลกระทบ 

รายการเกณฑ์การประเมินความเส่ียง
ด้านผลกระทบ (Impact) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเส่ียง 
ต ่า (1) ปานกลาง (2) สูง (3) 

ผลกระทบที่เป็นตัวเงนิ 
1 สดัสว่นของงบประมาณท่ีได้รับการจดัสรร

ตอ่งบประมาณทัง้หมด 
 
(ระดบัความส าคญั: 
25 คะแนนจาก 100 คะแนน) 

กระบวนการไม่ได้รับจดัสรร/ 
ใช้งบประมาณในการด าเนิน
กิจกรรมไม่มากกวา่ร้อยละ ๕  

กระบวนการได้รับจดัสรร
งบประมาณคดิเป็นสดัสว่น
มากกว่าร้อยละ ๕  
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๐  

กระบวนการได้รับจดัสรร
งบประมาณคดิเป็นสดัสว่น
มากกว่าร้อยละ ๑๐ 

 คา่ความเสี่ยง 
(ระดบัความรุนแรง x ระดบัความส าคญั) 

1 x 25 = 25 2 x 25 = 50 3 x 25 = 75 

ผลกระทบที่ไม่ใช่ตัวเงนิ 
2 ภาพลกัษณ์และช่ือเสียง 

 
 
 
(ระดบัความส าคญั: 
25 คะแนนจาก 100 คะแนน) 

ไม่มีการเผยแพร่ข่าว/มีการ
เผยแพร่ข่าวในวงจ ากดัแต่
ไม่มีผลกระทบทางลบตอ่
ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของ
องค์กรหรือมีผลกระทบเพียง
เลก็น้อย 

มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้าง
ภายในประเทศภายในช่วง
ระยะเวลาสัน้ ๆ มีผลกระทบ
ตอ่ภาพลกัษณ์และช่ือเสียง
ในระดบัปานกลาง  

มีการพาดหวัข่าวโดยสื่อ
ภายในและ/หรือตา่งประเทศ
และมีผลเสียหายร้ายแรงตอ่
ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของ
องค์กร 

 คา่ความเสี่ยง 
(ระดบัความรุนแรง x ระดบัความส าคญั) 

1 x 25 = 25 2 x 25 = 50 3 x 25 = 75 

3 การบรรลวุตัถปุระสงค ์
 
 
 
 
(ระดบัความส าคญั: 
25 คะแนนจาก 100 คะแนน) 

กระบวนการไม่มีผลตอ่การ
บรรลเุปา้หมายเชงิ
ยทุธศาสตร์ขององค์กร 

กระบวนการไม่ได้ถกูระบไุว้ 
ในแผนยทุธศาสตร์ของ กยท. 
แตก่ระบวนการปฏิบตังิาน 
นัน้เป็นสว่นสนบัสนนุการ
บรรลเุปา้หมายขององค์กร 

กระบวนการถกูระบใุนแผน
ยทุธศาสตร์ของ กยท. ไว้อย่าง
ชดัเจน และการไม่ปฏิบตั/ิ
ด าเนินกระบวนการอย่าง
รัดกมุสง่ผลให้ กยท. ไม่
สามารถบรรลเุปา้หมายของ
องค์กรได้ 

 คา่ความเสี่ยง 
(ระดบัความรุนแรง x ระดบัความส าคญั) 

1 x 25 = 25 2 x 25 = 50 3 x 25 = 75 

4 กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั 
 
 
(ระดบัความส าคญั: 
25 คะแนนจาก 100 คะแนน) 

การละเมิดกฎ ระเบียบ
ข้อบงัคบั ไม่สง่ผลกระทบตอ่
องค์กร 

การละเมิดกฎ ระเบียบ
ข้อบงัคบั สง่ผลกระทบตอ่
องค์กรเพียงเลก็น้อยและ
สามารถแก้ไขได้ 

การละเมิดกฎ ระเบียบ 
ข้อบงัคบั สง่ผลกระทบตอ่
องค์กรอย่างมากไม่สามารถ
แก้ไขได้อีกทัง้สง่ผลกระทบตอ่
การเงินและช่ือเสียงขององค์กร 

 คา่ความเสี่ยง 
(ระดบัความรุนแรง x ระดบัความส าคญั) 

1 x 25 = 25 2 x 25 = 50 3 x 25 = 75 
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1.2.5 การระบุโอกาสที่เกิดขึน้ของความเส่ียง (Likelihood) 

     การระบุถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงนัน้ๆ จะเกิดขึน้ หรือที่   กยท. อาจจะต้องเผชิญ   
ซึ่งอาจจะพิจารณาได้จาก สภาพแวดล้อมจากการท างาน การประเมินหรือการคาดการณ์จากประสบการณ์ 
ทกัษะ ความสามารถ และทศันคติของผู้ปฏิบตัิงาน รวมถึงสถิติของเหตกุารณ์ในอดีต เป็นต้น          

    หลงัจากระบุโอกาส ซึ่งถือเป็นเกณฑ์การประเมินค่าความเสี่ยงด้านโอกาสที่ความเสี่ย งจะเกิดขึน้ 
(“เกณฑ์ด้านโอกาส”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักวิชาการตรวจสอบภายในควรพิจารณาถึงน า้หนักความส าคัญ 
ของแต่ละโอกาส เพื่อน ามาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อจดัล าดบัทัง้กระบวนการปฏิบตัิงานและ
หนว่ยรับตรวจ โดยอาจก าหนดความส าคญัเป็นคะแนน เช่นเดียวกบัการก าหนดระดบัความส าคญัในข้อ 1.2.4 

 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินค่าความเสี่ยงด้านโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึน้ 

รายการเกณฑ์การประเมินความเส่ียงด้าน
โอกาสที่เกิดขึน้ของความเส่ียง(Likelihood) 

ระดับของโอกาสที่ความเส่ียงจะเกิดขึน้ 
ต ่า (1) ปานกลาง (2) สูง (3) 

1 ความเหน็/ความกงัวลของผู้บริหาร 
 
 
 
(ระดบัความส าคญั: 
20 คะแนนจาก 100 คะแนน) 

ผู้บริหารไม่มีความเหน็/
ความกงัวลตอ่กระบวนการ
ปฏิบตังิานเน่ืองจากไม่มี
โอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณ์
ความผิดปกตใินกิจกรรม
ด าเนินงาน 

ผู้บริหารให้ความเหน็/ 
มีความกงัวลตอ่กระบวนการ
ปฏิบตังิานแตโ่อกาสท่ีจะเกิด
เหตกุารณ์ความผิดปกตใิน
กิจกรรมด าเนินงานน้อยครัง้ 

ผู้บริหารให้ความเหน็/ 
มีความกงัวลตอ่กระบวนการ
ปฏิบตังิานเน่ืองจากมีโอกาส 
ท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ความผิด 
ปกตใินกิจกรรมด าเนินงาน
บ่อยครัง้ 

 คา่ความเสี่ยง 
(ระดบัโอกาสท่ีจะเกิด x ระดบัความส าคญั) 

1 x 20 = 20 2 x 20 = 40 3 x 20 = 60 

2 ความเสี่ยงขององค์กรประจ าปี 2561 
 
(ระดบัความส าคญั: 
20 คะแนนจาก 100 คะแนน) 

ไม่มีความเสีย่งขององค์กร 
ประจ าปี 2561 

ความเสี่ยงอยู่ในระดบั 
ปานกลาง 

ความเสี่ยงอยู่ในระดบัสงู
และสงูมาก 

 คา่ความเสี่ยง 
(ระดบัโอกาสท่ีจะเกิด x ระดบัความส าคญั) 

1 x 20 = 20 2 x 20 = 40 3 x 20 = 60 

3 การตรวจสอบครัง้สดุท้ายโดย สตส. 
 
(ระดบัความส าคญั: 
15 คะแนนจาก 100 คะแนน) 

สตส. ตรวจสอบ
กระบวนการ/กิจกรรม 
ครัง้สดุท้ายภายใน 1 ปี 
ท่ีผ่านมา 

สตส. ตรวจสอบ
กระบวนการ/กิจกรรม 
ครัง้สดุท้ายภายใน 2 ปี 
ท่ีผ่านมา 

สตส. ตรวจสอบ
กระบวนการ/กิจกรรม 
ครัง้สดุท้ายภายใน 3 ปี 
ท่ีผ่านมาหรือมากกว่าหรือ 
ไม่เคยได้รับการตรวจสอบ 

 คา่ความเสี่ยง 
(ระดบัโอกาสท่ีจะเกิด x ระดบัความส าคญั) 

1 x 15 = 15 2 x 15 = 30 3 x 15 = 45 

4 ผลการตรวจสอบของ สตง. 
 
(ระดบัความส าคญั: 
15 คะแนนจาก 100 คะแนน) 

ไม่มีประเดน็/ข้อสงัเกตจาก
ผู้สอบบญัชีของ สตง. 

ประเดน็/ข้อสงัเกตจา 
ผู้สอบบญัชีของ สตง.  
ไม่เกิน 1 ประเดน็ตอ่
กระบวนการ 

ประเดน็/ข้อสงัเกตจา 
ผู้สอบบญัชีของ สตง.  
มากกว่า 1 ประเดน็ตอ่
กระบวนการ 

 คา่ความเสี่ยง 
(ระดบัโอกาสท่ีจะเกิด x ระดบัความส าคญั) 

1 x 15 = 15 2 x 15 = 30 3 x 15 = 45 
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1.2.6 การจัดระดับความเส่ียง 

หลงัจากการก าหนดเกณฑ์การประเมินค่าความเสี่ยง โดยระบุผลกระทบและน า้หนักความส าคญัของ
ผลกระทบจากความเสี่ยง (ดูหัวข้อ1.2.4) และระบุโอกาสที่เกิดขึน้ของความเสี่ยงพร้อมน า้หนักความส าคัญ  
(ดูหัวข้อ1.2.5) นักวิชาการตรวจสอบภายในควรค านวณหาค่าความเสี่ยงสูงสุดของความสัมพันธ์ระหว่าง 
ความรุนแรงของผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ของความเสี่ยง เช่น จากตารางแสดงตวัอย่างเกณฑ์การประเมิน
ค่าความเสี่ยงด้านผลกระทบ และตารางตัวอย่างเกณฑ์การประเมินค่าความเสี่ยงด้านโอกาสที่ความเสี่ยง  
จะเกิดขึน้ (ในหัวข้อ 1.2.4 และ 1.2.5) นักวิชาการตรวจสอบภายในสามารถทราบค่าความเสี่ยงสูงสุดของ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรุนแรงของผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ของความเสีย่ง  ดงันี ้

รายการเกณฑ์การประเมินความเส่ียง
ด้านผลกระทบ (Impact) 

ค่าความเส่ียงสูงสุด 
(ระดับความรุนแรงสูงสุด x ระดับความส าคัญ) 

ค่าความเส่ียง
สูงสุดด้าน
ผลกระทบ 

1 สดัสว่นของงบประมาณท่ีได้รับ 
การจดัสรรตอ่งบประมาณทัง้หมด 

3 x 25 = 75 
75 + 75 

+ 75 +75  
= 300 

2 ภาพลกัษณ์และช่ือเสียง 3 x 25 = 75 
3 การบรรลวุตัถปุระสงค ์ 3 x 25 = 75 
4 กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั 3 x 25 = 75 

    

รายการเกณฑ์การประเมินความเส่ียง
ด้านโอกาสที่เกิดขึน้ 

ของความเส่ียง (Likelihood) 

ค่าความเส่ียงสูงสุด 
(ระดับโอกาสที่จะเกิดสูงสุด x ระดับ

ความส าคัญ) 

ค่าความเส่ียง
สูงสุดด้าน

โอกาสที่จะเกิด 
1 ความเหน็/ความกงัวลของผู้บริหาร 3 x 20 = 60 

60 + 60  
+ 45 +45  

= 210 

2 ความเสี่ยงขององค์กร ประจ าปี 2561 3 x 20 = 60 
3 การตรวจสอบครัง้สดุท้ายโดย สตส. 3 x 15 = 45 
4 ผลการตรวจสอบของ สตง. 3 x 15 = 45 

    

ดงันัน้ ค่าความเส่ียงสูงสุดของความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของผลกระทบ 

และโอกาสที่เกิดขึน้ของความเส่ียง (Impact x Likelihood) เทา่กบั 
300 x 210 = 

63,000 

จากนัน้ นกัวิชาการตรวจสอบภายในอาจก าหนดเกณฑ์การจดัระดบัความเสีย่ง โดยอาจพิจารณาเกณฑ์
ดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี ้

ค่าความเส่ียงของความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของผลกระทบและ
โอกาสที่เกิดขึน้ของความเส่ียง (Impact x Likelihood) 

ระดับความเส่ียง 

ตัง้แต ่ร้อยละ 90 ของคา่ความเสี่ยงสงูสดุขึน้ไป สูงมาก 

ตัง้แต ่ร้อยละ 75 แตไ่มเ่กินร้อยละ 89 ของคา่ความเสี่ยงสงูสดุ สูง 

ตัง้แต ่ร้อยละ 50 แตไ่มเ่กินร้อยละ 74 ของคา่ความเสี่ยงสงูสดุ ปานกลาง 

ตัง้แต ่ร้อยละ 25 แตไ่มเ่กินร้อยละ 49 ของคา่ความเสี่ยงสงูสดุ ต ่า 

ต ่ากวา่ร้อยละ 25 ของคา่ความเสี่ยงสงูสดุ ต ่ามาก 
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ทัง้นี ้ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ของความเสี่ยงที่นักวิชา 
การตรวจสอบภายในได้จดัระดบัความเสีย่งแล้วแสดงดงัภาพแสดงด้านลา่ง 

ตารางแสดงการจัดระดับความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้วยตนเอง  (Control-Self Assessment) 

การประเมินความเสี่ยงภายใน กยท. โดยสายงานหรือหน่วยงานผู้ รับผิดชอบโดยตรงนัน้  เป็นการ
สนับสนุนแนวความคิดที่ว่า ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานนัน้  ๆ ควรมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินการและ 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงกับส่วนงานนัน้  ๆ  
และแนวความคิดนีค้วรได้รับการสนับสนุนจากผู้ บริหารของ กยท.  อย่างไรก็ดี การประเมินประสิทธิภาพ 
การควบคมุภายในด้วยตนเองเร่ิมต้นจากการประชมุเชิงปฏิบตัิการ หรือการประเมินด้วยการเปรียบเทียบกิจกรรม
และ/หรือการควบคุมภายในที่มีอยู่ใน กยท. ขณะนัน้ กับกิจกรรมและ/หรือการควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐาน 
หรือที่ควรเป็น  ซึ่งโดยทัว่ไป ผู้บริหารหน่วยรับตรวจจะเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการประเมินการควบคมุดงักลา่ว
ด้วยตนเอง โดยข้อมูลที่ได้จากการประเมินการควบคุมด้วยตนเองของแต่ละหน่วยรับตรวจนัน้ จะสามารถ
น ามาใช้เป็นข้อมลูที่ส าคญัประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยงทางการด าเนินงานในขัน้ตอนการประเมิน
ความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ เพื่อจัดล าดับความเสี่ยง การคัดเลือกหน่วยรับตรวจ และการจัดท าแผน  
การตรวจสอบภายในได้ นอกจากนี ้ยังสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลเบือ้งต้นก่อนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ในขัน้ตอนของการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อใช้ส าหรับการตัดสินใจเลือกใช้แนวทาง  
การตรวจสอบท่ีเหมาะสมในการตรวจสอบหนว่ยรับตรวจนัน้ๆ ได้เช่นกนั 

(โปรดอ้างอิงถึงตัวอย่างแบบการประเมินการควบคุมด้วยตนเองส าหรับหน่วยรับตรวจ  [Control-self 
Assessment] ตามเอกสารแนบ 5) 
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ผังการไหลของกระบวนงาน การประเมินความเส่ียง 

ชื่อกระบวนการ : การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ผู้ รับผิดชอบ :  หวัหน้ากองพฒันาและสนบัสนนุงานตรวจสอบ 
ตวัชีว้ดัของกระบวนการ  
แผนการตรวจสอบได้รับการอนมุติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนปีบญัชีถดัไป 

ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อน

หน้า 
ปัจจัยน าเข้า ขัน้ตอนและผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ลูกค้า/ผู้น าไปใช้
กระบวนการ

ถัดไป 

กรอบเวลา/
ตัวชีว้ัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  
 

 
 
 
ก่อนสิน้เดือน 
กรกฎาคมของ 
ปีบัญชี 

การประเมิน
ความเสีย่ง 

 

การระบุ
กระบวนการ
ปฏิบติังาน  

 
การก าหนดเกณฑ์
การประเมินค่า
ความเสีย่ง 

 
ระบคุวามเสีย่ง 

 

1. วิเคราะห์กระบวนการตรวจสอบทัว่ทัง้
องค์กร (Audit Universe)   
2. ก าหนดเกณฑ์การประเมินค่าความเสีย่ง  
เป็นระดบั สงู/กลา/งต ่า 
3. ระบคุวามเสีย่งของกระบวนการที่อาจจะ
เกิดขึน้จากการปฏิบติังานหรือด าเนิน
กิจการของ กยท. 
4. การระบผุลกระทบจากความเสีย่ง 
อาจจะเป็นด้านตวัเงินหรือมิใช่ตวัเงิน 
5. ด าเนินการระบโุอกาสที่เกิดขึน้จากความ
เสีย่ง ซึง่อาจะเป็นผลการปฏิบติังานท่ีผ่าน
มา หรือความคิดเห็น ความกงัวลใจของ
ผู้บริหาร 
6. ด าเนินการจดัระดบัความเสีย่ง เมื่อเสร็จ
สิน้จากการประเมินโอกาสเกิดและผล 
กระทบ  จะได้กระบวนการที่มีความเสีย่งใน
ระดบัสงู/กลาง/ต ่า จากผลการประเมิน 

กระบวนการ
ตรวจสอบทัว่ทัง้
องค์กร  (Audit 
Universe)   
ได้ถกูประเมินอย่าง
เป็นระบบ ระเบยีบ  
จดัเรียงล าดบัความ
เสีย่งของกระบวน 
การจากความเสีย่ง
สงูไปต ่า 

 

นตส.น าไปวาง
แผนการตรวจ 
สอบประจ าปี
งบประมาณ 

การระบผุลกระทบ
จากความเสีย่ง 

การระบโุอกาสที่
เกิดขึน้ของความ
เสีย่ง 

การจดัระดบัความ
เสีย่ง 

 
1. นตส.เป็นผู้ รับผิดชอบ และ หผ.วางแผน
และสนับสนนุระบบงานตรวจสอบ เป็น
ผู้ รับผิดชอบ 
2. ห.กพต.เป็นผู้ก ากบัติดตามผลการ
ปฏิบติังาน รับผิดชอบ 

 

เร่ิมต้น 

สิน้สุด 
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1.3 การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์  จัดท าขึน้โดยมีระยะเวลา  ๕ ปี  ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  และผลการ  
ประเมินความเสี่ยงที่ส าคัญ ของ  กยท. และแผนวิสาหกิจ กยท. และให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมทุกกิจกรรม หรือ   
กระบวนงานทกุกระบวนงานของ  กยท.  ทัง้นีค้วรทบทวนความเหมาะสมของแผนการตรวจสอบเป็นประจ าทกุปี  และ
เสนอ   ผวก.กยท. พิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนมุตัิ  และสง่ส าเนาให้คณะกรรมการการ กยท. 
กระทรวงการคลงั  และส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  ทราบภายใน  ๓๐  วนันบัจากวนัท่ีได้รับการอนมุตัิ  นกัวิชาการ 
ตรวจสอบภายในควรผสมผสานและน าความรู้ในเร่ืองความเสี่ยง และการควบคมุภายในที่ได้จากการให้ค าปรึกษาไป      
ใช้ในกระบวนการก าหนดและประเมินความเสีย่งที่มีนยัส าคญัขององค์กร           

1.4 การวางแผนงานตรวจสอบประจ าปี (Annual Internal Audit Plan) 

ผอ.สตส. ต้องจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีของปีบญัชีการเงินถดัไป โดยได้รับการพิจารณาจาก  ผวก.กยท. 
และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนมุตัิ และเสนอให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยทราบภายใน
เดือนสดุท้ายของปีบญัชีการเงินของ กยท.  พร้อมทัง้สง่ส าเนาแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีที่ได้รับการอนมุตัิแล้ว 
ให้กระทรวงการคลงัและส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีได้รับการอนมุตัิ 

ถ้าระหว่างปีการบัญชีการเงินมีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีให้ ผอ.สตส.เสนอแผน 
การตรวจสอบภายในประจ าปีที่มีการปรับปรุงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ  และเสนอให้
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยทราบภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับการอนุมัติ  พร้อมทัง้ส่งส าเนาแผน 
การตรวจสอบภายในประจ าปีที่ได้รับการอนุมตัิแล้ว ให้กระทรวงการคลังและส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน  
สามสบิวนันบัแตว่นัท่ีได้รับการอนมุตัิ 

การวางแผนการตรวจสอบภายในเป็นการก าหนดขอบเขตของการปฏิบ ัติงานตรวจสอบภายในโดย 
พิจารณามุ่งเน้นที่ความเสี่ยงหลกัที่ส าคญัของ กยท. ซึ่งได้มีการระบแุละจดัล าดบัความส าคญัในขัน้ตอนการประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อการตรวจสอบภายใน ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในได้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องต่างๆ ทัง้ในส่วนของผู้ บริหารระดับสูงของ   กยท. หน่วยรับตรวจเป็นต้น ได้อย่างเหมาะสม  
การจดัท าแผนการตรวจสอบภายในจึงเป็นการระบุถึงช่วงเวลาที่ เหมาะสมและทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน
เพื่อให้บรรลวุตัถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้ต้องได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
รับทราบโดยคณะกรรมการการยางแหง่ประเทศไทย  ก่อนเร่ิมการปฏิบตัิงาน  อยา่งไรก็ตาม แผนการตรวจสอบภายใน
ดงักล่าวนี ้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญของแผน  
การตรวจสอบภายใน ควรน าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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1.4.1 วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ ท าให้ ผอ.สตส. สามารถสัง่การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ได้อยา่งเป็นระบบ  เพิ่มประสทิธิภาพ  ไมเ่กิดความสบัสน 

2. เพื่อก าหนดแผนงาน ระยะเวลาและทรัพยากรตา่ง ๆ  ท่ีใช้ส าหรับการตรวจสอบกระบวนการปฏิบตัิงาน
และหนว่ยรับตรวจที่ได้รับการคดัเลอืกตามการจดัล าดบัความเสีย่ง 

3. การคดัเลือกหน่วยรับตรวจบนพืน้ฐานการพิจารณาความเสี่ยงหรือปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วตัถุประสงค์ของ กยท. และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
แนวทางและยทุธศาสตร์ของ กยท. 

4. การจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิ ภาพและ
ประสทิธิผลสงูสดุ 

5. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณประจ าปีของ   สตส.โดยอ้างอิงจาก แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี ซึง่จะสามารถน าข้อมลูในการก าหนดจ านวนนกัวชิาการตรวจสอบภายในระดบัตา่ง ๆ
ที่เก่ียวข้องกบังานตรวจสอบเพื่อรวบรวมจดัท างบประมาณประจ าปี 

6. เพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุมและวดัผลการปฏิบตัิงานของ  สตส. ซึ่งตวัชีว้ดัที่แสดงถึงประสิทธิภาพ
ของ  สตส. คือ คณุภาพของการปฏิบตัิตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ 

7. เพื่อให้ฝ่ายบริหารเข้าใจและได้มีส่วนร่วมในงานตรวจสอบภายใน โดยการจดัท าแผนการตรวจสอบ
ทกุครัง้ ผอ.สตส. ควรหารือและขอรับนโยบายจากฝ่ายบริหารของ กยท. ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้บริหารได้
เลง็เห็นถึงงานและความส าคญัของ สตส. เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับฝ่ายบริหารได้มากน้อยเพียงใด 

 

1.4.2 ขัน้ตอนในการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

 

 

 

 

 

 

 

1. การจัดล าดบั 
ความเส่ียงของ 
หน่วยรับตรวจ 
ตามผลการ
ประเมนิ 
ความเส่ียง 

2. การคัดเลือก
กระบวนการ 

รับตรวจ 

3. การก าหนด
ทรัพยากรท่ี
จ าเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัตงิาน 

4. การจัดท า
แผนการ
ตรวจสอบ
ภายใน
ประจ าปี 
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1. การจัดล าดับความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจตามผลการประเมินความเสี่ยง 

ในการจดัล าดบัความเสี่ยงของ  กยท.เพื่อจัดท าแผนการตรวจสอบภายในนัน้ นกัวิชาการตรวจสอบ
ภายในควรค านงึถึงปัจจยัที่มีความส าคญัตา่งๆ ตอ่การก าหนดแผนการตรวจสอบภายใน  ดงัตอ่ไปนี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรพิจารณาถึงนโยบายของกยท.ในการตรวจสอบ ทัง้นี ้การประเมิน
ความเสีย่งเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในเป็นการมุง่เน้นถึงประเด็นที่ควรตรวจสอบในแตล่ะหนว่ยงาน
เพื่อให้สอดคล้องกบัเปา้หมายของ กยท. พร้อมทัง้พิจารณาถึงทรัพยากรในการปฏิบตัิงานท่ีเหมาะสม 

แนวทางหนึ่งที่นักวิชาการตรวจสอบภายในสามารถท าได้คือ การน าผลการประเมินความเสี่ยง  
(Risk Assessment) ในระดับ กยท. มาพิจารณา ถึงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ผู้บริหารควรพิจารณา  
ให้ความส าคญัก่อน ซึ่งได้แก่ความเสี่ยงคงเหลือที่อยู่ในระดบั “สงูมาก” และ “สงู” ดงัตัวอย่างที่แสดง
ด้านลา่ง 

 

 

 

 

 

ปัจจัยในการก าหนด 
แผนการตรวจสอบภายใน 

ความส าคัญ 
ในด้านต่างๆ ของส านักงาน 

นโยบายของ กยท. ในการ
ตรวจสอบการปฏบิตัิงานของ

หน่วยงานตา่งๆ 

ระดบัความเสี่ยง 
ที่แตล่ะหน่วยงานเผชิญอยู ่

 
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี 

ทรัพยากรในการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
และผู้บริหารระดบัสงู 

ผู้อ านวยการฝ่ายเชน่ 
- ฝ่ายสง่เสริมและพฒันาการผลิต 
- ฝ่ายพฒันาเกษตรกรและสถาบนั
เกษตรกร 

ส านกัตรวจสอบภายใน 
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ตารางสรุปความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงระดบักระบวนการ 

ระดับความเสี่ยง 
กระบวนการ 

ก. 
กระบวนการ 

ข. 
กระบวนการ 

ค. 
กระบวนการ  

ง. 
รวมจ านวน 

ระดบัสงูมาก 9 6 5 7 26 
ระดบัสงู 6 6 6 7 25 

ระดบัปานกลาง 8 11 13 8 41 
ระดบัต ่า 11 11 10 12 44 

รวมจ านวนทัง้หมด 34 34 34 34 136 

 

 
 

ตารางจัดล าดับความส าคัญโดยพิจารณาจ านวนรวมของความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง 

ระดับความเสี่ยง 
กระบวนการ 

ก. 
กระบวนการ 

ข. 
กระบวนการ 

ค. 
กระบวนการ  

ง. 
รวมจ านวน 

ระดบัสงูมาก 9 6 5 7 26 
ระดบัสงู 6 6 6 7 25 
รวม 15 12 11 14 51 

     

 

อย่างไรก็ตาม ในการใช้ผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
มีข้อควรค านงึ ดงัตอ่ไปนี ้

• การประเมินความเสี่ยงนีเ้ป็นการประเมินเพื่อน าข้อมูลมาจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีไม่ใช่เป็นการประเมินถึงประสิทธิภาพและ /หรือประสิทธิผลของการบริหารจัดการใน 
การปฏิบตัิงานของหนว่ยรับตรวจและการควบคมุภายใน ซึ่งจะท าการประเมินเมื่อได้ปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบภายในแล้ว 

• ผลจากการประเมินความเสี่ยงขึน้อยู่กับความเข้าใจในประเด็นความเสี่ยง วตัถุประสงค์ของ  
การประเมินความเสีย่งและทศันคติของผู้ประเมิน 

• ความครบถ้วน/ถกูต้องของข้อมลูที่น ามาใช้ประกอบในการประเมินความเสีย่ง 

 

 

1 2 3 4 อันดับ 



 คูม่ือการปฏิบตัิงานการตรวจสอบภายใน ฉบบัปรับปรุง ปี 2561                 แก้ไขเมื่อ : สงิหาคม 2561 
จดัท าโดย : ส านกัตรวจสอบภายใน  
การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.)   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

หน้า 64 

2. การคัดเลือกกระบวนการรับตรวจ 

เมื่อจัดอนัดบัความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจจากผลการประเมินความเสี่ยงแล้วนกัวิชาการตรวจสอบ
ภายในสามารถก าหนดหน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบก่อนหลงัได้ โดยก าหนดระยะเวลาการตรวจสอบ  
จะขึน้อยู่กับการพิจารณาในส่วนของข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ทัง้ในส่วนของค่าใช้จ่าย จ านวนบุคลากร 
ความเร่งด่วน/ระดบัความส าคญัของประเด็นความเสี่ยงที่ได้ถกูระบขุึน้ ประกอบกบันโยบายของ กยท. 
ดงันัน้ การก าหนดอาจพิจารณา แบ่งช่วงเวลาในการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสแล้วจึงก าหนดหนว่ยงาน  
ที่จะตรวจสอบในแต่ละกระบวนการในขัน้ตอนถัดไป การก าหนดช่วงเวลาการตรวจสอบเป็นราย
กระบวนการ เช่น  

กระบวนการ การตรวจสอบภายใน 
กระบวนการ ก. ไตรมาสที่ 1 
กระบวนการ ข. ไตรมาสที่ 3 
กระบวนการ ค. ไตรมาสที่ 4 
กระบวนการ ง. ไตรมาสที่ 2 

 

3. การก าหนดทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 

ในการวางแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีนัน้ นกัวิชาการตรวจสอบภายในจ าเป็นที่จะต้องระบถุึง
ทรัพยากรหลกัที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิงานเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบภายในท่ีก าหนด
ไว้ การก าหนดทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงานควรพิจารณาถึงประเด็นส าคญัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี  ้

• ลกัษณะและระดบัความซบัซ้อนของขอบเขตงานตรวจสอบภายในท่ีจะท าการตรวจสอบ 
• ความรู้ ทกัษะและความสามารถของนกัวิชาการตรวจสอบภายในในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 
• การจัดให้มีการฝึกอบรมที่จ าเป็นส าหรับนักวิชาการตรวจสอบภายในเพื่อให้นักวิชาการ

ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสม พร้อมทัง้เป็นการพฒันาในสายอาชีพ
อยา่งตอ่เนื่อง 

• การพิจารณาขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกในกรณีที่ต้องการความรู้ ทกัษะและ
ความสามารถอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากที่ สตส. มีอยู ่
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ก าหนดขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 
จากผลการประเมินความเส่ียง 

ก าหนดจ านวนนกัวชิาการตรวจสอบภายในและ
ระยะเวลาในการปฏิบตังิานตรวจสอบ 

 

พิจารณา 
จ านวนนกัวชิาการตรวจสอบ

ภายใน 

พิจารณาความรู้ ทกัษะและ
ความสามารถของ 

นกัวิชาการตรวจสอบภายใน 

พิจารณาเพิ่มทรัพยากรหรือ 
ก าหนดขอบเขต 
การตรวจสอบใหม่ 

ก าหนดแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

 

หารือและเสนอ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
เพ่ือพิจารณา 

ไม่เพียงพอ 

เพียงพอ ความ 
เพียงพอ 

ความ 
เพียงพอ 

จดัให้มีการฝึกอบรมที่
จ าเป็นเพิ่มเตมิแก่

นกัวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

ไม่เพียงพอ 

ใช้ผู้ตรวจสอบ 
จากภายนอก 

(Co-Sourcing หรือ 
Outsourcing) 
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ตัวอย่างการค านวณจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานของนักวิชาการตรวจสอบภายในเพื่อใช้ส าหรับ 
การวางแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ในกรณีที่จ านวนวนัปฏิบตัิงาน (Man-days) ที่มีส าหรับการตรวจสอบของนกัวิชาการตรวจสอบ
ภายในน้อยกว่าจ านวนวนัปฏิบตัิงานรวมที่ต้องการ (Total Required Man-days) การวางแผน
การตรวจสอบภายในประจ าปีจ าเป็นต้องพิจารณาถึงการจดัหาทรัพยากรเพิ่มเติมจากภายนอก 
เช่น การขอความช่วยเหลือจากนักวิชาการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานอื่น หรือพิจารณา
ทบทวนขอบเขตของการตรวจสอบภายในใหม ่เพื่อให้ทรัพยากรที่มสีามารถปฏิบตัิงานครอบคลมุ
ความเสีย่งที่ได้ถกูระบขุึน้จากการปฏิบตัิงานของหนว่ยรับตรวจนัน้ให้ได้มากที่สดุ 

• ในกรณีที่จ านวนวนัปฏิบตัิงาน (Man-days) ที่มีส าหรับการตรวจสอบของนกัวิชาการตรวจสอบ
ภายใน  มากกว่า  จ านวนวนัปฏิบตัิงานรวมที่ต้องการ (Total Required Man-days) นกัวิชาการ
ตรวจสอบภายในสามารถพิจารณาเพิ่มบทบาทในการเป็นที่ปรึกษา (Consultation Role)  
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินงานให้กบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ภายใน  กยท. ได้  

 
 
 
 

จ านวน 
นกัวิชาการตรวจสอบ

ภายในที่ม ี

จ านวนวนัปฏบิตัิงาน  
(Man-days) ของ 

นกัวิชาการตรวจสอบภายใน 

จ านวนวนัปฏบิตัิงาน 
(Man-days) รวม 

ที่มีส าหรับการตรวจสอบ 

x 

จ านวนกระบวนการ 
รับตรวจที่ก าหนดไว้ 

จ านวนวนัที่ใช้ในการ 
ตรวจสอบในแตล่ะ 

หน่วยรับตรวจของทีมตรวจสอบ 
จ านวนวนัปฏบิตัิงาน 

รวมที่ต้องการ 
 

30 กระบวนการ 30 Man-days 900 
Man-days = 

4คน x = 
คนละ 
225  

Man-days 

900 
Man-days 
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4.  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

                 การวางแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีควรค านึงถึงปัจจัยข้อจ ากัดต่างๆ  อาทิเช่น 
ขอบเขต วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ ขนาดของหน่วยงานงานที่ตรวจสอบ จ านวนบคุลากร เป็นต้น 
ทัง้นี ้เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของหนว่ยงานท่ีมีจ ากดัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

แนวทางการก าหนดแผนตรวจสอบภายในประจ าปี 

หน่วยรับตรวจ 
จ านวนวนั 
ปฏิบัติงาน 

การ
ปฏิบตัิงาน 

ไตรมาสที่ 
1 

ไตรมาสที่ 
2 

ไตรมาสที่ 
3 

ไตรมาสที่ 
4 

กระบวนการ ก. Xx แผน             
ความก้าวหน้า             

กระบวนการย่อยท่ีก.1 Xx แผน             
ความก้าวหน้า             

กระบวนการ ข. Xx แผน             
ความก้าวหน้า             

กระบวนการย่อยท่ี ข.1 Xx แผน             
ความก้าวหน้า             

กระบวนการ ค. Xx แผน             
ความก้าวหน้า             

กระบวนการย่อยท่ี ค.1 Xx แผน             
ความก้าวหน้า             

กระบวนการ ง. Xx แผน             
ความก้าวหน้า             

กระบวนการย่อยท่ี ง.1 Xx แผน             
ความก้าวหน้า             

รวม xxx              

 

 

 

 

(โปรดอ้างอิงถึงตวัอยา่งแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  ตามเอกสารแนบ 6) 

 
  

 
 

ระบกุระบวนการ  
รับตรวจท่ีจะท า
การตรวจสอบ 

ระบจุ านวนวนั
ปฏิบตังิานในการ

ปฏิบตังิาน 
ตรวจสอบ 
ในแตล่ะ 

กระบวนการรับตรวจ 

 
 

ระบชุ่วงระยะเวลาของแผนการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน  
พร้อมทัง้รายงานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบภายใน 

ท่ีได้ด าเนินการแล้ว 
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ผังการไหลของกระบวนงาน การวางแผนงานตรวจสอบประจ าปี 

ชื่อกระบวนการ :   การวางแผน 
งานตรวจสอบประจ าปี 

ผู้ รับผิดชอบ :  หวัหน้ากองพฒันาและสนบัสนนุงานตรวจสอบ 
ตวัชีว้ดัของกระบวนการ  
แผนการตรวจสอบได้รับการอนมุติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนปีบญัชีถดัไป 

ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อน

หน้า 
ปัจจัยน าเข้า ขัน้ตอนและผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ลูกค้า/ผู้น าไปใช้
กระบวนการ

ถัดไป 

กรอบเวลา/
ตัวชีว้ัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ก่อนสิน้เดือน
กันยายนของปี
บัญชี 

  

1. นตส.เป็นผู้ รับผิดชอบ และ หผ.วางแผน
และสนับสนนุระบบงานตรวจสอบ เป็น
ผู้ รับผิดชอบ 
2. ห.กพต.เป็นผู้ก ากบัติดตามผลการ
ปฏิบติังาน รับผิดชอบ 

 

สิน้สุด 

การวางแผนงาน
ตรวจสอบ
ประจ าปี 
(Annual 
Interma lAudit 
Plan) 

 

การก าหนด
วตัถปุระสงค์ใน
การจดัท าแผนการ
ตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 
 

 การจดัท าแผนการ
ตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 

 

1. ก าหนดวตัถปุระสงค์และก าหนด
ขอบเขตของการปฏิบติังานตรวจสอบ
ภายใน    
2. ระบแุละจดัล าดบัความส าคญัในขัน้ตอน
การประเมินความเสีย่งเพื่อการตรวจสอบ 
โดยจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้มี
สว่นเกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
3. ก าหนดแผนงาน ระยะเวลาและ
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบ
กระบวนการและหน่วยรับตรวจอย่าง
เหมาะสมมีการประเมินหน่วยรับตรวจ 
4. ก าหนดแนวทางในการปฏิบติังาน
ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ  
5. ขออนมุติัแผนการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ กยท. 
 
 

 

แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี
งบประมาณ มี
รายละเอียดของ
กระบวนการเสีย่ง
และหน่วยรับตรวจที่
ถกูประเมินอย่างเป็น
ระบบและระเบยีบ 

 

นตส.น าแผนการ
ตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบ 
ประมาณไป
จดัท าแผนการ
ปฏิบติังาน
ตรวจสอบ 

เร่ิมต้น 
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2. การปฏบิัตกิารตรวจสอบ 

2.1 การวางแผนงานตรวจสอบในรายละเอียด (Detailed Internal Audit Plan) 

ภายหลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีแล้วก่อน  
การเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการคดัเลือกให้ตรวจสอบเป็นล าดับแรก นักวิชาการ
ตรวจสอบภายในควรวางแผนงานตรวจสอบในรายละเอียดอย่างชัดเจน  รอบคอบ  จัดทีมงานที่ เหมาะสม   
ทัง้ในด้านจ านวนบคุลากรและความรู้ความสามารถ  ศกึษาข้อมลูของหนว่ยรับตรวจ  ศกึษาผลการประเมินความเสีย่ง
ของหน่วยรับตรวจ  และประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ประกอบกับควรวางแผน 
การปฏิบตัิงานล่วงหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบ ซึ่งขัน้ตอน  
ในการวางแผนการตรวจสอบภายในรายละเอียดนัน้ขึน้อยู่กับลกัษณะโครงสร้าง และนโยบายการปฏิบัติงานของ  
หน่วยรับตรวจ  อย่างไรก็ตาม การวางแผนงานตรวจสอบในรายละเอียดโดยทั่วไปในเบือ้งต้นควรจะต้อง มี 
การเตรียมการตรวจสอบในเร่ือง ดงัตอ่ไปนี ้

1. การก าหนดวตัถปุระสงค์และขอบเขตของงานตรวจสอบ 
2. การศกึษาข้อมลูของหนว่ยรับตรวจ 
3. การจดัสรรทรัพยากร 
4. การประเมินปัจจยัแวดล้อมทัว่ไปในเบือ้งต้นก่อนการตรวจสอบ 
5. การจดัท าแนวทางการตรวจสอบ 
6. การประชมุเร่ิมการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

(โปรดอ้างอิงถึงตวัอยา่งแผนการตรวจสอบในรายละเอียด  ตามเอกสารแนบ 7) 

 

 

 

 

1. การก าหนด
วัตถุประสงค์
และขอบเขต
ของงาน
ตรวจสอบ 

 

2. การศกึษา 
ข้อมูลของ
หน่วยรับ
ตรวจ 

 

3. การจัดสรร
ทรัพยากร 

 

4. การประเมิน 
ปัจจัยแวดล้อม 
ทั่วไปใน
เบือ้งต้น 
ก่อนการ 
ตรวจสอบ 

 

5. การจัดท า 
แนวทางการ
ตรวจสอบ 

6. การประชุม 
เร่ิมการ
ปฏบิัตงิาน
ตรวจสอบ 
ภายใน 
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2.1.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานตรวจสอบ 

การเตรียมการตรวจสอบภายในของ  กยท. สิ่งส าคญัที่สดุที่นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรตระหนกัถึง
คือการก าหนดวตัถปุระสงค์ของงานตรวจสอบและการก าหนดขอบเขตของงานตรวจสอบ  ซึง่จะต้องเพียงพอและ
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของงานนัน้ กระบวนการดงักล่าวช่วยให้นกัวิชาการตรวจสอบภายในสามารถก าหนด
รายละเอียดในการเตรียมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบภายในได้   ทัง้นี  ้การก าหนด
วตัถปุระสงค์และขอบเขตของงานควรจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร   เพื่อช่วยให้นกัวิชาการตรวจสอบภายในเข้าใจ
ในสิ่งที่จะต้องตรวจสอบ และช่วยสื่อสารให้ทีมตรวจสอบทราบถึงวตัถปุระสงค์ของงานตรวจสอบนัน้  ๆ รวมทัง้
ช่วยอ านวยความสะดวกแก่หัวหน้าทีมตรวจสอบและผู้ บริหารของ  สตส. ในการบริหารและสอบทานงาน
ตรวจสอบ ในการก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานตรวจสอบ   นักวิชาการตรวจสอบภายในควร
พิจารณาประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้

1. วตัถปุระสงค์ของกิจกรรมหรือกระบวนการหลกัที่จะตรวจสอบ 
2. ความเสีย่งทางการด าเนินงานในปัจจุบนัที่มีความส าคญัตอ่กิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบตัิงานหลกั 

และแนวทางในการจดัการกบัผลกระทบจากความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้  
3. ความพอเพียงและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงของกิจกรรม และระบบการควบคุมภายใน 

เปรียบเทียบกบักรอบหรือแนวทางการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ครอบคลมุถึง 
3.1 ความครบถ้วน ถกูต้อง และเช่ือถือได้ของข้อมลูทางการเงินและข้อมลูในการด าเนินงาน 
3.2 ประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการด าเนินงาน 
3.3 การใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ 
3.4 การเก็บรักษาและดแูลทรัพย์สนิ 
3.5 การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

4. ความเป็นไปได้หรือโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเสีย่งและกิจกรรม และระบบ
การควบคมุภายใน  

นอกจากนี ้ในการก าหนดขอบเขตของงานตรวจสอบนัน้  อาจจะพิจารณาผลจากการประเมิน
ความเสี่ยง ประกอบกับนโยบายประจ าปีของ กยท. และของ สตส. เช่น แผนงานตรวจสอบประจ าปี 
ก าหนดให้เน้นการตรวจสอบกระบวนการปิดบญัชี เนื่องจากผลจากการประเมินความเสี่ยงมีความเสี่ ยง
อยูใ่นระดบัสงูมาก เป็นต้น 

2.1.2 การศึกษาข้อมูลของหน่วยรับตรวจ 

การเตรียมการขัน้ตอนถดัไป คือ การศึกษาข้อมลูในอดีต ซึ่งจะท าให้นกัวิชาการตรวจสอบภายในเข้าใจ 
ถึงลกัษณะและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของหนว่ยรับตรวจที่จะได้รับการตรวจสอบ และท าให้นกัวิชาการตรวจสอบ
ภายในทราบถึงประเด็นที่ได้จากการตรวจสอบครัง้ก่อนด้วยเช่นกนั  โดยข้อมลูที่ควรน ามาพิจารณา ประกอบด้วย 
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1. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยรับตรวจ 

ข้อมูลทั่วไปเป็นข้อมูลเบือ้งต้นที่เก่ียวข้องกับหน่วยรับตรวจ เช่น โครงสร้างขององค์กร /
แผนก/หน่วยรับตรวจภาพแสดงขัน้ตอนการปฏิบัติงานและทางเดินเอกสาร  (Flowchart)  จ านวน
บคุลากร   ประเภทของการให้บริการหรือกิจกรรม/การปฏิบตัิงาน  ข้อมลูทางการเงิน  เช่น  งบการเงิน  
รายได้จากการเก็บเงินสงเคราะห์รับ (Cess)  ผลการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายในแต่ละปี   
ตลอดจนระบบการบนัทึกข้อมลูที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั  เป็นต้น   การศึกษาข้อมลูทัว่ไปของหนว่ยรับตรวจ
ท าให้นกัวิชาการตรวจสอบภายในเข้าใจถึงลกัษณะและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของหนว่ยรับตรวจ 

2. แฟ้มผลการตรวจสอบครัง้ก่อน 

ข้อมูลในแฟ้มผลการตรวจสอบครัง้ก่อนจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
ครัง้ก่อน ซึ่งข้อมูลในแฟ้มส่วนใหญ่จะประกอบด้วย  แนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) 
กระดาษท าการ  ข้อสงัเกตที่พบจากการตรวจสอบครัง้ก่อน  ข้อเสนอแนะความเห็นและแผนงาน 
ของหน่วยรับตรวจตามประเด็นที่ได้จากการตรวจสอบ เป็นต้น  ซึ่งการศึกษาแฟ้มผลการตรวจสอบ 
ครัง้ก่อนจะช่วยให้นกัวิชาการตรวจสอบภายในทราบถึงแนวทางการตรวจสอบ ประเด็นปัญหาที่พบ
ระหว่างการตรวจสอบ  รวมถึงสามารถใช้เป็นข้อมูลในการติดตามการปรับปรุงการด าเนินงานของ
หนว่ยงานรับตรวจได้อีกด้วย 

3. จดหมายโต้ตอบหรือรายงาน 

จดหมายโต้ตอบระหว่าง สตส. และหน่วยรับตรวจ  การโต้ตอบจากผู้บริหารระดับสงูของ
ฝ่ายบริหารที่เก่ียวข้องหรือการโต้ตอบกบัหนว่ยงานก ากบัดแูลจากภายนอก กยท.  จะช่วยให้ทราบถึง
ประเด็นหรือปัญหาที่มีการโต้ตอบกนัของหนว่ยรับตรวจ 

4. การสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

ในขัน้ตอนการเตรียมการตรวจสอบ นกัวิชาการตรวจสอบภายในอาจขอเข้าพบผู้บริหารของ
หน่วยรับตรวจเพื่อสมัภาษณ์ในประเด็นที่ เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในช่วงปีที่ 
ผ่านมา รวมถึงประเด็นปัญหาหรือสิ่งที่ผู้ บริหารให้ความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวช่วยให้
นกัวิชาการตรวจสอบภายในสามารถประเมินระดับของการควบคุมภายในได้แม่นย า และช่วยให้ 
การก าหนดวตัถปุระสงค์และขอบเขตงานชดัเจนยิ่งขึน้ 

 

 

 

 



 คูม่ือการปฏิบตัิงานการตรวจสอบภายใน ฉบบัปรับปรุง ปี 2561                 แก้ไขเมื่อ : สงิหาคม 2561 
จดัท าโดย : ส านกัตรวจสอบภายใน  
การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.)   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

หน้า 72 

2.1.3 การจัดสรรทรัพยากร 
หลงัจากนกัวิชาการตรวจสอบภายในได้ก าหนดวตัถุประสงค์และขอบเขตงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้

ศึกษาข้อมูลในอดีตของหน่วยรับตรวจแล้ว  ขัน้ตอนต่อไป คือ การจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับขอบเขต 
งานตรวจสอบภายใน  โดยเร่ิมตัง้แตก่ารก าหนดจ านวนบคุลากรที่ใช้ในการตรวจสอบ การขออนมุตัิการตรวจสอบ 
และการแจ้งหนว่ยรับตรวจ 

2.1.3.1 การก าหนดทีมงานตรวจสอบ 
การก าหนดทีมงานตรวจสอบ โดยทัว่ไปจะถกูก าหนดไว้ตัง้แต่ในขัน้ตอนของการจดัท าแผนงาน

ตรวจสอบประจ าปี ส าหรับขัน้ตอนนีจ้ะระบช่ืุอนกัวิชาการตรวจสอบภายใน จ านวนบคุลากรที่ใช้ในแตล่ะ
ทีมตรวจสอบ จ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการตรวจสอบ และทรัพยากรอื่น  ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น 
คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งควรค านึงถึงขนาด และความซบัซ้อนของกระบวนการ
ปฏิบตัิงานและขอบเขตงานตรวจสอบในแตล่ะหนว่ยรับตรวจ 

โดยทัว่ไปทีมงานตรวจสอบจะประกอบด้วย หัวหน้าทีม ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบทัง้หมด ซึ่งอาจจะเป็น  ห.กตส. หรือ หผ. และอาจจะมีนกัวิชาการตรวจสอบภายในจ านวน 
1 หรือ 2 คน ช่วยในการตรวจสอบและจดัท ารายงาน 

นอกจากนี ้การก าหนดทีมงานตรวจสอบควรพิจารณาจัดสรรนกัวิชาการตรวจสอบภายในที่มี
ทกัษะและความรู้ที่เหมาะสมกบังานท่ีจะตรวจสอบ   อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่นกัวิชาการตรวจสอบภายใน
มีความรู้ หรือความเช่ียวชาญไม่เพียงพอกับงานที่จะตรวจสอบ ควรขอค าปรึกษา และค าแนะน า  
หรือความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ ของ  กยท. หรือขอค าแนะน าจากที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้ 
การปฏิบตัิงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนงานตรวจสอบท่ีได้ก าหนดไว้ 

2.1.3.2 การอนุมัติการตรวจสอบภายใน 
ภายหลงัจากการก าหนดวตัถุประสงค์ ขอบเขตงานตรวจสอบ และจัดสรรทรัพยากรที่ต้องใช้

ส าหรับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรขออนมุตัิการตรวจสอบจากผู้บริหาร 
ซึง่โดยทัว่ไปการขออนมุตัิการตรวจสอบสามารถท าได้ 3 ลกัษณะ  คือ  
1. การขออนุมัติแผนงานตรวจสอบประจ าปี ผอ.สตส.จะน าแผนงานตรวจสอบประจ าปีเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานและพิจารณาอนมุตัิแผนงานตรวจสอบ  
2. การขออนมุตัิการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ เป็นการขออนมุตัิด าเนินการตรวจสอบกิจกรรมที่ไมร่วมอยู่

ในแผนงานประจ าปี  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะมีการกระท าผิดเกิดขึน้ หรือเป็น
การสอบทานข้อมูลที่เป็นความลับ หรือเป็นกิจกรรมที่ผู้ บริหารระดับสูงให้ความสนใจ เป็นพิเศษ  
ซึ่งการตรวจสอบดงักลา่ว จะต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการตรวจสอบ
ก่อนเร่ิมปฏิบตัิงาน 

3. การขออนุมตัิแผนการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน โดยปกติ ผอ.สตส. จะเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิและ
เป็นผู้ ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ  การจัดสรรบุคลากร   ระยะเวลาใน 
การตรวจสอบ  รวมถึงการจดัท าแผนงานตรวจสอบในรายละเอียด  

4.  
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2.1.3.3 การแจ้งหน่วยรับตรวจ และบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อได้รับการอนมุตัิให้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว  นกัวิชาการตรวจสอบภายในแจ้งให้หนว่ยรับตรวจ
ทราบถึงก าหนดประชุมเปิดตรวจ (Kick off)  ก าหนดการเข้าตรวจ  วตัถปุระสงค์และขอบเขตการตรวจสอบ  
ตลอดจนเอกสารหลกัฐานและข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องให้หน่วยรับตรวจจัดเตรียมส าหรับการตรวจสอบ 
โดยการแจ้งรายละเอียดดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเสนอตอ่ผู้บริหารของหนว่ยรับตรวจ 

ก่อนเร่ิมงานตรวจสอบ ส านกัตรวจสอบภายในจะจดัให้มีการประชุมร่วมกบัหน่วยรับตรวจเพื่อ
ชีแ้จงวตัถุประสงค์ ขอบเขตงาน ระยะเวลาของแผนการตรวจสอบอย่างคร่าว ๆ เพื่อให้หน่วยรับตรวจ
ทราบ และเป็นการเปิดโอกาสให้นกัวิชาการตรวจสอบภายในสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับหน่วยรับตรวจ  
ท าให้เกิดความร่วมมือในการท างาน ช่วยให้ได้ข้อมลูที่จ าเป็นในการตรวจสอบ ในการประชมุเปิดตรวจจะ
มีทีมนกัวิชาการตรวจสอบภายใน  ผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องของหน่วยรับตรวจเข้าร่วมประชุม  
โดยวาระการประชุมจะมีการชีแ้จงวตัถุประสงค์  ขอบเขตของการตรวจสอบ  เป้าหมาย  ลกัษณะของ 
การตรวจสอบ  รายช่ือนกัวิชาการตรวจสอบภายในและระยะเวลาในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ และอาจ
แจ้งถึงเอกสารที่ต้องการสอบทาน บคุคลที่ต้องการสมัภาษณ์ การท างานท่ีต้องสงัเกตการณ์ 

ในกรณีที่นกัวิชาการตรวจสอบภายในต้องการตรวจสอบถึงความมีอยู่จริงและความครบถ้วน
ของทรัพย์สิน เช่น เงินสด หรือมีข้อสงสัยบางประการเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ
นกัวิชาการตรวจสอบภายในอาจด าเนินการตรวจสอบโดยไม่ต้องแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบล่วงหน้า 
(Surprise Check) ได้เช่นกนั  

อยา่งไรก็ตาม ก่อนการปฏิบตัิงานตรวจสอบดงักลา่ว นกัวิชาการตรวจสอบภายในยงัคงต้องแจ้ง
ให้  ผอ.สตส. รับทราบก่อนเร่ิมปฏิบตัิงาน 

 
โดยสรุปแล้ว การเตรียมการท่ีดียอ่มเป็นบนัไดก้าวส าคญัที่จะมีสว่นช่วยให้การตรวจสอบภายใน

บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด รวมทัง้ ยังมีส่วนช่วยในการลด
โอกาสที่จะเกิดความขดัแย้งกบัหนว่ยรับตรวจได้เช่นกนั 

 
 

(โปรดอ้างอิงถึง ตวัอยา่งหนงัสอืแจ้งการปฏิบตัิงานตรวจสอบ/หรือแจ้งประชมุเปิดตรวจ ตามเอกสารแนบ 10) 
 
 
 

 

 

 



 คูม่ือการปฏิบตัิงานการตรวจสอบภายใน ฉบบัปรับปรุง ปี 2561                 แก้ไขเมื่อ : สงิหาคม 2561 
จดัท าโดย : ส านกัตรวจสอบภายใน  
การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.)   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

หน้า 74 

2.1.4  การประเมินปัจจัยแวดล้อมทั่วไปในเบือ้งต้นก่อนการตรวจสอบ 

 เนื่องจากการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน เป็นการรวบรวมและประเมินข้อมลูและหลกัฐาน เพื่อให้เกิด
ความเช่ือมัน่ในระดบัท่ีเหมาะสมในเร่ืองของการปฏิบตัิตามนโยบาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของหนว่ยรับตรวจ 
ดังนัน้ กระบวนการที่ส าคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในคือการประเมินความเป็นไปได้หรือโอกาสที่  
หนว่ยรับตรวจจะปฏิบตัิตามนโยบาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัไมค่รบถ้วน หรือไมป่ฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

ทัง้นี ้นกัวิชาการตรวจสอบภายในสามารถประเมินความเสี่ยงดงักลา่วข้างต้นได้ตัง้แต่ขัน้ตอนการศึกษา
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับหน่วยรับตรวจก่อนการปฏิบัติงานตรวจสอบ เนื่องจากในขัน้ตอนดังกล่าวนักวิชาการ
ตรวจสอบภายในสามารถระบปัุจจยัภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงานของหน่วยรับตรวจ 
และสามารถประเมินผลกระทบของปัจจยัต่าง ๆ เหล่านัน้ ที่อาจมีต่อการปฏิบตัิตามนโยบาย กฎระเบียบ และ
ข้อบงัคบัของหนว่ยรับตรวจ 

หากนักวิชาการตรวจสอบภายในพิจารณาแล้วพบว่า ความเป็นไปได้หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวค่อนข้างสูง นักวิชาการตรวจสอบภายในควรเลือกแนวทางการตรวจสอบที่ละเอียด รัดกุม และ
ครอบคลุมทุกประเด็น เพื่อลดโอกาสในการตรวจสอบไม่พบความผิดพลาดนัน้ๆ  ในทางตรงกันข้าม  
หากนกัวิชาการตรวจสอบภายในพิจารณาเห็นว่า มีความเป็นไปได้หรือโอกาสค่อนข้างน้อยที่จะเกิดเหตุการณ์
ดงักล่าว นกัวิชาการตรวจสอบภายในอาจจะเลือกแนวทางการตรวจสอบที่ครอบคลมุเฉพาะบางประเด็นมาใช้ 
ในการตรวจสอบ 

อย่างไรก็ตาม นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรน าผลการประเมินความเสี่ยงจากการตรวจสอบดงักลา่ว
ข้างต้น มาพิจารณาร่วมกบัผลการประเมินความเสี่ยงทางการด าเนินงานท่ีได้จากขัน้ตอนการประเมินความเสีย่ง
ของหน่วยรับตรวจ และผลจากการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control-self Assessment) ซึ่งจัดท าขึน้ 
โดยผู้บริหารของหน่วยรับตรวจนัน้ ๆ จากการกรอกแบบการประเมินการควบคุมด้วยตนเองเพื่อใช้เป็นข้อมูล 
ในการตดัสนิใจเลอืกใช้แนวทางการตรวจสอบท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

(โปรดอ้างอิงถึงตวัอยา่งแบบการประเมินการควบคมุด้วยตวัเอง  [Control-self Assessment] ตามเอกสารแนบ 6) 

2.1.5  การจัดท าแนวทางการตรวจสอบ  (Audit Program)  
แนวทางการตรวจสอบ  (Audit Program)  จัดท าขึน้เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับนกัวิชาการตรวจสอบ

ภายใน  ส าหรับการปฏิบตัิงานในลกัษณะเป็นขัน้ตอนและเป็นไปตามขอบเขตงานตรวจสอบภายในที่ได้ก าหนด 
ในระยะเวลาและงบประมาณที่เหมาะสม  แนวทางการตรวจสอบที่ดียงัสามารถช่วยลดความซ า้ซ้อนของงาน  
หรือการไม่ปฏิบัติงานการตรวจสอบในประเด็นที่ส าคัญได้ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการหลงลืมหรือการละเว้น  
การปฏิบตัิงาน เป็นต้น  และแนวทางการตรวจสอบควรได้รับการอนมุตัิจาก ผอ.สตส.  

แนวทางการตรวจสอบท่ีดีควรระบถุึงขอบเขตการปฏิบตัิงานตรวจสอบ การเก็บรวบรวมเอกสารหลกัฐาน 
วิธีการตรวจสอบ และแนวทางการจัดท ากระดาษท าการต่าง  ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมี
มาตรฐานและสามารถแสดงถึงประสทิธิผลและประสทิธิภาพของระบบควบคมุภายในของหนว่ยรับตรวจได้อยา่ง
เหมาะสม 
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แนวทางการตรวจสอบเป็นแนวทางการตรวจสอบส าหรับกระบวนการหลกัและกระบวนการย่อยต่าง  ๆ 
ของ กยท.  ในการเลอืกใช้แนวทางการตรวจสอบส าหรับการปฏิบตัิงานในแตล่ะครัง้ นกัวิชาการตรวจสอบภายใน
ควรพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการต่าง  ๆ และระดับความส าคัญของการควบคุม 
ความเสีย่งนัน้ ๆ ของหนว่ยรับตรวจซึง่แบง่ออกเป็น 4 ระดบั ได้แก่  สงูมาก (High)   สงู (Significant)   ปานกลาง 
(Medium)  และต ่า (Low)  ประกอบกับประสิทธิผลของการควบคุมที่หน่วยรับตรวจมีอยู่  จากนัน้จึงระบุ 
แนวทางการตรวจสอบท่ีต้องการใช้เพื่อน าไปใช้เป็น 

แนวทางในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในนัน้ ๆ  ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กระบวนการหลกั 
และกระบวนการ
ยอ่ยที่จะท าการ
ตรวจสอบ 

ความเสีย่งที่อาจ
เกิดขึน้และมี
ผลกระทบตอ่

วตัถปุระสงค์ของ
กระบวนการนัน้ๆ 

 
การควบคมุภายใน 
ที่มีอยูใ่นแตล่ะ
กระบวนการ 

วิธีการตรวจสอบและ
ทดสอบประสทิธิผล
และประสทิธิภาพของ
การควบคมุภายใน 
ที่มีอยูใ่นปัจจบุนั 

 
     การบนัทกึบญัชี 

กระบวนการหลกั 

กระบวนการยอ่ย 

กระบวนงานการเงิน 
และบญัชี 

การเบิกจา่ย 

การบนัทกึบญัช ี

การท ารายงานทางการเงิน 

ความเสีย่ง ระบบควบคมุ แนวทางการตรวจสอบ 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 
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(1) แนวทางการตรวจสอบต้องก าหนดวตัถปุระสงค์ ประเภทการรวบรวมเอกสาร หลกัฐาน เช่น การสงัเกตการณ์  
การสอบถาม  การทดสอบ  การค านวณ  เป็นต้น   

(2) แนวทางการตรวจสอบต้องพิจารณาตามผลการประเมินความเสี่ยง   หากมีความเสี่ยงสูงแนวทางการ
ตรวจสอบต้องระบใุห้มีการรวบรวมเอกสาร หลกัฐานท่ีชดัเจน  รัดกมุ 

(3) แนวทางการตรวจสอบ ควรระบขุอบเขตในการปฏิบตัิงาน เช่น ระบจุ านวนตวัอย่างในการรวบรวมเอกสาร
หลกัฐาน  ซึ่งขึน้อยู่กับวิจารญาณของนกัวิชาการตรวจสอบภายในในการพิจารณาสาระส าคัญ  ผลการ
ประเมินความเสีย่ง  และระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนดไว้ 

(4) การรวบรวมเอกสารหลกัฐาน เพื่อใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจหรือแสดงความเห็น ควรรวบรวมตาม
ลกัษณะของรายงานหรือกิจกรรมที่ท าการตรวจสอบซึง่หลกัฐานแตล่ะประเภท เช่น  
- หลกัฐานชัน้ต้น  เช่น เอกสารที่เป็นต้นฉบบัที่ได้รับในระหว่างการปฏิบตัิงานที่มีการลงนาม ซึ่งหลกัฐาน      
ประเภทนีม้ีความขดัเจนมากที่สดุ 

- หลกัฐานชัน้รอง  เช่น เอกสารส าเนา 
- หลกัฐานโดยตรง  เช่น การยืนยนัโดยบคุคลที่เก่ียวข้อง การลงนามรับรองในเอกสารตา่ง ๆ 
- หลักฐานแวดล้อม  เช่น การจัดท าเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องแต่ไม่มีการลงนามรับรองความถูกต้อง  
ซึง่ไมส่ามารถลงความเห็นได้ชดัเจนวา่เป็นความจริง 

- หลกัฐานสนบัสนนุ  เช่น  การหารือกบัผู้ที่เก่ียวข้องที่สนบัสนนุหลกัฐานอื่นๆ ในแนวทางเดียวกนั 
(5) การปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติโดย ผอ.สตส. และการเปลี่ยนแปลงแนวทาง 

การตรวจสอบในสาระส าคญัควรได้รับอนมุตัิจาก ผอ.สตส.  

2.1.6 การประชุมเร่ิมการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน (Pre – Audit) 

ภายหลังเตรียมการก่อนการตรวจสอบในด้านต่าง ๆ แล้ว สตส. จะจัดให้มีการประชุมทีมงานก่อน 
การปฏิบตัิงานตรวจสอบ เพื่อซกัซ้อมและท าความเข้าใจภายในทีมงาน ในประเด็นดงัตอ่ไปนี  ้

▪ ข้อมลูพืน้ฐานของหนว่ยรับตรวจ 
▪ สรุปจากแฟม้การตรวจสอบครัง้ก่อน 
▪ ระดบัความเสีย่งในด้านตา่ง ๆ ของหนว่ยรับตรวจ 
▪ ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร 
▪ แนวทางการตรวจสอบท่ีจะใช้ในการปฏิบตัิงาน 
▪ ทรัพยากรและระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน 

ทัง้นี ้ เพื่อให้การปฏิบตัิงานมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ หวัหน้าทีมตรวจสอบภายในควรมีการก าหนดหน้าที่
งานตา่ง ๆ  ให้กบันกัวิชาการตรวจสอบภายในในทีมงานอยา่งชดัเจน 

(โปรดอ้างอิงถึง  ตวัอยา่งรายงานการประชมุเตรียมตวัก่อนการตรวจสอบ (Pre-Audit) ตามเอกสารแนบ 8) 
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ผังการไหลของกระบวนงาน การวางแผนงานตรวจสอบในรายละเอียด 

ชื่อกระบวนการ :  การวางแผนงานตรวจสอบ 

ในรายละเอียด 
ผู้ รับผิดชอบ :  หวัหน้ากองพฒันาและสนบัสนนุงานตรวจสอบ 

ตวัชีว้ดัของกระบวนการ  
แผนการตรวจสอบได้รับการอนมุติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนปีบญัชีถดัไป 

ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อน

หน้า 
ปัจจัยน าเข้า ขัน้ตอนและผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ลูกค้า/ผู้น าไปใช้
กระบวนการ

ถัดไป 

กรอบเวลา/
ตัวชีว้ัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
ก่อนออก
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบแต่ละ
ครัง้ 

 

การประเมินปัจจยั
แวดล้อมทัว่ไปใน
เบือ้งต้นก่อนการ
ตรวจสอบ 
 

 
การจดัท าแนว
ทางการตรวจสอบ 
(Audit Program) 
 

 
การประชมุเร่ิม
การปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายใน 
 

 

การวางแผนงาน
ตรวจสอบใน
รายละเอียด 
(Detailed 
Internal Audit 
Plan) 

การก าหนด
วตัถปุระสงค์และ
ขอบเขตของงาน
ตรวจสอบ  
 

 การศกึษาข้อมลู
ของหน่วยรับตรวจ 

 

1. ก าหนดวตัถปุระสงค์ของงานตรวจสอบ
และก าหนดขอบเขตของงานตรวจสอบ โดย
จะต้องเพียงพอและเป็นไปตามวตัถ ุ
ประสงค์ 
2. ท าความเข้าใจถงึลกัษณะและขัน้ตอน
การปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจ ประเด็น
ที่ได้จากการตรวจสอบครัง้ก่อน น ามา
พิจารณา 
3. จดัสรรทรัพยากร จดัทีมงานตรวจสอบ 
การขออนมุติัการตรวจสอบภายในตาม
แผนการตรวจสอบ และแจ้งหน่วยรับตรวจ
และบคุคลที่เกี่ยวข้อง 
4. ประเมินปัจจยัแวดล้อมทัว่ไป ความ
เป็นไปได้ที่หน่วยรับตรวจจะไม่ปฏิบติัตาม
นโยบาย กฎ ระเบยีบ 
5. จดัท าแนวทางการตรวจสอบ (Audit 
Program) เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ
เป็นไปตามขอบเขตที่ก าหนด ในระยะเวลา
และงบประมาณ ที่เหมาะสม 
6. จดัประชมุหลงัจากได้เตรียมการก่อนการ
ตรวจสอบในด้านต่าง ๆ เพื่อซกัซ้อมความ
เข้าใจภายในทีมงาน 

มีแผนการตรวจสอบ
ในรายละเอียด  
(Detailed Internal 
Audit Plan)
ประกอบด้วย  
กิจกรรมที่จะตรวจ 
ทีมงานตรวจสอบ 
ระยะเวลา ขอบเขต
งาน และขัน้ตอนการ
ปฏิบติังานบ
ประมาณ มี
รายละเอียดของ
กระบวนการเสีย่ง
และหน่วยรับตรวจที่
ถกูประเมินอย่างเป็น
ระบบและระเบยีบ 

 

นตส.น าแผนการ
ตรวจสอบใน
รายละเอียดไป
ปฏิบติังาน
ตรวจสอบตาม
แผนการ
ตรวจสอบ 

1. นตส.เป็นผู้ รับผิดชอบ และ หผ.วางแผน
และสนับสนนุระบบงานตรวจสอบ เป็น
ผู้ รับผิดชอบ 
2. ห.กพต.เป็นผู้ก ากบัติดตามผลการ
ปฏิบติังาน รับผิดชอบ 

 

การจดัสรร
ทรัพยากร 

 

สิน้สุด 

เร่ิมต้น 
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ผังการไหลของกระบวนงาน การจัดท าแนวทางการตรวจสอบ 

ชื่อกระบวนการ :  การจดัท าแนวทาง 
การตรวจสอบ 

ผู้ รับผิดชอบ :  หวัหน้ากองพฒันาและสนบัสนนุงานตรวจสอบ 
ตวัชีว้ดัของกระบวนการ  
แผนการตรวจสอบได้รับการอนมุติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนปีบญัชีถดัไป 

ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อน

หน้า 
ปัจจัยน าเข้า ขัน้ตอนและผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ลูกค้า/ผู้น าไปใช้
กระบวนการ

ถัดไป 

กรอบเวลา/
ตัวชีว้ัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ตามรอบ
ระยะเวลาของ
การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบแต่ละ
ครัง้ 

 
  

แนวทางการ
ตรวจสอบ 
(Audit 
Program) 

การก าหนด
วตัถปุระสงค์ 
 

 

1. แนวทางการตรวจสอบจะต้องก าหนด
วตัถปุระสงค์ ประเภทการรวบรวมเอกสาร 
หลกัฐาน วิธีการตรวจสอบ 
2. การจดัท าแนวทางการตรวจสอบจะต้อง
ประเมินถงึความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ท าให้
กิจกรรมต่างๆ ไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ และ
จดัท าแนวทางการตรวจสอบเพื่อให้ความ
เชื่อมัน่หรือไม่เชื่อมัน่ถงึการควบคมุความ
เสีย่งนัน้ 
3. ก าหนดของเขตในการปฏิบติังานด้วย
จ านวนตวัอย่างในการรวบรวมเอกสาร 
หลกัฐาน  
4. การรวบรวมหลกัฐานควรรวบรวมตาม
ลกัษณะของกิจกรรมที่ท าการตรวจสอบ 
เช่น หลกัฐานท่ีเป็นต้นฉบบั หลกัฐานชัน้
รองเช่นเอกสารส าเนา หลกัฐานโดยตรงเช่น
การยืนยนัโดยบคุคลที่เกี่ยวข้อง 
5. การปฏิบติัการตรวจสอบจะต้องใช้แนว
ทางการตรวจสอบที่ ผอ.สตส.อนมุติั 

แนวทางการ
ตรวจสอบ 
(Audit Program) 
ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลการ
ปฏิบติังานวิชาชีพ
การตรวจสอบ
ภายใน 

น าไปใช้ในการ
ปฏิบติัการ
ตรวจสอบภายใน 

1. นตส.เป็นผู้ รับผิดชอบ และ หผ.วางแผน
และสนับสนนุระบบงานตรวจสอบ เป็น
ผู้ รับผิดชอบ 
2. ห.กพต.เป็นผู้ก ากบัติดตามผลการ
ปฏิบติังาน รับผิดชอบ 

 

พิจารณาตามผล
การประเมินความ
เสีย่ง 

 
ระบขุอบเขตใน
การปฏิบติังาน 
 

 การรวบรวม
เอกสารหลกัฐาน 

 
ปฏิบติัตามแนว
ทางการตรวจสอบ
ที่ได้รับอนมุติั 

 

เร่ิมต้น 

สิน้สุด 
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2.2 การปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน 

เมื่อได้มีการวางแผนการตรวจสอบภายใน และการเตรียมการตรวจสอบแล้ว ในขัน้ตอนของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน นกัวิชาการตรวจสอบภายในมบีทบาทหน้าที่ในการประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในและ
ให้ความเช่ือมั่นกับฝ่ายบริหาร อย่างเป็นกลางและมีความเป็นอิสระในความมีประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่  
ใน กยท.  โดยใช้ระเบียบวิธีปฏิบัติที่มีหลักเกณฑ์เป็นมาตรฐานสากลในการประเมินและทดสอบ พร้อมทัง้ 
ให้ข้อเสนอแนะที่จะน าไปสูก่ารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในกระบวนการด้านบริหารความเสี่ยงการควบคมุ และการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีของ  กยท. ตามหลกัการบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) ตอ่ไป 

2.2.1 วัตถุประสงค์ของการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน 

วตัถปุระสงค์ของการประเมินประสิทธิภาพของการควบคมุภายใน  คือ  เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ว่า  กยท.  
มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล  
และประสิทธิภาพ ซึ่งพิจารณาจากองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ การออกแบบ/การก าหนดกิจกรรม  
และ/หรือระบบการควบคุมภายใน  (Design)  การด าเนินกิจกรรม และ/หรือการควบคุมภายใน (Operation)  
และการจัดท าเอกสารและหลกัฐานเพื่อใช้ส าหรับการตรวจสอบการควบคุมภายใน  (Documentation) ทัง้นี ้
ความเสีย่งของกิจกรรมภายใน  กยท.จะเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดทิศทางของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน
ดงักลา่ว โดยการควบคมุภายในก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ในด้านตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ความเช่ือถือได้และความถกูต้องของข้อมลู รายงานทางการเงิน และการปฏิบตัิงาน 
2. การปฏิบตัิตามนโยบาย แผนงาน กระบวนการปฏิบตัิงาน กฎหมาย และกฎระเบียบ  
3. การปอ้งกนัการทจุริต และปอ้งกนัสนิทรัพย์ 
4. การด าเนินงานโดยมีต้นทนุท่ีเหมาะสม และมีประสทิธิภาพ 
5. การบรรลวุตัถปุระสงค์ของ  กยท. และเปา้หมายของการด าเนินงาน 

ดังนัน้ การประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน หมายถึง การประเมินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ  
การตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรม และ/หรือระบบการควบคุมภายในเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ 
การควบคมุที่ก าหนดไว้ และการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในสอดคล้องกบัมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ  
มีความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงไป 
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2.2.2 การประเมินและการทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

2.2.2.1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

การประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในประกอบด้วยการประเมินปัจจัยด้านต่าง  ๆ 
ปรากฏรายละเอียด  ดงัตอ่ไปนี ้

1. การประเมินการควบคุมภายในระดับส านักงาน (Testing Organizational-Level Controls) 
การประเมินการควบคุมภายในระดับส านักงาน  (Testing Organizational-Level Controls) เป็น 
การประเมินในภาพรวมที่เก่ียวข้องกบัการควบคมุภายในของ  กยท. ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
▪ การประเมินด้านสภาพแวดล้อมของการควบคมุ หมายถึง การประเมินด้านนโยบายในการบริหาร 

การก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ความสอดคล้องของนโยบายและกระบวนการ
ปฏิบัติงานและแผนงานระดับส านักงานเช่น หลักจรรยาบรรณ (Code of Conduct) และการ
ปอ้งกนัการทจุริต (Fraud Prevention) ที่ต้องน าไปประยกุต์ใช้ส าหรับ  กยท. ตลอดจนการอนมุตัิ
นโยบายที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายในที่ส าคญัทางการด าเนินงาน และหลกัปฏิบตัิด้านการ
จดัการความเสีย่งที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการยางแหง่ประเทศไทย 

▪ กระบวนการประเมินความเสีย่งโดยผู้บริหารของ   กยท. 
▪ การประเมินการติดตอ่สือ่สารภายใน  กยท. 
▪ การติดตามการควบคุมภายใน (Monitoring of Controls) หมายถึง การติดตามผลการด าเนินงาน  

การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ สตส. และคณะกรรมการตรวจสอบ และแผนการประเมินตนเอง  
(Self-assessment program) ตลอดจนการประมวลผลแบบรวมศนูย์และการควบคมุภายในตา่ง ๆ 

การประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในระดับส านักงานเพียงอย่างเดียว  
ไม่เพียงพอส าหรับการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน เนื่องจากการควบคุมระดับ
ส านกังานจะสง่ผลกระทบต่อระดบัปฏิบตัิการด้วยเช่นกัน โดยเร่ิมจากการประเมินประสิทธิผลของ  
การควบคุมทัง้ในระดบักระบวนการ ระดบัรายการ หรือการประยกุต์ใช้ในเชิงปฏิบตัิ ดงันัน้ผู้บริหาร
ควรก าหนด ทดสอบ และประเมินประสิทธิผลของการออกแบบการควบคุมระดับส านักงานก่อน  
ซึ่งผลจากการประเมินผลดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานด้านอื่น  ๆ ของ 
การควบคมุภายในได้ อาทิเช่นการควบคมุภายในระดบัส านกังานท่ีไม่มีประสิทธิผลก็จะสง่ผลกระทบ
ตอ่ขอบเขตการปฏิบตัิงานการตรวจสอบในอนาคตที่เพิ่มขึน้ได้ 

นอกจากนี ้การประเมินประสิทธิภาพของการควบคมุภายในระดบัส านกังาน ผู้บริหารควรจะพิจารณา
สอบทานการควบคุมด้านการทุจริต (Forensic Subject Matter Professionals) ซึ่งประกอบด้วย
หวัข้อที่ควรค านงึถึง  ดงันี ้
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▪ การควบคุมสภาพแวดล้อมทัว่ไป เป็นการสอบทานการปฏิบตัิงาน ซึ่งครอบคลมุประเด็นต่าง ๆ 
ได้แก่ การทดสอบด้านจริยธรรม การทดสอบการด าเนินการและความเพียงพอของกระบวนการ
เปิดเผยข้อมลู แผนการด าเนินงานของผู้บริหารต่อประเด็นที่เกิดขึน้ และการทดสอบด้านนโยบาย
และการสือ่สารภายใน  กยท. 

▪ กระบวนการประเมินความเสี่ยง เป็นการทดสอบโครงสร้างความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk 
Profiling) และการประเมินผลโดยผู้บริหาร 

▪ กระบวนการในการจดัท ารายงานผลสิน้งวด (Period-end Reporting Process) เป็นการทดสอบ
เพื่อปอ้งกนัผู้บริหารละเมิดข้อปฏิบตัิตา่งๆ (Management Override) 

▪ การติดตามการควบคุม (Monitoring of Controls) เป็นการสอบทานกิจกรรมการติดตามทุจริต 
(Fraud Monitoring Activity) การรักษาความปลอดภยั  การเงินและอื่น ๆ โดยนกัวิชาการตรวจสอบ
ภายในตลอดจนการทดสอบโดยผู้บริหาร 

2. การประเมินการควบคุมภายในทั่วไปส าหรับระบบสารสนเทศ (IT General Control) 

การประเมินการควบคมุภายในส าหรับระบบสารสนเทศ จ าเป็นต้องใช้เทคนิคการตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อทดสอบการท างานของระบบ หรือตรวจสอบข้อมลูที่
อยู่ในฐานข้อมูล ผู้ บริหารควรพิจารณาประเด็นด้านการจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศ 
(Information Risk Management:IRM) เพื่อทดสอบการควบคมุทัว่ไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึง่มีปัจจยัที่ควรจะพิจารณา ดงันี ้
▪ กยท.น าระบบสารสนเทศ (IT) มาใช้สนบัสนนุการควบคมุภายในได้อยา่งไร 
▪ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเป็นแหล่งก าเนิดความเสี่ยงที่ควรได้รับการบริหารจัดการด้วย

ระบบการควบคุมภายใน เช่น เมื่อระบบสารสนเทศเป็นเค ร่ืองมือสนับสนุนต่อการให้บริการ 
แก่ผู้ประกอบการ และเป็นสว่นท่ีส าคญัส าหรับการประมวลผลข้อมลูตา่ง ๆ เป็นต้น 

3. การตรวจสอบการควบคุมในระดับกระบวนการปฏิบตัิงาน (Testing Process-Level Controls) 

ก่อนเร่ิมกิจกรรมการตรวจสอบ ผู้ บริหารของหน่วยรับตรวจ และผู้ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงต่อกระบวนการปฏิบัติที่จะถูกตรวจสอบจะให้ข้อมูลกับนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ถึงขัน้ตอนการปฏิบตัิงานและการควบคุมภายใน หรือภาพแสดงขัน้ตอนการปฏิบตัิงานและทางเดิน
เอกสาร ซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลและเอกสารประกอบที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบกิจกรรม  
และ/หรือระบบการควบคมุภายในท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั 

นกัวิชาการตรวจสอบภายในจะตรวจสอบการควบคุมภายในที่พิจารณาว่ามีความส าคญั 
ต่อการบรรลวุตัถุประสงค์ของแต่ละกระบวนการปฏิบตัิงาน โดยอิงจากข้อมูลในเอกสารความเสี่ยง
และการควบคมุภายใน  
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4. การประเมินประสิทธิภาพการออกแบบการควบคุมภายใน (Design Effectiveness of Control) 

การประเมินประสิทธิภาพการก าหนด/การออกแบบการควบคุมภายใน เป็นการพิจารณา
ความเหมาะสมของการก าหนด/ออกแบบการควบคมุภายในเพื่อป้องกนัหรือค้นหาข้อผิดพลาดและ
การทจุริตที่จะสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานอย่างมีสาระส าคญั การก าหนด /ออกแบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวควรพิจารณาถึงการควบคุมภายในที่สามารถท าให้  กยท.บรรลุเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ ในการตรวจสอบการก าหนด /ออกแบบการควบคุมภายในนักวิชาการ
ตรวจสอบภายในควรพิจารณาประเด็นตา่ง ๆ  ดงัตอ่ไปนี ้
▪ การควบคมุภายในมีขัน้ตอน/การด าเนินการอยา่งไร 
▪ ความถ่ีของการควบคมุภายใน 
▪ ความสามารถและประสบการณ์ของบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการควบคมุภายใน 
▪ ลกัษณะและความรุนแรงของข้อผิดพลาดที่กิจกรรม และ/หรือระบบการควบคมุภายในสามารถ

ค้นพบ  
▪ การติดตามความคืบหน้าของการด าเนินการกับข้อบกพร่องที่ตรวจพบจากกิจกรรม และ/หรือ

ระบบการควบคมุภายใน 

นอกจากนี ้นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรพิจารณาจดัล าดบั และประเภทของการควบคมุภายในที่
มีสาระส าคญัไว้ด้วยกนัเพื่อก าหนดวิธีการและแนวทางในการตรวจสอบ โดยกระบวนการเก็บรวบรวม
หลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบการควบคมุภายในสามารถใช้ข้อมลูจาก 

▪ การตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานท่ีบนัทกึ 
▪ การสอบถามบคุลากรท่ีเก่ียวข้องและเหมาะสมของ  กยท. 
▪ ประสบการณ์ในอดีตที่เก่ียวข้องกบั  กยท. 

อย่างไรก็ตาม การสอบถามเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถท าให้ได้ข้อสนับสนุน หรือข้อสรุปที่
เหมาะสมเก่ียวกับความมีประสิทธิผลของการออกแบบการควบคุมภายใน  ดังนัน้การตรวจสอบ 
การออกแบบการควบคมุภายในจึงควรพิจารณาปัจจยัอื่นเพิ่มเติม เช่น การจดัท าภาพแสดงขัน้ตอน
การปฏิบัติงาน (Flowchart) และการตรวจสอบการออกแบบการควบคุมภายในด้วยวิธีการศึกษา  
ท าความเข้าใจโดยตลอดกระบวนการ  (Walk-Through) เพื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่าง 
การควบคมุภายในท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนักบัการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิผล ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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การประเมินประสิทธิภาพการออกแบบการควบคุมภายในด้วยวิธีการศึกษาท าความเข้าใจ
โดยตลอดกระบวนการ (Walk-Through) 

การศึกษาท าความเข้าใจโดยตลอดกระบวนการ(Walk-Through)   คือ การสอบทานและ
การศกึษากระบวนการปฏิบตัิงานของงานใดงานหนึ่ง โดยผ่านวิธีการปฏิบตัิงานทีละขัน้ ตัง้แตเ่ร่ิมต้น
จนกระทั่งเสร็จสิน้กระบวนการ การ Walk-Through ช่วยท าให้ทราบข้อมูลที่ เป็นจริงเนื่องจาก
นักวิชาการตรวจสอบภายในเป็นผู้ รับรู้ข้อมูลเองโดยตรง  นอกจากนี ้ยังท าให้เกิดความเข้าใจใน
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานได้เป็นอยา่งดี การ Walk-Through มีอยู ่ 2 ประเภท ได้แก่ 

1. การ Walk-Through  กระบวนการปฏิบัติงานโดยผ่านแต่ละขัน้ตอนงานทีละขัน้ (Procedural 
Walk-Through)   โดยนักวิชาการตรวจสอบภายในจะติดตามการปฏิบัติงานในกระบวนการ
ปฏิบตัิงานหนึง่ทีละขัน้  ซึง่มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1.1)  นักวิชาการตรวจสอบภายในต้องทราบว่า ขัน้ตอนใดบ้างที่จะท าการ Walk-Through  
โดยอาศยัข้อมลูจากนโยบาย คูม่ือการปฏิบตัิงาน หรือภาพแสดงขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน และ
การควบคมุภายในของหนว่ยรับตรวจ 

1.2) นกัวิชาการตรวจสอบภายในจดัท าเอกสารประกอบการ  Walk-Through   ดงัตารางตวัอยา่ง
ด้านลา่งซึ่งมีการระบขุัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีท าการ Walk-through แตล่ะขัน้ตอนตัง้แตเ่ร่ิม
จนเสร็จสิน้กระบวนการและมีช่องว่างส าหรับท าเคร่ืองหมายเพื่อระบุว่าขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานแต่ละขัน้ได้มีการด าเนินการจริงหรือไม่ อาจมีช่องส าหรับระบุความเห็นและ 
การสงัเกตการณ์เพิ่มเติม 

 
 

 
 

 
 

2. การ Walk-Through กระบวนการปฏิบัติงานโดยผ่านเอกสารที่ต้องจัดท า (Documentation 
Walk- Through)   โดยนกัวิชาการตรวจสอบภายในจะติดตามการปฏิบตัิงานตัง้แตต้่นจนเสร็จสิน้
กระบวนการผ่านทางเอกสาร ซึ่งมักจะกระท าเพียงหนึ่งหรือสองรายการเท่านัน้ ทัง้นี ้เพื่อเป็น  
การตรวจสอบวา่มีการควบคมุอยูใ่นระบบหรือไม ่โดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

2.1) นักวิชาการตรวจสอบภายในจัดเตรียมเอกสารประกอบการ Walk-Through ส าหรับ
กระบวนการท่ีต้องการตรวจสอบ ตัง้แตเ่ร่ิมกระบวนการปฏิบตัิงานจนเสร็จสิน้กระบวนการ 
 
 

ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 
ล าดับของงาน 
ในปัจจุบนั 

ข้อคดิเห็น/เสนอแนะ 

ขัน้ตอนท่ี 1  ✓1  
ขัน้ตอนท่ี 2  ✓2  
ขัน้ตอนท่ี....   
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2.2) ระบขุัน้ตอน แนวทางการตรวจสอบเอกสารส าหรับกระบวนการปฏิบตัิงานดงักลา่ว โดยระบุ
ประเด็นที่ ต้องการท าการตรวจสอบส าหรับเอกสารแต่ละรายการ อาทิเช่ น การท า 
Documentation Walk-Through ในขัน้ตอนการเบิกจ่าย นักวิชาการตรวจสอบภายในจะ
ด าเนินการตามล าดบั ดงันี ้
2.2.1) ตรวจสอบเอกสารส าหรับการท ารายการเบิกจ่ายโดยตรวจสอบรายละเอียดของ

เอกสารว่ามีการปฏิบัติตามขัน้ตอนที่ได้ก าหนดไว้และมีการอนุมัติตามอ านาจ  
การอนมุตัิที่ก าหนดไว้ 

2.2.2) ตรวจสอบหลกัฐานการสอบทานการขอเบิกจ่าย 
2.2.3) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายโดยเปรียบเทียบระหว่างเอกสาร  

การจัดซือ้ใบแจ้งหนี/้ใบก ากับภาษีและใบส่งของของผู้ ขาย/เอกสารตรวจรับงาน 
(3-way Matching) ว่ามีการตรวจรับของ/รับงานอย่างเหมาะสมตลอดจนข้อมูลใน
เอกสารดงักลา่วถกูต้องและสอดคล้องกนัก่อนด าเนินการจ่ายช าระเงิน 

2.2.2.2 การทดสอบประสทิธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
  (Testing Operating Effectiveness of Controls) 

การทดสอบประสทิธิผลของการควบคมุภายในเป็นการทดสอบเพื่อให้มัน่ใจวา่ระบบการควบคมุ
ที่ได้ออกแบบไว้ใช้ในการปฏิบัติงานจริงภายใน   กยท.และเป็นการควบคุมที่มีประสิทธิผลเพียงพอ  
ซึ่งการทดสอบสามารถท าได้หลายวิธี ขึน้อยู่กับประเภทของการควบคุมภายในซึ่งมีลกัษณะที่แตกต่าง  
กันไป ความถ่ีของการท างานในแต่ละขัน้ตอนที่จะท าการตรวจสอบ  และระดับความส าคัญของ  
การควบคมุภายในในกระบวนการนัน้ๆ  ซึ่งในการเลือกใช้วิธีการทดสอบ นกัวิชาการตรวจสอบภายใน
จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เหล่านี ้ จากนัน้จึงก าหนดขนาดตัวอย่างที่จะตรวจสอบ วิธีการสุ่ม
ตวัอย่าง และวิธีการทดสอบความมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลของการควบคมุ โดยมีรายละเอียดและ
แนวทางดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทของการควบคุมภายใน (Control Types/ Categories) 

ประเภทของการควบคุม  (Control Categories) หรือชนิดของการควบคุม (Control Types)  
จะช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายในในการก าหนดแนวทาง และวิธีการตรวจสอบซึ่งสามารถ จัดกลุ่ม 
ตามประเภทของการควบคมุได้ทัง้หมด 9 ประเภท ดงัตอ่ไปนี ้
- การอนุมัติ (Authorization)  เป็นการอนมุตัิรายการตามนโยบายและขัน้ตอนในการปฏิบตัิงาน หรือ

การเข้าถึงสินทรัพย์และบันทึกต่าง ๆ ของ กยท. ตามนโยบายและขัน้ตอนในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร เช่น  การอนมุตัิให้ท าการแก้ไขข้อมลูของผู้ประกอบการ เป็นต้น 
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- การควบคุมการเชื่ อมโยงและการเปลี่ ยนแปลง (Interface/Conversion Control)  เป็นการ
เช่ือมโยงและโอนย้ายข้อมูล (Data Interface) ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ 2 ระบบ  ไม่ว่าจะเป็น 
การโอนย้ายข้อมูลด้วยมือหรือโดยวิธีอัตโนมัติ หรือทัง้สองอย่าง   ซึ่งการควบคุมนีช้่วยให้มัน่ใจว่า 
การโอนย้ายข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  
(Data Conversion) เป็นกระบวนการโอนย้ายข้อมลูจากระบบหนึ่ง   (ซึ่งอาจจะเก่าซ า้ซ้อน ไมถ่กูต้อง  
ไมค่รบถ้วนหรือจดัเก็บอยูใ่นหลายระบบ) ไปสูร่ะบบใหม่ 

- ดัชนีชีว้ัดผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator)   เป็นการวดัผลการด าเนินงานที่แสดง
ค่าทัง้เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน   ซึ่งผู้ บริหารใช้ในการประเมินผลการด าเนินงาน และขีด
ความสามารถในการบรรลเุปา้หมายและวตัถปุระสงค์ของหนว่ยงาน 

- การสอบทานของผู้บริหาร (Management Review)   เป็นการวิเคราะห์และสอบทานกิจกรรมที่
ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบตัิงาน ซึ่งได้รับการวิเคราะห์หรือสอบทานโดยผู้บงัคบับญัชาหรือ
ผู้บริหาร  เช่น  ในกระบวนการจัดซือ้/จัดจ้างผู้บงัคบับญัชาของผู้ด าเนินการขอจัดซือ้/จัดจ้างต้องมี 
การสอบทานข้อมลูการจดัซือ้จดัจ้างวา่มีความสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณ
ประจ าปีก่อนพิจารณาอนมุตัิ 

- การกระทบยอด (Reconciliation)   เป็นการควบคุมที่ออกแบบมาเพื่อเป็นการตรวจสอบโดยการ
ยืนยันว่าผลลพัธ์จากงาน 2 ระบบถูกต้องตรงกัน เช่น การกระทบยอดระหว่างส าเนาบัญชี   กยท.  
(Bank Statement) กบัสมดุบญัชีรายวนั  เป็นต้น 

- การแบ่งแยกหน้าที่  (Segregation of Duties)   การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
อนุมัติรายการ การบันทึกรายการ และการเก็บรักษาทรัพย์สินเพื่อป้องกันการใช้อ านาจหน้าที่ใน  
การกระท าทจุริต และปกปิดข้อผิดพลาดหรือสิง่ที่ไมเ่ป็นไปตามระเบียบแบบแผน 

- การเข้าถึงระบบ (System Access)   คือ การควบคมุโดยการก าหนดสิทธิความสามารถของบคุคล
หรือกลุม่บคุคลในการเข้าถึงการประมวลผลข้อมลูในระบบ  

- โครงร่างของระบบ/การควบคุมการจับคู่ทางบัญชี (System Configuration/Account Mapping 
Control)  โครงร่างของระบบ / การควบคมุการจับคู่ทางบญัชี เป็นการควบคุมที่ออกแบบขึน้เพื่อให้
การประมวลผลข้อมลูเป็นไปตามที่ก าหนด มีความถกูต้องและไม่ซ า้ซ้อนกนั  เช่น โครงร่างของระบบ
ในการปอ้งกนัการใสข้่อมลูของผู้ประกอบการซ า้กนัในฐานข้อมลู  เป็นต้น 

- รายงานข้อบกพร่อง/การแก้ไข (Exception/Edit Report)   คือ การรายงานถึงการฝ่าฝืนกฎ 
ระเบียบของ กยท. หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในแฟ้มข้อมูลหลกั  เช่น รายงานรายละเอียด
ผู้ประกอบการท่ีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขในใบอนญุาตประกอบกิจการ 

กล่าวโดยสรุป การเลือกประเภทของการควบคุมเพื่อทดสอบประสิทธิผลนัน้  เป็นขัน้ตอน 
ที่ส าคญั เนื่องจากสง่ผลโดยตรงกบัการเลือกประเภทของแนวทางการตรวจสอบที่จะใช้ในการตรวจสอบ
การควบคมุภายในตอ่ไป 
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การเลือกใช้วิธีการทดสอบ 

ภายหลงัจากการก าหนดขอบเขตที่จะด าเนินการตรวจสอบแล้ว การตรวจสอบการควบคุม
ภายในควรจะครอบคลุมอย่างเพียงพอเพื่อที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าการควบคุมภายในดังกล่าว 
มีประสิทธิภาพและสามารถป้องกนัหรือบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ผู้บริหารยอมรับได้   ขอบเขต
การทดสอบที่จะต้องปฏิบตัิขึน้อยู่กบัการตดัสินใจของผู้บริหารและอาจจะเปลี่ยนแปลงตามลกัษณะของ
การควบคุมที่จะทดสอบ  การตดัสินใจเลือกวิธีการทดสอบนกัวิชาการตรวจสอบภายในควรจะประเมิน 
สิง่ตา่ง ๆ   ดงัตอ่ไปนี ้
- ลักษณะของการควบคุม (Nature of the Control) 

การควบคุมสามารถท าได้ใน 2 ลกัษณะได้แก่การควบคุมด้วยมือ (Manual Control) และ
การควบคุมแบบอตัโนมัติ (Automated Control) โดยทั่วไปแล้วการควบคุมแบบอัตโนมัติให้ความ
เช่ือมัน่และมัน่ใจได้มากกว่าการควบคมุด้วยมือ  ดงันัน้การตรวจสอบการควบคมุแบบอตัโนมตัิอาจ 
ท าการตรวจสอบเพียงรายการเดียว  ในขณะที่การตรวจสอบการควบคุมด้วยมือต้องอาศยัวิธีการ
ตรวจสอบหลายประเภทร่วมกันเพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในนัน้  ๆ
นอกจากนี  ้นักวิชาการตรวจสอบภายในยังต้องพิจารณาถึงความซับซ้อนของกระบวนการหรือ 
การควบคมุภายในท่ีมีอยู่นัน้ ประกอบกบัความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของนกัวิชาการตรวจสอบ
ภายในที่ลงปฏิบตัิงาน 

- ความถี่ในการท างาน (Frequency of Operation)  

โดยทัว่ไปแล้วการควบคมุที่ความถ่ีสงูหรือการปฏิบตัิงานที่ เกิดขึน้บ่อยครัง้ควรจะต้องได้รับ
การตรวจสอบในปริมาณที่เพิ่มขึน้เพื่อให้ครอบคลมุการเกิดขึน้ของรายการเหลา่นัน้ เช่น การตรวจสอบ
การควบคุมด้วยมือที่มีความเก่ียวข้องกับการควบคุมอื่น ๆ ที่เกิดขึน้เป็นประจ าทุกวนั  นักวิชาการ
ตรวจสอบภายในควรพิจารณาการตรวจสอบการควบคุมประเภทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้ครอบคลมุช่วง
ระยะเวลาการเกิดของรายการอยา่งเพียงพอ เพื่อให้มัน่ใจวา่การควบคมุท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ในขณะที่การควบคมุที่เกิดขึน้เป็นจ านวนน้อยครัง้กว่า  เช่น  การกระทบยอดทางบญัชีเป็น
รายเดือนและการควบคมุของกระบวนการจดัท างบการเงินเป็นรายงวด  นกัวิชาการตรวจสอบภายใน
อาจเลือกจ านวนรายการที่จะท าการตรวจสอบน้อยกว่า  เช่น  พิจารณาจากการรายงานสิ่งผิดปกติ 
(Exception Report) ประจ าเดือนประกอบกบัการตดัสินใจแก้ไขปัญหาที่หน่วยรับตรวจได้ด าเนินการ
เป็นต้น 
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- ความส าคัญของการควบคุมภายใน 

การควบคุมภายในที่มีระดบัความส าคญัสงูควรได้รับการตรวจสอบที่ครอบคลมุมากยิ่งขึน้  
เช่น  การควบคมุที่มีผลตอ่การให้ความเช่ือมัน่ต่อผู้ ใช้รายงานหลาย ๆ ด้าน  การควบคมุแบบป้องกนั
ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วอาจมีความส าคญักว่าการควบคุมแบบค้นหาและหากการควบคุมนัน้ไม่ได้เกิดขึน้  
เป็นประจ านักวิชาการตรวจสอบภายในควรพิจารณาตรวจสอบโดยครอบคลุมช่วงระยะเวลาของ 
การเกิดรายการอยา่งเพียงพอ 

จากปัจจยัดงักลา่วข้างต้น  นกัวิชาการตรวจสอบภายในต้องพิจารณาก าหนดขอบเขตของ
ตรวจสอบภายในโดยใช้วิจารณญาณด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ  

วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่าง 

ขัน้ตอนแรกส าหรับการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นการพิจารณาถึงลกัษณะของการ
ควบคมุภายในวา่การควบคมุนัน้ท าด้วยมือหรือเป็นแบบอตัโนมตัิ การควบคมุด้วยมือมีโอกาสที่จะท าให้
เกิดข้อผิดพลาดได้มากกวา่  ในขณะที่การควบคมุแบบอตัโนมตัิมีความน่าเช่ือถือมากกวา่และมีแนวโน้ม  
ที่จะปฏิบตัิงานได้อยา่งสม ่าเสมอตราบเทา่ที่ระบบคอมพิวเตอร์ยงัปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิผล 

ในการก าหนดขอบเขตการตรวจสอบเป็นความรับผิดชอบของหวัหน้าทีมตรวจสอบหรือผู้บริหาร 
โดยทัว่ไปขนาดของตวัอย่างที่ถูกสุ่มเลือกจะขึน้อยู่กับความถ่ีหรือช่วงเวลาที่เกิดขึน้ของรายการต่าง  ๆ 
จ านวนตวัอยา่งที่ควรพิจารณาคดัเลอืกเพื่อการตรวจสอบในกรณีที่เป็นการควบคมุด้วยมือมีดงัตอ่ไปนี  ้

ความถี่ของการควบคุม 
ประชากรของการรายการ 

(Population Size) 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ระดับของความเสี่ยง 
ต ่า สูง 

รายปี 1-3  รายการตอ่ปี 1 1 
รายไตรมาส 4  รายการตอ่ปี 2 2 
รายเดือน 5 – 12  รายการตอ่ปี 2 3 
รายสปัดาห์ 13 – 52  รายการตอ่ปี 5 8 
รายวนั 53 - 365 รายการตอ่ปี 15 25 

เกิดขึน้บอ่ย (หลายครัง้ตอ่วนั) มากกวา่ 365 รายการตอ่ปี 25 40 

ส าหรับการควบคมุด้วยมือที่เกิดขึน้บอ่ย (Recurring Manual Control) แหลง่ที่มาและประชากร
ที่ใช้ส าหรับการสุม่ตวัอย่างจะแตกต่างกนัไปในแต่ละการควบคมุ ซึ่งในการก าหนดแหลง่ที่มาและขนาด
ของประชากรควรมีการพิจารณาประเด็นตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
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▪ ความครอบคลมุของกิจกรรมการควบคมุและความหลากหลายของการควบคมุที่น าไปประยกุต์ใช้ 
▪ การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่มีส่วนส าคญัที่ด าเนินการกิจกรรมควบคุมหรือการตรวจติดตามผลของ 

การควบคมุ 
▪ ความสม ่าเสมอของการน าการควบคมุนัน้ไปใช้  
▪ การวดัเชิงปริมาณส าหรับการคดัเลอืกสิง่ที่มีมลูคา่สงู 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

วตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบเพื่อท าให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าการควบคมุได้ออกแบบมาอย่าง
เหมาะสม  โดยสามารถท าให้มีการปฏิบตัิงานที่สอดคล้องกบัแนวทางที่ กยท. ได้ก าหนดไว้ และสามารถ
บรรลเุปา้หมายของ กยท. ได้  การสุม่ตวัอยา่งเป็นการเลอืกข้อมลูเพียงบางสว่น ซึง่สามารถใช้เป็นตวัแทน
ของข้อมูลทัง้หมดส าหรับการตรวจสอบได้  การสุ่มตัวอย่างจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบและอยู่บนพืน้ฐานว่าข้อมูลทัง้หมดมีโอกาสได้รับเลือกเท่า ๆ กัน  ผลที่
ได้รับจึงจะใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมากที่สดุ  ทัง้นี ้ประเภทของการสุม่ตวัอยา่งมีดงัตอ่ไปนี ้

(1) การเลือกตัวอย่างโดยใช้วิธีการทางสถิติ (Statistical Sampling or Probability Sampling)  
เป็นการเลือกตัวอย่างที่ผู้ เลือกสามารถค านวณหาโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่แต่ละหน่วย
ฐานข้อมลูจะถกูเลอืก โดยจะต้องทราบ 
- ขนาด/ปริมาณข้อมลู (N) 
- ขนาดตวัอยา่ง (n) 
- กรอบตัวอย่าง (Sampling Frame)  ซึ่งหมายถึง  รายช่ือหรือเลขที่ของเอกสารต่างๆ ใน

ฐานข้อมลู 
การเลือกตัวอย่างโดยใช้วิธีการทางสถิติ (StatisticalSampling) จะท าให้นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในสามารถค านวณหาความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ตวัอย่าง (Sampling Risk) มาสรุปลกัษณะ
ของประชากร และยังสามารถค านวณความน่าเช่ือถือ (Reliability) หรือระดับความเช่ือมั่น 
(Confidence Level) ได้ ซึง่การเลอืกตวัอยา่งโดยใช้วิธีการทางสถิติมีดงัตอ่ไปนี  ้
(1.1) วิธี Random Sampling  เป็นการเลอืกตวัอย่างจ านวนหนึง่จากข้อมลูทัง้หมด โดยให้ข้อมูล

ในแต่ละส่วนมีโอกาสที่จะได้รับเลือกเท่าเทียมกันและเป็นไปอย่างยุติธรรม   เช่น  การจับ
สลากเป็นต้น 

(1.2) วิธี Systematic Sampling  เป็นการเลือกตัวอย่างโดยการก าหนดระยะหรือช่วงตอนของ
ตัวอย่างข้อมูลที่จะเลือกด้วยวิธีแบ่งไว้เท่า ๆ กัน  เช่น  เลือกตัวอย่างใบส าคัญ 1 ฉบับ  
จากใบส าคญัทุก ๆ 15  ฉบบั  เป็นต้น  ความห่างของระยะหรือช่วงตอนขึน้อยู่กับจ านวน
ข้อมูลและจ านวนตวัอย่างที่ต้องการข้อมูลที่น ามาเลือกตวัอย่างด้วยวิธีนีต้้องมีคุณสมบตัิ
เหมือนกันและมีการจัดเรียงล าดับของข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน  นักวิชาการ
ตรวจสอบภายในต้องระมัดระวังในการก าหนดระยะของตัวอย่างว่าต้องไม่เป็นผลท าให้
ข้อมลูทัง้หมดถกูเลอืกหรือมิได้รับการเลอืกด้วยเช่นกัน 
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(1.3) วิธีการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม 
(1.3.1) วิธี Stratified Sampling   เป็นการเลอืกตวัอยา่งของข้อมลูที่มีลกัษณะแตกตา่งกนั 

โดยแบง่วิธีด าเนินการออกเป็น 2 ขัน้ตอน คือ 
1)  แบง่ข้อมลูออกเป็นกลุม่โดยการรวบรวมข้อมลูที่มีลกัษณะเหมือนกนัไว้ในกลุม่

เดียวกนั 
2)  สุม่เลือกตวัอย่างจากแต่ละกลุ่มเหล่านัน้อีกครัง้หนึ่งโดยวิธีการสุ่มตวัอย่างอาจ

แตกต่างกนัไปในแต่ละกลุม่เพื่อให้ได้ตวัอย่างที่เหมาะสม มีความถกูต้องและ
เช่ือถือได้  วิธีนีเ้หมาะส าหรับการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีปริมาณมาก 
และสถานที่เก็บมีหลายแห่ง ซึ่งท าให้ข้อมูลมี โอกาสได้รับการสุ่มตรวจสอบ 
เทา่เทียมกนั 

(1.3.2)  วิธี Cluster Sampling   เป็นการเลือกตัวอย่างของข้อมูลที่มีคุณลกัษณะคล้ายคลึง
กนัโดยแบง่วิธีด าเนินการออกเป็น 2 ขัน้ตอน คือ 
1)  แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มโดยก าหนดจ านวนที่เท่ากัน ซึ่งถือต าแหน่งที่ตัง้หรือ

การเก็บรวบรวมรายการเป็นเกณฑ์ ส าหรับการก าหนดจ านวนกลุม่และจ านวน
รายการในแตล่ะกลุม่ ขึน้อยูก่บัลกัษณะและปริมาณของข้อมลูที่มีอยูท่ัง้หมด 

2)  สุ่มเลือกกลุ่มต่าง ๆ ที่แบ่งไว้มาเป็นตัวอย่าง  กล่าวคือเลือกทัง้กลุ่มมาเป็น
ตวัอย่างในการสุม่เลือกตวัอย่างนี ้ซึ่งจะเป็นจ านวนมากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กบั
ลกัษณะและขนาดของข้อมลู 

(2) การเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักการทางสถิติ (Non-statistical Sampling or Non-probability 
Sampling)  หรือเรียกว่า  วิธี Selective  หรือ Judgment Sampling   เป็นการเลือกตัวอย่างที่ 
ไม่สามารถค านวณโอกาสที่แต่ละหน่วยจะถูกเลือก นกัวิชาการตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ก าหนด
ขนาดตวัอย่าง และก าหนดวิธีการเลือกตวัอย่างเอง การเลือกตวัอย่างแบบนี ส้ว่นใหญ่ใช้ในกรณีที ่
นกัวิชาการตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน  นกัวิชาการตรวจสอบภายใน
อาจจะเน้นหรือต้องการท่ีจะตรวจในบางจดุหรือบางประเด็น  โดยระบสุว่นท่ีคาดวา่มีความเสีย่งหรือ
คาดวา่มีการปฏิบตัิงานท่ีไมเ่หมาะสมหรือขดัตอ่ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของ  กยท. 

นอกจากวิธีการเลือกตวัอย่างทัง้ 2 แบบข้างต้นแล้ว นกัวิชาการตรวจสอบภายในสามารถ
ประยกุต์ใช้วิธีการเลือกตวัอย่างโดยผสมผสานระหว่างวิธีการทางสถิติและไม่ใ ช้หลกัการทางสถิติ
เพื่อให้สามารถปฏิบตัิการตรวจสอบได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ดงัเช่นตวัอยา่งตอ่ไปนี  ้

 
ตัวอย่างของวิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบกระบวนการการเบิกจ่าย 
ในการเลือกรายการให้ เพื่อทดสอบขัน้ตอนในการพิจารณาอนมุตัิการเบิกจ่ายอาจใช้วิธีการดงัต่อไปนี ้
ในการสุม่เลอืกรายการ 
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กระบวนการวิเคราะห์และพิจารณาอนมุตัิการเบิกจ่าย 

1) ดึงข้อมลูการเบิกจ่ายในรอบระยะเวลาของการตรวจสอบรายตวัจากระบบโดยอาจแบ่งตาม
ประเภทของรายการจ่ายและจดัให้ข้อมลูอยูใ่นรูปของ Excel File หรือ Access File 

2) นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรใช้วิธี Cluster Sampling  ในการสุม่เลือกกลุม่ตวัอย่าง โดย
จดัเรียงข้อมลูที่ได้เรียงตามประเภทของรายการจ่าย เพื่อแบง่ลกัษณะการจ่ายออกเป็นกลุม่ ๆ 
ตามประเภท และวงเงิน อาจให้ข้อสงัเกตกับการจ่ายที่มีวงเงินที่สูงมาก เนื่องจากรายการ
อนุมตัิจ่ายในกลุม่ดงักลา่วมีความเสี่ยงที่กระทบกบัผลประกอบการของส านกังาน หรืออาจ
เก่ียวข้องกบักรณีการทจุริตได้ 

 
การสุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ในการสุม่ตวัอยา่งเพื่อใช้ในการตรวจสอบภายใน นกัวิชาการตรวจสอบภายในสามารถพิจารณา
ใช้โปรแกรมส าหรับการตรวจสอบเพื่อท าสุ่มตัวอย่างเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ กยท.สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปหรือพฒันาโปรแกรมขึน้เอง
โดย  In-house programmer ก็ได้  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปที่สามารถน ามาใช้ในการสุม่ตวัอย่าง 
เช่น โปรแกรม  ACL โปรแกรม IDEA  Microsoft Excel หรือ Microsoft Access  เป็นต้น ในการพิจารณา
เลือกใช้วิธีในการสุม่ตวัอย่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นกัวิชาการตรวจสอบภายในสามารถก าหนด
เง่ือนไขการเลือกรายการโดยใช้วิธีทางสถิติได้ทัง้ วิธี Systematic Sampling วิธี Random Sampling  
วิธี Stratified Sampling และวิธี Cluster Sampling ตามที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น ทัง้นี ้นกัวิชาการตรวจสอบ
ภายในควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ตัวอย่างของการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการเลอืกรายการโดยใช้วิธีทางสถิติ  เช่น 

1. วิธี Systematic Record Sampling – วิธีนีเ้ป็นการเลือกตวัอย่างโดยก าหนดระยะห่างหรือช่วงตอน
ของรายการเทา่ ๆ กนัโดยนกัวิชาการตรวจสอบภายในสามารถก าหนดจ านวนรายการหรือขนาดของ
กลุม่ตวัอย่างที่ต้องการทดสอบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและโปรแกรมจะค านวณระยะห่าง  
ที่ต้องใช้ในการเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบ หรือนักวิชาการตรวจสอบภายในอาจระบุระยะห่างที่
ต้องการในโปรแกรมและโปรแกรมจะค านวณขนาดของกลุม่ตวัอยา่งที่จะเลอืกเพื่อตรวจสอบ 

2. วิธี Random Record Sampling - วิธีนีเ้ป็นวิธีที่ใช้บ่อยในการเลือกตวัอย่าง นกัวิชาการตรวจสอบ
ภายในจะก าหนดจ านวนตัวอย่างและรอบระยะเวลาตรวจสอบ ส่วนโปรแกรมจะเลือกรายการ
ตวัอยา่งตามตาราง Random 
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3. วิธี Stratified Random Record Sampling - วิธีนี เ้ป็นวิธีที่ผสมผสานระหว่างวิธี Random และ 
 วิธี Stratified โดยโปรแกรมจะจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามเง่ือนไขที่นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในก าหนด เช่น แบ่งตามเลขที่ของรายการ ลกัษณะของรายการ หรือวนัที่เกิดรายการ เป็นต้น 
และนกัวิชาการตรวจสอบภายในจะก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ต้องการเลือกจากข้อมูลแต่ละ
กลุม่ จากนัน้ โปรแกรมก็จะสุม่ตวัอยา่งโดยใช้วิธี Random 

ประโยชน์จากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสุ่มตัวอย่าง 

▪ สนบัสนนุการบริหารความเสีย่งให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
➢ มุง่เน้นการสุม่ตวัอยา่งโดยใช้ข้อมลูสนบัสนนุ  
➢ สามารถสุม่ตวัอยา่งครอบคลมุภายในกลุม่ประชากรได้ทัง้หมด 
➢ เพิ่มคณุภาพการตรวจสอบโดยสามารถใช้เป็นแนวทางในการหารูปแบบหรือโครงสร้างของข้อมลูได้   
➢ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมลูที่มาจากหลายแหลง่ หรือข้อมลูที่น ามาประกอบกนัและรวมกนัได้   
➢ ช่วยให้สามารถสอบทานหลกัฐานการตรวจสอบ (Audit Trail) ได้  

▪ ลดการสอบทานข้อมลูด้วยมือ  – โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการท างานซ า้ ๆ หรืองานที่ใช้
ข้อมลูปริมาณมากได้เป็นอย่างดี นกัวิชาการตรวจสอบภายในจึงสามารถลดงานเหล่านี ้และมุ่งเน้น
เฉพาะจดุที่ส าคญัได้ 

▪ รวดเร็วกว่าและเพิ่มคุณภาพของการตรวจสอบ – นกัวิชาการตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิงาน 
ได้รวดเร็วและมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ พร้อมทัง้เป็นการเพิ่มคณุภาพให้กบัการปฏิบตัิงานตรวจสอบ
ภายใน 

▪ เพิ่มมูลค่าให้กับ  กยท. – นักวิชาการตรวจสอบภายในสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับ กยท. ได้โดย
ปฏิบตัิงานตรวจสอบในประเด็นที่ส าคญั  และ/หรือ  ประเด็นที่มุ่งเพิ่มประสทิธิภาพให้กบักระบวนการ
ด าเนินงานตา่ง ๆ ของ  กยท. ได้ 

ข้อจ ากัดของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสุ่มตัวอย่าง 

▪ ในขณะที่นักวิชาการตรวจสอบภายในสามารถได้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
อยา่งไรก็ตาม นกัวิชาการตรวจสอบภายในต้องมีการจดัท าหลกัฐานเอกสารในการตรวจสอบเพิ่มเติม
ด้วยมือ  

▪ โปรแกรมคอมพิวเตอร์มักก าหนดขนาดของฐานข้อมูลที่สามารถใช้ได้ในระดับหนึ่งซึ่ง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายในควรค านึงถึงปริมาณฐานข้อมูลที่จะน ามาใช้เป็นประชากรว่าโปรแกรมสามารถ
รองรับได้  ประกอบกบัการถ่ายโอนข้อมลูระหวา่งโปรแกรมอาจใช้ต้นทนุท่ีสงูมากเกินความจ าเป็น 

▪ ในบางกรณี ข้อมูลจากกระบวนการปฏิบัติงานที่จะตรวจสอบไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบ ท าให้ไมส่ามารถใช้โปรแกรมในการสุม่เลอืกตวัอยา่งได้ 
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▪ นกัวิชาการตรวจสอบภายในต้องพิจารณาถึงความถกูต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จะน าเข้า
โปรแกรมเพื่อใช้ในการสุม่ตวัอยา่ง หรือการใสค่า่ปัจจยัเพื่อก าหนดการสุม่ตวัอยา่งอาจไมถ่กูต้อง 

▪ นักวิชาการตรวจสอบภายในควรพิจารณาการแปลผลข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมอย่างระมัดระวัง
รอบคอบ เนื่องจากอาจเกิดการแปลผลที่ไมถ่กูต้องได้ 

นอกจากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสุม่เลือกตวัอยา่งเพื่อทดสอบดงัที่กลา่วข้างต้นแล้ว 
กยท. ยงัสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบอยา่งตอ่เนื่อง/การติดตามการปฏิบตัิงานอยา่ง
ต่อเนื่อง (Continuous Audit/Continuous Monitoring) ซึ่งแนวคิดนีเ้ป็นการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
มาใช้ในการเรียกข้อมลูหรือรายการท่ีนา่สงสยัหรือผิดปกติมาตรวจสอบในลกัษณะ Online - Real Time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ในการด าเนินการดังกล่าวเหมาะส าหรับกิจการที่มีรายการเป็นจ านวนมาก และใช้ระบบ

สารสนเทศในการปฏิบตัิงานเป็นหลกั ซึ่งข้อมลูและรายการจะบนัทึกและประมวลในระบบ ดงันัน้ ในการ
เรียกข้อมลูเพื่อตรวจสอบ นกัวิชาการตรวจสอบภายในจะต้องก าหนดคา่ Parameter หรือเง่ือนไขส าหรับ
ระบวุ่ารายการใดที่มีลกัษณะน่าสงสยัหรือผิดปกติและติดตัง้ค่า Parameter หรือเง่ือนไขนัน้ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ซึง่เช่ือมตอ่กบัระบบสารสนเทศที่ กยท. ใช้ในการปฏิบตัิงาน เมื่อรายการท่ีมีลกัษณะตรงตาม
ค่า Parameter หรือเง่ือนไขดงักลา่วเกิดขึน้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะสง่ข้อมูลเก่ียวกบัรายการนัน้ไปยงั
นกัวิชาการตรวจสอบภายใน ท าให้นกัวิชาการตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบรายการดงักล่าวได้
ทนัทีและประเด็นที่พบก็จะได้รับการแก้ไขโดยไมช่กัช้า 
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วิธีการทดสอบความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุม 
วิธีการทดสอบ คือ วิธีที่นกัวิชาการตรวจสอบภายในน ามาใช้ส าหรับรวบรวมข้อมลูเอกสารและ

หลักฐานต่าง ๆ  ที่เพียงพอและด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมทัง้เป็นที่ยอมรับของผู้ ปฏิบัติงานโดย 
การทดสอบให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และแผนงานการตรวจสอบที่ได้ก าหนดไว้    ดังนัน้ นกัวิชาการ
ตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการทดสอบแบบต่าง  ๆ  และสามารถเลือกใช้
เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมกบัเร่ืองที่จะตรวจสอบในแต่ละกรณี  เนื่องจากเทคนิคการตรวจสอบ 
แต่ละเทคนิคมีความยากง่ายแตกตา่งกนัและการให้ได้มาซึง่หลกัฐานความน่าเช่ือถือไมเ่ทา่กนัเมื่อใช้กบั
บคุคลหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกนั  นอกจากนี ้ วิธีการตรวจสอบในแต่ละวิธีมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้
ท าให้บางครัง้นักวิชาการตรวจสอบภายในอาจใช้เทคนิควิธีทดสอบหลายวิธีประกอบกันเพื่อให้ได้มา 
ซึ่งหลักฐานที่เพียงพอที่นักวิชาการตรวจสอบภายในจะสามารถเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะไว้ 
ในรายงานผลการตรวจสอบภายใน  เทคนิคการตรวจสอบท่ีใช้โดยทัว่ไปมีดงัตอ่ไปนี ้

1) การสังเกตการณ์ (Observation) 
วิธีการทดสอบด้วยการสังเกตการณ์ คือ การสงัเกตให้เห็นด้วยตาในสิ่งที่ต้องการทราบ 

อยา่งระมดัระวงั โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยูร่วมถงึการใช้วิจารณญาณพิจารณาสิง่ที่ได้พบเห็น    
และบนัทกึเหตกุารณ์ตา่ง ๆ  ที่ได้สงัเกตไว้ 

ดังนัน้นักวิชาการตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์มากกว่าย่อมได้ประโยชน์จาก 
การสังเกตการณ์อย่างมากและลึกซึง้กว่าผู้ ที่ประสบการณ์น้อย   อย่างไรก็ตาม ผลที่ ได้จาก 
การสงัเกตการณ์เป็นเพียงข้อมูลที่นักวิชาการตรวจสอบภายในได้ประสบจากการปฏิบัติงานจริง
ในช่วงระยะเวลาที่เข้าสังเกตการณ์เท่านัน้   ถ้าจะให้ความเห็นที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบนัน้
นักวิชาการตรวจสอบภายในจะต้องค้นหาเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันเพื่อให้หน่วย 
รับตรวจยอมรับข้อสงัเกตและยินยอมที่จะแก้ไขตามข้อสงัเกตของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน 

2) การสอบถาม (Inquiry) 
วิธีการทดสอบด้วยการสอบถาม  คือ การสอบถามผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ

โดยการสอบถามอาจท าได้ทัง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือด้วยวาจา 
การสอบถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรอาจใช้แบบสอบถามและก าหนดค าถามเพื่อให้ได้ค าตอบ

วา่  “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”  หรืออาจเป็นค าถามที่กระตุ้นให้ผู้ตอบใช้ความคิดของตนเองก็ได้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่
กับนักวิชาการตรวจสอบภายในว่าต้องการค าตอบในลกัษณะใด  และค าถามที่ใช้ควรมีลกัษณะ
ตอ่เนื่องกนัและสมัพนัธ์กนั 

การสอบถามด้วยวาจาต้องอาศยัศิลปะอย่างมากในการท่ีจะสอบถามให้ได้ข้อเท็จจริงโดย  
ไม่ท าให้หน่วยรับตรวจมีปฏิกิริยาต่อต้านหรือปิดบังข้อเท็จจริงบางประการและถ้านักวิชาการ
ตรวจสอบภายในสามารถเข้าใจทศันคติหรือพฤติกรรมที่ผู้ รับตรวจมีตอ่ตนและสามารถเปลี่ยนแปลง
ท่าทีของหน่วยรับตรวจที่มีต่อตนให้เป็นไปในทางที่ดีได้ก็ย่อมท าให้ได้รับข้อมลูหรือข้อเท็จจริงต่าง  ๆ
ตามที่ต้องการได้อยา่งถกูต้อง 
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อย่างไรก็ตามค าตอบที่ได้เป็นเพียงหลกัฐานประกอบการตรวจสอบเท่านั น้ ยังคงต้องมี 
การพิสจูน์ด้วยวิธีการตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจนเป็นที่พอใจ โดยอาจเลือกการตรวจสอบ
อย่างละเอียด (Inspection)   ซึ่งเป็นการสอบทานดูการบันทึกบัญชีและเอกสารประกอบ เพื่อเป็น
หลกัฐานประกอบการควบคุมการปฏิบัติงาน เช่น ตรวจสอบรายงานกระทบยอดต่าง ๆ เพื่อเป็น
หลกัฐานการปฏิบตัิงานท่ีมีประสทิธิผล เป็นต้น 
(โปรดอ้างอิงถึงตวัอยา่งเอกสารและค าถามในการสมัภาษณ์ ตามเอกสารแนบ 12) 

3) การปฏิบัติงานซ า้ (Re-Performance) 
การปฏิบัติงานซ า้เป็นการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมที่มีอยู่เพื่อให้แน่ใจว่ามี  

การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เช่น การน าข้อมูลการให้เครดิตมาปฏิบัติงานอีกครัง้  ซึ่งผลที่ได้ต้อง
สอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิงานในครัง้แรก 

4) การประเมินความรู้ (Knowledge Assessment) 
เป็นการผสมผสานวิธีการตรวจสอบโดยใช้วิธีการทดสอบแบบการสมัภาษณ์ การตรวจสอบ

อย่างละเอียด และการปฏิบัติงานซ า้เพื่อเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ รับตรวจหรือ
ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับขัน้ตอนวิธีการปฏิบัติงาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม เนื่องจากหาก  
ผู้ รับตรวจหรือผู้ ปฏิบัติงานไม่เข้าใจขัน้ตอนการท างานหรือวัตถุประสงค์ของการควบคุมแล้ว  
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจะไม่สามารถด าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิผล  เช่น   
การสมัภาษณ์พนกังานแต่ละคนถึงความรู้ในเร่ืองนโยบาย  การสงัเกตการณ์ว่าพนกังานแต่ละคน 
ท าหน้าที่อย่างไรในการด าเนินการเบิกจ่ายและการตรวจสอบอย่างละเอียดกบัรายงานกระทบยอด 
เงินเบิกจ่ายประจ าเดือน 

5) การตรวจนับ  (Physical Count) 
เป็นการพิสูจน์จ านวนและสภาพของสิ่งที่ตรวจนับว่ามีอยู่ครบถ้วนตามที่บันทึกไว้หรือไม ่ 

สภาพของสิ่งที่ตรวจนบันัน้เป็นอย่างไร  อยู่ในสภาพช ารุดเสียหายหรือไม่  มีการเก็บรักษาอย่างไร  
โดยปกติการตรวจนบันีจ้ะใช้ส าหรับการตรวจสอบเงินสด วสัดุ  ครุภณัฑ์  และยานพาหนะ เป็นต้น
อยา่งไรก็ตาม  มีข้อควรค านงึถึงส าหรับการเลอืกใช้วิธีการทดสอบโดยการตรวจนบั  ดงันี ้
1. สินทรัพย์ที่ตรวจนบัจะต้องมีรูปร่าง หรือมีหลกัฐานที่สามารถแสดงสภาพของสินทรัพย์นัน้   เช่น 

ตราสารทางการเงินตา่งๆ  (เช็ค พนัธบตัรรัฐบาล และตัว๋สญัญาใช้เงิน เป็นต้น) 
2. การตรวจนบัมิใช่เป็นเคร่ืองพิสจูน์กรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์เสมอไป จะต้องมีการสอบทานเอกสาร

หรือหลกัฐานอื่น ๆ ประกอบด้วยเช่นกนั 

6) การยนืยนัยอด (Confirmation) 
เป็นการขอให้บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องที่ไม่ใช่หน่วยรับตรวจซึ่งทราบเร่ือง

เก่ียวกบัหลกัฐานตา่ง ๆ ให้การยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงันกัวิชาการตรวจสอบภายในโดยตรง  
ซึง่การยืนยนันีเ้มื่อปฏิบตัิอยา่งถกูต้องจะถือเป็นหลกัฐานท่ีมีความนา่เช่ือถือได้มากที่สดุวิธีหนึง่  
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อย่างไรก็ตาม ในการยืนยันยอดนักวิชาการตรวจสอบภายในอาจไม่ได้รับความร่วมมือใน 
การตอบยืนยนั หรือมีข้อขดัข้องอื่น ๆ ท่ีท าให้ค าตอบที่ได้รับมีจ านวนน้อยเกินไป  เช่น  หนงัสือยืนยนั
ยอดไมถ่ึงมือผู้ รับ เป็นต้น  ซึง่สง่ผลให้การตรวจสอบในเร่ืองนัน้ ๆ ไมไ่ด้รับหลกัฐานอยา่งเพียงพอ 

7) การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญ (Vouching) 
เป็นการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการบันทึกข้อมูล/รายการทางบัญชี  ซึ่งเอกสาร

เหลา่นีพ้ิสจูน์ความถกูต้องของรายการท่ีได้บนัทกึไว้  ทัง้นี ้ นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรตรวจสอบ
เอกสารโดยพิจารณาวา่ 

-  เป็นเอกสารจริง ไมใ่ช่เอกสารปลอมหรือผา่นการแก้ไข 
-  มีการบนัทกึรายการถกูต้องและครบถ้วน 
-  มีการอนมุตัิรายการตามกฎ  ระเบียบ และข้อบงัคบั ของ กยท. 

อยา่งไรก็ตาม ในการตรวจสอบเอกสารใบส าคญัควรค านงึถึง 
1. เอกสารอาจมีการปลอมแปลงแก้ไขหรือจดัท าใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีที่ระบบการควบคมุ

ภายในไมรั่ดกมุหรือขาดการแบง่แยกหน้าที่อยา่งเหมาะสม 
2.  การตรวจเอกสารบางครัง้ อาจไม่แสดงถึงสภาพที่มีอยู่จริง  เช่น  การตรวจสอบทะเบียนรถยนต์ 

ซึง่ไมส่ามารถพิสจูน์วา่มีตวัรถยนต์อยูจ่ริง  เป็นต้น 

8) การค านวณ (Computation) 
 การค านวณเป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลขซึ่ง ถือว่าเป็นหลักฐานที่เช่ือถือได้ 

โดยนักวิชาการตรวจสอบภายในควรทดสอบตัวเลขทุกครัง้ เพื่อให้แน่ใจว่ายอดที่แสดงเป็นยอดที่
ถูกต้อง  กรณีที่มีการบวกเลขโดยมีกระดาษบวกเลขด้วยเคร่ืองคิดเลขแนบไว้ นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในควรทดสอบตวัเลขอีกครัง้  เนื่องจากอาจมีการใช้เทคนิคพลิกแพลงในการใช้เคร่ืองคิดเลขท าให้
ยอดรวมที่แสดงไว้ในกระดาษบวกเลขแสดงยอดที่ผิดไปจากความเป็นจริงได้ 

อย่างไรก็ตาม การค านวณพิสจูน์ได้เพียงความถูกต้องของผลลพัธ์ ไม่ได้พิสจูน์แหล่งที่มาของตวัเลข 
ที่น ามาค านวณ ดงันัน้นกัวิชาการตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูด้วย 

9) การตรวจสอบการผ่านรายการ (Posting) 
เป็นการตรวจสอบความถกูต้องและครบถ้วนของการผ่านรายการจากบนัทึกรายการขัน้ต้น  

ไปยงัการบนัทึกรายการในขัน้ถดัไป วิธีการตรวจนีเ้รียกวา่ Posting   ซึง่เป็นวิธีการตรวจที่ส าคญัมาก
อีกวิธีหนึง่ 

อย่างไรก็ตาม  เช่นเดียวกันกับการค านวณ  การตรวจสอบการผ่านรายการเป็นการพิสูจน์ความ
ถกูต้องของการคดัลอกข้อมลูจากการบนัทึกรายการขัน้ต้นไปยงัการบนัทึกรายการในขัน้ถดัไป  ไม่ได้
เป็นการพิสจูน์ความสมบรูณ์ของรายการ  เช่น  ไม่ได้พิสจูน์ความถกูต้องของการบนัทึกรายการตาม
เอกสารหลกัฐาน  เป็นต้น 
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10)  การตรวจสอบรายการกระทบยอด  (Reconciliation) 
เป็นการตรวจสอบว่ายอดคงเหลือและรายการในบญัชีย่อยและทะเบียนคุมหรือสรุปรายงาน

ตา่ง ๆ  สมัพนัธ์กบับญัชีคมุหรือไม ่  
การตรวจสอบรายการกระทบยอดเป็นการพิสจูน์ได้แค่เพียงความถูกต้องของยอดคงเหลือ 

ในบัญชีย่อย หรือทะเบียนกับบัญชีคุมหรือสรุปรายงานต่าง ๆ เท่านัน้   ซึ่งควรใช้ร่วมกับเทคนิค 
การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีวิธีอื่น ๆ ด้วย   เช่น วิธีการตรวจสอบการผ่านรายการ  วิธีการ
ค านวณ  เป็นต้น 

11)  การตรวจหารายการผิดปกติ 
เป็นการตรวจรายการในสมุดบญัชีต่าง ๆ ทะเบียนคมุหรือรายงานต่าง ๆ  หรือแหลง่ข้อมูล

อื่น ๆ ว่ามีรายการผิดปกติหรือไม่  ซึ่งอาจท าให้พบข้อผิดพลาดที่ส าคญัได้   ทัง้นี ้ต้องอาศยัความรู้  
ความช านาญและประสบการณ์ของนกัวิชาการตรวจสอบภายในเป็นส าคญั 

อย่างไรก็ตาม  รายการผิดปกติไม่ใช่หลักฐานเป็นเพียงเคร่ืองชีใ้ห้ทราบถึงความจ าเป็นที่จะต้อง 
หาหลกัฐานเพิ่มเติมด้วยการใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนประกอบ 

12)  การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล 
เป็นการตรวจสอบรายการที่เก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั เนื่องจากข้อมูลของรายการหนึ่ง ๆ  อาจมี

ความสมัพนัธ์กบัรายการอื่น ๆ ได้  รายการท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนัท่ีถกูต้องยอ่มแสดงความถกูต้องของ
ข้อมูลและการบนัทึกรายการได้ในระดบัหนึ่ง  ฉะนัน้ นกัวิชาการตรวจสอบภายในจึงควรตรวจสอบ
รายการท่ีมีความสมัพนัธ์กนัควบคูก่นัไป 

13)  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Analytical Procedure) 
เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่าง  ๆ 

วา่เป็นไปตามที่คาดหมาย  หรือเป็นไปตามที่ควรหรือไม ่ อนัจะแสดงให้เห็นว่ามีความจ าเป็นที่ต้องใช้
วิธีการตรวจสอบอ่ืนเพิ่มเติมหรืออาจลดขอบเขตการตรวจสอบลงได้ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบมีวิธีการ  เช่น 
1. เปรียบเทียบข้อมลูของงวดปีปัจจบุนักบังวดปีก่อน 
2. เปรียบเทียบข้อมลูของงวดปีปัจจบุนักบัประมาณการ 

หากผลของการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่ามีความแตกต่างที่เป็นสาระส าคัญต่อการตรวจสอบ  
นกัวิชาการตรวจสอบภายในจะต้องสอบถามเหตุผลจากหน่วยรับตรวจ และใช้วิธีการตรวจสอบอื่น
เพิ่มเติมตามความเหมาะสมตอ่ไป 
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14)  การตรวจสอบข้อเท็จจริง  (Verification) 
 เป็นการยืนยันข้อเท็จจริง  ความถูกต้อง  ความแม่นย า  ความสมเหตุสมผล หรือความ

นา่เช่ือถือของสิง่ใดสิง่หนึ่ง  โดยการค้นหาเอกสารและหลกัฐานยืนยนักบัข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู ่ เช่น  
ข้อเท็จจริงพบว่าได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนีแ้ล้วจ านวน  500,000 บาท หลกัฐานที่จะน ามาตรวจสอบ  
เช่น ต้นขัว้เช็คที่ระบุเลขที่ เช็ค วันที่ ช่ือ เจ้าหนี  ้รายการที่จ่าย จ านวนเงิน และการลงนามของ 
ผู้มีอ านาจสั่งจ่าย ตลอดจนใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากเจ้าหนี ้ ซึ่งควรมีรายละเอียดเช่นเดียวกับ 
ต้นขัว้เช็ค  เป็นต้น 

15)  การสืบสวน (Investigation) 
เป็นวิธีการท่ีนกัวิชาการตรวจสอบภายในใช้ในกรณีที่ไม่สามารถค้นพบข้อเท็จจริงซึง่คาดว่า

มีอยู่หรือควรจะเป็น  ดังนัน้ นักวิชาการตรวจสอบภายในจะต้องค้นหาข้อเท็จจริงโดยเร่ิมจากผล 
ที่เกิดขึน้ไปหาสาเหตุทีละขัน้ตอน  แต่ในบางกรณีนักวิชาการตรวจสอบภายในอาจไม่สามารถหา
เอกสารและหลกัฐานมายืนยนัขัน้ตอนตา่ง ๆ ได้ในทกุขัน้ตอนก็อาจสามารถอนมุานหรือให้ความเห็น
เพิ่มเติมลงไปในสว่นท่ีขาดหายไปได้  แตท่ัง้นี ้ต้องด าเนินการด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบ 

16)  การประเมินผล  (Evaluation) 
เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้กบัผลการปฏิบตัิงานจริงว่ามีความ

แตกต่างกันในสาระส าคัญหรือไม่  หากมีความแตกต่างเกิดขึน้นักวิชาการตรวจสอบภายในต้อง
พิจารณาว่าเกิดขึน้จากวิธีการปฏิบัติงานที่ไม่รัดกุม หรือจากสาเหตุอื่น     และเมื่อทราบสาเหตุที่
แท้จริงแล้ว   นกัวิชาการตรวจสอบภายในต้องวิเคราะห์ต่อไปวา่เกิดจากเหตสุดุวิสยั  ซึ่งอยู่นอกเหนือ
การควบคมุของผู้ปฏิบตัิงานหรือไม่  หากไม่ใช่ควรเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
แก้ไขตอ่ไป 

   นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรใช้วิจารณญาณตดัสินว่าข้อมลูที่น ามาเปรียบเทียบและ
ผ่านการประเมินผลนัน้เหมาะสมและเพียงพอหรือไม่  ควรเพิ่มหรือลดปริมาณการทดสอบรายการ
เพียงใดเพื่อให้สามารถน ามาวิเคราะห์ประเมินผลได้   ทัง้นี ้นกัวิชาการตรวจสอบภายในต้องประเมิน
ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการเพิ่มหรือลดปริมาณการทดสอบรายการดงักลา่วเมื่อ เปรียบเทียบ
กบัผลที่ได้รับกบัคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
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ผังการไหลของกระบวนงาน การปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน  

ชื่อกระบวนการ : การปฏิบตัิงานตรวจสอบ ผู้ รับผิดชอบ :  หวัหน้ากองพฒันาและสนบัสนนุงานตรวจสอบ 
ตวัชีว้ดัของกระบวนการ  
แผนการตรวจสอบได้รับการอนมุติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนปีบญัชีถดัไป 

ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อน

หน้า 
ปัจจัยน าเข้า ขัน้ตอนและผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ลูกค้า/ผู้น าไปใช้
กระบวนการ

ถัดไป 

กรอบเวลา/
ตัวชีว้ัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ก่อนออก
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 
แต่ละครัง้ 

  

1. ก าหนดวตัถปุระสงค์และเปา้หมายที่วาง
ไว้พิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ประการ 
ได้แก่ การออกแบบ/การก าหนดกิจกรรม
และ/หรือระบบการควบคมุภายใน 
(Design) การด าเนินกิจกรรม และ/หรือการ
ควบคมุภายใน (Operation) และการจดัท า
เอกสารและหลกัฐานเพื่อใช้ส าหรับการ
ตรวจสอบการควบคมุภายใน 
(Documentation 
2. ท าการประเมินประสทิธิภาพการควบคมุ
ภายในระดบัหน่วยรับตรวจ  
3. ท าการประเมินการควบคมุภายในทัว่ไป
ส าหรับระบบสารสนเทศ 
4.ท าการตรวจสอบการควบคมุในระดบั
กระบวนการปฏิบติังาน 
5. ท าการประเมินประสทิธิภาพการ
ออกแบบการควบคมุภายใน 
 
 

การปฏิบติังาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

วตัถปุระสงค์ของ
การประเมิน
ประสทิธิภาพของ
การควบคมุ
ภายใน 
 

 

มีผลการตรวจสอบ
ตามแผนปฏิบติัการ
ที่มีความครบถ้วน 
คือ วตัถปุระสงค์ 
การประเมิน
ประสทิธิภาพของ
การควบคมุภายใน 
ตลอดถงึมีการ
ประเมินทดสอบ
ประสทิธิภาพและ
ประสทิธิผลของการ
ควบคมุภายใน
ประจ าปีงบประมาณ 
มีรายละเอียดของ
กิจกรรมเสีย่งจาก
การประเมินการ
ควบคมุที่ นคส.ท า
การประเมินอย่าง
เป็นระบบ ระเบยีบ 

 
 

นตส.น าแผนการ
ตรวจสอบใน
รายละเอียดไป
ปฏิบติังาน
ตรวจสอบตาม
แผนการ
ตรวจสอบ 

ประเมินและ
ทดสอบประสทิธิ 
ภาพและประสทิธิ 
ผลของการ
ควบคมุภายใน 

 

เร่ิมต้น 

1. นตส.เป็นผู้ รับผิดชอบ และ หผ.วางแผน
และสนับสนนุระบบงานตรวจสอบ เป็น
ผู้ รับผิดชอบ 
2. ห.กพต.เป็นผู้ก ากบัติดตามผลการ
ปฏิบติังาน รับผิดชอบ 

 
สิน้สุด 
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2.3 การปฏิบัตงิานตรวจสอบภายในกรณีไม่ลงปฏิบัตงิานภาคสนาม 
การตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนัน้  ควรประกอบด้วยทัง้การตรวจสอบ

แบบลงปฏิบัติงานภาคสนาม   และการตรวจสอบแบบไม่ลงปฏิบัติงานภาคสนาม  โดยมุ่งเน้นลงปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในภาคสนามในหน่วยรับตรวจที่มีผลการประเมินความเสี่ยงที่สูง    อย่างไรก็ตาม  ในส่วนที่มี 
ความเสี่ยงระดบัปานกลางหรือต ่านกัวิชาการตรวจสอบภายในสามารถเลือกใช้วิธีการตรวจสอบในลกัษณะที่ 
ไม่ลงปฏิบัติงานภาคสนามในการสอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  
ในหน่วยรับตรวจเพื่อให้มั่นใจว่ามีการด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางที่  กยท. ก าหนดและเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ของหนว่ยรับตรวจแตล่ะหนว่ย 

2.3.1 วิธีการคัดเลือกหน่วยรับตรวจ 
นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรค านึงถึงปัจจยัที่ส าคญัต่าง ๆ ในการคดัเลือกหน่วยรับตรวจที่จะไม่ลง

ปฏิบตัิงานภาคสนาม  ดงัตอ่ไปนี ้

ปัจจัยที่ต้องค านึงถงึ ตัวอย่าง 
• ผลการประเมินความเสี่ยง ➢ เช่น หนว่ยงานท่ีมีผลประเมินความเสีย่งในระดบัต า่ 
• สภาพแวดล้อมของหน่วยรับตรวจ ➢ เช่น หนว่ยรับตรวจที่อยูห่า่งไกล หรือมีอปุสรรคใน

การเข้าถงึพืน้ท่ี 
• ทรัพยากรของหน่วยตรวจสอบภายใน ➢ เช่น จ านวนนกัวิชาการตรวจสอบภายใน และ

ประสบการณ์ของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน 
• ช่วงระยะเวลาในการตรวจสอบ ➢ เช่น จ านวนชัว่โมงในการปฏิบตัิงานของนกัวิชาการ

ตรวจสอบภายใน 

2.3.2 วิธีการตรวจสอบ 
ในการตรวจสอบภายใน กรณีไม่ลงปฏิบัติงานภาคสนาม   นักวิชาการตรวจสอบภายในสามารถ

พิจารณาใช้วิธีการตรวจสอบแบบต่าง ๆ เช่นเดียวกับที่ใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อประเมินว่าหน่วย 
รับตรวจมีการปฏิบตัิตามระบบ/กิจกรรมการควบคุมภายในที่ก าหนดโดย กยท. และเป็นการสอบทานว่าระบบ/
กิจกรรมการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ดงักล่าวยงัสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึน้จากการปฏิบัติงานภายใต้
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบนั (ให้คงเหลือในระดบัท่ีผู้บริหารของ กยท. สามารถยอมรับได้) นอกจากนี ้
ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานอีกด้วยเช่นกัน  อย่างไรก็ตาม วิธีการ
ตรวจสอบแบบไม่ลงปฏิบตัิงานภาคสนามมีข้อจ ากัดในการทดสอบการควบคมุภายในบางประเภท เช่น วิธีการ
ตรวจสอบแบบสงัเกตการณ์ หรือการตรวจนบัเงินสด แต่นกัวิชาการตรวจสอบภายในสามารถเลือกใช้วิธีการ
ตรวจสอบแบบ Document Walkthrough ในการตรวจสอบการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจว่า
เป็นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบงัคบัของ กยท.  และเมื่อพบความผิดปกติหรือจุดบกพร่องของการควบคุม
ภายในที่มีนยัส าคญัจากการตรวจสอบแบบไม่ลงปฏิบตัิงานภาคสนามนกัวิชาการตรวจสอบภายในจ าเป็นต้อง
วางแผนเพื่อลงปฏิบตัิงานภาคสนามเพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาวิเคราะห์ถึงลกัษณะของความ
บกพร่องของการควบคมุภายในในเชิงลกึ พร้อมทัง้ก าหนดแนวทางการปรับปรุงที่เหมาะสมตอ่ไป 
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2.3.3  ขัน้ตอนในการปฏิบัตงิานตรวจสอบกรณีไม่ลงปฏิบัตงิานภาคสนาม 
การตรวจสอบกรณีไม่ลงปฏิบัติงานภาคสนามด้วยวิธีการ Document  Walkthrough นักวิชาการ

ตรวจสอบภายในจ าเป็นที่จะต้องเลือกรายการตัง้แต่จุดเร่ิมต้นของการท ารายการจนกระทั่งจบกระบวนการ  
เพื่อท าการตรวจสอบ  อย่างไรก็ตาม หากรายการที่เลือกส าหรับการตรวจสอบมีการด าเนินการไม่ครอบคลุม 
ถึงกระบวนการทัง้หมดที่จะตรวจสอบ นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรเลือกรายการใหม่ในกระบวนการยอ่ยนัน้ 
เพื่อตรวจสอบเพิ่ม 

การตรวจสอบกรณีไมล่งปฏิบตัิงานภาคสนามด้วยวิธี Document  Walkthrough มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1. เลือกรายการที่จะท าการตรวจสอบในแต่ละกระบวนการหลกั และกระบวนการย่อย เช่น กระบวนการ 

ด้านการเงิน/การเบิกจ่าย เป็นต้น 
2. เตรียมรายการเอกสารท่ีต้องการจากหน่วยรับตรวจ เพื่อประกอบการจดัท า Walkthrough และแจ้ง

ตอ่หนว่ยรับตรวจให้จดัเตรียมเอกสารและจดัสง่ให้กบัทีมตรวจสอบภายใน 
3. ตรวจสอบเอกสาร และเขียนบรรยายขัน้ตอนการปฏิบัติงาน (Walkthrough Narrative)และ/หรือ

เขียนผงัแสดงขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน (Flowchart) 
4. ยืนยนัประเด็นตา่ง ๆ ท่ีตรวจพบกบัผู้บริหารหนว่ยรับตรวจและหวัหน้าทีมตรวจสอบภายใน 
5. จดัท ารายงานการตรวจสอบกรณีไมล่งปฏิบตัิงานภาคสนาม   

ในการจัดเตรียมรายการเอกสารที่ ต้องการจากหน่วยรับตรวจ กรณีไม่ลงปฏิบัติงานภาคสนาม
นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรระบใุห้ชดัเจนถึงช่ือกระบวนการหลกั ช่ือรายการเอกสารที่ต้องการ ช่วงเวลาหรือ
วนัที่ของเอกสาร    และการด าเนินการที่นกัวิชาการตรวจสอบภายในต้องการให้หน่วยรับตรวจปฏิบตัิเก่ียวกับ
เอกสารดังกล่าว เช่น ถ่ายเอกสารและจัดส่งให้นักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือจัดเตรียมไว้ส าหรับการ
สัมภาษณ์หรือสอบถามทางโทรศัพท์ นอกจากนี ้ในการจัดส่งเอกสารเพื่อการตรวจสอบกรณีไม่ลงปฏิบัติ
ภาคสนามนกัวิชาการตรวจสอบภายในควรก าชบัให้หนว่ยรับตรวจจดัสง่เอกสารทางไปรษณีย์ดว่นพิเศษ (EMS) 
เพื่อให้นกัวิชาการตรวจสอบภายในได้รับเอกสารอย่างรวดเร็ว และเป็นการป้องกนัการสญูหายของเอกสารและ
ข้อมลูส าคญั หรือสง่ผา่นช่องทางอื่นท่ีเห็นวา่เหมาะสมและรวดเร็ว เช่น ผา่นทางโทรสารหรือ E-mail เป็นต้น 

  ในการจัดท ารายงานการตรวจสอบกรณีไม่ลงปฏิบัติงานภาคสนาม นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ควรบรรยายถึงกระบวนการปฏิบตัิงานของหน่วยรับตรวจโดยมีรายละเอียดรวมถึงรายการท่ีเลือกเพื่อตรวจสอบ 
กระบวนการที่ท าการตรวจสอบ ขัน้ตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของรายการที่เลือกดังกล่าว จากนัน้ระบุถึง 
ผลการตรวจสอบ และการสรุปผลเพื่อเป็นการแสดงถึงผลการทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
ควบคุมภายในในกระบวนการที่ตรวจสอบ พร้อมทัง้แสดงถึงความเข้าใจของนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ในกระบวนการดงักลา่ว 
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2.3.4  การสุ่มตัวอย่างและการเก็บข้อมูล 
   ในการเลือกตัวอย่างเพื่อด าเนินการตรวจสอบ กรณีไม่ลงปฏิบัติงานภาคสนาม ด้วยวิธีการ 

Document Walkthrough นัน้ นกัวิชาการตรวจสอบภายในสามารถสุ่มเลือกรายการต่าง ๆ ที่จะตรวจสอบที่มี
ความตอ่เนื่องและแสดงให้เห็นถึงขัน้ตอนการด าเนินงานตา่ง ๆ ตัง้แตต้่นจนจบกระบวนการ   

2.3.5  การระบุถงึข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนในระบบควบคุมภายใน 
 เมื่อนกัวิชาการตรวจสอบภายในพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนในระบบควบคุมภายในจากการปฏิบัติ

ตรวจสอบกรณีไม่ลงปฏิบัติงานภาคสนาม นักวิชาการตรวจสอบภายในควรหารือกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ 
ถึงสาเหตแุละระดบัสาระส าคญัของประเดน็ท่ีพบ พร้อมทัง้หารือกบัหวัหน้าทีมตรวจสอบภายในถึงการด าเนินการ
ในขัน้ต่อไป  หากข้อบกพร่องที่พบเป็นเพียงความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยที่อาจเกิดขึน้เป็นครัง้คราวไม่ได้เป็น
จดุออ่นในระบบควบคมุภายใน นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรตรวจสอบเพิ่มเติมในประเด็นดงักลา่ว เพื่อยืนยนั
วา่ประเด็นที่พบเป็นเหตกุารณ์ไมป่กติที่อาจเกิดขึน้ได้ในการปฏิบตัิงานเทา่นัน้ 

 อย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วพบว่าประเด็นข้อผิดพลาดดงักล่าวเป็นจุดอ่อนของระบบ
ควบคมุภายใน ว่ามีสาเหตจุากการไม่มีระบบควบคุมภายใน การไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของ  กยท. และ/หรือ
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการด าเนินงานซึ่งนักวิชาการตรวจสอบภายในควรระบุในรายงานการ
ตรวจสอบถึงประเด็นดงักลา่ว พร้อมทัง้หารือกบัผู้บริหารหนว่ยรับตรวจในการพิจารณาก าหนดแนวทางแก้ไข 

2.3.6  ข้อควรค านึงในการตรวจสอบกรณีไม่ลงปฏิบัตงิานภาคสนาม 
เนื่องจากข้อจ ากดัในการเลือกใช้วิธีการตรวจสอบดงัที่ได้กลา่วข้างต้น การตรวจสอบภายในแบบไม่ลง

ปฏิบัติงานภาคสนามยังอาจมีข้อจ ากัดที่ส าคัญที่นักวิชาการตรวจสอบภายในควรค านึงถึงคุณสมบัติของ
หลักฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence) ที่ได้รับมาจากหน่วยรับตรวจ ว่ามีความเพียงพอ (Sufficiency)  
ความน่าเช่ือถือได้ (Reliability) ความเก่ียวข้อง (Relevancy) ความครบถ้วนสมบรูณ์ (Completeness) และ
ความมีประโยชน์ (Usefulness) ในการสนบัสนนุการประเมินประสทิธิภาพการควบคมุภายในของหนว่ยรับตรวจ 

2.3.7 แนวทางการตรวจสอบกรณีไม่ลงปฏิบัตงิานภาคสนาม 
นกัวิชาการตรวจสอบภายในสามารถใช้แนวทางการตรวจสอบส าหรับกรณีลงปฏิบตัิงานภาคสนาม 

เพื่อใช้ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบแบบไม่ลงปฏิบตัิงานภาคสนามได้ โดยปรับแนวทางและวิธีการตรวจสอบให้มี
ความสอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่
เปลีย่นแปลงไป  ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงานของหนว่ยรับตรวจ 

 

(โปรดอ้างอิงถึง ตัวอย่างหนังสือขอข้อมูลเพื่อใช้ส าหรับการตรวจสอบภายใน  ตามเอกสารแนบ 11 ตวัอย่าง
หนงัสือขอข้อมลูเพื่อใช้ส าหรับการตรวจสอบภายใน  กรณีไม่ลงปฏิบตัิงาน ตามเอกสารแนบ 15  และตวัอย่าง
รายงานการตรวจสอบภายใน กรณีไมล่งปฏิบตัิงานภาคสนาม  ตามเอกสารแนบ 20) 
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ผังการไหลของกระบวนงาน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กรณีไม่ลงปฏิบัติงานภาคสนาม 

ชื่อกระบวนการ : การปฏิบตัิการตรวจสอบ 
กรณีไมล่งปฏิบตัิงานภาคสนาม 

ผู้ รับผิดชอบ :  หวัหน้ากองพฒันาและสนบัสนนุงานตรวจสอบ 
ตวัชีว้ดัของกระบวนการ  
แผนการตรวจสอบได้รับการอนมุติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนปีบญัชีถดัไป 

ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อน

หน้า 
ปัจจัยน าเข้า ขัน้ตอนและผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ลูกค้า/ผู้น าไปใช้
กระบวนการ

ถัดไป 

กรอบเวลา/
ตัวชีว้ัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
ตามรอบ
ระยะเวลาของ
การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบแต่ละ
ครัง้ 

  

การปฏิบติังาน
ตรวจสอบ
ภายใน กรณีไม่
ลงปฏิบติังาน
ภาคสนาม 

วิธีคดัเลอืกหน่วย
รับตรวจ 
 

 

1. คดัเลอืกหน่วยรับตรวจโดยค านึงถงึ
ปัจจยัที่ส าคญั เช่น ผลการประเมินความ
เสีย่ง สภาพแวดล้อมของหน่วยรับตรวจ 
ทรัพยากรของหน่วยตรวจสอบภายในและ
ช่วงระยะเวลาในการตรวจสอบ 
2. ใช้วิธีการตรวจสอบต่าง ๆ เช่นเดียวกบั
การปฏิบติังานตรวจสอบภาคสนาม 
3. กรณีไม่ลงปฏิบติังานภาคสนามจะต้อง
บรรยายถงึกระบวนการปฏิบติังานของ
หน่วยรับตรวจโดยละเอียด จากนัน้ระบุ
เหตผุลการตรวจสอบและการสรุปผลเพื่อ
เป็นการแสดงถงึผลการทดสอบประสทิธิ 
ภาพและประสทิธิผลของระบบการควบคมุ
ภายใน 
4. ต้องเลอืกกลุม่ตวัอย่างที่มีความต่อเน่ือง
และแสดงให้เห็นขัน้ตอนการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ตัง้แต่ต้นจนจบกระบวนการ 
5. ให้ระบถุงึจดุอ่อนท่ีสามารถยืนยนัว่า
ประเด็นท่ีพบเป็นเหตกุารณ์ไม่ปกติที่
อาจจะเกิดขึน้ได้ในการปฏิบติังานเท่านัน้ 
6. ควรค านงึถงึคณุสมบติัของหลกัฐานการ
ตรวจสอบ ว่ามีความเพียงพอ ความ
น่าเชื่อถือ ความเกี่ยวข้อง  ความครบถ้วน 
7. สามารถใช้แนวทางการตรวจสอบ
เช่นเดียวกบักรณีปฏิบติังานภาคสนาม 

มีผลการตรวจสอบ
ตามแผนปฏิบติัการ
ที่มีความครบถ้วน 
คือ วตัถปุระสงค์ 
การประเมิน
ประสทิธิภาพของ
การควบคมุภายใน 
ตลอดถงึมีการ
ประเมินทดสอบประ
สทิธฺภาพและประ
สทิธฺผลของการ
ควบคมุ ถงึกรณีที่
ไม่ได้ลงปฏิบติังาน
ในภาคสนาม 

น าผลการ
ปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายใน
ไปจดัท ารายงาน
ผลและการ
ติดตามผลต่อไป 

1. นตส.เป็นผู้ รับผิดชอบ และ หผ.วางแผน
และสนับสนนุระบบงานตรวจสอบ เป็น
ผู้ รับผิดชอบ 
2. ห.กพต.เป็นผู้ก ากบัติดตามผลการ
ปฏิบติังาน รับผิดชอบ 

 

วิธีการตรวจสอบ 

 
ขัน้ตอนในการ
ปฏิบติังานตรวจ 
สอบกรณีไม่ลง
ปฏิบติังาน
ภาคสนาม 

 
การสุม่ตวัอย่าง
และการเก็บข้อมลู 

 

เร่ิมต้น 

สิน้สุด 

การระบถุงึ
ข้อบกพร่องหรือ
จดุอ่อนในระบบ
การควบคมุ
ภายใน 

 
ข้อควรค านงึใน
การตรวจสอบ
กรณีไม่ลงปฏิบติั 
งานภาคสนาม 

 
แนวทางการ
ตรวจสอบกรณีไม่
ลงปฏิบติังาน
ภาคสนาม 
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2.4 ขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน  การบันทกึ และการสอบทานผลการตรวจสอบ   

การปฏิบตัิงานตรวจสอบเป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบท่ีได้รับอนมุตัิ 
2.4.1 ทดสอบการควบคมุ  โดยนกัวิชาการตรวจสอบภายในควรระบกุารควบคมุที่ส าคญัเพื่อที่จะน ามาทดสอบ 

โดยก าหนดวตัถุประสงค์ ขอบเขต และแนวทางการทดสอบไว้ด้วย ซึ่งในแนวการทดสอบการควบคุม  
อาจมีหลายแนวทาง อาทิเช่น  การสอบถาม  การสงัเกตการณ์  การตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ   
การท าซ า้  ซึง่การเลอืกวิธีการทดสอบขึน้อยูก่บัลกัษณะของการควบคมุ ความถ่ีการควบคมุ  ความส าคญั
และโอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน  ซึ่งการทดสอบอาจใช้การสุ่มตัวอย่างทัง้วิธี 
ทางสถิติ  และการใช้วิจารณญาณของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน  และการควบคมุนัน้ต้องครอบคลมุ
ทัง้การควบคุมที่ผู้ ปฏิบัติงานต้องด าเนินงาน (Manual contros)  และการควบคุมโดยอัตโนมัติที่
ระบบปฏิบตัิการด าเนินเอง (Automate  Controls)  

2.4.2 การทดสอบการควบคุมในรายละเอียด (Substantive test) เพื่อประเมินโอกาสที่การควบคุมภายใน 
อาจบกพร่อง และหรือตรวจสอบความครบถ้วน  ถูกต้องของรายการ หรือยอดคงเหลือกับเอกสาร
หลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งโดยทัว่ไปมกัเป็นการควบคมุรายการทางการเงิน  การควบคมุเก่ียวกบัความเสีย่ง
จากการทจุริต  และการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย  ระเบียบที่เก่ียวข้อง  ซึ่งอาจจ าเป็นต้องน าเคร่ืองมือช่วย
ในการวิเคราะห์ข้อมลู หรือการใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ช่วยในการวเิคราะห์  การน าคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ตรวจสอบสามารถช่วยหาหลกัฐานประกอบที่กว้างกว่าการใช้เทคนิคอื่น  การใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
ช่วยในการตรวจสอบจะต้องมีการวางแผน  การออกแบบ  การทดสอบ การประมวลผล การสอบทาน
เอกสารตา่ง ๆ ประกอบเพื่อให้มัน่ใจวา่การใช้เทคนิคนัน้ เช่ือถือได้ 

2.4.3 ในการปฏิบตัิงานทกุขัน้ตอน  นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรหารือกบัผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อยืนยนั
ความเข้าใจ และขอเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม  ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่าข้อมูลและเอกสารหลกัฐานที่ได้รับ 
มีความถกูต้องและเช่ือถือได้  

2.4.4 การปฏิบตัิงานตรวจสอบเป็นการรวบรวมข้อมูล  เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ เพื่อใช้แสดงความเห็นในการ
ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่มีอยู่ ช่วยลดความเสี่ยงในกิจกรรมหรือกระบวนงานนัน้ ๆ 
โดยพิจารณาถึงประเด็นด้านตา่ง ๆ ดงันี ้ 
• ความพอเพียงของข้อมลู  และเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ในการตรวจสอบภายในไม่ได้หมายถึง ปริมาณ   

แต่หมายถึงคุณภาพที่ได้จากการตรวจสอบว่ามีความเก่ียวข้องกับประเด็นที่ตรวจสอบหรือไม่ และ 
มีความนา่เช่ือถือได้เพียงใด 

• ปริมาณของข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานในการตรวจสอบขึน้อยูก่บัระดบัความเสี่ยงที่มีอยู่ในกิจกรรม 
หากมีความเสี่ยงสงูควรรวบรวมให้มากขึน้  เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าความเสี่ยงและการควบคมุนัน้  
มีความเหมาะสม 

• ความเช่ือถือได้ของข้อมูลและเอกสารหลกัฐานนัน้ขึน้อยู่กับแหล่งที่มาและลกัษณะของข้อมูลและ
เอกสารหลกัฐาน  เช่น  การได้เอกสารจากแหลง่ภายนอกอ กยท. จะมีความนา่เช่ือถือมากกวา่เอกสาร
ที่จดัท าขึน้ภายใน กยท.  เป็นต้น  
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2.4.5 การบนัทกึผลการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการปฏิบตัิงาน และการแสดงความเห็นในการประเมิน
ประสทิธิผลของการควบคมุภายใน ควรระบเุก่ียวกบัเร่ืองที่ท าการตรวจสอบ    วตัถปุระสงค์การตรวจสอบ 
วิธีการตรวจสอบ  เอกสารหลักฐานที่ได้รับจากการตรวจสอบ  สรุปผลการตรวจสอบ  ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุง  วันที่ที่ปฏิบัติงาน  ช่ือนักวิชาการตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงาน และการอ้างอิง
หมายเลขของกระดาษท าการ  เป็นต้น  

2.4.6 การประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ เพื่อรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และ  
ผลการปฏิบตัิงาน  ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบตัิงานเป็นไปตามที่วางแผนไว้  และผลการตรวจสอบ
ได้รับการสอบทานและปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบตามสถานการณ์อยา่งเหมาะสม   

การบันทกึและการสอบทานงาน 

การบนัทกึการตรวจสอบภายในในการปฏิบตัิงานแตล่ะครัง้ควรประกอบด้วย 
(1) วตัถปุระสงค์และขอบเขตการปฏิบตัิงาน 
(2) แนวทางในการปฏิบตัิงานเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ 
(3) รายละเอียดของวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมที่ท าการตรวจสอบ 
(4) ความเสี่ยง การควบคุมภายในและปัจจัยอื่นที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมที่ตรวจสอบ  รวมถึง

เกณฑ์ในการประเมินผลที่ใช้ในการประเมิน 
(5) การประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง  การค้นหาจุดอ่อนและความไม่มีประสิทธิผล   

การควบคมุที่มากเกินไป ความไมคุ่้มคา่ของการควบคมุ 
(6) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข         
(7) ประเด็นที่นกัวิชาการตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารยงัหาข้อยตุิร่วมกนัไมไ่ด้ 
(8) ปัจจยับง่ชีก้ารทจุริตที่อาจพบจากการตรวจสอบ 
(9) การเปิดเผยการไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายในและเหตผุลของการไม่

ปฏิบตัิตามประกอบด้วย 
• มาตรฐานท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามได้อยา่งเต็มที่ 
• เหตผุลของการไมป่ฏิบตัิตาม 
• ผลกระทบจากการไมป่ฏิบตัิตามมาตรฐานในการปฏิบตัิงานตรวจสอบนี ้

(10) บนัทกึแนวทางในการรายงานผลตอ่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 



 คูม่ือการปฏิบตัิงานการตรวจสอบภายใน ฉบบัปรับปรุง ปี 2561                 แก้ไขเมื่อ : สงิหาคม 2561 
จดัท าโดย : ส านกัตรวจสอบภายใน  
การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.)   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

หน้า 105 

ผังการไหลของกระบวนงาน การปฏิบัตงิาน การบันทกึ และการสอบทานผลการตรวจสอบ  

ชื่อกระบวนการ : การปฏิบตัิงาน การบนัทกึ 
และการสอบทานผลการตรวจสอบ 

ผู้ รับผิดชอบ :  หวัหน้ากองพฒันาและสนบัสนนุงานตรวจสอบ 
ตวัชีว้ดัของกระบวนการ  
แผนการตรวจสอบได้รับการอนมุติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนปีบญัชีถดัไป 

ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อน

หน้า 
ปัจจัยน าเข้า ขัน้ตอนและผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ลูกค้า/ผู้น าไปใช้
กระบวนการ

ถัดไป 

กรอบเวลา/
ตัวชีว้ัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ตามรอบ
ระยะเวลาของ
การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบแต่ละ
ครัง้ 

 
  

การวบรวมข้อมลู 
หลกัฐาน 

 

ขัน้ตอนการ
ปฏิบติังาน การ
บนัทกึ และการ
สอบทานผลการ
ตรวจสอบ 
 

ทดสอบการ
ควบคมุ 
 

 

1. .ให้ระบกุารควบคมุที่ส าคญัที่จะน ามา
ทดสอบ โดยก าหนดวตัถปุระสงค์ ขอบเขต 
และแนวทางการทดสอบ เช่น การสอบถาม 
การสมัภาษณ์ การท าซ า้ 
2. จะต้องมีการทดสอบการควบคมุใน
รายละเอียด เพื่อประเมินโอกาสที่การ
ควบคมุภายในอาจบกพร่อง 
3. ในทกุขัน้ตอนควรหารือกบัผู้ปฏิบติังานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อยืนยนัความเข้าใจและขอ
เอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
4. การรวบรวมข้อมลูจะต้องพจิารณาถงึ 
ความพอเพียงของข้อมลู  ปริมาณของ
ข้อมลู และความน่าเชื่อได้ของข้อมลู 
5. การบนัทกึผลการตรวจสอบควรระบุ
เกี่ยวกบัเร่ืองที่ท าการทดสอบ วตัถุประสงค์
การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เอกสาร
หลกัฐานท่ีได้รับจากการตรวจสอบ สรุปผล
การตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ 
6. การประชมุร่วมกบัผู้บริหารหน่วยรับ
ตรวจ จะต้องรายงานความคืบหน้า และผล
การปฏิบติังานตรวจสอบ  ว่าเป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบ  

บนัทกึการ
ปฏิบติังานตรวจสอบ
ที่เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริงจากการ
สอบทาน  

น าบนัทกึการ
ตรวจสอบไป
จดัท ารายงาน
การตรวจสอบ 

1. นตส.เป็นผู้ รับผิดชอบ และ หผ.วางแผน
และสนับสนนุระบบงานตรวจสอบ เป็น
ผู้ รับผิดชอบ 
2. ห.กพต.เป็นผู้ก ากบัติดตามผลการ
ปฏิบติังาน รับผิดชอบ 

 

ทดสอบการ
ควบคมุใน
รายละเอียด 

 
การหารือกบัผู้
ปฏิบติัที่เกี่ยวข้อง
ในทกุขัน้ตอน 
 

 

เร่ิมต้น 

สิน้สุด 

การบนัทกึผลการ
ตรวจสอบ 

 
การประชมุร่วมกบั
ผู้บริหารหน่วยรับ
ตรวจ 
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2.5 กระดาษท าการ (Working Paper) 

ในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบนัน้ นักวิชาการตรวจสอบภายในจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลหรือ
หลักฐานต่าง ๆ ที่ได้รับจากการตรวจสอบ  ทัง้นี ้ข้อมูลหรือหลกัฐานเหล่านัน้อาจเกิดขึน้จากการจัดท าโดย
นกัวิชาการตรวจสอบภายในเอง หรือได้รับจากหน่วยรับตรวจ หรือจากบคุคลหรือหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง
ต่าง ๆ  การเก็บรวบรวมข้อมูลหรือหลกัฐานนัน้   นักวิชาการตรวจสอบภายในอาจมีการใช้วิธีการตรวจสอบ 
หลาย ๆ วิธี เพื่อให้ได้มาซึ่งหลกัฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพียงพอ  ดงันัน้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจดัเก็บข้อมูล
หรือหลกัฐานท่ีได้จากการตรวจสอบให้เป็นหมวดหมู ่เพื่อใช้ส าหรับการอ้างอิงได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

กระดาษท าการต้องได้รับการสอบทานและลงนามการสอบทานในกระดาษท าการโดยหัวหน้าทีม
ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมาย 

2.5.1 ความหมายและประโยชน์ของกระดาษท าการ 

 กระดาษท าการ หมายถึง เอกสารที่นกัวิชาการตรวจสอบภายในจดัท าขึน้เพื่อบนัทกึข้อมลูหรือหลกัฐาน
ตา่ง ๆ ท่ีนกัวิชาการตรวจสอบภายในเก็บรวบรวมหรือจดัท าในระหว่างการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยข้อมลูหรือ
หลกัฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ วิธีการตามแนวทางการตรวจสอบ ขอบเขตในการตรวจสอบ การวิเคราะห์ 
การประเมินผลและการหาข้อสรุป เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการจดัท ารายงานการตรวจสอบภายใน  กระดาษท าการ 
ที่นกัวิชาการตรวจสอบภายในจดัท าอาจอยู่ในรูปแบบของสื่อหลาย ๆ ประเภท  เช่น แผ่นกระดาษ เทป รูปถ่าย 
แผน่ดิสก์ สือ่ทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่น ๆ  

นกัวิชาการตรวจสอบภายในจะต้องจัดท ากระดาษท าการขึน้เพื่อใช้สนับสนุนผลการตรวจสอบ และ
ข้อเสนอแนะจากประเด็นต่าง ๆ ที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบแล้วน าไปจดัท ารายงานการตรวจสอบเพื่อ
สือ่สารให้กบัหนว่ยรับตรวจทราบ และปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะตอ่ไป 

ประโยชน์ของกระดาษท าการมีหลายประการซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้
1) เพื่อจ าแนกข้อสงัเกตที่พบและน าประเด็นข้อสงัเกตที่มีสาระส าคญั   ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อช่วย

ในการท างาน แนวทาง และวิธีการแก้ไขส าหรับประเด็นดงักลา่ว และเป็นข้อมลูในการจดัท ารายงาน
การตรวจสอบ และสื่อสารผลการตรวจสอบให้แก่หน่วยงานผู้ รับตรวจได้ทราบและน าไปปรับปรุง
ประสทิธิภาพของการควบคมุภายในของ กยท. 

2) เพื่อใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานของนักวิชาการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้
ข้อมูลต่าง ๆ จากกระดาษท าการในการจัดท าแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)  ก าหนด
ระยะเวลา และขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
การตรวจสอบ 

3) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ สอบบัญชีภายนอกหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน เพื่อให้ทราบจุดอ่อนของการควบคุมภายในเบือ้งต้น   รวมถึงความจ าเป็นในการ
ตรวจสอบซ า้ (Re-performance) 
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4) เพื่อให้ผู้ประเมินใช้เป็นพืน้ฐานในการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของนกัวิชาการตรวจสอบ
ภายใน รวมทัง้เป็นหลกัฐานในการอ้างอิงว่าการปฏิบตัิงานของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน  และ
ทีมงานตรวจสอบมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
การตรวจสอบภายใน 

5) ในบางครัง้ กระดาษท าการสามารถใช้เป็นหลกัฐานอ้างอิงได้ เช่น กรณีมีการเรียกร้องค่าเสียหาย
ตามกรมธรรม์ประกนัภยั  หรือกรณีที่มีการทจุริต  หรือกรณีที่มีคดีฟอ้งร้อง 

6) เพื่อเป็นเอกสารตวัอยา่งหรือเป็นแนวทางในการตรวจสอบส าหรับนกัวิชาการตรวจสอบภายใน 

7) อยา่งไรก็ตาม นกัวิชาการตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบงานท่ีเคยมีการตรวจสอบ
ไปแล้ว ก็จะสามารถใช้กระดาษท าการเดิมเพื่อศกึษาและก าหนดแนวทางในการตรวจสอบครัง้ใหมไ่ด้ 

2.5.2 รูปแบบและเนือ้หาของกระดาษท าการ 

ในการจดัท ากระดาษท าการนัน้ บางครัง้อาจไมส่ามารถก าหนดรูปแบบให้เป็นแบบมาตรฐานโดยเฉพาะ   
ทัง้นี ้รูปแบบของกระดาษท าการจะขึน้อยู่กบัดลุพินิจ  วิจารณญาณ  ความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์
ของนกัวิชาการตรวจสอบภายในแต่ละคน อีกทัง้ยงัขึน้อยู่กบัประเภทของกระดาษท าการท่ีจดัท า  เช่น  กระดาษ 
ท าการที่เป็นตวัเลขอาจจดัท าในรูปของตารางเปรียบเทียบ กระดาษท าการที่เป็นการสมัภาษณ์ผู้ รับตรวจสอบ 
อาจอยู่ในรูปแบบการบรรยาย กระดาษท าการที่เก่ียวข้องกับขัน้ตอนการปฏิบัติงานอาจแสดงเป็นภาพแสดง
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานและการควบคมุภายใน  เป็นต้น 

อยา่งไรก็ตามเนือ้หาในกระดาษท าการ ควรครอบคลมุถึงเนือ้หาดงัตอ่ไปนี ้

1) ข้อมูลทัว่ไปของกระดาษท าการที่จัดท า การระบุถึง ช่ือหน่วยรับตรวจ ช่ือกระบวนการปฏิบตัิงาน 
ที่ตรวจสอบ ช่ือนกัวิชาการตรวจสอบภายใน วนัท่ีตรวจสอบ ช่ือผู้สอบทาน วนัท่ีสอบทาน เป็นต้น  

2) วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ  ขอบเขตการตรวจสอบ  ผลการตรวจสอบ  เคร่ืองหมายอ้างอิงที ่
ใช้ในการตรวจสอบพร้อมค าอธิบายเคร่ืองหมายอ้างอิงที่ใช้ สรุปข้อสงัเกตที่ได้จากการตรวจสอบ
พร้อมข้อเสนอแนะ 

3) เลขทีก่ระดาษท าการ ในกรณีที่การตรวจสอบประกอบด้วยการตรวจสอบหลาย ๆ เร่ือง ดงันัน้กระดาษ
ท าการย่อยในแต่ละเร่ืองอาจต้องก าหนดเลขที่ของกระดาษท าการเพื่อใช้อ้างอิงกบักระดาษท าการ
หลกั และระบวุตัถปุระสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบให้สอดคล้องกบักระดาษท าการหลกั 

4) เลขที่ที่ใช้ในการอ้างอิงเอกสารหลกัฐานหรือข้อมลูที่สนบัสนนุข้อสงัเกตที่พบจากการตรวจสอบและ
ข้อสรุปจากการตรวจสอบ 
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รายละเอียดของประเด็นท่ีพบจากการตรวจสอบควรระบใุห้ชดัเจนในกระดาษท าการ ซึง่อาจบนัทึกอยูใ่นรูปแบบ
ตา่ง ๆ แล้วแตก่รณี ดงันี ้

1) บนัทกึประเด็นท่ีตรวจสอบเป็นรายการๆ (List) 
2) จดัท าเป็นข้อมลูวิเคราะห์และเปรียบเทียบ (Analytical) 
3) จดัท าเป็นรายการกระทบยอด (Reconciliation)  
4) ทดสอบการค านวณ (Computation) 
5) การเขียนแบบบรรยาย (Narrative) เช่น ข้อมลูที่ได้มาจากการสมัภาษณ์หนว่ยรับตรวจ  เป็นต้น 
6) รูปภาพประกอบการอธิบายรายละเอียด (Photograph) 
7) กระดาษท าการสรุป 

ดงันัน้  ไม่ว่านกัวิชาการตรวจสอบภายในจะบนัทึกประเด็นที่ตรวจพบในกระดาษท าการในรูปแบบใด 
ตามที่กลา่วไว้ข้างต้นก็ตาม นกัวิชาการตรวจสอบภายในจะต้องระบดุ้วยว่าประเด็นที่ตรวจพบนัน้มีที่มาอย่างไร 
ใช้วิธีการตรวจสอบอยา่งไร พร้อมทัง้ระบขุ้อสงัเกต และให้ข้อเสนอแนะด้วยเช่นกนั   

(โปรดอ้างอิงถึง ตวัอยา่งแนวทางการตรวจสอบและกระดาษท าการ ตามเอกสารแนบ 9) 

2.5.3 ลักษณะของกระดาษท าการที่ดี 

ลกัษณะทัว่ ๆ ไปของกระดาษท าการท่ีดี ควรมีลกัษณะดงันี ้
1) มีความถกูต้องและสมบรูณ์ 

ในกระดาษท าการต้องบันทึกข้อมูลหรือหลักฐานที่ได้รับจากการตรวจสอบให้ครบถ้วน  
เป็นจริง เช่ือถือได้ และต้องมีความสมัพันธ์กับการสรุปผลการตรวจสอบ ถ้าเป็นตวัเลขจะต้องมีการ
ค านวณที่ถูกต้อง เนือ้หาที่บันทึกในกระดาษท าการควรเป็นประเด็นส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ  
ซึง่จะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องหรือสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบ  

2) เป็นระเบียบ เรียบร้อย เข้าใจง่าย สะดวกตอ่การสอบทาน 
เนื่องจากกระดาษท าการท่ีนกัวิชาการตรวจสอบภายในจดัท าขึน้ จะถกูใช้ในการอ้างอิงหรือ

สอบทานในภายหลงั ดงันัน้เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ ใช้ประโยชน์จากกระดาษท าการ จึงควรจดัท า
ขึน้โดยจดัแบ่งเป็นหมวดหมู่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งครอบคลมุถึงรูปแบบและเนือ้หาที่ระบุ
ในหัวข้อของกระดาษท าการ พร้อมทัง้บันทึกด้วยลายมือ หรือใช้ภาษาที่เข้าใจ ได้ง่าย  ในกรณีที่ 
การตรวจสอบประกอบด้วยการตรวจสอบหลาย ๆ เร่ือง กระดาษท าการย่อยในแต่ละเร่ืองควรก าหนด
เลขที่ของกระดาษท าการเพื่อใช้อ้างอิง และสอดคล้องกบักระดาษท าการหลกั 
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3) กระดาษท าการควรเป็นรูปแบบเดียวกนั 
แม้ว่าในการตรวจสอบบางครัง้อาจไม่สามารถก าหนดรูปแบบของกระดาษท าการที่เป็น

มาตรฐานได้  แต ่สตส. อาจก าหนดรูปแบบของกระดาษท าการส าหรับการตรวจสอบภายในในขัน้ตอน
การปฏิบัติงานหลักหรือการตรวจสอบในขัน้ตอนที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง  เพื่อให้นักวิชาการ
ตรวจสอบภายในมีแนวทางในการจดัท าในรูปแบบเดียวกนัและง่ายต่อการสอบทานของหวัหน้าทีมหรือ
ผู้บริหารของ สตส. 

2.5.4 เคร่ืองหมายที่ใช้ในกระดาษท าการ 
ในการจัดท ากระดาษท าการนัน้ นกัวิชาการตรวจสอบภายในอาจจะใช้เคร่ืองหมายในการตรวจสอบ 

เพื่อระบวุ่าประเด็นที่พบจากการตรวจสอบในแต่ละประเด็นนัน้ นกัวิชาการตรวจสอบภายในใช้วิธีการตรวจสอบ
วิธีใด จากแหลง่ข้อมลูแหล่งไหน เคร่ืองหมายที่ใช้ในการตรวจสอบนัน้ อาจจะเป็นตวัเลข ตวัอกัษร เคร่ืองหมาย
ทางเรขาคณิต หรือสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ตามความเหมาะสม 

เนื่องจากเคร่ืองหมายที่ใช้ในการตรวจสอบภายในนัน้ ไม่มีการก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน หรือไม่มี
แนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทัว่ไป  ดงันัน้ นักวิชาการตรวจสอบภายในอาจจะใช้เคร่ืองหมายในการ
ตรวจสอบในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยนักวิชาการตรวจสอบภายในจะต้องบันทึกเคร่ืองหมายที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ  พร้อมทัง้อธิบายรายละเอียดความหมายของแตล่ะเคร่ืองหมายให้ชดัเจน  ดงันี ้  

O = ใช่ /  มี / ถกูต้อง 
X = ไมใ่ช่ /ไมม่ี /ไมถ่กูต้อง  
N/A = ไมม่ีเร่ืองเก่ียวกบัค าถาม             

2.5.5  การสอบทานกระดาษท าการ  
1) ควรสอบทานความครบถ้วนของเอกสารหลกัฐานที่นกัวิชาการตรวจสอบภายในจะต้องจดัเก็บไว้  

ในแฟ้มกระดาษท าการนอกเหนือจากกระดาษท าการที่ได้จัดท าตามแนวทางการตรวจสอบ  เช่น  
รายงานผลการประเมินความเสีย่ง  รายงานผลการประเมินคณุภาพการควบคมุภายใน  ร่างรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน  หนงัสือน าสง่ต่าง ๆ  และรายงานผลการตรวจสอบฉบบั
สมบรูณ์ 

2) สอบทานความถกูต้องและครบถ้วนของการจดัท ากระดาษท าการส าหรับรายการที่มีความส าคญั
เป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบ  รวมทัง้สอบทานว่ากระดาษท าการแต่ละเร่ืองมีกระดาษท าการ
ประกอบอยา่งเพียงพอและเหมาะสม  

3) สอบทานกระดาษท าการ ได้บนัทึกเร่ืองที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวข้องกับการตดัสินใจอย่างเพียงพอ 
และมีเหตผุลเพียงพอตอ่การใข้ดลุยพินิจภายใต้สถานการณ์นัน้ ๆ  ซึง่ได้จดับนัทกึไว้อยา่งเหมาะสม  
ครบถ้วน   
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4) สอบทานการลงลายมือช่ือนกัวิชาการตรวจสอบภายใน  ผู้สอบทาน  วนัท่ี แสดงไว้ครบถ้วน   
5) สอบทานความถูกต้องของตวัเลขและข้อสงัเกตจากการตรวจสอบ ระหว่างกระดาษท าการ  และ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน  โดยสอบทานกระดาษท าการท่ีมีข้อสงัเกตที่มีสาระส าคญัจากการ
ตรวจสอบทีร่ะบใุนกระดาษท าการได้รายงานไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ     

 (โปรดอ้างอิงถึงตวัอยา่งแบบสอบทานงานตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ 24) 

2.5.6 การจัดเก็บและการควบคุมดูแล 

การควบคุมดูแล 

ภายหลงัจากที่นกัวิชาการตรวจสอบภายในจดัท ากระดาษท าการแล้วเสร็จ จะต้องมีนกัวิชาการ
ตรวจสอบภายใน หรือนกัวิชาการตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์มากกว่าท าหน้าที่เป็นผู้สอบทาน 
เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า ได้มีการจดัท ากระดาษท าการครบถ้วน มีเนือ้หาสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของ
การตรวจสอบในแต่ละเร่ืองที่ตรวจสอบ และปฏิบตัิงานเป็นไปตามข้อก าหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ในการจดัท ากระดาษท าการ โดยผู้สอบทานต้องลงช่ือผู้สอบทานและวนัที่สอบทานในกระดาษท าการให้
ชดัเจน 

การจัดเก็บ 

หน้าที่และความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับการควบคุมดูแลกระดาษท าการ การจัดเก็บและ
ระยะเวลาในการจัดเก็บกระดาษท าการ ควรก าหนดให้สอดคล้องกับนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติของ 
กยท. ในการจัดเก็บเอกสารอื่น ๆ   และให้เป็นไปตามข้อก าหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องในการจัดท า
กระดาษท าการแต่ละเร่ือง  เนื่องจากกระดาษท าการอาจมีการจัดท าขึน้ เป็นจ านวนมาก หากไม่มี 
การควบคมุการจดัเก็บกระดาษท าการท่ีดีแล้วอาจมปัีญหาตอ่ผู้ใช้กระดาษท าการในภายหลงั การก าหนด
ระยะเวลาการจดัเก็บเอกสารการปฏิบตัิงานตรวจสอบ และกระดาษท าการควรจดัเก็บในระยะเวลา 5 ปี 

ลักษณะของการจัดเก็บกระดาษท าการ 

1) กระดาษท าการแต่ละแผ่นควรมีการก าหนดเลขที่ไว้ โดยเลขที่กระดาษท าการที่ได้ก าหนดขึน้นัน้ 
นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรบนัทึกเป็นทะเบียนและก าหนดเลขที่ในแต่ละหลกัว่าหมายถึงอะไร 
ในบางครัง้กระดาษท าการเร่ืองหนึ่งอาจอ้างอิงถึงกระดาษท าการอื่น ๆ ได้   ดงันัน้ เลขที่ของกระดาษ
ท าการจะช่วยในการจัดเก็บกระดาษท าการแต่ละเร่ืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกต่อการ
ค้นหาและอ้างถึง  ส าหรับกระดาษท าการที่จัดท าในรูปสื่ออื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นแผ่นกระดาษก็ควร
พิจารณาถึงการส ารองข้อมลู (Backup) ด้วยเช่นกนั  หากสือ่ดงักลา่วเกิดความเสยีหายและควรจดัท า
ทะเบียนควบคมุการส ารองข้อมลูดงักลา่วไว้ด้วย 
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2) เนื่องจากกระดาษท าการที่นกัวิชาการตรวจสอบภายในจัดท าขึน้มีมากมายหลายประเภท  ดงันัน้ 
ควรแบ่งประเภทการจดัเก็บออกเป็น 2 ประเภท คือ  การจัดเก็บในแฟ้มถาวร  และการจัดเก็บใน
แฟ้มปัจจุบัน  โดยกระดาษท าการที่สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้อ้างอิงได้เป็นระยะเวลานาน หรือ  
มีการใช้เป็นประจ า เช่น ผงัโครงสร้าง กยท. ภาพแสดงขัน้ตอนการปฏิบตัิงานและการควบคมุภายใน 
เอกสารส าคัญต่าง ๆ เป็นต้น  กระดาษท าการเหล่านี ้นักวิชาการตรวจสอบภายในควรจัดเก็บไว้
รวมกนัในแฟ้มที่เรียกวา่ “แฟ้มถาวร”   สว่นกระดาษท าการบางประเภทท่ีเป็นกระดาษท าการเฉพาะ
เร่ืองที่ตรวจสอบ  เช่น  จดหมายขอค ายืนยนัยอด  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ  การกระทบยอดและ
พิสูจน์ความถูกต้องของยอดคงเหลือ เป็นต้น  ควรจัดเก็บอยู่ในแฟ้มที่เรียกว่า “แฟ้มปัจจุบัน” 
โดยแฟ้มปัจจุบันและแฟ้มถาวร  นักวิชาการตรวจสอบภายในควรจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ 
เพื่อสะดวกตอ่การค้นหา  เช่น จดัหมวดหมูต่ามช่ือของหนว่ยงาน  หรือตามเร่ืองที่ตรวจสอบ  เป็นต้น 

3) แฟ้มกระดาษท าการควรจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บเฉพาะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  
เช่น  การจัดวางแฟ้มกระดาษท าการ  ความสะอาดของสถานที่จัดเก็บ  นอกจากนี ้เพื่อป้องกัน 
การสูญหายของข้อมูลการตรวจสอบ ควรมอบหมายให้มีผู้ ท าหน้าที่ควบคุมดูแลสถานที่จัดเก็บ  
ซึ่งครอบคลมุถึงการจดัท าทะเบียนการเข้า-ออกสถานที่จดัเก็บและการเคลื่อนไหวของแฟ้มกระดาษ
ท าการดงักลา่วด้วย 

นอกจากนี ้ สตส. ควรควบคุมดูแลการเปิดเผยกระดาษท าการต่อบุคคลต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก 
ดงันัน้  การเปิดเผยกระดาษท าการตอ่บคุคลตา่ง ๆ ควรตระหนกัในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1) กระดาษท าการเป็นสมบตัิของ กยท. อยู่ในความควบคมุดแูลของ สตส. และเปิดเผยเฉพาะบคุคลที่
ได้รับการอนญุาตเทา่นัน้ 

2) กระดาษท าการจะเปิดเผยตอ่หนว่ยรับตรวจเทา่นัน้ 

3) หากบคุคลภายนอกจะขอดกูระดาษท าการของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน  ผอ.สตส. ควรต้องหารือ
กับผู้บริหารระดับสูงของ กยท.  คณะกรรมการตรวจสอบ  หรือหารือกับที่ปรึกษากฎหมายตามที่
เห็นสมควรก่อน 
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ผังการไหลของกระบวนงาน การจัดท ากระดาษท าการ 

ชื่อกระบวนการ : การจดัท ากระดาษท าการ ผู้ รับผิดชอบ :  หวัหน้ากองพฒันาและสนบัสนนุงานตรวจสอบ 
ตวัชีว้ดัของกระบวนการ  
แผนการตรวจสอบได้รับการอนมุติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนปีบญัชีถดัไป 

ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อน

หน้า 
ปัจจัยน าเข้า ขัน้ตอนและผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ลูกค้า/ผู้น าไปใช้
กระบวนการ

ถัดไป 

กรอบเวลา/
ตัวชีว้ัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

ตามรอบ
ระยะเวลาของ
การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 
แต่ละครัง้ 

 

3. การจัดท ารายงานการตรวจสอบและการตดิตามผล 

กระดาษท าการ 
(Working 
Paper) 

ความหมายและ
ประโยชน์ 

 

1. ศกึษาองค์ประกอบของกระดาษท าการที่
ดีน ามาจดัท าเพื่อให้สามารถพิสจูน์และมี
ความเชื่อมัน่ถงึกิจกรรมเสีย่งที่จะ
ตรวจสอบ 
2. ออกแบบกระดาษที่มีรูปแบบและเนือ้หา 
ที่เหมาะสมกบักิจกรรม เช่น แบบการ
บรรยาย เปรียบเทียบ สมัภาษณ์ เพื่อน าไป
วางแผนการปฏิบติังาน  
3. จดัท ากระดาษท าการที่ดีโดยจะต้อง
ก าหนดมีการบนัทกึข้อมลูที่ได้รับอย่าง
ครบถ้วน เป็นระเบยีบ เรียบร้อย เข้าใจง่าย 
สะดวกต่อการสอบทาน และควรเป็น
รูปแบบเดียวกนั 
4. การก าหนดเคร่ืองหมายที่ใช้ในกระดาษ
ท าการให้เป็นรูปแบบเดียวกนั 
5. มีการสอบทานกระดาษท าการอย่าง
เหมาะสม  
6. จะต้องมีการก าหนดเลขท่ีไว้ก ากบัว่า
หมายถงึอะไร อ้างอิงถงึกระดาษท าการ
สว่นอื่นอย่างไร 
 

กระดาษท าการที่มี
ลกัษณะ
องค์ประกอบที่ดี 
สามารถให้ความ
เชื่อมัน่และพิสจูน์ถงึ
ความเสีย่งที่ได้
ประเมินไว้ 

น าไปประกอบ
แนวทางการ
ตรวจสอบและ
จดัท ารายงาน
การตรวจสอบ 

1. นตส.เป็นผู้ รับผิดชอบ และ หผ.วางแผน
และสนับสนนุระบบงานตรวจสอบ เป็น
ผู้ รับผิดชอบ 
2. ห.กพต.เป็นผู้ก ากบัติดตามผลการ
ปฏิบติังาน รับผิดชอบ 

 

รูปแบบและ
เนือ้หา 

 
ลกัษณะของ
กระดาษท าการ 
ที่ดี 
 

 เคร่ืองหมายที่ใช้
ในกระดาษท าการ 

 
การสอบทาน
กระดาษท าการ 

 การจดัเก็บและ
การควบคมุดแูล 

 

เร่ิมต้น 

สิน้สุด 
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3.1 การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

การจดัท ารายงานผลการตรวจสอบมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน เนื่องจาก
เป็นการสื่อสารผลที่ได้จากการตรวจสอบให้กบัผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบและด าเนินการปรับปรุงเปลีย่นแปลงขัน้ตอน
การปฏิบตัิงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า กยท. จะสามารถบรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ดียิ่งขึน้  พร้อมทัง้
เป็นการแสดงถึงการเพิ่มมูลค่า (Value-Added) ของงานตรวจสอบภายในให้กับ กยท. ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ลกัษณะของการรายงานท่ีดีมีดงัตอ่ไปนี ้

ลักษณะของรายงานที่ดี 

เมื่อเสร็จสิน้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแล้ว นักวิชาการตรวจสอบภายในควรจัดท ารายงาน 
การตรวจสอบโดยลกัษณะของการรายงานที่ดีควรมีความถูกต้อง เที่ยงธรรมและปราศจากอคติ ข้อมูลที่ใช้ใน 
การรายงานต้องชดัเจนและตรงประเด็น  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ลักษณะของรายงานที่ด ี ค าอธิบาย 

• ถกูต้อง (Accuracy) ➢ รายงานผลการปฏิบัติงานต้องมีความถูกต้อง ข้อความและตัวเลขต่าง ๆ 
รวมทัง้เอกสารอ้างอิงต้องมาจากหลกัฐานที่น่าเช่ือถือ  การรายงานข้อมูล
ต่างๆ ต้องเป็นข้อมลูที่นกัวิชาการตรวจสอบภายในได้ทราบหรือได้พิจารณา
แล้ววา่เป็นสิง่ที่ตรงตามข้อเท็จจริง 

• ชัดเจน (Clarity)   ➢ หมายถึงความสามารถในการสื่อข้อความหรือความต้องการของนกัวิชาการ
ตรวจสอบภายใน  หรือสิ่งที่ต้องการเสนอให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจเช่นเดียวกบั
นกัวิชาการตรวจสอบภายใน  โดยไมต้่องมีการตีความหรืออธิบายเพิ่มเติม   

• สัน้/กระชับได้ใจความ
(Conciseness) 

➢ หมายถึงการรายงานเฉพาะสาระส าคัญและที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่ต้องการ
รายงาน  โดยตดัข้อความ  ความคิด ค าพูดที่ฟุ่ มเฟือย  หรือสิ่งที่ไม่เก่ียวข้อง
โดยตรงออก 

• ทันเวลา (Timeliness)   ➢ การเสนอรายงานต้องด าเนินการภายในเวลาที่เหมาะสม ทนัต่อสถานการณ์  
นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรพิจารณาวา่สิง่ที่ตรวจพบมีความส าคญัและ
มีผลกระทบรุนแรงเพียงใด หากเป็นเร่ืองที่มีผลกระทบรุนแรงมาก นกัวิชาการ
ตรวจสอบภายในควรพิจารณาจดัท ารายงานระหวา่งกาลในขณะท่ีปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้บริหารทราบได้อยา่งทนัทว่งที 

• สร้างสรรค์ (Constructive) ➢ การรายงานควรแสดงให้เห็นข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นเหตุเป็นผล พร้อมทัง้มุ่ง
ประเด็นการแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ไม่เป็นการวิพากษ์ 
วิจารณ์ข้อบกพร่องตา่ง ๆ โดยไมใ่ห้ข้อเสนอแนะท่ีเหมาะสม  
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ลักษณะของรายงานที่ด ี ค าอธิบาย 

• จูงใจ (Pursuance)   ➢ การเสนอรายงานควรสอดคล้องตอ่เนื่องกนัตัง้แต่เร่ิมจนสิน้สดุการปฏิบตัิงาน 
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงประเด็นปัญหาตา่ง ๆ ตลอดจนสาเหตขุองสิง่ที่ต้องการ
น าเสนอ พร้อมทัง้ท าให้ผู้ อ่านรายงานยอมรับและเกิดความต้องการแก้ไข
ปัญหา โดยมุ่งประเด็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อ กยท. และ 
ให้ผู้อา่นทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้หากไม่ด าเนินการแก้ไข   

กลุ่มผู้ใช้รายงาน 

เนื่องจากกลุม่ผู้ ใช้รายงานจากการตรวจสอบภายในมีความหลากหลาย  นกัวิชาการตรวจสอบภายใน 
จึงควรพิจารณาถึงลกัษณะการรายงานท่ีแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะการใช้งานของผู้ใช้แตล่ะกลุม่  ดงัตอ่ไปนี ้

กลุ่มผู้ใช้รายงาน ความต้องการในการใช้รายงาน ลักษณะของการรายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
และผู้บริหารระดบัสงู  

▪ ข้อมลูที่มุง่ประเด็นที่ส าคญัตอ่การ
ด าเนินงานในระดบัส านกังาน 

▪ การแจ้งประเด็นที่ส าคญัรุนแรงให้ทราบ
อยา่งทนัทว่งที  

▪ การได้รับข้อมลูวา่ผู้บริหารในแตล่ะ
กระบวนการมีการด าเนินการแก้ไข
ประเด็นปัญหาตา่ง ๆ อยา่งสมเหต ุ
สมผล  

▪ รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
(Executive summary) 

▪ รายงานการตรวจสอบภายใน  
▪ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ าไตรมาส  
▪ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ าปี 

ผู้บริหารหนว่ยรับตรวจ ▪ ข้อมลูส าหรับการประเมินประสทิธิภาพ
ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน  

▪ การแจ้งประเด็นที่ส าคญัให้ทราบอยา่ง
ทนัทว่งที  

▪ การได้รับข้อมลูวา่ผู้บริหารได้มกีาร
ด าเนินการแก้ไขประเด็นปัญหาตา่ง ๆ 
อยา่งสมเหตสุมผล 

▪ รายงานการตรวจสอบภายใน 
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กลุ่มผู้ใช้รายงาน ความต้องการในการใช้รายงาน ลักษณะของการรายงาน 

ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงในกระบวนการนัน้ๆ 

▪ การแจ้งประเด็นที่ส าคญัที่สง่ผลกระทบ
ตอ่ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานและการ
ควบคมุภายในให้ทราบอยา่งทนัทว่งที  

▪ ข้อเสนอแนะท่ีได้รับความเห็นพ้องจาก
หนว่ยรับตรวจ 

▪ ข้อมลูที่เพียงพอในการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

▪ แผนปฏิบตัิการปรับปรุงระบบ 
การควบคมุภายใน 

▪ รายงานสรุปประเด็นท่ีตรวจพบ 
(เอกสารท่ีใช้ระหวา่งการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบภายใน) 

▪ รายงานการตรวจสอบภายใน 

ผู้สอบบญัชี  ▪ ข้อมลูที่เพียงพอตอ่การใช้รายงานของ
นกัวิชาการตรวจสอบภายในเพื่อ
ประกอบการแสดงความคิดเห็น  

▪ รายงานการตรวจสอบภายใน 

 
  



 คูม่ือการปฏิบตัิงานการตรวจสอบภายใน ฉบบัปรับปรุง ปี 2561                 แก้ไขเมื่อ : สงิหาคม 2561 
จดัท าโดย : ส านกัตรวจสอบภายใน  
การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.)   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

หน้า 116 

ผังการไหลของกระบวนงาน การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ  
 

ชื่อกระบวนการ : การจดัท ารายงาน 
ผลการตรวจสอบ 

ผู้ รับผิดชอบ :  หวัหน้ากองตรวจสอบ 
ตวัชีว้ดัของกระบวนการ  
แผนการตรวจสอบได้รับการอนมุติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนปีบญัชีถดัไป 

ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อน

หน้า 
ปัจจัยน าเข้า ขัน้ตอนและผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ลูกค้า/ผู้น าไปใช้
กระบวนการ

ถัดไป 

กรอบเวลา/
ตัวชีว้ัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ตามรอบ
ระยะเวลาของ
การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 
แต่ละครัง้ 

 

การจดัท า
รายงานผลการ
ตรวจสอบ 

ลกัษณะของ
รายงานท่ีดี 
 

 

1. จดัท ารายงานมีลกัษณะที่ดีคือ ถกูต้อง 
ชดัเจน สัน้/กระชบัได้ใจความ ทนัเวลา 
สร้างสรรค์ จงูใจ 
2. ก าหนดขอบเขตกลุม่ผู้ใช้ให้ชดัเจนของ
รายงานการตรวจสอบ เช่น กลุม่
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร
ระดบัสงู  กลุม่ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ  กลุม่
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในกระบวนการ
นัน้ ๆ และกลุม่ผู้สอบบญัชี 

หลกัการของการ
จดัท ารายงานท่ีดี 

น าไปปรับใช้ใน
การจดัท า
รายงานผลการ
ตรวจสอบ 

1. นตส.เป็นผู้ รับผิดชอบ และ หผ. เป็น
ผู้ รับผิดชอบ 
2. หวัหน้ากองตรวจสอบหรือหวัหน้าทีม
ตรวจสอบเป็นผู้ก ากับติดตามผล 
การปฏิบติังาน รับผิดชอบ 

 

กลุม่ผู้ใช้รายงาน 

 

เร่ิมต้น 

สิน้สุด 
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3.2 ขัน้ตอนการจัดท ารายงานการตรวจสอบ 

การจดัท ารายงานการตรวจสอบสามารถ แบง่ออกได้เป็น 4 ขัน้ตอน  แสดงดงัแผนภาพด้านลา่งนี ้

 

 

 

 

 
3.2.1 การเตรียมการจัดท ารายงานการตรวจสอบ 

ในการเตรียมการจัดท ารายงานการตรวจสอบ นกัวิชาการตรวจสอบภายในสามารถใช้ข้อมูล
จากกระดาษท าการที่ได้มีการบันทึกการรวบรวมเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ในระหว่างการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ เพื่อประกอบการสรุปผลจากการตรวจสอบโดยการจัดท าข้อสังเกตจากการตรวจสอบ  
(Findings) ข้อเสนอแนะ (Recommendations) และการสรุปผล (Conclusions) ดงัแนวทางตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ (Findings) 

จากกระดาษท าการของนักวิชาการตรวจสอบภายในที่ได้เก็บรวบรวมข้อเท็จจริงต่าง ๆ  
ในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน นกัวิชาการตรวจสอบภายในสามารถจัดท าข้อสงัเกตจาก 
การตรวจสอบ (Findings) ซึ่งประกอบด้วยประเด็นที่ส าคญัต่าง ๆ ที่ได้จากการเปรียบเทียบข้อเท็จจริง
ของการปฏิบัติงานในหน่วยรับตรวจกับมาตรฐานหรือการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมของ
กระบวนการท่ีตรวจสอบเพื่อน าไปสูก่ารระบถุึงปัญหา สาเหตขุองปัญหา และวิธีการแก้ไข  ทัง้นี ้ข้อสงัเกต
จากการตรวจสอบท่ีดีควรมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

 

2. การจัดท ารายงาน
การตรวจสอบ
ฉบับร่าง 

3. การประชุมเพื่อ
ปิดการ
ตรวจสอบ 

1. การเตรียมการ
จัดท ารายงานการ
ตรวจสอบ 

4. การจัดท ารายงาน
การตรวจสอบ
ฉบับสมบูรณ์ 

ข้อสงัเกตจากการ
ตรวจสอบ 
(Findings) 

ข้อเท็จจริง 
(Facts) ที่ได้จาก
การปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบ 

ข้อเสนอแนะ 
(Recommendations) 

การสรุปผล 
(Conclusions) 
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• มาจากพืน้ฐานของข้อเท็จจริงที่ถกูต้อง 
• มีการหารือกบัผู้ รับผิดชอบในกระบวนการนัน้แล้ววา่เป็นจริง 
• มีลกัษณะที่เป็นเหตเุป็นผลกบัสภาพความเป็นจริง 

ข้อเสนอแนะ (Recommendations) 

เมื่อทราบถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาจากข้อสงัเกตจากการตรวจสอบ (Findings) แล้ว
ขัน้ตอนต่อไปคือการจดัท าข้อเสนอแนะซึ่งได้แก่แนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการควบคมุภายในในขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่ตรวจพบข้อผิดพลาด การจดัท าข้อเสนอแนะ  
มีแนวทาง ดงัตอ่ไปนี ้

• ทางเลอืกตา่งๆ (Alternatives) ที่สามารถด าเนินการได้เพื่อแก้ไขปัญหา 
• ประเมินทางเลือกต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความคุ้มค่าระหว่างค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่ จะได้รับ 

(Cost and Benefit) จากแตล่ะทางเลอืก 
• ก าหนดทางเลอืกที่เหมาะสมที่สดุเป็นข้อเสนอแนะให้กบัหนว่ยรับตรวจ 

ทัง้นี ้ข้อเสนอแนะท่ีดีควรมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
- มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงถึงการปฏิบตัิ 
- มุง่แก้ปัญหาที่สาเหต ุ
- ค านงึถึงสถานการณ์ในปัจจบุนั ทรัพยากรและข้อจ ากดัตา่ง ๆ ของหนว่ยรับตรวจ 
- ครอบคลมุถึงประเด็นข้อสงัเกตจากการตรวจสอบตา่งๆ อยา่งครบถ้วน 

การสรุปผล (Conclusions) 

จากการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง (Facts) ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบ (Findings) และข้อเสนอแนะ 
(Recommendations) อย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน นกัวิชาการตรวจสอบภายในสามารถประเมินถึงความ
เพียงพอของประสิทธิผลและประสิทธิภาพการควบคุมภายในในกระบวนการนัน้  ๆ ตลอดจนประเด็นที่
ตรวจพบต่าง ๆ ว่ามีสาระส าคญัต่อการบรรลวุตัถุประสงค์ของกระบวนการนัน้ในระดบัใด  ซึ่งสามารถ 
จดักลุ่มข้อสงัเกตที่ได้จากการตรวจสอบโดยแบ่งตามล าดบัความส าคญัของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้
จากการควบคมุภายในท่ีควรแก้ไขปรับปรุงออกได้เป็นกลุม่ตา่ง ๆ  ดงัตอ่ไปนี ้

ประเภท ค าอธิบาย 

• การควบคมุไมเ่พียงพอในระดบัท่ีมี
สาระส าคญัสงู 
(Significant Deficiencies) 

➢ ประเด็นที่แสดงถึงการไม่มีระบบการควบคุมภายใน หรือระบบการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ ซึ่งอาจท าให้เกิดความ
เสยีหายด้านการเงิน หรือสง่ผลกระทบตอ่ภาพลกัษณ์ของ กยท. อยา่งเป็น
สาระส าคญั และควรก าหนดแนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุงจากผู้บริหาร
อยา่งทนัที 
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ประเภท ค าอธิบาย 

• การควบคมุไมเ่พียงพอในระดบัท่ีมี
สาระส าคญัปานกลาง  
(Moderate Deficiencies) 

➢ ประเด็นที่แสดงถึงการที่ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ไม่เพียงพอ ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน หรือมีผลกระทบ
ต่อภาพลกัษณ์ของ กยท. แต่ไม่มีสาระส าคญั และควรก าหนดแนวทาง 
การแก้ไขหรือปรับปรุงจากผู้บริหารในระยะเวลาอนัใกล้ 

• การควบคมุไมเ่พียงพอในระดบัท่ีมี
สาระส าคญัต า่ 
(Low Deficiencies) 

➢ ประเด็นที่แสดงถึงการที่ ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิผลแต่ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และควร
ด าเนินการปรับปรุงในระยะเวลาที่เหมาะสม 

• ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
(Opportunity for Improvement) 

➢ ระบบการควบคมุภายในที่มีอยูใ่นปัจจบุนัมีประสทิธิผลและประสทิธิภาพ 
แต่หากมีการพิจารณาและด าเนินการตามข้อเสนอแนะนี จ้ะเป็นส่วน
สนบัสนนุท าให้ระบบการควบคมุภายในนัน้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

3.2.2 การจัดท ารายงานการตรวจสอบฉบับร่าง (Draft Audit Report) 
การจัดท ารายงานการตรวจสอบฉบับร่างเป็นการสรุปถึงประเด็นปัญหาที่ส าคัญโดยระบุถึง

ข้อเท็จจริงที่ เก่ียวข้องทัง้หมด พร้อมทัง้ระบุถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข  เพื่อใช้ในการหารือ
ร่วมกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจและผู้ที่เก่ียวข้องในกิจกรรมหรือขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่ได้รับการ
ตรวจสอบเพื่อยืนยนัข้อสงัเกตที่ได้จากการตรวจสอบว่าถกูต้องและเป็นจริง และน าไปสูก่ารก าหนดแนว
ทางการแก้ไขร่วมกัน ตลอดจนการก าหนดแผนงานและระยะเวลาที่ต้องใช้ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขให้
แล้วเสร็จ  โดยมีการสอบทานผลการตรวจสอบโดยหวัหน้าทีมตรวจสอบภายในก่อนน าเสนอผู้ รับรายงาน 

ร่างรายงานการตรวจสอบควรประกอบด้วยเนือ้หาดงัตอ่ไปนี ้
1. สรุปข้อสงัเกตที่ได้จากการตรวจสอบ (Summary of Findings) 
2. รายละเอียดของข้อสงัเกตที่ได้จากการตรวจสอบ (Detailed Findings) 
3. ความเสีย่งและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากข้อสงัเกตที่ได้จากการตรวจสอบ  

(Risks and Impacts) 
4. ข้อเสนอแนะ (Recommendations) 
5. แนวทางและแผนการแก้ไขของผู้บริหาร (Action Plan / Management Responses) 
6. ผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไข (Responsible Person) 
เมื่อจดัท าร่างรายงานแล้ว นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรจัดท าบนัทึกเพื่อน าสง่ร่างรายงาน

และนดัประชุมกบัผู้บริหารของหน่วยรับตรวจและผู้ที่เก่ียวข้องในขัน้ตอนการปฏิบตัิงานนัน้ ๆ โดยจดัส่ง
เฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ รับผิดชอบแตล่ะคนเทา่นัน้ 

(โปรดอ้างอิงถึง ตวัอยา่งหนงัสอืน าสง่รายงานการตรวจสอบ ฉบบัร่าง ตามเอกสารแนบ 16 และตวัอยา่ง
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ฉบบัร่าง ตามเอกสารแนบ 17) 
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3.2.3 การประชุมเพื่อปิดการตรวจสอบ (Exit Meeting) 
การประชุมเพื่อปิดการตรวจสอบเป็นการประชุมร่วมระหว่างนกัวิชาการตรวจสอบภายในกับ

ฝ่ายบริหารของหน่วยรับตรวจและ/หรือผู้ รับผิดชอบหลกัในขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่ได้รับการตรวจสอบ 
โดยเป็นการน าเสนอรายงานฉบับร่าง เพื่อหารือและขอความเห็นจากผู้ บริหารของหน่วยรับตรวจ 
ในข้อสงัเกตที่ได้จากการตรวจสอบต่าง ๆ และแผนงานเพื่อการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสงัเกตที่ได้จากการ
สอบทาน ตลอดจนผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไขและก าหนดการท่ีคาดวา่จะแล้วเสร็จ 

กรณีที่ ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจไม่เหน็ด้วยกับข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบของนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

 ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในย่อมมีความเป็นไปได้ที่มมุมองของนกัวิชาการตรวจสอบ
ภายในและมุมมองของผู้บริหารของหน่วยรับตรวจไม่ตรงกันในประเด็นต่าง ๆ ที่ตรวจพบ นักวิชาการ
ตรวจสอบภายในควรบันทึกความเห็นของหน่วยรับตรวจในรายงานการตรวจสอบภายในในส่วนของ
แผนปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไขของผู้บริหาร โดยแยกให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าเป็นความเห็นหรือมุมมอง  
ของผู้บริหารของหนว่ยรับตรวจ และระบอุยา่งชดัเจนถึงประเด็น  ดงัตอ่ไปนี ้

▪ เหตผุลที่หนว่ยรับตรวจไมเ่ห็นด้วยกบัประเด็นท่ีตรวจพบของนกัวชิาการตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารของหนว่ยรับตรวจ 

▪ แนวทางในการด าเนินการอื่น ๆ ท่ีผู้บริหารวางแผนท่ีจะด าเนินการ  
▪ หลกัการและแนวคิดสนบัสนนุการด าเนินการด้วยทางเลอืกอื่น  
▪ ช่ือและต าแหนง่ของผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงกบัการด าเนินงานตามแผนส าหรับการแก้ไขตามข้อสงัเกต

จากการตรวจสอบ  

วตัถุประสงค์หลกัของการบันทึกมุมมองของนักวิชาการตรวจสอบภายใน และมุมมองของ
ผู้บริหารในรายงานการตรวจสอบภายใน ก็เพื่อท าให้เกิดความชดัเจนต่อการรายงานแก่ผู้บริหารระดบัสงู
หรือผู้ใช้รายงานตา่ง ๆ  (คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดบัสงู) โดยสามารถเข้าใจได้ถึงประเด็น
ในแง่มมุตา่ง ๆ และด าเนินการหาข้อสรุปได้อยา่งเหมาะสม  

3.2.4 การจัดท ารายงานการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ (Final Audit Report) 
ภายหลงัจากการประชมุปิดการตรวจสอบและได้ผลสรุปในประเด็นส าคญัตา่งๆ แล้วนกัวิชาการ

ตรวจสอบภายในสามารถจดัท ารายงานการตรวจสอบฉบบัสมบรูณ์ เพื่อรายงานต่อผู้บริหารของหน่วย 
รับตรวจและผู้บริหารระดบัสงูต่อไป  ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 7 วนัท าการนบัถัดจากวนัประชุมปิด  
การตรวจสอบ  รายงานฉบบัสมบรูณ์ควรประกอบด้วยเนือ้หา  ดงัตอ่ไปนี ้
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หัวข้อ ค าอธิบาย 

1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
 (Executive Summary) 

▪ การสรุปภาพรวมของการปฏิบตัิงานตรวจสอบที่รายงานนัน้
ครอบคลมุถึง เช่น  
➢ ข้อมลูเบือ้งต้นของหนว่ยรับตรวจ 
➢ กระบวนการท่ีท าการตรวจสอบ  
➢ สรุปความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนงานปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจจากข้อสงัเกตที่ได้จากการ
ตรวจสอบครัง้ก่อน 

➢ สรุปภาพรวมผลการตรวจสอบในครัง้นี ้
2. วตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบ ▪ การระบุถึงเหตุผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และ

เปา้หมายที่ต้องการบรรลจุากการปฏิบตัิงาน 
3. ขอบเขตการปฏิบตัิงานตรวจสอบ ▪ กระบวนการที่ได้ท าการตรวจสอบช่วงเวลาที่ท าการตรวจสอบ

และข้อมูลที่ส าคัญอื่นๆพร้อมทัง้ระบุถึงกระบวนการที่ การ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบนัน้ ๆ ไมไ่ด้ครอบคลมุถึงเพื่อให้ผู้ใช้รายงาน
เห็นถึงขอบเขตของการตรวจสอบท่ีชดัเจนยิ่งขึน้ 

4. ประเด็นสรุป (Summary of Findings) ▪ ภาพรวมของประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบ และผลกระทบต่อ กยท. 
พร้อมทัง้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึน้เมื่อผู้บริหารของ
หนว่ยรับตรวจได้ด าเนินงานปรับปรุงแก้ไข 

5. รายละเอียดประเด็นที่ตรวจพบ 
 (Detailed Findings) 

▪ ประเด็นที่ตรวจพบ (Findings) พร้อมทัง้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อ
สนบัสนนุประเด็นท่ีตรวจพบ 

6. ความเสีย่งและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จาก
ประเด็นที่ตรวจพบ (Risks and Impacts) 

▪ ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์จากประเด็นที่
ตรวจพบนัน้ 

7. ข้อเสนอแนะ (Recommendations) ▪ แนวทางการด าเนินการที่นกัวิชาการตรวจสอบภายในเสนอแนะ
เพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงให้ระบบการควบคมุภายในมีประสทิธิภาพ
มากยิ่งขึน้ 

8. แนวทางและแผนการแก้ไขของผู้บริหาร 
(Action Plan / Management Responses) 

▪ แนวทางที่ได้พัฒนาขึน้โดยความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ
ตรวจสอบภายในและผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพื่อใช้ส าหรับ
การแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคมุภายใน 

9. ผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไข 
(Responsible Person) 

▪ ช่ือและต าแหน่งของผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนที่
ผู้บริหารก าหนด 
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ในการจัดท ารายงานการตรวจสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในควรค านึงถึงประเด็นอื่นๆ ที่มีความ 
ส าคญั เช่น 

▪ ในกรณีที่หน่วยรับตรวจได้มีการปรับปรุงระบบการควบคมุภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  จากการ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบครัง้ก่อน  นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรระบถุึงการด าเนินงานต่าง ๆ เหลา่นัน้ 
เพื่อให้ผู้ใช้รายงานทราบถึงสภาพการณ์ในปัจจบุนัของหนว่ยรับตรวจที่ชดัเจนยิ่งขึน้ 

▪ นักวิชาการตรวจสอบภายในควรพิจารณาระบุความเห็นของหน่วยรับตรวจที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ประเด็นที่ตรวจพบ การสรุปผลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของนกัวิชาการตรวจสอบ
ภายใน ลงในรายงานการตรวจสอบภายใน 

▪ นกัวิชาการตรวจสอบภายในสามารถจดัท ารายงานระหวา่งกาล (Interim Report) เพื่อแจ้งให้ผู้บริหาร
หนว่ยรับตรวจทราบประเด็นที่มีความส าคญัและต้องการการด าเนินการแก้ไขอยา่งทนัท่วงที หรือเป็น
การแจ้งให้ทราบถึงขอบเขตการปฏิบตัิงานท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลง หรือแจ้งให้ทราบถึงความก้าวหน้า
ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน ในกรณีที่การปฏิบตัิงานนัน้ใช้ช่วงระยะเวลานาน  โดยนกัวิชาการ
ตรวจสอบภายในสามารถรายงานได้ในลกัษณะที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือรายงานทางวาจาได้    
ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของหวัข้อและเนือ้หาที่ต้องการรายงาน อยา่งไรก็ตาม นกัวิชาการตรวจสอบ
ภายในยังคงจ าเป็นต้องจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อเสร็จสิน้การปฏิบัติงาน ถึงแม้จะได้มี  
การรายงานระหวา่งกาลแล้ว 

▪ ในกรณีที่นกัวิชาการตรวจสอบภายในได้รับข้อมลูบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยได้หรือไม่พึงเปิดเผย 
เนื่องจากอาจท าให้ กยท. เสียช่ือเสียงและขาดความน่าเช่ือถือ   ตลอดจนถึงสญูเสียความสามารถ 
ในการแข่งขัน มูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนต่าง ๆ และผลประกอบการของ กยท. อาทิเช่น ข้อมูล
เก่ียวกับการกระท าที่ละเมิดกฎหมาย การทุจริต การให้อ านาจหน้าที่ที่ไม่ เหมาะสม  การกระท า 
อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ อื่น เป็นต้น   นักวิชาการ
ตรวจสอบภายในควรพิจารณาจดัท ารายงานแยกฉบบัต่างหาก เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารในระดบัที่
เหมาะสมเทา่นัน้  

▪ นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรหารือกบัฝ่ายกฎหมาย เมื่อพบประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายต่าง ๆ 
และจ าเป็นต้องอาศยัความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการให้ความชัดเจนเก่ียวกับประเด็นที่พบนัน้  ๆ   
เพื่อน ามาประกอบการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในได้อยา่งเหมาะสม 

▪ หากนกัวิชาการตรวจสอบภายในพบว่ารายงานที่ได้จัดท าและน าส่งให้กับผู้ ใช้รายงานมีข้อบกพร่อง   
หรือมีการละเว้นการระบุข้อมูลที่ เป็นสาระส าคัญ   นักวิชาการตรวจสอบภายในควรแจ้งให้
ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขรายงานและน าสง่รายงานฉบบัแก้ไข              
ให้กบัผู้ใช้รายงานท่ีได้รับรายงานฉบบัก่อนแก้ไขทัง้หมด 
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เมื่อเสร็จสิน้การปฏิบัติงานการตรวจสอบและก่อนน าเสนอรายงานการตรวจสอบให้แก่ผู้ ที่เก่ียวข้อง
ทัง้หลาย นักวิชาการตรวจสอบภายในควรใช้รายการตรวจสอบความครบถ้วนของการรายงานและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Checklist) ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ เพื่อสอบทานความ
ครบถ้วนสมบรูณ์ของรายงานและการปฏิบตัิงานตรวจสอบทกุครัง้ 

เมื่อได้จัดท ารายงานการตรวจสอบฉบบัสมบูรณ์แล้ว นกัวิชาการตรวจสอบภายในสามารถน าเสนอต่อ
ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ และผู้บริหารระดับสูงในสายการบังคับบัญชาของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้  
การแก้ไขปรับปรุงด าเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

(โปรดอ้างอิงถึง ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบภายใน ฉบับสมบูรณ์ ตามเอกสารแนบ 18  และ
ตวัอยา่งรายการหวัข้อที่ควรมีในรายงานการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 19) 

3.2.5 การจัดท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Report) 

การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจ างวด (Periodic Reporting) 

ผอ.สตส. มีหน้าที่ในการจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบประจ างวดและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ ผวก.กยท. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ภายใน 60 วนันบัแต่วนัสิน้สดุใน  
แตล่ะไตรมาส ซึง่เป็นการรายงานความคืบหน้าในการปฏิบตัิงานตามแผนการตรวจสอบ 

ก่อนการประชุม นักวิชาการตรวจสอบภายในต้องจัดท าสรุปรายงานการตรวจสอบที่ได้
ปฏิบตัิงานในระหว่างงวด และน าส่งให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องอื่น  ๆ ล่วงหน้า
ก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถเตรียมตัวส าหรับการประชุม ซึ่งจะท าให้สามารถ        
ด าเนินการประชมุได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ส าหรับการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   เป็นการรายงานสรุปประเด็นหลกัที่ส าคัญ 
และสามารถจัดเตรียมรายละเอียดสนบัสนุนต่าง ๆ ได้ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบร้องขอ  นอกจากนี ้
นักวิชาการตรวจสอบภายในยังควรสรุปผลการรายงานการติดตามจากการตรวจสอบครัง้ก่อนและ
สถานะการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบควบคมุภายในของหนว่ยรับตรวจด้วย 

การรายงานประจ าปี (Annual Report)  

เมื่อสิน้ปีงบประมาณ ผอ.สตส. ควรจัดท าสรุปผลการด าเนินงานรายปี เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 90 วันนับจากวันสิน้ปีบัญชีการเงินของ กยท. โดยเปรียบเทียบผล 
การด าเนินงานกับแผนการตรวจสอบภายในที่ได้ก าหนดไว้เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบถึง
ภาพรวมการด าเนินงาน พร้อมทัง้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน  และ 
ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในในปีงบประมาณถดัไป 
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 รายงานประจ าปีควรประกอบด้วยรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
▪ ภาพรวมของกิจกรรมที่ได้ด าเนินงานเสร็จสิน้ตามระยะเวลาและงบประมาณที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งรวมถึง

ระยะเวลาและงบประมาณที่ได้มีการปรับเปลีย่นระหวา่งการปฏิบตัิงานด้วย 
▪ สรุปภาพรวมการติดตามการตรวจสอบครัง้ก่อน เพื่อให้คณะกรรมการพิจาณาถึงความเพียงพอของ

การปรับปรุงระบบควบคมุภายในท่ีผู้บริหารหนว่ยรับตรวจได้ด าเนินการไปในระหวา่งปี 
▪ เมื่อมีประเด็นความเสี่ยงใหม่ ๆ เกิดขึน้ ควรมีการเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและ

ให้ค าแนะน าในการปรับเปลีย่นแผนงานส าหรับปีงบประมาณถดัไป 

(โปรดอ้างอิงถึง ตวัอยา่งรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  ตามเอกสารแนบ 21) 

3.2.6 การจัดท ารายงานกรณีพบปัจจัยที่ บ่งชีก้ารทุจริตและการกระท าผิดหรือละเลย 
ที่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด  ความไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  การสูญเสียหรือท าให้
เกิดความล้มเหลวในการปฏิบัติตามนโยบาย  รวมทัง้มีการเสนอแนะให้มีการสืบสวน
สอบสวนต่อไปตามความเหมาะสม 

ภายหลังจากการปฏิบัติงานตรวจสอบและได้มีการประชุมปิดการตรวจสอบโดยได้ผลสรุป  
ในประเด็นต่าง ๆ แล้ว นักวิชาการตรวจสอบภายในพบปัจจัยที่บ่งชีก้ารทุจริตและการกระท าผิดหรือ
ละเลยที่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด  ความไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างร้ายแรง  การสญูเสียหรือท าให้
เกิดความล้มเหลวในการปฏิบตัิตามนโยบาย  นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรจดัท ารายงานตามกรณี
ดงักลา่วเพิ่มขึน้อีก 1 ฉบบั แยกตา่งหากจากรายงานการตรวจสอบฉบบัสมบรูณ์ โดยจดัท ารายงานเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ กยท. โดยตรง  และส าเนาให้ ผวก.กยท. เพื่อโปรดทราบ 

ทัง้นี ้ รายงานการพบปัจจยัที่บง่ชีก้ารทจุริตและการกระท าผิดหรือละเลยที่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด  
ความไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างร้ายแรง การสญูเสียหรือท าให้เกิดความล้มเหลวในการปฏิบตัิ
ตามนโยบาย  ควรประกอบด้วยเนือ้หาดงัตอ่ไปนี ้

หัวข้อ ค าอธิบาย 

1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
(Executive Summary) 

▪ การสรุปภาพรวมของการปฏิบตัิงานตรวจสอบที่รายงาน  เช่น  
➢ ข้อมลูเบือ้งต้นของหนว่ยรับตรวจ 
➢ กระบวนการท่ีท าการตรวจสอบ  
➢ สรุปผลการตรวจสอบในปัจจยัที่บง่ชีก้ารทจุริต 
➢ รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้องในปัจจัยที่บ่งชีก้ารทุจริตตลอดถึง
บคุคลที่เก่ียวข้อง 

2. วตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบ ▪ การระบุถึงเหตุผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และ
เปา้หมายที่ต้องการบรรลจุากการปฏิบตัิงาน 
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หัวข้อ ค าอธิบาย 

3. ขอบเขตการปฏิบตัิงานตรวจสอบ ▪ กระบวนการที่ได้ท าการตรวจสอบช่วงเวลาที่ท าการตรวจสอบ
และข้อมูลที่ส าคัญอื่นๆพร้อมทัง้ระบุถึงกระบวนการที่การ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบนัน้ ๆ ไมไ่ด้ครอบคลมุถึงเพื่อให้ผู้ใช้รายงาน
เห็นถึงขอบเขตของการตรวจสอบท่ีชดัเจนยิ่งขึน้ 

4. ประเด็นสรุป (Summary of Findings) ▪ ภาพรวมของประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบ และผลกระทบต่อ กยท. 
พร้อมทัง้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึน้เมื่อผู้บริหารของ
หนว่ยรับตรวจได้ด าเนินงานปรับปรุงแก้ไข 

5. รายละเอียดประเด็นที่ตรวจพบ 
(Detailed Findings) 

▪ ประเด็นที่ตรวจพบ (Findings) พร้อมทัง้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อ
สนบัสนนุประเด็นท่ีตรวจพบ 
 

6. ความเสีย่งและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จาก
ประเด็นที่ตรวจพบ (Risks and Impacts) 

▪ ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์จากประเด็นที่
ตรวจพบนัน้ 

7. ข้อเสนอแนะ (Recommendations) ▪ แนวทางการด าเนินการที่นกัวิชาการตรวจสอบภายในเสนอแนะ
เพื่ อด าเนินการให้มีการสืบสวนสอบสวนต่อไปตามความ
เหมาะสม 

8. แนวทางและแผนการแก้ไขของผู้บริหาร 
(Action Plan / Management Responses) 

▪ แนวทางที่ได้พัฒนาขึน้โดยความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ
ตรวจสอบภายในและผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพื่อใช้ส าหรับ
การแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคมุภายใน 

9. ผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไข 
(Responsible Person) 

▪ ช่ือและต าแหน่งของผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนที่
ผู้บริหารก าหนด 
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ผังการไหลของกระบวนงาน การจัดท ารายงานการตรวจสอบและการตดิตามผล 

ชื่อกระบวนการ : การจดัท ารายงาน 
การตรวจสอบและการติดตามผล  

ผู้ รับผิดชอบ : หวัหน้ากองตรวจสอบ 
ตวัชีว้ดัของกระบวนการ  
แผนการตรวจสอบได้รับการอนมุติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนปีบญัชีถดัไป 

ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อน

หน้า 
ปัจจัยน าเข้า ขัน้ตอนและผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ลูกค้า/ผู้น าไปใช้
กระบวนการ

ถัดไป 

กรอบเวลา/
ตัวชีว้ัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ตามรอบ
ระยะเวลาของ
การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 
แต่ละครัง้ 

 
  

1. นตส.เป็นผู้ รับผิดชอบ และ หผ. เป็น
ผู้ รับผิดชอบ 
2. หวัหน้ากองตรวจสอบหรือหวัหน้าทีม
ตรวจสอบเป็นผู้ก ากับติดตามผล 
การปฏิบติังาน รับผิดชอบ 

 

สิน้สุด 

ขัน้ตอนการ
จดัท ารายงาน
การตรวจสอบ 

การเตรียมการ
จดัท ารายงานการ
ตรวจสอบ 
 

 

1. จดัท ารายงานการตรวจสอบ โดยจดัท า
จากข้อเท็จจริงที่ได้จากการปฏิบติังาน
ตรวจสอบ  
2. จดัท าร่างรายงานการตรวจสอบโดยมี
องค์ประกอบคือ สรุปข้อสงัเกตที่ได้จากการ
ตรวจสอบ รายละเอียดของข้อสงัเกตที่ได้
จากการตรวจสอบ  ความเสีย่งและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากข้อสงัเกตที่ได้
จากการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ แนวทาง
และแผนการแก้ไขของผู้บริหาร และ
ผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไข 
3.  มีการประชมุปิดการตรวจสอบกบัฝ่าย
บริหารหน่วยรับตรวจ  
4. ในการจดัท ารายงานการตรวจสอบฉบบั
สมบรูณ์ จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ
ที่ครบถ้วนสมบรูณ์ 
5. ในการจดัท ารายงานรายไตรมาสให้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบให้สรุป
ประเด็นหลกัที่ส าคญัและสรุปผลการ
ติดตามที่ผ่านมา และเมื่อสิน้สดุ
ปีงบประมาณก็ให้จดัท ารายงานใน
ภาพรวมของการตรวจสอบประจ าปี 

รายงานการ
ตรวจสอบฉบบั
สมบรูณ์ 

รายงานให้กบั
หน่วยงานท่ีเกี่ยว 
ข้อง ผู้บริหารที่
เกี่ยวข้อง และ
รายงานให้
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การจดัท ารายงาน
การตรวจสอบ
ฉบบัร่าง  (Draft 
Audit Report) 

 
การประชมุเพือ่ปิด
การตรวจสอบ 
(Esit Meeting) 

 

การจดัท ารายงาน
การตรวจสอบ
ฉบบัสมบรูณ์ 
(Final Aurit 
Report) 

 

เร่ิมต้น 

การจดัท ารายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit 
Committer 
Report) 
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3.3 การตดิตามผล 
เมื่อนกัวิชาการตรวจสอบภายในและผู้บริหารของหน่วยรับตรวจได้หารือกันถึงแนวทางในการแก้ไข

ปรับปรุง  กระบวนการด าเนินงานและได้ระบุไว้ในรายงานการตรวจสอบแล้ว  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
มีหน้าที่ในการติดตามการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามแผนของผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ  เนื่องจากการไม่
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขอาจท าให้ความเสี่ยงที่ กยท. เผชิญอยู่ไม่ได้รับการบริหารจดัการอย่างเหมาะสมเมื่อได้
ติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขตามแผนของผู้บริหารแล้ว  นกัวิชาการตรวจสอบภายในมีหน้าที่ 
ในการรายงานผลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ บริหารระดับสูงทราบถึงความก้าวหน้าของผล  
การด าเนินงานดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ 

การติดตามผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในสามารถแบง่ได้เป็น 4 ขัน้ตอนแสดงตามแผนภาพด้านลา่ง 

 

 

 

 

3.3.1 การจัดท าบันทกึการแก้ไขปัญหาของหน่วยรับตรวจ 
เมื่อได้รับแจ้งอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากหน่วยรับตรวจถึงการแก้ไขประเด็นท่ีตรวจพบแล้ว  

นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรบนัทกึไว้ในแฟ้มข้อมลูของหนว่ยรับตรวจเพื่อเป็นหลกัฐานและใช้อ้างอิง
ส าหรับการตรวจสอบภายในในครัง้ตอ่ไป 

3.3.2 การทบทวนความเพียงพอของการแก้ไขปัญหาท่ีผู้บริหารหน่วยรับตรวจได้ด าเนินการ 
จากเอกสารที่หน่วยรับตรวจแจ้งต่อ สตส. นกัวิชาการตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการสอบทาน

ความเพียงพอและประสิทธิผลของการแก้ไขปัญหาที่ผู้บริหารได้ด าเนินการไปแล้ว พร้อมทัง้แจ้งหน่วย  
รับตรวจรับทราบถึงความเห็นของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน 

3.3.3 การตดิตามความคืบหน้าการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรจดัท าระบบในการติดตามความคบืหน้าการด าเนินการปรับปรุง

แก้ไขทัง้ในสว่นที่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจได้ด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จและที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
เพื่อเป็นการติดตามและให้ค าอธิบายในกรณีที่หน่วยรับตรวจต้องการความชัดเจนเพิ่มเติมจาก
ข้อเสนอแนะของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน  พร้อมทัง้เป็นการรายงานให้กับผู้บริหารระดบัสงูในการ
ติดตามและสัง่การให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการเพิ่มเติม  โดยรูปแบบรายงานอาจจดัท าเป็นตาราง เพื่อให้
ง่ายตอ่การติดตาม แสดงได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

2. การทบทวน 
ความเพียงพอของ
การแก้ไขปัญหา 
ท่ีผู้บริหารได้
ด าเนินการ 
 

3. การตดิตาม 
ความคืบหน้า 
การด าเนินการ              
ปรับปรุงแก้ไข 

 

1. การจัดท า 
บันทกึการแก้ไข
ปัญหาของหน่วย 
รับตรวจ 

 

4. การตรวจสอบ 
ซ า้ในการปฏิบัต ิ

  งานตรวจสอบ 
ครัง้ต่อไป 

 



 คูม่ือการปฏิบตัิงานการตรวจสอบภายใน ฉบบัปรับปรุง ปี 2561                 แก้ไขเมื่อ : สงิหาคม 2561 
จดัท าโดย : ส านกัตรวจสอบภายใน  
การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.)   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

หน้า 128 

ตัวอย่าง 
แบบฟอร์มการติดตามผลการตรวจสอบ 

ข้อสังเกต 
ล าดับ

ความส าคัญ 
รายละเอียดความคืบหน้าของงาน ร้อยละความคืบหน้า 

    
    
    
    
    

 

 

 

 

3.3.4 การตรวจสอบซ า้ในการปฏิบัตงิานตรวจสอบครัง้ต่อไป 

ในการตรวจสอบครัง้ตอ่ไป นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรมีการติดตามประเด็นข้อสงัเกตจาก
การตรวจสอบครัง้ก่อนว่าได้มีการด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จครบถ้วนหรือไม ่พร้อมทัง้ท าการตรวจสอบซ า้
ในกระบวนการที่มีความเสี่ยงและผลกระทบในระดบัที่เป็นสาระส าคญั เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินการ
แก้ไขของหนว่ยรับตรวจเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในได้อยา่งมีประสทิธิผล 

(โปรดอ้างอิงถึง ตวัอยา่งแบบฟอร์มการติดตามผลการตรวจสอบ  ตามเอกสารแนบ 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบขุ้อสงัเกต 
จากการตรวจสอบ

โดยสงัเขป 

ระบผุลจากการ
ตรวจสอบ 

ระบคุวามคืบหน้าของ
การด าเนินงานของ
หนว่ยรับตรวจ 

ประมาณการร้อยละ
ความคืบหน้าของการ

ด าเนินการ 
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ผังการไหลของกระบวนงาน การตดิตามผล  

ชื่อกระบวนการ :  การจดัท ารายงาน
การตรวจสอบและการตดิตามผล  

ผู้ รับผิดชอบ :  หวัหน้ากองตรวจสอบ 
ตวัชีว้ดัของกระบวนการ  
แผนการตรวจสอบได้รับการอนมุติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนปีบญัชีถดัไป 

ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อน

หน้า 
ปัจจัยน าเข้า ขัน้ตอนและผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ลูกค้า/ผู้น าไปใช้
กระบวนการ

ถัดไป 

กรอบเวลา/
ตัวชีว้ัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ตามรอบ
ระยะเวลาของ
การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 
แต่ละครัง้ 

  

การติดตามผล 
การจดัท าบนัทกึ
การแก้ไขปัญหา
ของหน่วยรับตรวจ 
 

 

1. เมื่อได้รับแจ้งอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร
แล้ว นตส.จะต้องบนัทกึไว้ในแฟ้มข้อมลู
ของหน่วยรับตรวจเพื่อเป็นหลกัฐานและใช้
อ้างอิงส าหรับการตรวจสอบภายในครัง้
ต่อไป 
2. นตส.จะต้องสอบทานความเพียงพอและ
ประสทิธิผลของการแก้ไขปัญหาท่ีหน่วยรับ
ตรวจด าเนินการไปแล้ว พร้อมทัง้แจ้งหน่วย
รับตรวจทราบถงึความเห็นของ นตส. 
3. นตส.จะต้องจดัท าระบบในการติดตาม
ความคืบหน้าการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ทัง้ในสว่นท่ีด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ และ
อยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไข  โดยจดัท า
เป็นแบบฟอร์มการติดตามผลการ
ตรวจสอบ 
4. ในการตรวจสอบครัง้ต่อไป นตส.ควรมี
การติดตามประเด็นข้อสงัเกตจากการ
ตรวจสอบครัง้ก่อนว่าได้มีการด าเนินการ
แก้ไขแล้วเสร็จครบถ้วนหรือไม่  เพื่อให้
มัน่ใจว่าการด าเนินการแก้ไขของหน่วยรับ
ตรวจเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการ
ควบคมุภายในได้อย่างมีประสทิธิผล 

การติดตามผลการ
ตรวจสอบภายในมี
ประสทิธิผล 

น าผลการติดตาม
การตรวจสอบ 
ประกอบรายง
กานการตรวจ 
สอบ เพื่อใช้ประ 
กอบการตรวจ 
สอบในครัง้ต่อไป 

1. นตส.เป็นผู้ รับผิดชอบ และ หผ. เป็น
ผู้ รับผิดชอบ 
2. หวัหน้ากองตรวจสอบหรือหวัหน้าทีม
ตรวจสอบ เป็นผู้ก ากบัติดตามผล 
การปฏิบติังาน รับผิดชอบ 

 

การทบทวนความ
เพียงพอของการ
แก้ไขปัญหาท่ี
ผู้บริหารหน่วยรับ
ตรวจได้ด าเนิน 
การ 

 

การติดตามความ
คืบหน้าการ
ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข 

 การตรวจสอบซ า้
ในการปฏิบติังาน
ตรวจสอบครัง้
ต่อไป 

 

เร่ิมต้น 

สิน้สุด 
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4. การให้ค าปรึกษา  

4.1 นิยามของการเป็นท่ีปรึกษา 

การให้ค าปรึกษา หมายถึง การให้บริการเป็นที่ปรึกษาและการให้บ ริการอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่อง อย่าง 
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ โดยมีการตกลงกันกับผู้ ขอรับบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงาน  
การบริหารความเสี่ยง  กระบวนการควบคมุ  และการก ากบัดแูลของ กยท. ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ทัง้นี ้ นกัวิชาการตรวจสอบภายในที่ท าหน้าที่เป็นผู้ ให้ค าปรึกษา ไม่สามารถท าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการแต่สามารถท าหน้าที่อื่นได้  เช่น การให้บริการเป็นที่ปรึกษา การให้ค าแนะน า การชีแ้นะ และการให้ 
การฝึกอบรม  เป็นต้น 

4.2 ลักษณะส าคัญของการให้ค าปรึกษา 

การให้ค าปรึกษา มีลกัษณะเป็นการให้ค าแนะน า และโดยทัว่ไปจะให้บริการก็ต่อเมื่อได้รับการร้องขอ   
จากผู้ ขอรับบริการเป็นการเฉพาะ ลักษณะและขอบเขตของการให้ค าปรึกษาขึน้อยู่กับข้อตกลงกับผู้ ขอรับ
บริการ โดยการให้ค าปรึกษามีผู้ เก่ียวข้อง 2 ฝ่าย  ดงันี ้

1)  นกัวิชาการตรวจสอบภายใน ได้แก่ บคุคลหรือกลุม่บคุคลที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และ   
2)  ผู้ รับบริการ ได้แก่ บคุคลหรือกลุม่บคุคลที่ต้องการรับค าปรึกษา    

ในการให้ค าปรึกษานกัวิชาการตรวจสอบภายในควรให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และไม่ 
เข้าไปร่วมรับผิดชอบในส่วนของการด าเนินการ  ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยนกัวิชาการ
ตรวจสอบภายในต้องท าความเข้าใจกับผู้ รับบริการเก่ียวกับวัตถุประสงค์ขอบเขตความรับผิดชอบและ  
ความคาดหวงัอื่น ๆ ของผู้ รับบริการ 

นกัวิชาการตรวจสอบภายในต้องปฏิบตัิงานบริการให้ค าปรึกษาด้วยความระมดัระวงัอย่างรอบคอบ 
โดยค านงึถึงสิง่ตา่ง ๆ  ดงัตอ่ไปนี ้

• ความต้องการและความคาดหวงัของผู้มอบหมายงานหรือผู้ รับบริการ  รวมทัง้ลกัษณะของเร่ืองที่จะ 
ให้ค าปรึกษา  เวลาที่ใช้ในการปฏิบตัิงาน  และการรายงานผลการปฏิบตัิงาน 

• ความซับซ้อนและขอบเขตของงานที่จ าเป็นเพื่อให้งานที่ได้ รับมอบหมายบรรลุผลส าเร็จตาม
วตัถปุระสงค์ 

• ความคุ้มคา่ของคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการบริการให้ค าปรึกษาเมื่อเทียบกบัผลประโยชน์ที่คาดวา่ กยท. 
จะได้รับ 

ในกรณีที่มีเหตหุรือข้อจ ากดัในอนัท่ีจะท าให้นกัวิชาการตรวจสอบภายในไมส่ามารถบริการให้ค าปรึกษา
ได้อย่างอิสระหรือเที่ยงธรรม  นักวิชาการตรวจสอบภายในต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณามอบหมาย
นกัวิชาการตรวจสอบภายในทา่นอื่นด าเนินการ  พร้อมแจ้งผู้มอบหมายงานหรือผู้ รับบริการทราบ 
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4.3  ทักษะของผู้ปฏิบัตงิานให้ค าปรึกษา 
นักวิชาการตรวจสอบภายในควรมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ    

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  หากเจ้าหน้าที่ใน สตส. ขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อ 
การให้บริการให้ค าปรึกษานัน้ ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทัง้หมด ผอ.สตส. ควรขอค าแนะน าและความช่วยเหลือ
จากภายนอก   

4.4 การพจิารณาขอบเขตของงานให้ค าปรึกษา 
นกัวิชาการตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งมีขอบเขตของ 

การให้ค าปรึกษา  ดงันี ้
1) ให้ข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าเก่ียวกบัการปรับปรุงและพฒันากระบวนการปฏิบตัิงานท่ีเกิดขึน้ใหม ่และ/หรือ

การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ  ซึ่งมีผลต่อการด าเนินงานของ กยท. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง 
มีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล และมีการควบคมุภายในท่ีดีและเหมาะสม 

2) ให้ข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าในการระบุความเสี่ยง การป้องกันหรือลดความเสี่ยง และการติดตาม
ประเมินผล การจดัการความเสีย่ง ซึง่เป็นองค์ประกอบของการบริหารความเสีย่งโดยรวม (Risk Management) 

3) ประเมินโอกาสในการเกิดการทุจริต และให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้าน  
การทจุริต  ตลอดจนช่วยผู้บริหารของ กยท. ในกระบวนการสืบสวนเหตกุารณ์ทจุริตที่เกิดขึน้   การระบคุวาม
เสีย่งด้านการทจุริต  รวมทัง้ การพฒันาแนวทางการปอ้งกนัการทจุริต  การติดตาม  และประเมินผล 

4.5  การส่ือสารผลการให้ค าปรึกษา 
    ผอ.สตส.มีหน้าที่ชีแ้จงหรือให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ ขอรับบริการ ทัง้นี ้หากในระหว่างการปฏิบัติงานให้

ค าปรึกษา  มีการบ่งชีป้ระเด็นเก่ียวกับการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ซึ่งเป็นเร่ืองที่มี
ความส าคญัต่อ กยท. ในภาพรวม ผอ.สตส. ต้องรายงานให้กบั ผวก.กยท. ทราบ นอกจากนี ้ผอ.สตส.ยงัมีหน้าที่ 
ในการรายงานผลการปฏิบตัิงานให้ค าปรึกษาตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เป็นประจ าทกุไตรมาส 

4.6  การรวบรวมและบันทกึข้อมูลท่ีได้จากการให้ค าปรึกษา 
เมื่อมีการขอรับค าปรึกษาไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร   

เช่น  ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail)  หรือทางวาจา เป็นต้น  นกัวิชาการตรวจสอบภายในต้องจดัท าบนัทึก  
ร้องขอที่ระบถุึงวตัถปุระสงค์  ขอบเขต  ของการขอค าปรึกษา  และแนวทางการปฏิบตัิงานอย่างเป็นลายลกัษณ์  
อกัษรและจดัเก็บเอกสารการให้ค าปรึกษาเป็นรูปแบบและในที่เดียวกนั  ซึง่ ผอ.สตส. ต้องก าหนดนโยบายในการ
เก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากการปฏิบตัิงานบริการให้ค าปรึกษา  รวมทัง้นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลดงักล่าวให้กับ   
บุคคลภายในและภายนอก กยท. ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ กยท. และระเบียบของทางราชการ 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อป้องกนัการปฏิบตัิงานท่ีซ า้ซ้อน และใช้เป็นฐานข้อมลูที่ส าคญั ซึ่งสามารถน ามาทบทวนเพื่อปรับ
ใช้หรือตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงของ กยท. ในอนาคตได้ 

(โปรดอ้างอิงถึง ตวัอยา่งทะเบียนคมุข้อมลูการให้ค าปรึกษาของส านกัตรวจสอบภายใน  ตามเอกสารแนบ 23) 
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ผังการไหลของกระบวนงาน การให้ค าปรึกษา  

ชื่อกระบวนการ : การให้ค าปรึกษา ผู้ รับผิดชอบ :  หวัหน้ากอง และ ผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน 
ตวัชีว้ดัของกระบวนการ  
แผนการตรวจสอบได้รับการอนมุติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนปีบญัชีถดัไป 

ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อน

หน้า 
ปัจจัยน าเข้า ขัน้ตอนและผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ลูกค้า/ผู้น าไปใช้
กระบวนการ

ถัดไป 

กรอบเวลา/
ตัวชีว้ัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ตามรอบ
ระยะเวลาของ
การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 
แต่ละครัง้ 

 
 

1. ศกึษานิยาม และการให้บริการเป็นท่ี
ปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อ
เพิ่มคณุค่าและปรับปรุงการด าเนินงาน การ
บริหารความเสีย่ง กระบวนการควบคมุ
ภายใน 
2. การให้ค าปรึกษาจะต้องให้ค าปรึกษา
ด้วยความระมดัระวงัอย่างรอบคอบ โดย
ค านงึถงึความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มอบหมายงานหรือผู้ รับบริการ ความ
ซบัซ้อนและขอบเขตของงานท่ีจ าเป็น 
ความคุ้มค่า และจะต้องไม่เข้าไปร่วม
รับผิดชอบในสว่นของการด าเนินการซึง่เป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
3. ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องมีความรู้ ทกัษะ 
และความสามารถอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบติัหน้าที่การให้บริการให้ค าปรึกษา 
4. นตส.ที่จะให้บริการให้ค าปรึกษาจะต้อง
ปฏิบติัหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม อิสระ 
และมีขอบเขต ที่ชดัเจนเพื่อประโยชน์ของ
องค์กร 

1. นตส. ระดบั 7 เป็นผู้ รับผิดชอบ  
2. หวัหน้ากองและ ผอ.สตส. เป็นผู้ก ากบั
การให้ค าปรึกษา 

ต่อหน้าถัดไป 

การให้ค าปรึกษา นิยามของการเป็น
ที่ปรึกษา 
 

 

ค าปรึกษาที่เป็นท่ีพงึ
พอใจของผู้ขอรับ
บริการขอรับ
ค าปรึกษา 

ผู้ขอรับบริการ
ขอรับค าปรึกษา 
น าไปปรับใช้ใน
การปฏิบติังาน ลกัษณะส าคญั

ของการให้ค า 
ปรึกษา 

 

ทกัษะของ
ผู้ปฏิบติังานให้
ค าปรึกษา 

 

การพิจารณา
ขอบเขตของงาน
ให้ค าปรึกษา 

 

เร่ิมต้น 
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ชื่อกระบวนการ : การให้ค าปรึกษา ผู้ รับผิดชอบ :  หวัหน้ากอง และ ผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน 
ตวัชีว้ดัของกระบวนการ  
แผนการตรวจสอบได้รับการอนมุติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนปีบญัชีถดัไป 

ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อน

หน้า 
ปัจจัยน าเข้า ขัน้ตอนและผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ลูกค้า/ผู้น าไปใช้
กระบวนการ

ถัดไป 

กรอบเวลา/
ตัวชีว้ัด 
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ตามรอบ
ระยะเวลาของ
การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบแต่ละ
ครัง้ 

 

1. นตส. ระดบั 7 เป็นผู้ รับผิดชอบ  
2. หวัหน้ากองและ ผอ.สตส. เป็นผู้ก ากบั
การให้ค าปรึกษา 

 

สิน้สุด 

การให้ค าปรึกษา การสือ่สารผลการ
ให้ค าปรึกษา 

 

5. ผอ.สตส.มีหน้าที่ชีแ้จงหรือให้
ข้อเสนอแนะแก่ผู้ขอรับบริการ และหากมี
ประเด็นเกี่ยวกบัการบริหารความเสีย่ง การ
ควบคมุภายใน การก ากบัดแูล ซึง่เป็นเร่ือง
ที่มีความส าคญัจะต้องรายงานให้กบั 
ผวก.กยท. และจะต้องรายงานการให้
ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการตรวจสอบทกุ
ไตรมาส 
6. นตส.จะต้องรวบรวมข้อมลูการให้
ค าปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรหรือไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
จดัท าบนัทกึร้องขอที่ระบถุงึวตัถุประสงค์ 
ขอบเขต ของการขอค าปรึกษา และ
แนวทางการปฏิบติังานอย่างเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และใช้เป็นฐานข้อมลูที่
ส าคญัซึง่สามารถน ามาทบทวนเพื่อปรับใช้
กบั/ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงต่อ 
กยท.ในอนาคต 

ค าปรึกษาที่เป็นท่ีพงึ
พอใจของผู้ขอรับ
บริการขอรับ
ค าปรึกษา 

 

ผู้ขอรับบริการ
ขอรับค าปรึกษา 
น าไปปรับใช้ใน
การปฏิบติังาน 

 การรวบรวมและ
บนัทกึข้อมลูที่ได้
จากการให้
ค าปรึกษา 

 

ต่อจากหน้าก่อนนี ้



 

  

เอกสารแนบ 1  
ตัวอย่างกฎบัตรของส านักตรวจสอบภายใน 



 
 

 
 

กฎบัตรส ำนักตรวจสอบภำยใน 
กำรยำงแห่งประเทศไทย 

 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-------------------------------------------------- 

 
1  บทน ำ 
 ส ำนักตรวจสอบภำยใน (สตส.) กำรยำงแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้
บริกำรแก่ฝ่ำยบริหำรและหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในองค์กร ด้วยกำรให้ควำมเชื่อมั่นและให้ค ำปรึกษำอย่ำงเป็น
อิสระและเที่ยงธรรม เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนขององค์กรให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำง
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และสำมำรถให้ควำมมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน และกำรก ำกับดูแล ดังนั้น เพ่ือให้พนักงำน 
กยท. มีควำมเข้ำใจในภำรกิจ วัตถุประสงค์ ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน อ ำนำจหน้ำที่  ควำมรับผิดชอบ ควำมเป็น
อิสระและสิทธิของผู้ตรวจสอบภำยใน รวมทั้งกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบของ สตส. และก่อให้เกิดควำมร่วมมือใน
กำรปฏิบัติงำนระหว่ำงหน่วยงำน ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยรวมของ กยท. จึงจัดท ำกฎบัตรส ำนักตรวจสอบ
ภำยในขึ้น        

 กฎบัตรส ำนักตรวจสอบภำยใน กยท. จัดท ำขึ้นตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วย
คณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภำยในของรัฐวิสำหกิจ พ.ศ.2555 ข้อ 18 ที่ก ำหนดว่ำ “หน่วย
ตรวจสอบภำยในต้องจัดท ำกฎบัตรว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในให้สอดคล้องกับขอบเขตควำมรับผิดชอบในกำร
ด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีกำรสอบทำนควำม
เหมำะสมของกฎบัตรดังกล่ำวอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง”  ทั้งนี้ เนื้อหำในกฎบัตรส ำนักตรวจสอบภำยใน กยท. ได้
จัดท ำขึ้นให้มีควำมสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่วย
ตรวจสอบภำยในของรัฐวิสำหกิจ พ.ศ.2555  คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยในของรัฐวิสำหกิจ ฉบับ
ปรับปรุง ปี 2555 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) กระทรวงกำรคลัง และ
มำตรฐำนสำกลกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน ( International Standard for the Profession 
Practice of Internal Auditing) 
 
 2  ค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน 

กำรตรวจสอบภำยใน ( Internal Auditing)  คือ กิจกรรมกำรให้ควำมเชื่อมั่นและกำรให้
ค ำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่ำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนขององค์กร  กำรตรวจสอบ
ภำยในช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยกำรประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง กำรควบคุม และกำรก ำกับดูแล อย่ำงเป็นระบบ และเป็นระเบียบ  

 

/๓  วัตถุประสงค์... 



 - ๒ - 
 

3  วัตถุประสงคข์องกำรตรวจสอบภำยใน 

3.1  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของ กยท. มีควำมโปร่งใสตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good 
Governance) และมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี 

3.2  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน หรือกิจกรรมต่ำงๆ สอดคล้องกับแนวนโยบำย 
แผนงำน กฎหมำย ระเบียบปฏิบัติที่วำงไว้ 

3.3  เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำและปรับปรุงประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและ
ส่งเสริมให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี ภำยใต้ค่ำใช้จ่ำยที่เหมำะสม 

3.4  เพ่ือให้มั่นใจว่ำ ข้อมูลทำงกำรเงิน กำรบริหำรงำน และกำรด ำเนินงำนที่ ส ำคัญมีควำม
ถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลำ 

๔  จรรยำบรรณของผู้ตรวจสอบภำยใน 

จรรยำบรรณของผู้ตรวจสอบภำยใน หมำยถึง หลักกำรอันควรประพฤติของผู้ตรวจสอบภำยใน
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยในตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของคุณธรรม จริยธรรม และหลักวิชำชีพที่
เหมำะสม มีควำมซื่อสัตย์ ควำมเที่ยงธรรม กำรรักษำควำมลับ และควำมสำมำรถในหน้ำที่  ตลอดจนเป็นกำร
ประกันมำตรฐำนของกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยใน 

หลักจรรยำบรรณของผู้ตรวจสอบภำยในพึงยึดถือและด ำรงไว้ ประกอบด้วย ๔ ประกำร ดังนี้ 
 1. ควำมซื่อสัตย์ (Integrity) 
 2. ควำมเท่ียงธรรม (Objectivity) 
 3. กำรรักษำควำมลับ (Confidentiality) 
 4. ควำมสำมำรถในหน้ำที่ (Competency) 

 

หลักจรรยำบรรณของผู้ตรวจสอบภำยใน มีรำยละเอียด ดังนี้ 
1. ควำมซื่อสัตย์ (Integrity) ผู้ตรวจสอบภำยในทุกคนต้องแสดงควำมซื่อสัตย์ในกำรปฏิบัติงำน

ทุกเรื่องที่ได้รับมอบหมำยซึ่งควำมซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภำยในสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจและท ำให้วิจำรณญำณ
ของผู้ตรวจสอบภำยในเป็นที่น่ำเชื่อถือ 

ผู้ตรวจสอบภำยในต้อง : 
(1)  ปฏิบัติหน้ำที่ของตนด้วยควำมซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมีส ำนึกรับผิดชอบ 
(2)  ปฏิบัติตำมกฎหมำย และเปิดเผยข้อมูลตำมที่กฎหมำยและวิชำชีพก ำหนด 
(3)  ไม่มีส่วนร่วมโดยเจตนำในกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมำย หรือกำรกระท ำที่อำจเสื่อมเสียต่อ

วิชำชีพกำรตรวจสอบภำยในหรือ กยท. 
(4)  เคำรพและสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตำมกฎหมำยและหลักจริยธรรมของ กยท. 

2. ควำมเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภำยในจะแสดงควำมเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชำชีพ ในกำรรวบรวม ประเมิน และสื่อสำรข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือกระบวนกำรที่ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ
ภำยในจะประเมินสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นกลำง ไม่ล ำเอียง และไม่ปล่อยให้อคติหรือบุคคลอ่ืนมี
อิทธิพลเหนือกำรประเมิน 

 
 
 
 

/ผู้ตรวจสอบภำยใน... 
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ผู้ตรวจสอบภำยในต้อง : 

(1)  ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือควำมสัมพันธ์ที่บั่นทอนหรืออำจบั่นทอนกำรประเมินอย่ำง
เป็นกลำง ไม่ล ำเอียงของตน ทั้งนี้ รวมไปถึงกำรกระท ำหรือควำมสัมพันธ์ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของ กยท. ด้วย 

(2)  ไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆ ที่บั่นทอนหรืออำจบั่นทอนวิจำรณญำณของผู้ประกอบวิชำชีพ 
(3)  เปิดเผยควำมจริงทั้งหมดที่ทรำบ ซึ่งหำกละเว้นไม่เปิดเผยแล้ว อำจท ำให้รำยงำนผลกำร

ตรวจสอบบิดเบือนไป 

3. กำรรักษำควำมลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภำยในจะเคำรพคุณค่ำและสิทธิของผู้เป็น
เจ้ำของในข้อมูลที่ตนได้รับ และไม่เปิดเผยข้อมูล โดยปรำศจำกอ ำนำจหน้ำที่ที่เหมำะสม เว้นแต่เมื่อกฎหมำย
หรือวิชำชีพก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 

ผู้ตรวจสอบภำยในต้อง : 
(1) รอบคอบในกำรใช้ และปกป้องข้อมูลที่ได้มำระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
(2) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มำเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพ่ือกำรใด ที่ขัดต่อกฎหมำยหรือขัดต่อ

วัตถุประสงค์ทีถู่กต้องตำมกฎหมำยและหลักจริยธรรมของ กยท. 
4. ควำมสำมำรถในหน้ำที่  (Competency) ผู้ตรวจสอบภำยในควรใช้ควำมรู้ทักษะและ

ประสบกำรณ์ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ผู้ตรวจสอบภำยในไม่ควรยอมรับหรือปฏิบัติงำนที่
ตนเองไม่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ยกเว้นจะได้รับค ำแนะน ำหรือได้รับกำรสนับสนุนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่
เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน 

ผู้ตรวจสอบภำยในต้อง : 
(1) ปฏิบัติหน้ำที่ในงำนส่วนที่ตนมีควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ที่จ ำเป็นเท่ำนั้น 
(2) ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในโดยยึดมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบ

ภำยใน(International Standards for Professional Practice of Internal Auditing) เป็นหลัก 
(3) พัฒนำควำมช ำนำญ ประสิทธิผล และคุณภำพของบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

 
๕  คุณสมบัตขิองผู้ตรวจสอบภำยใน 

๕.1 กำรแต่งตั้งผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยใน (ผอ.สตส.) และผู้ตรวจสอบภำยใน พิจำรณำ
จำกควำมรู้ ทักษะทำงอำชีพ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน โดยมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

        - มีวุฒิขั้นต่ ำระดับปริญญำตรี 
        - มีควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย 
        - มีควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงำน มติคณะรัฐมนตรี ประกำศ 

และค ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ กยท. 
        - มีควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนใน กยท. กำรประเมินควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน 
        - ควรมีควำมรู้เกี่ยวกับควำมเสี่ยง กำรควบคุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศตลอดจน

เทคนิคกำรตรวจสอบ แต่ผู้ตรวจสอบภำยในทุกคนไม่จ ำเป็นต้องมีควำมเชี่ยวชำญ เทียบเท่ำกับผู้ตรวจสอบ
ภำยในที่รับผิดชอบงำนตรวจสอบเทคโนโลยีสำรสนเทศโดยตรง 

 
 

/๕.๒ ผู้อ ำนวยกำร... 
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๕.2 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีควำมรู้เพียงพอที่สำมำรถ

ประเมินควำมเสี่ยงของกำรเกิดทุจริต และแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรทุจริตของ กยท. แต่ไม่จ ำเป็นต้องมี
ควำมเชี่ยวชำญเทียบเท่ำกับผู้มีหน้ำที่โดยตรงในกำรสืบสวนและสอบสวนทุจริต 

๕.3 ผอ.สตส. มีควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดขนำดของ สตส. ระดับเจ้ำหน้ำที่ คุณสมบัติและ
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน และสอบทำนให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมำะสมอยู่ตลอดเวลำ 

๕.4 ผอ.สตส. ต้องรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำ สตส. มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ 
ทักษะ คุณสมบัติและประสบกำรณ์ท่ีเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนให้ได้ตำมวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบและ 
ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้ ผอ.สตส. เป็นผู้ก ำหนดทักษะของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในที่
จ ำเป็นของหน่วยงำน และจัดให้มีแนวทำงในกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงทักษะ และควำมสำมำรถของ         
ผู้ตรวจสอบภำยใน 

๕.๕ ผอ.สตส. ต้องรับผิดชอบในกำรประเมินควำมเพียงพอของทรัพยำกรของหน่วยตรวจสอบ
ภำยในอย่ำงเหมำะสมโดยค ำนึงถึงควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรมของหน่วยตรวจสอบภำยใน 

๕.๖ ผอ.สตส. ควรจัดให้มีกำรให้ค ำแนะน ำและช่วยเหลือในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภำยในขำดควำมรู้ 
ทักษะและควำมเชี่ยวชำญที่จ ำเป็นไม่ว่ำจะเป็นบำงส่วนหรือทั้งหมดในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้ควำมเชื่อมั่น 
(Assurance Service) ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๕.๗ ผอ.สตส. ต้องปฏิเสธกำรปฏิบัติงำนให้ค ำแนะน ำปรึกษำ (Consulting Service) หำกไม่มี
ผู้ตรวจสอบภำยในที่มีคุณสมบัติที่จ ำเป็นต่อกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำนั้น ไม่ว่ำเพียงบำงส่วนหรือทั้งหมดของงำน 

๕.๘ ผู้ตรวจสอบภำยในอำจขอค ำแนะน ำและควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและ
ภำยนอกตำมควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้ควำมเชื่อมั่น (Assurance Service) และกำรปฏิบัติงำน    
ให้ค ำแนะน ำปรึกษำ (Consulting Service) ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๕.๙ ผู้ตรวจสอบภำยในควรได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำงเหมำะสมในกำรปฏิบั ติหน้ำที่ตำมควำม
รับผิดชอบ และด ำรงควำมสำมำรถทำงวิชำชีพโดยกำรเข้ำร่วมในกำรพัฒนำทำงวิขำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 

๕.๑๐ ผู้ว่ำกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย (ผวก.กยท.) ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบ
ภำยในพัฒนำควำมรู้ ทักษะและควำมสำมำรถของผู้ตรวจสอบภำยใน โดยกำรเข้ำร่วมในกำรพัฒนำและอบรม
ทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ผู้ตรวจสอบภำยในพัฒนำตนเองให้ได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภำยใน
วิชำชีพรับอนุญำต The Certified Internal Auditor (CIA) หรือวุฒิบัตรอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับวิชำชีพกำร
ตรวจสอบภำยใน เช่น Certified Professional Internal Auditor of Thailand (CPIAT)  Certification in 
Control Self Assessment  (CCSA) Certified Government Auditng Professional (CGAP) Certified 
Public Accountant (CPA)  Certified Fraud Examiner (CFE) Certified Information Systems Auditor 
(CISA) และ Certified information Security Management (CISM) เป็นต้น 

๕.๑๑ ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องมีควำมเป็นอิสระและควำมเท่ียงธรรม  โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
๕.๑๑.๑ ผอ.สตส. ผู้บริหำรหน่วยตรวจสอบภำยใน และผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องมีควำมรู้ 

ควำมสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ด้วยทัศนคติที่ดี มีควำมเที่ยงธรรม และซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเก็บรักษำควำมลับ 
ที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ และหลีกเลี่ยงกำรปฏิบัติงำนใดๆที่มีหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือ
ปัจจัยใด ๆ ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรใช้วิจำรณญำณในกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 

/๕.๑๑.๒ ผอ.สตส. ... 
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(๔)  ในกรณีที่เกิด... 

 
๕.๑๑.๒ ผอ.สตส. และผู้ตรวจสอบภำยใน ไม่ควรได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนหรือช่วย

ปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรอ่ืนๆที่อำจส่งผล กระทบต่อควำมเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภำยใน ในกรณีที่ได้รับ
มอบหมำยจำก ผวก.กยท. ให้ร่วมด ำเนินงำนในคณะท ำงำนหรือโครงกำร ควรก ำหนดบทบำทอย่ำงชัดเจนใน
กำรเป็นที่ปรึกษำและให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรควบคุมภำยใน และให้มั่นใจว่ำเป็นกำรด ำเนินงำนที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อควำมเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภำยใน 

๕.๑๑.๓ ผู้ตรวจสอบภำยในที่ปฏิบัติงำนตรวจสอบให้แก่หน่วยรับตรวจเดิมเป็นเวลำนำน
ติดต่อกันหลำยปีหรือเป็นประจ ำทุกงวด ควรได้รับกำรพิจำรณำสับเปลี่ยนอย่ำงสม่ ำเสมอ อย่ำงน้อย ๓ ปี ต่อ
ครั้ง เพื่อให้เกิดควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรมในกำรปฏิบัติงำน 

๕.๑๑.๔ ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องเปิดเผยข้อมูลควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หมำยถึง  ควำมสัมพันธ์

ใดๆที่อำจท ำให้ กยท. ไม่ได้ประโยชน์สูงสุดที่พึงจะได้รับ ซึ่งควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวอำจจะท ำให้ผู้ตรวจสอบ
ภำยในเกิดควำมล ำเอียง และไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ด้วยควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม 

(๑ ) ผู้ ตรวจสอบภำยใน  บุ คคลภำยนอกส ำนักตรวจสอบภำยใน และ
บุคคลภำยนอกองค์กร ต้องเปิดเผยข้อมูลควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจมีในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
รวมถึงกำรเคยเป็นผู้บริหำรในกิจกรรม/หน่วยรับตรวจที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนตรวจสอบ และ
ควำมสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้บริหำรกิจกรรม/หน่วยรับตรวจอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรทุกครั้ง เสนอต่อ  ผอ.
สตส. เพ่ือพิจำรณำและอนุมัติก่อนปฏิบัติงำนตรวจสอบ   

(๒) หำกควำมเป็นอิสระหรือควำมเที่ยงธรรมระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ได้รับผลกระทบ ทั้งโดยข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรม ผู้ตรวจสอบภำยในต้องเปิดเผยรำยละเอียดของประเด็นและ
ผลกระทบต่อ ผอ.สตส. เพ่ือพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 

(๓) สตส. ก ำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบต้องรำยงำนควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ก่อนเข้ำท ำกำรตรวจสอบ  
แนวทำงในกำรปฏิบัติกำรเปิดเผย   

ลักษณะของควำมขัดแย้ง แนวทำงปฏิบัติ 

1. ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนตรวจสอบหน่วยงำนที่
เคยปฏิบัติงำนมำก่อน 
2. เป็นผู้มีส่วนร่วมในกำรวำงระบบควบคุมภำยใน
หรือจัดท ำคู่มือในกำรปฏิบัติงำน 
3. มีค ำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรสอบ
ข้อเท็จจริง คณะกรรมกำรสอบสวนควำมรับผิดทำง
ละเมิด คณะกรรมกำรสอบวินัย 
4. ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนที่ตนมีญำติ
พ่ีน้องหรือผู้มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นผู้บริหำร
หน่วยงำนนั้น 
5. เปน็กรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจสั่งกำรเชิงบริหำรซึ่งอำจมี
ผลกระทบต่อกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงเท่ียงธรรมและ
เป็นกลำง 
 

1. รำยงำน ผวก.กยท. ผอ.สตส. หรือคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ กยท. 
2. รำยงำน ผวก.กยท. ผอ.สตส. หรือคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ กยท. 
3. แจ้ง ผอ..สตส.  ผวก.กยท. เพ่ือยกเลิกค ำสั่ง 
 
 
4. รำยงำน ผอ.สตส. ผวก.กยท.หรือคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ กยท. 
 
5. รำยงำนผอ.สตส. ผวก.กยท.หรือคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ กยท. 
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(๔) ในกรณีที่ เกิดควำมขัดแย้งกับผู้ตรวจสอบบัญชี (สตง. และผู้ตรวจสอบ
ภำยนอก)  ผอ.สตส. ควรขอค ำแนะน ำหรือเสนอประเด็นเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของผู้สอบบัญชี
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือพิจำรณำในกำรด ำเนินกำรแก้ไข 

ลักษณะของควำมขัดแย้ง แนวทำงปฏิบัติ 
1. ผู้สอบบัญชี (สตง.)เคยปฏิบัติงำนในฐำนะพนักงำน
หรือลูกจ้ำงของ กยท. มำก่อน 
2. ผู้สอบบัญชี (สตง.) มีญำติหรือผู้ใกล้ชิดปฏิบัติงำน
ใน กยท. 
3. ผู้สอบบัญช ี(สตง.) มีธุรกิจกับ กยท. 

1. ผอ.สตส. ขอค ำแนะน ำ/เสนอประเด็นควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ กยท. 
2. ผอ.สตส. ขอค ำแนะน ำ/เสนอประเด็นควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ กยท. 
3. ผอ.สตส.  ขอค ำแนะน ำ/เสนอประเด็นควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ กยท. 
 

 
๕.๑๒ ผู้บริหำรหน่วยรับตรวจมีควำมรับผิดชอบในกำรพิจำรณำและปฏิบัติตำมค ำปรึกษำหรือ

ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยใน 
๕.๑๓ ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องไม่มีอคติกับผู้บริหำรหน่วยรับตรวจ ไม่ว่ำผู้บริหำรหน่วยรับตรวจ

จะยอมรับหรือไม่ยอมรับค ำแนะน ำและข้อเสนอแนะที่เคยเสนอไว้ 
๕.๑๔ ในกรณีที่ สตส. รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนอื่น นอกเหนือ จำกงำนตรวจสอบภำยใน ควร

จัดให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นแก่กิจกรรมที่ ผอ.สตส. รับผิดชอบ โดยกำรสอบทำน
ดังกล่ำวควรควบคุมดูแลโดยหน่วยงำนอื่นที่ไม่มีส่วนร่วมเก่ียวข้องกับงำนตรวจสอบภำยใน 

 
๖.  โครงสร้ำงของส ำนักตรวจสอบภำยใน 

๖.1 สตส. เป็นหน่วยงำนที่ข้ึนตรงกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมโครงสร้ำงขององค์กร และ ผอ.สตส. 
ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

๖.2 สตส. ต้องมีสถำนภำพอย่ำงน้อยเทียบเท่ำกับผู้บริหำรของ กยท. หรือหัวหน้ำของส่วนงำน
ส ำคัญอ่ืนๆ ใน กยท. เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยต้องรำยงำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและ ผวก.กยท. เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำ กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเป็นไป
ด้วยควำมเป็นอิสระ และเกิดประโยชน์ตำมควำมมุ่งหมำยอย่ำงแท้จริง โดย ผอ.สตส. ควรต้องหำรือกฎบัตรของ
ส ำนักตรวจสอบภำยใน และแผนกำรตรวจสอบภำยในต่อ ผวก.กยท. ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือ
เห็นชอบและอนุมัติ 

๖.3 ผอ.สตส. ต้องรำยงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนต่อ ผวก.กยท. เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
สตส. ให้เป็นไปด้วยควำมรำบรื่นและมีประสิทธิผล 

๖.4 กำรแต่งตั้ง โยกย้ำย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต ำแหน่ง และประเมินผลงำนของ ผอ.สตส.  
จะได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและ ผวก.กยท. ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำร กยท.  
เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ ส่วนกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต ำแหน่ง และประเมินผลงำนของ 
ผู้ตรวจสอบภำยใน อยู่ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ ผอ.สตส. โดยกำรหำรือกับ  ผวก.กยท.ก่อนน ำเสนอ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำ และด ำเนินกำรตำมขั้นตอน 

 
 

/๖.๕ คณะกรรมกำร... 
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๖.5 คณะกรรมกำรตรวจสอบและ ผวก.กยท.จะแต่งตั้งให้ ผอ.สตส. และผู้ตรวจสอบภำยในไป

รักษำกำรต ำแหน่งอ่ืนหรือปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนในขณะเดียวกันไม่ได้ และจะมอบหมำยให้ผู้บริหำรจำกหน่วยงำนอ่ืนมำ
ด ำรงต ำแหน่ง ผอ.สตส. ในขณะเดียวกันไม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อด ำรงควำมเป็นอิสระของ สตส. ในกำรปฏิบัติงำนและ   
กำรแสดงควำมเห็น 

๖.6 ผอ.สตส. ควรเข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบได้อย่ำงเป็นอิสระและมีกำรหำรือ
อย่ำงตรงไปตรงมำโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

๖.7 ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องมีควำมเป็นอิสระจำกกิจกรรมที่ตนตรวจสอบเพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่
เป็นไปด้วยควำมเที่ยงธรรม ปรำศจำกอคติ รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงำนที่ตนเคยท ำหน้ำที่บริหำรหรือปฏิบัติงำน
ภำยในระยะเวลำ 1 ปีก่อนท ำกำรตรวจสอบ 

๖.๘ สตส. ควรมีบุคลำกรอย่ำงน้อย ๑ คน ที่มีวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภำยในวิชำชีพรับอนุญำต  The 
Certified Internal Auditor (CIA) หรือวุฒิบัตรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน เช่น Certified 
Professional Internal Auditor of Thailand ( CPIAT)   Certification in Control Self Assessment  
(CCSA)  Certified Government Auditng Professional (CGAP)  Certified Public Accountant (CPA)  
Certified Fraud Examiner (CFE)  Certified Information Systems Auditor (CISA)  แ ล ะ  Certified 
information Security Management (CISM) เป็นต้น 

๖.๙ สำยกำรรำยงำน  
(๑) ผอ.สตส. หำรือร่ำงกฎบัตรกับ ผวก.กยท. และน ำเสนอต่อ ผวก.กยท. เพ่ือพิจำรณำก่อน

น ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่ออนุมัติ 
(๒) ผอ.สตส. หำรือร่ำงแผนกำรตรวจสอบกับ ผวก.กยท.และน ำเสนอ ผวก.กยท.         เพ่ือ

พิจำรณำก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ืออนุมัติและรำยงำนคณะกรรมกำร กยท. ทรำบ 
(๓) ผอ.สตส. น ำเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อผู้บริหำรหน่วยงำนรับตรวจ ภำยใน

ระยะเวลำ 7 วันท ำกำรนับจำกวันประชุมปิดกำรตรวจสอบ และรำยงำนต่อผู้บริหำรระดับสูงที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง 
ผวก.กยท. เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะและสรุปประเด็นส ำคัญไว้ ในรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ ผวก.กยท. ยกเว้นรำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกรรมที่อยู่ภำยใต้
ควำมรับผิดชอบของ ผวก.กยท. ให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเท่ำนั้น 

(๔) ผอ.สตส. น ำเสนอรำยงำนรำยไตรมำสต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ ผวก.กยท.  
ซึ่งเป็นรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของ สตส. สรุปประเด็นส ำคัญท่ีพบจำกกำรตรวจสอบและอ่ืนๆ 

(๕) ผอ.สตส.รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ ผวก.กยท. เพ่ือสนับสนุนให้ สตส.   
มีควำมเป็นอิสระ และปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในได้อย่ำงมีประสิทธิผล 

(๖) ผอ.สตส. สำมำรถเข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบได้อย่ำงอิสระ สำมำรถ
น ำเสนอรำยงำนและหำรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนต่ำงๆ ของ กยท. ได้อย่ำง
ตรงไปตรงมำ ทั้งในกรณีท่ีมีหรือไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุม 

(๗) ผอ.สตส. สำมำรถเข้ำพบและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเด็นต่ำง ๆ ต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ตลอดเวลำซึ่งจะช่วยให้เกิด
ควำมมั่นใจในควำมเป็นอิสระมำกขึ้น 

(๘) สตส.รำยงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนต่อ ผวก.กยท. เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ 
สตส. ให้เป็นไปด้วยควำมรำบรื่นและมีประสิทธิผล เช่น  กำรจัดสรรงบประมำณงำนธุรกำรให้เพียงพอต่อ 
กำรปฏิบัติหน้ำที่ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตลอดจนกำรประสำนงำนเพื่อปฏิบัติงำน
ตรวจสอบตำมแผนที่ก ำหนด 
 

/๗  ควำมสัมพันธ์... 
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๗  ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีและองค์กรก ำกับดูแลอ่ืน 

 ๗.๑  ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยบริหำร  
        ๗.1.๑ ฝ่ำยบริหำรมีควำมรับผิดชอบด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขกำรควบคุมภำยในตำม

ข้อเสนอแนะในรำยงำนผลกำรตรวจสอบ โดยผู้บริหำรหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องและ ผวก.กยท. เป็น
ผู้รับผิดชอบโดยตรง 
                        ๗.๑.๒ กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเป็นกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรแก่ฝ่ำยบริหำร     
ดังนั้น กลยุทธ์แผนกำรตรวจสอบ และรำยงำนควรมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือสร้ำงประโยชน์สูงสุดแก่ฝ่ำยบริหำร โดยไม่
ขัดแย้งกับควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในที่มีต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

        ๗.๑.๓ ในกรณีที่ฝ่ำยบริหำรขอให้ สตส. ท ำกำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ภำยในในประเด็นเฉพำะเรื่อง นอกเหนือจำกกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในแผนประจ ำปี ให้ ผอ.สตส. พิจำรณำควำม
เหมำะสมว่ำ จะมีควำมขัดแย้งกับขอบเขต และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน และมี
ผลกระทบต่อแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรรมกำร กยท. ได้เห็นชอบหรือไม่ 
หำก ผอ.สตส. พิจำรณำด ำเนินกำรตำมที่ฝ่ำยบริหำรร้องขอให้น ำเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบด้วย 

        ๗.๑.๔ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้บริหำรหน่วยรับตรวจเป็นสิ่งส ำคัญ  
ฝ่ำยบริหำรและพนักงำนทุกระดับใน กยท. ควรมีควำมเชื่อมั่นในควำมซื่อสัตย์ สุจริต ควำมเป็นอิสระ และควำมรู้
ควำมสำมำรถของผู้ตรวจสอบภำยใน 

        ๗.๑.๕ กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในจะต้องมีกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนร่วมกับฝ่ำยบริหำร
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งก ำหนดเวลำในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน (ยกเว้นในกรณีที่เป็นกำรตรวจสอบโดยไม่แจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำ ซึ่งอำจจ ำเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบ) 

 ๗.๑.๖ ลักษณะงำนหรือกิจกรรมที่ส ำคัญที่ ผอ.สตส. ต้องเสนอต่อ ผวก.กยท. มีดังต่อไปนี้ 
(๑) รำยงำนผลกำรตรวจสอบในกิจกรรมต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรตรวจสอบ 

และรำยงำนรำยไตรมำสซึ่งสตส. จัดท ำขึ้นเพ่ือรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรตรวจสอบที่
ก ำหนด 

(2) สรุปประเด็นที่ส ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบระหว่ำงไตรมำส และประเด็นอ่ืนๆ 
ตำมควำมเหมำะสม 

(3) กำรหำรือเกี่ยวกับกลยุทธ์ แผนกำรตรวจสอบ กฎบัตรของ สตส. และรำยงำนผล
กำรตรวจสอบ 

(4) งบประมำณที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของ สตส. เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกำร
ตรวจสอบภำยในที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

๗.๑.7 ในกำรบริหำรทั่วไปของ สตส. ให้ สตส.ขึ้นตรงต่อ ผวก.กยท. เว้นแต่กำรแต่งตั้ง 
โยกย้ำย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต ำแหน่ง และประเมินผลงำนของ ผอ.สตส. ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กยท. เสนอคณะกรรมกำร กยท. เพื่อพิจำรณำ โดยให้ ผวก.กยท. เสนอควำมคิดเห็นประกอบกำรพิจำรณำด้วย 
นอกจำกนี้  ผวก.กยท.จะแต่งตั้ งให้ผู้ตรวจสอบภำยในไปรักษำกำรต ำแหน่งอ่ืนหรือปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืน  
ในขณะเดียวกันไม่ได้ 
 
 

/๗.๑.๘ หำกมีข้อ... 
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๗.๑.8 หำกมีข้อสงสัยหรือข้อสันนิษฐำนว่ำ อำจมีกำรทุจริตหรือให้มีกำรค้นหำทุจริตกำร
ตัดสินใจที่จะให้มีบุคคลภำยนอก เช่น ต ำรวจ หรือผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรตรวจสอบทุจริตเข้ำมำร่วมในกำรค้นหำหรือ
สอบสวน ควรเป็นควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรหน่วยรับตรวจ ผวก.กยท. หรือคณะกรรมกำร กยท.  หำกผู้
ตรวจสอบภำยในเห็นว่ำผู้บริหำรหน่วยรับตรวจ หรือ ผวก.กยท. ไม่ได้ด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม ผอ.สตส. ควร
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและ ผวก.กยท. โดยทันที 

๗.๑.๙ ผอ.สตส. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ ผวก.กยท. โดย
ระบุวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบภำยใน อ ำนำจ และภำระหน้ำที่ ตลอดจนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนที่
ก ำหนดไว้ รวมทั้งระบุควำมเสี่ยงที่ส ำคัญที่ กยท. เผชิญอยู่ และควบคุมภำยในที่ดี กำรก ำกับดูแลกิจกำรและอ่ืนๆ 

๗.๒ ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

๗.๒.๑ ผอ.สตส. ในฐำนะ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบต้องเข้ ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ผอ.สตส. ไม่ควรเข้ำประชุมในกำรประชุม
ครั้งนั้นๆ หรือเฉพำะบำงวำระกำรประชุม เหตุผลของกำรไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำร่วมประชุมควรบันทึกเป็นลำย
ลักษณ์อักษร 

๗.2.๒ ผอ.สตส. ควรได้มีกำรหำรือกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกำรเฉพำะโดยไม่มีฝ่ำย
บริหำรอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

๗.๒.๓. ผอ.สตส.รำยงำนวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบภำยใน อ ำนำจและภำระหน้ำที่ตลอดจน
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ รวมทั้ง ระบุควำมเสี่ยงที่ส ำคัญที่ กยท. เผชิญอยู่ และกำรควบคุมภำยใน
ที่มี กำรก ำกับดูแลกิจกำรและอ่ืนๆ ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ ผวก.กยท. อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๗.๒.๔ ผอ.สตส. ควรได้รับสิทธิในกำรเข้ำพบประธำนกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือหำรือประเด็น
ต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม 

๗.๒.๕ ในกรณีที่ ผวก.กยท. มีควำมเห็นไม่สอดคล้องกับรำยงำนผลกำรตรวจสอบซึ่ง ผอ.สตส. 
เห็นว่ำประเด็นดังกล่ำวอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ กยท. อย่ำงร้ำยแรง ให้ ผอ.สตส. รำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำ 

๗.๒.๖ ผอ.สตส.ต้องยืนยันควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

๗.๒.7 กำรแต่งตั้ง โยกย้ำย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต ำแหน่ง และประเมินผลงำนของ ผอ.
สตส. ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ กยท. เสนอคณะกรรมกำร กยท. เพ่ือพิจำรณำ โดยให้ ผวก.กยท. เสนอควำม
คิดเห็นประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

๗.๓ ควำมสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชีและองค์กรก ำกับดูแลอ่ืน 

๗.๓.๑ ประสำนงำนกับส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ผู้สอบบัญชีเพ่ือให้สำมำรถเข้ำใจ
แผนงำนและก ำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบภำยในที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อ กยท. 

๗.๓.๒ มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบภำยใน และ ส ำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 

๗.๓.๓ ผอ.สตส.ต้องก ำหนดแนวทำงในกำรขอผลกำรตรวจสอบจำกกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ขององค์กรก ำกับดูแลอ่ืน เช่น สตง. เพ่ือช่วยในกำรก ำหนดและพิจำรณำประเด็นที่มีสำระส ำคัญที่เกิดขึ้นหรือ
อำจจะเกิดขึ้น รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 

/๗.๓.๔  ประสำนงำน... 
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๗.๓.๔ ประสำนงำนกับหน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยง กยท. เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ควบคุมภำยในและควำมเสี่ยงขององค์กร รวมถึงน ำผลกำรประเมินควำมเสี่ยงระดับองค์กรมำใช้ประโยชน์ในกำร
จัดท ำแผนกำรตรวจสอบ 
 
๘ ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ 

 

ลักษณะงำนของส ำนักตรวจสอบภำยใน มี ๒ ประเภท คือ กำรตรวจสอบภำยในเพ่ือให้กำร
บริกำรให้ควำมเชื่อมั่น และกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ ดังนี้ 
 (1)  กำรให้ควำมเชื่อมั่น (Assurance Service) ให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน และกำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยกำรประยุกต์
ทักษะวิชำชีพของกำรตรวจสอบภำยในในกำรประเมินระบบและระเบียบ เช่น นโยบำย ระเบียบกำรปฏิบัติ 
และกำรปฏิบัติงำนที่ฝ่ำยบริหำรได้จัดให้มีขึ้น เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ วัตถุประสงค์ของ กยท. บรรลุตำมที่
ก ำหนดไว้และน ำเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงให้มีระบบและระเบียบในกำรปฏิบัติงำนที่ดีขึ้น 

(๒)  กำรให้ค ำปรึกษำ (Consulting  Service) ให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบและ  ฝ่ำย
บริหำรเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน และกำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยไม่ได้ร่วมรับผิดชอบใน
ฐำนะฝ่ำยบริหำร 

ซ่ึงงำนทั้ง 2 ประเภทไม่รวมอยู่ในงำนกำรตรวจสอบอ่ืนๆ เช่น กำรสืบสวนเป็นกรณีพิเศษ และ
งำนที่ไม่ใช่งำนตรวจสอบ ซึ่งผู้ตรวจสอบอำจให้ค ำปรึกษำในหลำยประเภทตั้งแต่กำรวิเครำะห์กำรควบคุมที่
สร้ำงเข้ำไปในระบบที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ กำรท ำงำนในคณะท ำงำนเพ่ือวิเครำะห์กำรปฏิบัติงำนและให้
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น ผู้ตรวจสอบไม่สำมำรถปฏิบัติงำนที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือไม่เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ทั้งนี้ ในภำรกิจให้ค ำปรึกษำผู้ตรวจสอบจะท ำควำมเข้ำใจกับผู้รับบริกำร 
เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ ขอบเขตควำมรับผิดชอบ และควำมคำดหวังอ่ืนๆ ของผู้รับบริกำร ในกรณีที่เป็นเรื่องที่
ส ำคัญจะจัดท ำบันทึกเรื่องท่ีท ำควำมเข้ำใจไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร 

๘.๑  ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน 

ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนของ สตส. ประกอบด้วย กำรสอบทำนกระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำน
และประเมินควำมเพียงพอของนโยบำย ระเบียบวิธีปฏิบัติและกำรปฏิบัติงำนในกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุม
ภำยใน และกำรก ำกับดูแลของ กยท. ที่ฝ่ำยบริหำรได้จัดให้มีขึ้นและด ำเนินกำรอยู่นั้น มีควำมเพียงพอ  มี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ประหยัด และควรก ำหนดขอบเขตให้ครอบคลุมถึงกำรที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบที่ได้รับมอบหมำย ทั้งนี้เพ่ือให้มีควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ 

(๑) กำรด ำเนินงำนหรือแผนงำน บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ กยท. อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประหยัดรวมทั้งกระบวนกำรก ำกับดูแลที่ดีและเหมำะสม 

(๒) มีกำรก ำหนดและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ระดับของกำรปฏิบัติงำนของ กยท. โดยรวมหรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนหรือของ
กิจกรรมที่ท ำกำรตรวจสอบ 

(๓) มีกำรประสำนงำนกันระหว่ำงหน่วยงำนตำมควำมเหมำะสม 
(๔) ข้อมูลทำงบัญชีกำรเงิน กำรบริหำร และกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ มีควำมถูกต้อง เชื่อถือ

ได ้ทันเวลำและเป็นปัจจุบัน 
(๕) พนักงำน กยท. ปฏิบัติงำนตำมนโยบำย มำตรฐำน ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมำย             

วิธีปฏิบัติงำน มติคณะรัฐมนตรี ประกำศและค ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ กยท.ตลอดจนกำรปฏิบัติ
ตำมหลักจรรยำบรรณ คุณธรรม จริยธรรมที่ก ำหนดไว้ 

/(๖) มีกำรใช้... 
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(๖)  มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด มีประสิทธิภำพ และได้รับกำรดูแลรักษำอย่ำง
พอเพียง 

(๗)  แผนงำน โครงกำร และวัตถุประสงค์บรรลุผลตำมที่ก ำหนด 
(๘)  สนับสนุนให้ กยท. มีกระบวนกำรควบคุมที่มีคุณภำพและมีกำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำง

ต่อเนื่อง 
(๙)  ฝ่ำยบริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและทรำบประเด็นทำงกฎหมำยที่มีผลกระทบต่อ 

กยท. และจัดกำรอย่ำงเหมำะสม 
(๑๐)  มีกำรดูแล และรักษำทรัพย์สินและผลประโยชน์ต่ำงๆ มิให้เกิดควำมสูญเสีย หรือเกิด

กำรทุจริต มีควำมผิดปกติ กำรคอรัปชั่น 
(11 ) กำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ เป็นผลมำจำกกำรให้บริกำรโดย

บุคคลภำยนอกมีควำมเหมำะสม 
 (12) กำรให้ข้อเสนอแนะ และค ำปรึกษำท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจและ กยท.  

ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ อำจมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโอกำสในกำรปรับปรุงกำร
ควบคุมทำงกำรบริหำร และภำพลักษณ์ของ กยท. ซึ่งจะได้มีกำรสื่อสำรและรำยงำนให้กับผู้บริหำรหน่วยรับ
ตรวจ ที่เก่ียวข้อง  

นอกจำกนี้ สตส. ยังให้ค ำแนะน ำปรึกษำในอันที่จะเสนอแนวทำงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบผู้บริหำร และหน่วยรับตรวจในกำรจัดให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน กำรก ำกับดูแล
กิจกำร และกำรควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment – CSA) ที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

อนึ่ง กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในตำมมำตรฐำนวิชำชีพไม่สำมำรถให้หลักประกันว่ำจะ
ค้นพบกำรทุจริต แต่เป็นเพียงกำรประเมินควำมเพียงพอของมำตรกำรควบคุมภำยในที่ฝ่ำยบริหำรก ำหนดเพ่ือ
ป้องกันหรือลดโอกำสกำรเกิดทุจริตเท่ำนั้น ทั้งนี้ ฝ่ำยบริหำรของหน่วยรับตรวจเป็นผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรง
ต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรทุจริต 

๘.๒ หน้ำที่ของส ำนักตรวจสอบภำยใน 

สตส. มีหน้ำที่โดยไม่ขัดต่อควำมเป็นอิสระ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์และกรณีปัจจัยใดๆที่ส่งผลกระทบต่อวิจำรณญำณที่เข้ำมำเกี่ยวข้อง 

๘.๒.๑ สตส. ต้องจัดท ำกฎบัตรว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยใน ให้สอดคล้องกับขอบเขตควำม
รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของ กยท. โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก ผวก.กยท. และอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและมีกำรสอบทำนควำมเหมำะสมของกฎบัตรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

๘.๒.๒ จัดท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี โดยใช้แนวทำงกำรจัดท ำตำมควำมเสี่ยงของกิจกรรม 
ซึ่งหมำยควำมรวมถึง ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับควำมเสี่ยงหรือกำรควบคุมภำยใน และน ำเสนอแผนต่อ
ผวก.กยท.  เพ่ือพิจำรณำขอควำมเห็นและข้อเสนอแนะก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ืออนุมัติ และ 
เสนอให้คณะกรรมกำร กยท. ทรำบภำยในเดือนสุดท้ำยของปีงบประมำณของ กยท. พร้อมทั้งส่งส ำเนำ     
แผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ได้รับกำรอนุมัติแล้วให้กระทรวงกำรคลังและส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภำยใน 
30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งในกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีจะต้อง
น ำเสนอ ผวก.กยท.เพ่ือพิจำรณำก่อนกำรอนุมัติโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ และเสนอให้คณะกรรมกำร กยท. 
ทรำบภำยใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งส่งส ำเนำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ได้รับกำรอนุมัติ
แล้วให้กระทรวงกำรคลังและส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภำยใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัต ิ

 
 

/ให้ ผอ.สตส. ... 
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ให้ ผอ.สตส. มีอ ำนำจในกำรปรับเปลี่ยนแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีโดยไม่ต้อง
เสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบในกรณีที่ ผอ.สตส. พิจำรณำเห็นว่ำ กำรปรับแผนดังกล่ำวมิได้เป็นกำรปรับเปลี่ยน
ในสำระส ำคัญ และไม่มีผลกระทบต่อแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีนั้นๆ หรือปีถัดไป (เช่น กำรสลับล ำดับ
หน่วยรับตรวจระหว่ำงไตรมำสในปีงบประมำณเดียวกัน) 

๘.๒.๓ ปฏิบัติงำนตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีตำมที่ได้รับอนุมัติรวมทั้งกำร
ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ผู้บริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบร้องขอ 

๘.๒.๔ พัฒนำผู้ตรวจสอบภำยในให้มีควำมรู้ ทักษะ ในกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบและ ด ำรง
ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพโดยเข้ำร่วมกำรพัฒนำทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 

๘.๒.๕ ประเมินแผนกำรปฏิบัติงำน  กระบวนกำร กำรปฏิบัติงำน และกำรควบคุมภำยในที่
ส ำคัญ โดยปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๘.๒.๖ จัดให้มีกำรประเมินตนเองเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือให้มั่นใจว่ำ กำรปฏิบัติงำนของ สตส. 
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมที่ก ำหนดไว้ ตลอดจนรำยงำนผลกำรประเมิน ปัญหำและอุปสรรค
รวมทั้งแผนกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ ผวก.กยท. และ คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ 

๘.๒.๗ จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของ สตส. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบภำยใน ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำน และก ำหนดให้คู่มือกำรปฏิบัติงำนของ สตส. ได้รับกำร
สอบทำน ปรับปรุงให้มีควำมเหมำะสมและได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงน้อย  ปีละ ๑ ครั้ง  

๘.๒.๘ น ำเสนอรำยงำนและกำรปิดกำรตรวจสอบ 
(1) สตส. น ำเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อผู้บริหำรหน่วยรับตรวจ รวมทั้ง

ผู้บริหำรระดับสูงที่ดูแลรับผิดชอบสำยงำนและ ผวก.กยท. เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะและสรุป
ประเด็นส ำคัญไว้ในรำยงำนรำยไตรมำส เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบและ ผวก.กยท. 

(2) ผอ.สตส. ต้องสรุปประเด็นส ำคัญที่พบและข้อเสนอแนะที่เป็นลำยลักษณ์อักษร
อย่ำงน้อยไตรมำสละ ๑ ครั้งภำยใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดแต่ละไตรมำส ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและ 
ผวก.กยท. เพ่ือรับทรำบควำมคืบหน้ำในกำรปฏิบัติงำนของ สตส. รวมถึงสรุปประเด็นส ำคัญที่พบจำกกำร
ตรวจสอบระหว่ำงงวด กำรควบคุมภำยใน กำรก ำกับดูแลประเด็นในรำยงำนส่วนที่ยังไม่ได้แก้ไขส ำหรับไตรมำส
ที่ ๔ ได้จัดท ำเป็นรำยงำนประจ ำปีภำยใน ๙๐ วันนับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ และประเด็นอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

(3) รำยงำนผลกำรตรวจสอบจะไม่น ำเสนอต่อบุคคลภำยนอกโดยไม่ได้รับอนุญำต
หรือควำมยินยอมจำกผู้บริหำรที่เกี่ยวข้อง 

๘.๒.๙ รำยงำนเกี่ยวกับวิธีกำร แนวทำง และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ใหม่ๆ(ถ้ำมี) ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

๘.๒.๑๐ น ำเสนอเป้ำหมำยและแนวทำงกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของ สตส. ต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

๘.๒.๑๑ หำรือขอบเขตกำรปฏิบัติงำนผู้สอบบัญชี รวมถึงกำรประสำนงำนและสนับสนุนตำม
ควำมเหมำะสม เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำน 

 ๘.๒.๑๒ สอบทำน และประเมินควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวกับกำรก ำกับ
ดูแลกำรปฏิบัติงำนและระบบสำรสนเทศของกิจกรรมหรือหน่วยงำนที่ตรวจสอบ 

๘.๒.๑๓ น ำเสนองบประมำณของ สตส. ที่ประมำณกำรตำมกระบวนงำน ขอบเขตกำร
ตรวจสอบและแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 

 
 

/๘.๒ ผอ.สตส. ... 
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๘.๓.๑ ผู้อ ำนวยกำร... 

      
๘.๒.๑๔ ผอ.สตส. มีควำมรับผิดชอบในกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย ถอดถอน 

เลื่อนขั้น เลื่อนต ำแหน่งและประเมินผลงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน โดยหำรือกับผู้บริหำรสูงสุด ก่อนน ำเสนอ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำ และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป 

๘.๒.๑๕ สอบทำนกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนจริยธรรมและจรรยำบรรณของพนักงำน 
๘.๒.๑๖ ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเชื่อถือได้ของข้อมูลทำงกำรเงิน กำรปฏิบัติตำม

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงำน มติคณะรัฐมนตรี ประกำศ และค ำสั่งที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินของ กยท. 
๘.๒.๑๗ ตรวจสอบรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โอกำสเกิดกำรทุจริตและ

ประสิทธิภำพของ กยท. ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตภำยใน 
๘.๒.๑๘ ตรวจสอบกำรจัดเก็บรำยได้ รำยจ่ำยและสิทธิประโยชน์ที่ กยท. พึงได้รับ 
๘.๒.๑๙ ให้ค ำแนะน ำปรึกษำ เสนอแนะวิธีหรือมำตรกำรในกำรปรับปรุงแก้ไขแก่ฝ่ำยบริหำร

ของ กยท. และหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน และ      
กำรตรวจสอบภำยในเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ประหยัด ป้องกันกำรทุจริต 
และมีกำรก ำกับดูแลที่ดี 

๘.๒.๒๐ เสนอข้อมูลเกี่ยวกับควำมคืบหน้ำ และผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรตรวจสอบ
ประจ ำปี กับควำมเพียงพอของทรัพยำกรที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 

๘.๒.๒๑ ติดตำมผลกำรตรวจสอบและกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะของฝ่ำยบริหำรเพ่ือท ำกำร
ปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเน ินกำรให้มีประสิทธิภำพ มีประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบในกรณีท่ีผู้บริหำรหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตำมที่ได้เสนอแนะไว้ 

๘.๒.๒๒ ปฏิบัติงำนตรวจสอบด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบตำมแนวทำงกำรตรวจสอบที่
ก ำหนดไว้ อย่ำงไรก็ตำม กำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรตรวจสอบที่ก ำหนดนั้นไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำ จะ
ค้นพบ   กำรทุจริตได้และผู้ตรวจสอบภำยในไม่มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือค้นหำทุจริต 

๘.๒.๒๓ ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่ ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบนอกเหนือจำกแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่วำงไว้ 

๘.๒.๒๔ รับผิดชอบงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรประสำนงำนกับส ำนักงำนกำร
ตรวจเงินแผ่นดิน 

๘.๒.๒๕ ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับกำรตรวจสอบนอกเหนือจำกแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่
วำงไว้ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บริหำร โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

๘.๓ ควำมรับผิดชอบ 
๘.๓.๑ คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑) สอบทำนกฎบัตรของ สตส. แผนกำรตรวจสอบภำยในและอนุมัติในกรณีที่
คณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรได้ 

(๒) ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อน
ต ำแหน่ง และประเมินผลงำนของ ผอ.สตส. โดยอำจพิจำรณำร่วมกับผู้ว่ำกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย 
(ผวก.กยท.) ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร กยท. เพ่ืออนุมัติ 

(๓) ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อน
ต ำแหน่ง และประเมินผลงำนของผู้ตรวจสอบภำยในตำมที่ ผอ.สตส. น ำเสนอ 

(๔) พิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักตรวจสอบภำยใน 
(๕) สอบทำนและหำรือกับ ผอ.สตส. เกี่ยวกับผลกำรตรวจสอบที่ยังหำข้อยุติร่วมกับ         

ฝ่ำยบริหำรไม่ได้ และพิจำรณำน ำประเด็นส ำคัญเสนอต่อคณะกรรมกำร  กยท. เพ่ือหำแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรต่อไป 

 



 - ๑๔ - 
 
๘.๓.๑ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑) จัดให้มีแนวทำงในกำรสอบทำนและควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้เกิดควำม
มั่นใจได้ว่ำ ผู้ตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพพึงปฏิบัติ 

(๒) ก ำหนดกระบวนกำรในกำรเปิดเผยกรณีสงสัยทุจริต หรือกำรปฏิบัติที่ ไม่
เหมำะสมที่เพียงพอส ำหรับผู้ตรวจสอบภำยใน 

(๓) ก ำหนดแผนกำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักตรวจสอบภำยใน 
รวมทั้งแผนกำรฝึกอบรมและพัฒนำส ำหรับผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยในและผู้บริหำรส ำนักตรวจสอบ
ภำยใน 

(๔) ผอ.สตส. ในฐำนะเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบต้องเข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุผลอันควรในกำรไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำประชุม 

(๕) ผอ.สตส. ต้องรำยงำนวัตถุประสงค์ และผลกำรด ำเนินงำนของ สตส. ต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงน้อยไตรมำสละ ๑ ครั้ง   

๘.๓.๓ ผู้ตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
                               (๑) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติหน้ำที่ ด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชำชีพพึงปฏิบัติ โดยใช้ทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำร
ตรวจสอบภำยใน และจรรยำบรรณผู้ตรวจสอบภำยใน 
                               (๒) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องเปิดเผยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจมีขึ้นจำกกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
                               (๓) หำกควำมเป็นอิสระหรือควำมเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภำยในถูกกระทบหรือมี
เหตุบั่นทอนใดๆ ให้เปิดเผยรำยละเอียดผลกระทบ ต่อ ผอ.สตส. และรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ผวก.กยท. ผู้บริหำรหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องทรำบ 

(๔) ผู้ตรวจสอบภำยในควรประสำนงำนกับผู้บริหำรหน่วยรับตรวจที่เก่ียวข้อง รวมถึง
ผู้สอบบัญชี และหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ ส ำหรับจัดท ำแผนกำรตรวจสอบ 
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในคลอบคลุมประเด็นที่มีควำมเสี่ยง และลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำน
ของผู้สอบบัญชีปละหน่วยงำนก ำกับดูแล 

๘.๔ ควำมเป็นอิสระของบุคคลภำยนอกที่เข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน 
๘.๔.๑ หำกบุคคลภำยนอกที่จะมำปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ต้องมีกำรเสนอขออนุมัติจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนกำรปฏิบัติงำน 
๘.๔.๒ ต้องเปิดเผยรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ไว้เป็นลำย

ลักษณ์อักษร 
๘.๔.๓ บุคคลภำยนอกที่เข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบภำยในไม่ควรมีควำมรับผิดชอบในกำร

บริหำรงำนของ กยท. 
๘.๔.๔ ลักษณะงำนตรวจสอบที่ให้บุคคลภำยนอกเข้ำมำปฏิบัติในส ำนักตรวจสอบภำยใน 

ได้แก่ งำนตำมแผนกำรตรวจสอบและงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมข้อสั่งกำรที่ผู้ตรวจสอบภำยใน ขำดควำมรู้ 
ทักษะและควำมเชี่ยวชำญที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน ตำมลักษณะงำนทั้ง ๒ ประเภท คือ กำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้
ควำมเชื่อมั่น (Assurance Service) และกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้ค ำปรึกษำ (Consulting  Service) 

 
 
 

/๘.๕ สิทธิของผู้ตรวจสอบ... 
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๘.๕ สิทธิของผู้ตรวจสอบภำยใน 

๘.๕.๑  ผอ.สตส. และผู้ตรวจสอบภำยในมีสิทธิ ดังนี้ 
(๑) ได้รับควำมร่วมมือจำกทุกหน่วยงำนในกำรเข้ำถึงข้อมูลทุกด้ำน รวมถึงสำรสนเทศ  

พร้อมทั้งได้รับควำมร่วมมือในกำรสอบถำม และชี้แจงเรื่องที่ตรวจสอบในกำรปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบอย่ำง
เต็มที ่

(๒) ผอ. สตส. เข้ำพบคณะกรรมกำรตรวจสอบได้อย่ำงเต็มที่และเป็นอิสระ 
(๓) จัดสรรทรัพยำกร ก ำหนดควำมถี่ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ เลือกกิจกรรมหรือ

ประเด็น ก ำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบ กำรใช้เทคนิคกำรตรวจสอบตำมควำมเหมำะสม เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบที่ก ำหนดไว้ 

(๔) ได้รับกำรสนับสนุนเกี่ยวกับบุคลำกรใน กยท. เพ่ือปฏิบัติงำนตรวจสอบ และบริกำร
อ่ืนจำกทั้งภำยในและภำยนอก กยท. เพ่ือสนับสนุนงำนตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

๘.๕.๒ ผอ.สตส. และผู้ตรวจสอบภำยในไม่มีสิทธิ ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรใด ๆ นอกเหนืองำนตรวจสอบภำยใน  

ใน กยท. 
(๒) จัดท ำหรืออนุมัติรำยกำรทำงกำรบัญชี รำยงำนทำงกำรเงิน และรำยงำนที่ไม่ใช่

รำยงำนทำงกำรเงิน นอกเหนือจำกรำยงำนกำรตรวจสอบปกติ 
(๓) ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติของพนักงำนอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ใน สตส. ยกเว้นพนักงำนที่ได้รับ

มอบหมำยให้เป็นส่วนหนึ่งในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ หรือเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภำยใน 
(๔) กำรก ำหนดนโยบำย วิธีปฏิบัติงำน และระบบกำรควบคุมภำยใน หรือแก้ไขระบบ

กำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจ 
(๕) กำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือหรือกำรปฏิบัติงำนหน่วยรับตรวจ 
(๖) กำรพัฒนำระบบ ก ำหนดวิธีกำรจัดเตรียมข้อมูล หรือรับรองควำมถูกต้องของ

ระบบงำนที่ต้องตรวจสอบ ซึ่งหน้ำที่ดังกล่ำวอยู่ในควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำรที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบ
ภำยในมีหน้ำที่เป็นเพียงผู้ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 

 
๙  กำรปฏิบัติงำนและกำรรำยงำน 

๙.๑ กำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน 
๙.๑.๑ ผอ.สตส. รับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ และแผนกำรตรวจสอบ

ประจ ำปี ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมใน กยท. โดยพิจำรณำถึงควำมเสี่ยงที่คงเหลือภำยหลังกำรควบคุม ซึ่งมี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำนของ กยท. 

๙.๑.๒ สตส. ควรหำรือร่วมกับผู้บริหำรระดับสูง และคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือขอ
ควำมเห็นเกี่ยวกับแผนกำรตรวจสอบ ข้อเสนอแนะในประเด็นต่ำง ๆ ที่ควรตรวจสอบเพ่ิมเติม และกำรจัดสรร
ทรัพยำกรในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

๙.๑.๓ สตส. ต้องน ำเสนอแผนกำรตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีต่อ 
ผวก.กยท. เพ่ือพิจำรณำ ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ืออนุมัติ และเสนอให้คณะกรรมกำร กยท. 
ทรำบ ภำยในเดือนสุดท้ำยของปีบัญชีกำรเงิน พร้อมทั้งส่งส ำเนำแผนกำรตรวจสอบที่ได้รับกำรอนุมัติแล้วให้
กระทรวงกำรคลังและส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภำยใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ 

 
 

/๑๐.๑.๔  สตส. ควร... 
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๑๐.๑.๔ สตส. ควรทบทวนแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีระหว่ำงปี และพิจำรณำปรับปรุง
แผนกำรตรวจสอบโดยน ำเสนอ ผวก.กยท. เพ่ือพิจำรณำก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ืออนุมัติ และ
เสนอให้คณะกรรมกำร กยท. ทรำบพร้อมทั้งส่งส ำเนำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ได้รับกำรอนุมัติแล้ว ให้
กระทรวงกำรคลัง และส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับกำรอนุมัติ 

๙.๒ กำรวำงแผนในรำยละเอียด และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
        แผนกำรตรวจสอบในรำยละเอียด ประกอบด้วย ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

ประมำณกำร ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน โดยแผนกำรตรวจสอบในรำยละเอียดควรได้รับกำรอนุมัติจำก
ผู้บริหำรหน่วยตรวจสอบภำยในก่อนน ำไปปฏิบัติ 

๙.๒.๑ ผู้ตรวจสอบต้องจัดท ำแผนกำรตรวจสอบในรำยละเอียด เพ่ือใช้ในงำนตรวจสอบ
ภำยใน โดยพิจำรณำตำมควำมเสี่ยงในกิจกรรมต่ำงๆ ที่ตรวจสอบซึ่งท ำให้วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนหรือ
กิจกรรมที่ท ำกำรตรวจสอบไม่บรรลุผลตำมที่ก ำหนดไว้  

๙.๒.๒ ผู้ตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนตรวจสอบโดยรวบรวมเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆมีกำร
บันทึกสอบทำนผลกำรตรวจสอบและจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

๙.๒.๓ สตส. ต้องติดตำมกำรปฏิบัติตำมรำยงำนและข้อเสนอแนะที่รำยงำนไว้อย่ำง
สม่ ำเสมอ และพิจำรณำกรณีที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญ เพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบถ้ำ
ผู้บริหำรหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตำมท่ีได้เสนอแนะไว้ 

๙.๓ กำรรำยงำน กำรปิดกำรตรวจสอบ และติดตำมผลกำรตรวจสอบ 
๙.๓.๑ สตส. เสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบที่ชัดเจน เที่ยงธรรม ภำยใน ๗ วันนับจำกวัน

ประชุมปิดกำรตรวจสอบ ต่อผู้บริหำรหน่วยรับตรวจ และผู้บริหำรตำมสำยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีกำรปรับปรุง
แก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในทันเวลำ 

๙.๓.๒ ผอ.สตส.ต้องเสนอรำยงำนสรุปประเด็นส ำคัญที่พบและข้อเสนอแนะเป็นลำยลักษณ์
อักษรต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและ ผวก.กยท. อย่ำงน้อยไตรมำสละ ๑ ครั้ง ภำยใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุด
ในแต่ละไตรมำส 

๙.๓.๓ ผอ.สตส. ต้องจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนด 
ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ กำรควบคุมภำยใน และกำรก ำกับดูแลน ำเสนอ ผวก.กยท. คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำร กยท. ก่อนเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงกำรคลัง ภำยใน ๙๐ วันนับจำก
วันสิ้นปี 

๙.๓.๔ รำยงำนผลกำรตรวจสอบไม่ควรน ำเสนอต่อบุคคลภำยนอกโดยไม่ได้รับอนุญำตหรือ
ควำมยินยอมจำกผู้บริหำรที่เก่ียวข้อง 

 
๑๐  กำรรักษำคุณภำพงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน 

๑๐.๑  สตส. ควรมีกำรควบคุมในทุกขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน โดยกำร
ประเมินคุณภำพ เพ่ือรักษำและปรับปรุงคุณภำพในทุกประเด็นของกิจกรรมตรวจสอบภำยในและมีกำรติดตำม
ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องจำกภำยในและภำยนอกองค์กร 

๑๐.๒ สตส. จัดให้มีกำรประเมินตนเองเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในและมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในประเมินกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบเป็นไปตำมมำตรฐำนและเพ่ือประโยชน์ของผู้มีประโยชน์ร่วมทุกฝ่ำย 

๑๐.๓ สตส. จะต้องมีกำรประเมินคุณภำพภำยหลังกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ โดยรับฟังควำมเห็น
ของผู้รับกำรตรวจภำยหลังเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบทุกครั้ง 
 

/๑๑.๔ กำรประเมิน... 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

เอกสารแนบ 2 
ตัวอย่างดัชนีวัดผลงานของนักวชิาการตรวจสอบภายใน 



เอกสารแนบ 2 ตวัอย่างดัชนีวดัผลงานของนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 

ตวัอยา่งดชันีวดัผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน  -  หน้า 1 จาก 2 

 

ดัชนีวดัผลงานของนักวิชาการตรวจสอบภายใน  
1. การวัดเชิงปริมาณ  
 ก. จ านวนกิจกรรมการตรวจสอบท่ีก าหนดในแผนการตรวจสอบ 
 ข. จ านวนกิจกรรมการตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จ  
 ค. อัตราการหมุนเวียนของนักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือระยะเวลาที่นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบตัิงานในส านกัตรวจสอบภายใน  
 ง. ผลการส ารวจความพงึพอใจของหนว่ยรับตรวจ  
 จ. ผลการส ารวจความพงึพอใจของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน  
 ฉ. จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรม  

 
2. การให้บริการต่อหน่วยรับตรวจ  
 ก. คณุภาพของงานตรวจสอบหรืองานให้ค าแนะน าปรึกษา  
 ข. ความรวดเร็วในการตอบสนองตอ่ประเด็นที่ได้รับจากฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ  
 ค. การบริหารความคาดหวงัของหนว่ยรับตรวจ  
 ง. การสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัหนว่ยรับตรวจ  
 จ. การบริหารทีมงานตรวจสอบ (การด าเนินการอย่างมีประสิทธิผลตามวตัถปุระสงค์ในการพฒันาบคุลากร

ให้มีโอกาสเติบโตในสว่นงานอื่นของการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) เป็นต้น)  
 

3. ความรู้ในการด าเนินงานของ กยท.  
 ก. การพฒันาความรู้และความเข้าใจในการด าเนินงานของ กยท.  
 ข. การประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจในการด าเนินงานของ กยท. เข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบท่ีมีความซบัซ้อน  
 ค. การมีสว่นร่วมในการพฒันาแนวทางการตรวจสอบหรือเคร่ืองมือในการตรวจสอบ 
 ง. การมีสว่นร่วมในการพฒันาหรือน าเสนอแนวปฏิบตัิที่ดีในการด าเนินงานของ กยท.  
   
4. การพัฒนาบุคลากร  
 ก. ความก้าวหน้าในการพฒันาบคุลากรท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัให้สอดคล้องกบังานตรวจสอบท่ีก าหนดไว้ 
 ข. ฝึกอบรม 
 ค. การสรรหา 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 2 ตวัอย่างดัชนีวดัผลงานของนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 

ตวัอยา่งดชันีวดัผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน  -  หน้า 2 จาก 2 

 

ดัชนีวดัผลงานของนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ต่อ) 
5. การพัฒนาทางด้านเทคนิค  
 ก. การพฒันาความรู้ทางด้านเทคนิคในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 
 ข. การพฒันาความรู้ด้านการบญัชี การเงิน 
 ค. การพฒันาความรู้ทางด้านกระบวนการงานวิจยั 
 ง. การพฒันาความรู้ด้านกฎ ระเบียบตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 จ. การพฒันาความรู้ด้านเทคโนโลยีตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เคร่ืองมืออิเลคทรอนคิส์

ช่วยในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 
 

6. ความคดิสร้างสรรค์หรือการยอมรับสิ่งใหม่ 
 ก. การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ เช่น การน าโปรแกรมกระดาษท าการอิเลคทรอนิคส์

เข้ามาใช้ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ เป็นต้น 
 ข. จ านวนของการน าเสนอแนวปฏิบตัิที่ดีให้กบัสว่นงานอื่น ๆ ใน กยท. 
 ค. จ านวนที่ใช้ในการฝึกอบรมเฉพาะด้าน 
 ง. การมีสว่นร่วมในองค์กรทางวิชาชีพ เช่น สมาคมนกับญัชี และผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สมาคมผู้ตรวจสอบ

ภายใน หรือสมาคมทางธุรกิจตา่ง ๆ เป็นต้น 
 จ. ความคิดสร้างสรรค์และประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
 ฉ. การพฒันา ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ 
 



  

เอกสารแนบ 3  

ตัวอย่างแบบประเมนิผลการปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน 



เอกสารแนบ 3  ตวัอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ตวัอยา่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน  -  หน้า 1 จาก 10 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินหวัหน้าทีมตรวจสอบภายใน 

 (ส าหรับการประเมินภายในส านักตรวจสอบภายใน)  

 

ช่ือ................................................................................ ต าแหนง่............................................................... 
รหสั....................................ฝ่าย.................................... สว่น.................................................................... 
ผู้ประเมิน....................................................................... ต าแหนง่...............................................................  
ช่วงเวลาการประเมินผล.................................................. ฝ่าย..................................................................... 

 หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

หน่วยรับตรวจ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (วัน) ความรับผิดชอบ 

1. [ฝ่ายพฒันาเกษตรและสถาบนั
เกษตรกร] 

[30 วนั] [บริหารจดัการการปฏิบติั 
งานตรวจสอบภายใน] 

2.   
3.   
 

คุณสมบัต ิ

ผลการประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

พอใช้
(2) 

ควร
ปรับ 
ปรุง 
(1) 

ความเห็น
เพิ่มเติม 

ก. คุณสมบตัิเฉพาะตัวและความเป็นมืออาชีพ 

1. ความสมัพนัธ์กบั 
 ก. ผู้ตรวจสอบบญัชี   
              ข. พนกังานของหนว่ยรับตรวจ  

2. ลกัษณะความเป็นมืออาชีพ/สงัเกตจาก 
 ก. การแตง่กาย   
 ข. ความประพฤติ/การปฏิบตัิงาน 

3. ความมีประสทิธิภาพในการแสดงออกทาง  
 วาจา 

4. ความมีประสทิธิภาพในการแสดงออกด้วย  
 การเขียน 

 

      



เอกสารแนบ 3  ตวัอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ตวัอยา่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน  -  หน้า 2 จาก 10 
 

คุณสมบัต ิ

ผลการประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

พอใช้
(2) 

ควร
ปรับ 
ปรุง 
(1) 

ความเห็น
เพิ่มเติม 

5. สามารถปฏิบตัตินให้เป็นท่ียอมรับและได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ ร่วมงาน 
6. รักษาความลบัของส านกังาน หนว่ยรับตรวจ 
ตลอดจนข้อมลูตา่ง ๆ ที่มิควรเปิดเผยเป็นอยา่งดี 
 

ข. คุณสมบตัิในการบริหารจัดการด้านการ
ตรวจสอบภายใน 

1. รับฟังค าชีแ้จง ชีแ้นะ และการ
วิพากษ์วจิารณ์ด้านการปฏิบตัิงานจากหนว่ย
รับตรวจและผู้ ร่วมงาน 

2. พร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบตอ่
ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงาน 

3. ใช้ความสามารถในการท างานให้เกิด
ประสทิธิผลสงูสดุ 

4. มีความช านาญเป็นอยา่งดีตอ่การพฒันา   
    และ/หรือการปรับปรุงแก้ไขแนวทาง 
    การตรวจสอบภายใน 
5. การก าหนดขอบเขตและแนวทางการ
ตรวจสอบการควบคมุภายในในรายละเอยีด 

6. ความรู้เก่ียวกบันโยบาย ขัน้ตอน และวิธีการ   
    ปฏิบตัิของหนว่ยรับตรวจ 
7. รับผิดชอบในการปฏิบตัิงานและการติดตาม
โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของส านกังาน 
รวมทัง้ใช้ทรัพยากรได้อยา่งคุ้มคา่ 

 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 3  ตวัอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ตวัอยา่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน  -  หน้า 3 จาก 10 
 

คุณสมบัต ิ

ผลการประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

พอใช้
(2) 

ควร
ปรับ 
ปรุง 
(1) 

ความเห็น
เพิ่มเติม 

ค. คุณสมบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. แสดงออกในการเป็นผู้น า พร้อมที่จะให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ ร่วมงานและหนว่ยงาน       
รับตรวจได้ตลอดเวลาที่ปฏิบตัิงาน 

2. ให้ความรู้ ค าแนะน าทางเทคนคิแก่
ผู้ใต้บงัคบับญัชาอยา่งเต็มใจและทนัทว่งที 

3. มอบหมายงานด้วยความระมดัระวงัและให้
ความชว่ยเหลอืแก่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

4. วางแผนการท างานท่ีได้รับมอบหมาย   
    (รวมถึงการวางแผนวนัตอ่วนั)  
5. ท างานส าเร็จทนัเวลาตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

ง. การสอบทานกระดาษท าการ และรายงาน 
1. ความรัดกมุ  
2. ให้แนวทางในการแก้ปัญหาทีเ่หมาะสม 
3. การตดัสิง่ที่ไมจ่ าเป็นออก 
4. การสรุปผลและการอธิบายประกอบ 
5. สอบทานความถกูต้องตามหลกัการเขียน   
    และหลกัไวยากรณ์  

จ. ความสามารถด้านเทคนิค 

1. ความรู้ด้านการตรวจสอบ และข้อก าหนด   
    ประกาศ และระเบียบตา่ง ๆ และสามารถ   
    น าความรู้นัน้ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ 
2. ศกึษาหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ตอ่การ
ปฏิบตัิงานอยูเ่สมอ 

 
 
 
 



เอกสารแนบ 3  ตวัอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ตวัอยา่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน  -  หน้า 4 จาก 10 
 

คุณสมบัต ิ

ผลการประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

พอใช้
(2) 

ควร
ปรับ 
ปรุง 
(1) 

ความเห็น
เพิ่มเติม 

ฉ. การแก้ไขปัญหา 

1. สามารถเสนอแนะถงึความเข้าใจประเด็น
ปัญหาที่สลบัซบัซ้อน 

2. สามารถน าความรู้ทางทฤษฎีและ
ประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบตังิาน 
 

ช. การรายงาน 

1. คณุภาพของสิง่ที่ได้รับจากการตรวจสอบ 
2. ความครบถ้วนรัดกมุและความชดัเจนของ  
    รายงาน 
3. การพิจารณาเพื่อระบถุึงข้อสงัเกตจากการ   
    ตรวจสอบที่ควรระบอุยูใ่นรายงาน  
 

ซ. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน 

1. ประพฤติตนเหมาะสมกบัต าแหนง่หน้าที่ 
การงานทัง้ในด้านกิริยา มารยาท การ 
แตง่กาย บคุลกิภาพ และการวางตวั 

2. ละเว้นอบายมขุ การทะเลาะววิาท การ
กระท าที่ผิดกฎหมายและศีลธรรม 

 

 



เอกสารแนบ 3  ตวัอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ตวัอยา่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน  -  หน้า 5 จาก 10 
 

 

สรุปการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

จากประสบการณ์การท างานของผู้ได้รับการประเมิน งานท่ีมอบหมายนัน้ : 

 ซบัซ้อน  ปานกลาง                ง่าย  

ผลการประเมินการปฏิบตัิงานโดยพิจารณาจากต าแหนง่หน้าที่รับผิดชอบ พบวา่ 

 ดีเยี่ยม  ดี         นา่พอใจ         ต ่ากวา่คาดหมาย/ควรปรับปรุง             

ความเห็นเพิ่มเติม : ________________________________________________________________________ 

                             ________________________________________________________________________ 

                             ________________________________________________________________________ 

ความเห็นของผู้ได้รับการประเมิน 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วยกบัการประเมิน 

 

เหตผุล : ________________________________________________________________________________ 

              ________________________________________________________________________________ 

              ________________________________________________________________________________ 

 

           _______________________________                                ___________________________ 

               (ลายมือช่ือผู้ได้รับการประเมิน)                                               (ลายมือช่ือผู้ประเมิน) 

                วนัท่ี_____________________                                               วนัท่ี______________ 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 3  ตวัอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ตวัอยา่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน  -  หน้า 6 จาก 10 
 

ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน – นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 

ช่ือ  ___                        ต าแหนง่   ___________________ 
รหสั   ________ ฝ่าย ___                     หนว่ยรับตรวจ    ___________ 
ผู้ประเมิน        ต าแหนง่ ___                    ___________ 
ช่วงเวลาการประเมินผล    _______   ฝ่าย ___                    ___      

 หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

ส่วนงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (วัน) ความรับผิดชอบ 

1. [ฝ่ายพฒันาเกษตรและ
สถาบนัเกษตรกร] 

[30 วนั] [ปฏิบติังานตรวจสอบภายใน] 

2.   
3.   
 

คุณสมบัต ิ

ผลการประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

พอใช้
(2) 

ควร
ปรับ 
ปรุง 
(1) 

ความเห็น
เพิ่มเติม 

ก. คุณสมบตัิเฉพาะตัวและความเป็นมืออาชีพ 

1. ความสมัพนัธ์กบั 
 ก. ผู้ตรวจสอบบญัชี   
              ข. พนกังานของหนว่ยรับตรวจ  

2. ลกัษณะความเป็นมืออาชีพ/สงัเกตจาก 
 ก. การแตง่กาย   
 ข. ความประพฤติ/การปฏิบตัิงาน   
3. ความสามารถตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ท่ีได้รับ 
    มอบหมาย  
4. ความเต็มใจตอ่การยอมรับในหน้าที่และ 
    ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 
5. ความมีประสทิธิภาพในการแสดงออกทาง  
    วาจา 
 

      



เอกสารแนบ 3  ตวัอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ตวัอยา่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน  -  หน้า 7 จาก 10 
 

คุณสมบัต ิ

ผลการประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

พอใช้
(2) 

ควร
ปรับ 
ปรุง 
(1) 

ความเห็น
เพิ่มเติม 

6. ความมีประสทิธิภาพในการแสดงออกด้วย 
    การเขียน 
7.   ความเต็มใจทีจ่ะท าการตดัสนิใจด้วย                      
      ตนเอง 
8.   รับฟังค าชีแ้จง ชีแ้นะ และการ             
      วิพากษ์วิจารณ์ด้านการปฏิบตัิงานจาก  
      ผู้บงัคบับญัชา 
9.   พร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบตอ่     
      ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึน้จากการ  
      ปฎิบตัิงาน 
10.   รักษาความลบัของส านกังาน หนว่ยรับ

ตรวจตลอดจนข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีมิควร
เปิดเผยเป็นอยา่งดี 

ข. คุณสมบตัิในการปฏิบัตหิน้าที่  – โดยทั่วไป 

1. ท างานท่ีได้รับมอบหมายส าเร็จภายใน 
    ระยะเวลาที่ก าหนด  
2. วางแผนการท างานท่ีได้รับมอบหมาย   
    (รวมถึงการวางแผนวนัตอ่วนั) 
3. ให้ค าแนะน า/ค าปรึกษาในประเด็นปัญหา 
    ตอ่หวัหน้าสายตรวจสอบได้อยา่งทนัทว่งที 
4. ปรึกษาหารือกบัหวัหน้าสายตรวจสอบถึง    
     เหตผุลในการขยายระยะเวลาการ  
     ตรวจสอบ 
5. ท างานส าเร็จทนัเวลาตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
6. ใช้ความสามารถในการท างานให้เกิด
ประสทิธิผลสงูสดุ 

7. รับผิดชอบในการปฏิบตัิงานโดยค านงึถงึ
ผลประโยชน์ของส านกังาน รวมทัง้ใช้
ทรัพยากรได้อยา่งคุ้มคา่ 



เอกสารแนบ 3  ตวัอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ตวัอยา่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน  -  หน้า 8 จาก 10 
 

คุณสมบัต ิ

ผลการประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

พอใช้
(2) 

ควร
ปรับ 
ปรุง 
(1) 

ความเห็น
เพิ่มเติม 

 

ค. การจัดท าและการจัดเก็บกระดาษท าการ    
    และรายงาน 

1.  คณุภาพของเอกสารที่จดัท า 
2. มีการใช้แหลง่อ้างองิที่เหมาะสม 
3. ความรัดกมุ    
4. ให้แนวทางในการแก้ปัญหาทีเ่หมาะสม 
5. มีการจดัองค์ประกอบของข้อมลูและ 
    การจดัเก็บเอกสาร 
6. การตดัสิง่ที่ไมจ่ าเป็นออก 
7. การสรุปผลและการอธิบายประกอบ 
8. ความครบถ้วนถกูต้องและชดัเจน 
9. เขียนถกูต้องตามหลกัการเขียนและหลกั
ไวยากรณ์ 

10. สือ่ความอยา่งมีประสทิธิผลในรายงาน 
 

ง. ความสามารถด้านเทคนิค 

1. ความรู้ด้านการตรวจสอบ และข้อก าหนด   
    ประกาศ และระเบียบตา่ง ๆ และสามารถน า   
    ความรู้นัน้ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ 
2. มีความช านาญเป็นอยา่งดีตอ่การพฒันา   
    และ/หรือการปรับปรุงแก้ไขแนวทาง 
    การตรวจสอบภายใน 
3. การก าหนดขอบเขตของการตรวจสอบการ    
    ควบคมุภายใน 
4. นโยบายและวิธีการปฏิบตัิของ 
    ส านกัตรวจสอบภายใน 

              ก. ความรู้และความเข้าใจ 
              ข. การน ามาใช้ในการปฏิบตัิงาน 
 



เอกสารแนบ 3  ตวัอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ตวัอยา่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน  -  หน้า 9 จาก 10 
 

คุณสมบัต ิ

ผลการประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

พอใช้
(2) 

ควร
ปรับ 
ปรุง 
(1) 

ความเห็น
เพิ่มเติม 

5. ความรู้เก่ียวกบันโยบาย ขัน้ตอน และวิธีการ   
    ปฏิบตัิของหนว่ยรับตรวจ 
6. ศกึษาหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ตอ่การ   
    ปฏิบตัิงานอยูเ่สมอ 
 

จ. การแก้ไขปัญหา 

1. สามารถเสนอแนะถงึความเข้าใจประเด็น
ปัญหาที่สลบัซบัซ้อน 

2. สามารถน าความรู้ทางทฤษฎีและ
ประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบตังิาน 

 

ฉ. การรายงาน 

1. คณุภาพของสิง่ที่ได้รับจากการตรวจสอบ 

2. ความครบถ้วนรัดกมุและความชดัเจนของ  
    รายงาน 
3. การพิจารณาเพื่อระบถุึงข้อสงัเกตจากการ   

           ตรวจสอบที่ควรระบอุยูใ่นรายงาน 

 



เอกสารแนบ 3  ตวัอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ตวัอยา่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน  -  หน้า 10 จาก 10 
 

 

สรุปการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

จากประสบการณ์การท างานของผู้ได้รับการประเมิน งานท่ีมอบหมายนัน้ : 

 ซบัซ้อน  ปานกลาง                ง่าย  

ผลการประเมินการปฏิบตัิงานโดยพิจารณาจากต าแหนง่หน้าที่รับผิดชอบ พบวา่ 

 ดีเยี่ยม  ดี         นา่พอใจ         ต ่ากวา่คาดหมาย/ควรปรับปรุง             

ความเห็นเพิ่มเติม : ________________________________________________________________________ 

                             ________________________________________________________________________ 

                             ________________________________________________________________________ 

ความเห็นของผู้ได้รับการประเมิน 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วยกบัการประเมิน 

 

เหตผุล : _________________________________________________________________________________ 

             _________________________________________________________________________________ 

             _________________________________________________________________________________ 

 

           _______________________________                                _______________________ 

               (ลายมือช่ือผู้ได้รับการประเมิน)                                            (ลายมือช่ือผู้ประเมิน) 

               วนัท่ี __________________                                                  วนัท่ี ______________ 

 



  

เอกสารแนบ 4 

ตัวอย่างแบบประเมนิทกัษะและความสามารถของ 

นักวชิาการตรวจสอบภายใน 



เอกสารแนบ 4 ตวัอย่างแบบประเมินทักษะและความสามารถของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

 

ตวัอยา่งแบบประเมินทกัษะและความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน  -  หน้า 1 จาก 2 
 

แบบประเมินทกัษะและความสามารถของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

ระดับความสามารถ 

ดีม
าก

 

ดี 

พอ
ใช้

 

ต ่า
กว่

า
มา

ตร
ฐา
น 

ไม่
น่า

พอ
ใจ

 X น า้หนักในการประเมนิ 

คะแนน % 
สมาชิก 
(“TM”) 

หัวหน้าทีม 
(“TL”) 

คะแนน 5 4 3 2 1 

รายละเอียดการประเมินทกัษะ 

ด้านเทคนิค TM 20%, TL 16% 

1. การติดตอ่สื่อสาร      7 4 28  

2. การให้ความคิดเห็น      7 4 35  

3. ความเข้าใจในการด าเนินงานของ
ส านกังาน 

 

     6 4 30  

4. ความรู้ด้านกฎหมาย       4 0  

คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ รวม TM 100, TL 80 x 100% 93 93% 

ด้านการวิเคราะห์ TM 20%, TL 24% 

1. ความรู้ด้านข้อมลูและระบบ
สารสนเทศ 

     6 4 24  

2. การวิเคราะห์ทางการเงิน/การบริหาร
และการด าเนินงานของส านกังาน 

     
7 4 28  

3. การแก้ปัญหา      7 4 21  

4. การประเมินผลโดยภาพรวม       4 0  

5. การพฒันาวิธีการตรวจสอบและ
ปฏิบตัิงานใหม่ๆ  

     
 8 0  

คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ รวม TM 100, TL 120 x 100% 73 73% 

การปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ TM 28%, TL 20% 

1. ความเข้าใจประเด็นปัญหา      7 4 28  

2. ความสมดลุ / เปรียบเทียบระหวา่ง
ประโยชน์ที่ได้รับกบัต้นทนุที่เสียไป 

     
7 4 21  

3. ความเที่ยงตรง      7 4 28  

4. ล าดบัความส าคญัของงาน      7 4 28  

5. การคิดเชิงกลยทุธ์       4 0  

คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ รวม TM 140, TL 100 x 100% 

คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ รวม TM 100, TL 115, IAM 120 x 100% 

คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ รวม TM 100, TL 115, IAM 120 x 100% 

คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ รวม TM 100, TL 115, IAM 120 x 100% 

คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ รวม TM 100, TL 115, IAM 120 x 100% 

คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ รวม TM 100, TL 115, IAM 120 x 100% 

คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ รวม TM 100, TL 115, IAM 120 x 100% 

105 75% 

       

 

   



เอกสารแนบ 4 ตวัอย่างแบบประเมินทักษะและความสามารถของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

 

ตวัอยา่งแบบประเมินทกัษะและความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน  -  หน้า 2 จาก 2 
 

ระดับความสามารถ 

ดีม
าก

 

ดี 

พอ
ใช้

 

ต ่า
กว่

าม
าต

รฐ
าน

 

ไม่
น่า

พอ
ใจ

 X น า้หนักในการประเมนิ 

คะแนน % 
สมาชิก 
(“TM”) 

หัวหน้าทีม 
(TL) 

คะแนน 5 4 3 2 1 

รายละเอียดการประเมินทกัษะ 

ด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล TM 25%, TL 16% 

1. การปฏิบตัิงาน      6 4 24  

2. การปรับตวั/การจดัการกบัปัญหา      6 4 24  

3. การสัง่การ      7 4 28  

4. ความระมดัระวงั      6 4 24  

คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ รวม TM 125, TL 80 x 100% 100 80% 

ด้านมนุษยสัมพันธ์ TM 7%, TL 4% 

1. ทกัษะด้านการติดตอ่สื่อสารและการ
ร่วมงานกบับคุคลอ่ืน 

     7 4 35  

คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ รวม TM 35, TL 20 x 100% 35 100% 

ด้านส านักงาน TL 20% 

1. การบริหารและการด าเนินงานของ
ส านกังาน 

      4 0  

2. การบริหารฝ่ายตรวจสอบ       8 0  

3. การพฒันาฝ่ายตรวจสอบ       8 0  

คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ รวม TL 30, IAM 100 x 100% 0 0 

คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ สุทธิ : เปอร์เซนต์รวมหาร 5 (ส าหรับ TM), หาร 6 (ส าหรัTL) 84.20% 

 

ความเห็นของผู้ประเมิน...............................................................................................................................................................  

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

ความเห็นของผู้ ได้รับการประเมิน.................................................................................................................................................. 

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

ประเมินโดย.....................................                                                            สอบทานโดย................................. 

วนัที่...............................................                                                             วนัที่............................................. 



  

เอกสารแนบ 5 

ตัวอย่างแบบประเมนิการควบคุมด้วยตนเอง  

ส าหรับหน่วยรับตรวจ 



เอกสารแนบ 5 ตวัอย่างแบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ส าหรับหน่วยรับตรวจ 

ตวัอยา่งแบบประเมินการควบคมุด้วยตนเองส าหรับหน่วยรับตรวจ (Control-self Assessment)  -  หน้า 1 จาก 4 
 

แบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ส าหรับหน่วยรับตรวจ 
(Control-self Assessment) 

ฝ่าย.............................................................................. สว่น..................................................................... 
ผู้ประเมิน....................................................................... ต าแหนง่...............................................................  
ช่วงเวลาการประเมินผล............................................................................................................................... 
     
1. ข้อมูลพืน้ฐานเชิงกลยุทธ์ของหน่วยรับตรวจ 

เนือ้หา ค าชีแ้จ้ง/ข้อเสนอแนะ 
1. จ านวนบคุลากรในฝ่าย/กองของทา่น…….….คน 
       ครบถ้วนตามอตัราก าลงั 
       น้อยกวา่อตัราก าลงั…………คน 
       มากกวา่อตัราก าลงั………….คน 

 

2. ฝ่าย/กองของทา่นมีบคุลากรเพียงพอตอ่การปฏิบตัิงาน
หรือไม ่
       เพียงพอตอ่การปฏิบตัิงาน 
       ไมเ่พียงพอ แตก่ระทบการปฏิบตัิงานเลก็น้อย 
       ไมเ่พียงพอ มีผลกระทบตอ่การปฏิบตังิานมาก 

 

3. ทา่นมีการก าหนดกลยทุธ์ และแผนการด าเนินงานของ 
ฝ่าย/กอง อยา่งไร 
       สอดคล้องกบัเปา้หมายของ กยท.และชดัเจน 
            เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
       ชดัเจน แตไ่มเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
       ไมช่ดัเจน/ไมเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

4. ทา่นมีการสือ่สารนโยบาย/แนวทางปฏิบตัิงานให้แก่
เจ้าหน้าที่อยา่งไร 
       ชดัเจน ทัว่ถงึและทนัตอ่เหตกุารณ์ 
       เฉพาะเจ้าหน้าที่บางระดบั 
       ไมท่ัว่ถึง/ไมท่นัตอ่เหตกุารณ์ 

 

5. ฝ่าย/กองมีการแก้ไขปัญหาด้านกลยทุธ์และเปา้หมาย
อยา่งไร 
       เจ้าหน้าที่ทกุคนมีสว่นร่วมแก้ไขปัญหาอยา่งใกล้ชิด 
       ผู้บริหารให้การสนบัสนนุและมีสว่นร่วมแก้ไข 
            ปัญหาเป็นครัง้คราว 
       ไมไ่ด้รับการสนบัสนนุเทา่ที่ควรและเจ้าหน้าที่ไมม่ ี
            สว่นร่วมในการแก้ไขปัญหา 

 



เอกสารแนบ 5 ตวัอย่างแบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ส าหรับหน่วยรับตรวจ 

ตวัอยา่งแบบประเมินการควบคมุด้วยตนเองส าหรับหน่วยรับตรวจ (Control-self Assessment)  -  หน้า 2 จาก 4 
 

เนือ้หา ค าชีแ้จ้ง/ข้อเสนอแนะ 
6. ฝ่าย/กองมีการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานภายในฝ่าย/กอง
ตนเองอยา่งไร 
       เป็นไปตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด 
       ก ากบัดแูลเฉพาะกรณีส าคญัๆ เทา่นัน้ 
       สว่นใหญ่มอบหมายให้ผู้บริหารระดบัรองลงมาเป็น 
            ผู้ก ากบัดแูลแทน 

 

7. โปรดประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกบั
ภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าทีใ่นฝ่าย/กองของทา่น 
       ดีมาก (จ านวน …….. คน) 
       ปานกลาง (จ านวน …….. คน) 
       น้อย/ไมเ่พียงพอ (จ านวน…….คน) 

 

8. โปรดประเมินระดบัการตอบสนองตอ่ความต้องการ 
การให้บริการทัง้ภายใน และภายนอกของเจ้าหน้าที่ภายใน
ฝ่าย/กองของทา่น 
       ดีมาก ได้รับการชมเชย/ไมเ่คยได้รับการร้องเรียน 
       ปานกลาง ได้รับการร้องเรียนบ้างเลก็น้อย 
       น้อย ได้รับการร้องเรียนลกูค้าบอ่ยครัง้   

 

9. วิธีปฏิบตัิงานของฝ่าย/กองกรณีถกูร้องเรียนหรือการแก้ไข
ปัญหา 
       แก้ไขทนัทีเมื่อเกิดเหตกุารณ์ 
       รายงานให้ต้นสงักดัทราบเป็นล าดบัขัน้ตอน 
       แก้ไขเมื่อได้รับอนมุตัิจากต้นสงักดั 

 

10. โปรดประเมินพฤตกิรรมของเจ้าหน้าที่ในฝ่าย/กองของทา่น 
- ความซื่อสตัย์  

               ดีมาก   ปานกลาง  ควรแก้ไข  
- ความมีระเบียบวินยั  
 ดีมาก   ปานกลาง  ควรแก้ไข       

- ความร่วมมือร่วมใจ  
 ดีมาก   ปานกลาง  ควรแก้ไข       

- การท างานเป็นทีม  
 ดีมาก   ปานกลาง  ควรแก้ไข 

- ความสามคัคี  
 ดีมาก   ปานกลาง  ควรแก้ไข 

- การมีทศันคติที่ดตีอ่สถาบนั  
 ดีมาก   ปานกลาง  ควรแก้ไข 

 



เอกสารแนบ 5 ตวัอย่างแบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ส าหรับหน่วยรับตรวจ 

ตวัอยา่งแบบประเมินการควบคมุด้วยตนเองส าหรับหน่วยรับตรวจ (Control-self Assessment)  -  หน้า 3 จาก 4 
 

2. การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 

ล าดับ รายการ มี ไม่ม ี หมายเหตุ 

1 การบริหารเงินสดของฝ่าย/กองทัง้ด้านรับและจ่ายเป็นไปอยา่ง
เหมาะสม รวมทัง้ด้านสภาพคลอ่งและการน าเงินไปใช้อยา่ง 
มีประสทิธิภาพ 

   

2 มีการตรวจเช็คความถกูต้องการขอเบิกจา่ยและลงนามก ากบั
ในเอกสารท่ีเก่ียวข้องและยืนยนัยอดกบัรายละเอียดเงินสด
คงเหลอืและยอดคงเหลอืในระบบทกุครัง้ 

   

3 มีการสุม่ตรวจนบัเงินสดคงเหลอืในมือของฝ่าย/กองอยา่งน้อย
เดือนละ 1 ครัง้และรายงานผลให้ต้นสงักดัทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรทกุครัง้ 

   

4 

 

มีการบนัทกึรายการในเคร่ืองฯทนัทีทกุครัง้ที่มกีารเบกิ-รับ    
เงินสด 

   

5 มีการควบคมุจดัเก็บและเบิกจา่ยเอกสารส าคญัอยา่งรัดกมุ 
ได้แก่ เช็ค และใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น 

   

6 บญัชีลกูหนีพ้นกังานที่มีการตดัเป็นหนีส้ญู มีการติดตามลกูหนี ้
พนกังาน พร้อมทัง้จดัเก็บเอกสารส าคญัและจดัท าทะเบยีนคมุ
ลกูหนีพ้นกังานไว้ครบถ้วน 

   

7 มีการควบคมุการปฏิบตังิานด้านการโอนเงินอยา่งรัดกมุและ
เป็นไปตามระเบียบฯ 

   

8 มีการก ากบัดแูลและติดตามรายการบญัชีส าคญัตา่งๆ ได้แก่ 
Suspense Dr/Cr, Uncleared Cheques, Advance 
Payment ฯลฯ 

   

9 การเบิกจ่ายคา่ใช้จา่ยทัว่ไป (General Expenses) เป็นไป
อยา่งเหมาะสม มีการลงนามอนมุตัิและมีเอกสารประกอบ 
การเบิกจ่ายตามระเบยีบปฏิบตัิทกุครัง้ 

   

10 เจ้าหน้าที่ทกุคนไมม่ีการอนญุาตให้ผู้อื่นลว่งรู้ Password ของ
ตนเอง 

   



เอกสารแนบ 5 ตวัอย่างแบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ส าหรับหน่วยรับตรวจ 

ตวัอยา่งแบบประเมินการควบคมุด้วยตนเองส าหรับหน่วยรับตรวจ (Control-self Assessment)  -  หน้า 4 จาก 4 
 

ล าดับ รายการ มี ไม่ม ี หมายเหตุ 

11 การควบคมุกญุแจส าคญัเป็นไปตามนโยบายและระเบยีบของ
ส านกังาน 

   

12 การจดัเก็บเอกสารส าคญัและเอกสารตา่งๆเป็นไปอยา่งรัดกมุ
และเป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิ 

   

13 กรณีมีรายการซึง่เกิดจากข้อผิดพลาดของระบบ ฝ่ายงานท่ี
เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ทนัที 

   

14 มีการควบคมุความปลอดภยัในอาคารสถานท่ีและทรัพย์สนิ
ของส านกังานอยา่งรัดกมุเพียงพอ 

   

15 มีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบตังิานตามข้อสงัเกตของฝ่าย
ตรวจสอบในการตรวจสอบครัง้กอ่นและรายงานให้ต้นสงักดั
ทราบตามระเบียบปฏิบตัิของส านกังาน 

   

 

 
 
           ลงช่ือ ____________________________ 
           ( ______________________ ) 
              ต าแหนง่ _______________________ 



  

เอกสารแนบ 6 
ตัวอย่างแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 



เอกสารแนบ 6 ตวัอย่างแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 

ตวัอยา่งแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี  -  หน้า 1 จาก 4 

 
1. แผนการตรวจสอบประจ าปี 
 

 
 
 
 

 
  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ .............. 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

             



เอกสารแนบ 6 ตวัอย่างแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 

ตวัอยา่งแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี  -  หน้า 2 จาก 4 

2. แผนบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ .............. 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ด าเนินการสรรหาบคุลากร
ตามอตัราที่ได้รับอนมุตัิ เพื่อ
บรรจเุป็นนกัวชิาการ
ตรวจสอบภายใน 

1.1 สรรหาภายนอก .... อตัรา 

1.2 สรรหาภายใน ....... อตัรา 

2. สบัเปลีย่นหมนุเวยีน
ผู้ปฏิบตัิงาน 3 ปีตอ่ครัง้ 

3. พฒันาบคุลากร 

 การอบรมหวัหน้าทีม
ตรวจสอบ 

การอบรมนกัวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

            



เอกสารแนบ 6 ตวัอย่างแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 

ตวัอยา่งแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี  -  หน้า 3 จาก 4 

3 แผนงานการจัดท าแผนและภารกิจอื่น  
 

 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ .............. 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค 

1. การจดัท าแผนประจ าปี .......... 
1.1 แผนพฒันาบคุลากร 
1.2 แผนงานตรวจสอบ 
1.3 จดัท างบประมาณประจ าปี...... 

2. การจดัท าแผนงานผลการ
ตรวจสอบ 

2.1 รายงานรายไตรมาสเสนอ
ผู้บริหาร 

2.2 รายงานรายไตรมาสเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.3 รายงานรายไตรมาสเสนอ
คณะกรรมการบริษัท 

2.4 รายงานการปฏิบตัิงาน  
ตามแผนการตรวจสอบ 

3. งานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3.1 การประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจ าเดือน/ไตรมาส 
3.2 รายงานผลการด าเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัท  
รายไตรมาส 

3.3 งานมอบหมายพิเศษ 
4. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

4.1 นกัวชิาการตรวจสอบภายใน 
4.2 หวัหน้าทมีตรวจสอบ 

5. การส ารวจความพงึพอใจ 

            



เอกสารแนบ 6 ตวัอย่างแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 

ตวัอยา่งแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี  -  หน้า 4 จาก 4 

4. แผนพัฒนางานตรวจสอบ  
 

 
 
 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ .............. 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. การจดัท าคูม่ือ
การตรวจสอบ
ภายใน 

2. การจดัฝึกอบรม
นกัวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

            



  

เอกสารแนบ 7 
ตัวอย่างแผนการตรวจสอบในรายละเอียด 



เอกสารแนบ 7 ตวัอย่างแผนการตรวจสอบในรายละเอียด 

ตวัอยา่งแผนการตรวจสอบในรายละเอียด -  หน้า 1 จาก 2 

แผนการตรวจสอบในรายละเอียดประจ าปี ……(1)..… (ไตรมาสที่ …(1)…) 
หน่วยงาน ส านกัตรวจสอบภายใน การยางแห่งประเทศไทย 

ปฏบิตัิงานตรวจสอบหนว่ยรบัตรวจ ………(2).……… 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. แผนการตรวจสอบ ……………………………………………………………(3)....…………………….…………………..……………………………………………… 
................................................................................................................................................................................................................... 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 ….………….…(4)…………..…..… 
 2.2 ….………….……..…………..…..… 

3. ขอบเขตการตรวจสอบ  รอบปฏบิัตงิานตั้งแต่วันที่............(5)................ ถึงวันที่...............(5)................ 

4. ประเภท/วิธีการตรวจสอบ 
 4.1 ............(6) ............ 4.2 ............(6) ............  4.3 ............(6) ............ 

5. วันท าการที่ปฏิบัติงาน  
 วันที่.................(7).................. 

 
6. กิจกรรม 

ระยะเวลาการปฏบิตัิงาน 

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 

1. ส ารวจและสอบ  
    ทานข้อมูลประเมิน 
    หน่วยรับตรวจ 

                                    

2. การประชุมก่อน   
    เปิดตรวจ  
    (Pre-Audit) 

                                    

3.จัดท าแนวทางการ
ตรวจสอบ 

   (Audit Program) 

                                    

4. การปฏิบัติงาน 
    ตรวจสอบ 

                                    

5. สรุปผล ปิดการ 
    ตรวจสอบ 

 (Audit Finding) 

                                    

6. จัดท ารายงาน/แจ้ง 
    หน่วยรับตรวจ 

                                    

7. ติดตามประเมินผล  
    ตามข้อเสนอแนะ 

                                    

ผู้รับผิดชอบตรวจสอบภายใน 
1. ..............(9).................   .................(9)............... 
2. .............(10)................   ..............(10).............. 
3. .............(10)................   ..............(10).............. 
 

จ านวนหน่วยรับตรวจ ……(11)…… หน่วยรบัตรวจ   
1. กระบวนการ……………(12)……………. 
2. ……………(12)……………. 
ผู้รับผิดชอบหนว่ยรับตรวจ 
……………(13)……………. 

ผู้เสนอแผน 
 
 

(……………...(14)..…………….)  
.............................(14)............................. 

วันที.่.............(15)...................... 

ผู้อนุมัต ิ
 
 

(……………...(16)..…………….)  
.............................(16)............................. 

วันที.่.............(17)......................  

 

 

 

(8) 

(8) 

(8) 

(8) 

(8) 

(8) 

(8) 



เอกสารแนบ 7 ตวัอย่างแผนการตรวจสอบในรายละเอียด 

ตวัอยา่งแผนการตรวจสอบในรายละเอียด -  หน้า 2 จาก 2 

ค าอธิบายการกรอกรายการ 

หมายเลข รายการ ข้อมูลที่ต้องการ 

1 ประจ าปี/ไตรมาส ปีงบประมาณและไตรมาสของแผนการตรวจสอบในรายละเอียบ 

2 หน่วยรับตรวจ หน่วยรับตรวจที่เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ 

3 แผนการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบในกระบวนการ/กิจกรรมในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

4 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผน 
การตรวจสอบประจ าปี 

5 ขอบเขตการตรวจสอบ รอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจที่จะได้รับการตรวจสอบ 

6 ประเภท/วิธีการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

7 วันที่ วันที่ท าการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

8 วันที่ปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปีที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

9 ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (ระดับ
กอง) 

10 ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่งของนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

11 จ านวนหน่วยรับตรวจ จ านวนหน่วยรับตรวจที่เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ 

12 กระบวนการ/กิจกรรม กระบวนการ/กิจกรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

13 ต าแหน่ง ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยรับตรวจ  

14 ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง ชื่อและต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (ระดับกอง) 
พร้อมลงนาม 

15 วันที่ วันที่เสนอแผน 

16 ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง ชื่อและต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (ระดับฝ่าย) 
พร้อมลงนาม 

17 วันที่ วันที่อนุมัตแิผน 

 
 



  

เอกสารแนบ 8 
ตัวอย่างรายงานการประชุมเตรียมตัวก่อนการตรวจสอบ 

(Pre-Audit) 



เอกสารแนบ 8 ตวัอย่างรายงานการประชุมเตรียมตัวก่อนการตรวจสอบ (Pre-Audit) 

ตวัอยา่งรายงานการประชมุเตรียมตวัก่อนการตรวจสอบ (Pre-Audit) -  หน้า 1 จาก 1 

การยางแหง่ประเทศไทย  
ส านกัตรวจสอบภายใน (สตส.) 

 

รายงานการประชุมเตรียมตัวก่อนการตรวจสอบ (Pre-Audit) 

หน่วยรับตรวจ:  
กระบวนการทีจ่ะตรวจสอบ:   

รอบการตรวจสอบ: วันที่  ............................................. 
วันที่ประชุม: วันที่  ............................................. 
ผู้เข้าร่วมประชมุ: 1. [ชื่อ-นามสกุล] 

2.   
3.   

[ต าแหน่ง] 
  
  

วาระที่ 1: การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
1. เพือ่ให้มั่นใจได้ว่า........................... 
2. เพื่อให้มั่นใจได้ว่า........................... 

ขอบเขตการตรวจสอบ: ระยะเวลาตรวจสอบครอบคลุมรายการที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ .......................... ถึง ............................ 

กระบวนการหลัก ขอบเขตของรายการทีจ่ะตรวจสอบ ประเด็นที่มุ่งเน้น 
 
 
 
 

  

วาระที่ 2: แผนการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบ 

วันที่ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
   

   

วาระที่ 3: เรื่องอื่นๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….. 
 
มติท่ีประชุม: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



  

เอกสารแนบ 9 
ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบและกระดาษท าการ 



เอกสารแนบ 9 ตวัอย่างแนวทางการตรวจสอบและกระดาษท าการ 

 

ตวัอยา่งแนวทางการตรวจสอบและกระดาษท าการ  -  หน้า 1 จาก 2 

 
ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบ 

                           
   การยางแห่งประเทศไทย 
    แนวทางการตรวจสอบ  (Audit Program)              หน่วยตรวจสอบ : 
    กระบวนการหลัก : (ชื่อกระบวนการหลกั)               สอบทานโดย :  
    ขอบเขตการตรวจสออบ : (ปีงบประมาณ)              วันที่สอบทาน : 

                                  
     

กระบวนการย่อย ความเส่ียง การควบคุม 
ระดับความส าคัญ 

แนวทางการตรวจสอบ 
ประเภทการตรวจสอบ 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงกระดาษท าการ 
Effective/ ผลการตรวจสอบ 

ของการควบคุม R O C IT Not Effective (บรรยาย) 

1              

2              

3              

4              

5              

 
 
 
 



เอกสารแนบ 9 ตวัอย่างแนวทางการตรวจสอบและกระดาษท าการ 

 

ตวัอยา่งแนวทางการตรวจสอบและกระดาษท าการ  -  หน้า 2 จาก 2 

 
ตัวอย่างกระดาษท าการ 
 
การยางแห่งประเทศไทย  
 
ส่วนงาน (หน่วยงาน) ตรวจสอบโดย: ___________________ 
การตรวจสอบประจ าปี (ปีงบประมาณ) วันที่ตรวจสอบ: ___________________ 
กระบวนการหลัก (ชื่อกระบวนการ) สอบทานโดย: ___________________ 
กระบวนการย่อย (ชื่อกระบวนการยอ่ย) วันที่สอบทาน: ___________________ 
 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ - เพ่ือให้มัน่ใจวา่................... 
 - เพ่ือให้มัน่ใจวา่................... 

จ านวนตัวอย่างที่สุ่มเพื่อการตรวจสอบ สุม่ตวัอยา่ง (Sample size) จ านวน ................... รายการ 
 จากจ านวนรายการทัง้หมด (Population) ................... รายการ 

วิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบ โดยเลือกรายการที่มีลกัษณะผิดปกติ ............................. จ านวน ................... รายการ 
 และเลือกรายการโดบวิธี Random ส าหรับตวัอยา่งที่เหลือ จ านวน ................... รายการ 

เหตุผลของการสุ่มรายการเพื่อการตรวจสอบ เพ่ือสอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคมุภายในเก่ียวกบั................... 

รอบระยะเวลาการตรวจสอบ (วนัที่) 

วิธีการตรวจสอบ - สอบทานวา่................... 
 - สอบทานวา่................... 
 - สอบทานวา่................... 
รายละเอียดการตรวจสอบ 

รายละเอียดรายการตรวจสอบ 
(เกณฑ์การตรวจสอบ) 

ผ่าน/ไม่ผ่าน ตามเกณฑ์การตรวจสอบ 
อ้างอิงหลักฐาน 
การตรวจสอบ 

   
   
   

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

อ้างอิงกระดาษท าการ:   
 



  

เอกสารแนบ 10 
ตัวอย่างหนังสือแจ้งการปฏิบัตงิานตรวจสอบ/หรือ 

แจ้งประชุมเปิดตรวจ 



เอกสารแนบ 10 ตัวอย่างหนังสือแจ้งการปฏิบตัิงานตรวจสอบ/หรือแจ้งประชุมเปิดตรวจ 

ตวัอยา่งหนงัสือแจ้งการปฏิบตัิงานตรวจสอบ/หรือแจ้งประชมุเปิดตรวจ -  หน้า 1 จาก 2 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     (1) . 

ที ่ (2) วันที ่         (3) . 

เรื่อง การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ  (4) . 

เรียน (5)  

ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ     (4)    ที่ได้มีการปรับปรุง  ซึ่ง ผวก.กยท.  
ให้ความเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ กยท.  ในคราวประชุม  ครั้งที่     (6)     . 
เมื่อวันที่         (7)          โดยไตรมาสที ่  (8)    ก าหนดให้ตรวจสอบที่              (9)             นั้น 

สตส. ขอแจ้งรายละเอียดการด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
1. นักวิชาการตรวจสอบภายในที่ด าเนินการตรวจสอบ จ านวน   (10)   คน  ประกอบด้วย 

(1)                (11)                                        (12)                  . 
(2)                                                                                   . 
(3)                                                                                   . 

2. ก าหนดการปฏิบัติงานตรวจสอบ ระหว่างวันที่       (13)      .โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หน่วยรับตรวจ ก าหนดเวลาการตรวจสอบ 
กยท.จ.            (14)              . วันที่             (15)              . 

กยท.สาขา                            . วันที่                                 . 

3. สตส. ขอเชิญร่วมประชุมเปิดตรวจเพื่อท าความเข้าใจ (Kick Off)  ในวันที่       (16)      . 
เวลา    (17)   น.  ณ กยท.      (18)           และเมื่อด าเนินการตรวจสอบทุกหน่วยรับตรวจเสร็จสิ้นแล้ว 
สตส. ขอก าหนดประชุมปิดตรวจในวันที่      (19)          เวลา    (20)    น.   ณ กยท.     (21)       . 

4. การปฏิบัติงานตรวจสอบครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของ   (22)   กระบวนงาน  ประกอบด้วย  1)      (23)       2)                     . 

5. สตส. ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมเอกสารหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ (เอกสารแนบ 1) 
6. สตส. ได้จัดท าเอกสารหัวข้อหลักที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ 

และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการสัมภาษณ์ตามหัวข้อการสัมภาษณ์ในกระบวนงาน
ต่าง ๆ (เอกสารแนบ 2) โดยจะสัมภาษณ์ในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

7. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ได้จัดท ารายงานการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของนักวิชาการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ       (๔)          .(เอกสารแนบ 3) 

8. สตส. ได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ (เอกสารแนบ 4)  เพ่ือให้ท่านและเจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ประชุมร่วมกัน ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบครั้งนี้  และ สตส.  
จะน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 
  
 (                 (24)                ) 
 ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน  



เอกสารแนบ 10 ตัวอย่างหนังสือแจ้งการปฏิบตัิงานตรวจสอบ/หรือแจ้งประชุมเปิดตรวจ 

ตวัอยา่งหนงัสือแจ้งการปฏิบตัิงานตรวจสอบ/หรือแจ้งประชมุเปิดตรวจ -  หน้า 2 จาก 2 

ค าอธิบายการกรอกรายการ 

 

หมายเลข รายการ ข้อมูลที่ต้องการ 

1 ส่วนราชการ ระบุหน่วยตรวจสอบภายในที่จัดท า  

2 ที ่ เลขที่หนังสือที่ออกในระบบสารบรรณ 

3 วันที่ วันที่  เดือน  ปีที่ออกเลขหนังสือ 

4 ปีงบประมาณ ระบปุีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 

5 เรียน ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ 

6 ครั้งที่ ครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ
แผนการตรวจสอบภายใน 

7 วันที่ วันที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ
แผนการตรวจสอบภายใน 

8 ไตรมาส ไตรมาสที่ก าหนดให้มีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผน 

9 หน่วยรับตรวจ ชื่อหน่วยรับตรวจที่ก าหนดให้ตรวจสอบ 

10 จ านวน ระบุจ านวนนักวิชาการตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

11 ชื่อ-นามสกุล ชื่อของนักวิชาการตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

12 ต าแหน่ง ต าแหน่งของนักวิชาการตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

13 วันที่ ระยะเวลาของวันที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

14 หน่วยรับตรวจ ชื่อหน่วยรับตรวจที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

15 วันที่ตรวจสอบ ก าหนดวันที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

16 วันที่เปิดตรวจ วันที่ก าหนดประชุมเปิดตรวจ (Kick Off) 

17 เวลา เวลาที่ก าหนดประชุมเปิดตรวจ (Kick Off) 

18 หน่วยรับตรวจ หน่วยรับตรวจที่ก าหนดประชุมเปิดตรวจ (Kick Off) 

19 วันที่ปิดตรวจ วันที่ก าหนดประชุมปิดตรวจ  

20 เวลา เวลาที่ก าหนดประชุมปิดตรวจ 

21 หน่วยรับตรวจ หน่วยรับตรวจที่ก าหนดประชุมปิดตรวจ 

22 จ านวน จ านวนของกระบวนงานที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

23 กระบวนงาน กระบวนงานที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

24 ชื่อ-นามสกุล ชื่อของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ (ระดับฝ่าย) พร้อมลงนาม 



  

เอกสารแนบ 11 
ตัวอย่างหนังสือขอข้อมูลเพื่อใช้ส าหรับ 

การตรวจสอบภายใน 



เอกสารแนบ 11 ตัวอย่างหนังสือขอข้อมูลเพ่ือใชส้ ำหรับกำรตรวจสอบภำยใน 

ตวัอยา่งหนงัสือขอข้อมลูเพ่ือใช้ส าหรับการตรวจสอบภายใน -  หน้า 1 จาก 1 

หนังสือขอข้อมลูเพ่ือใช้ส ำหรับกำรตรวจสอบภำยใน 

หน่วยรับตรวจ:  

กระบวนกำรทีจ่ะตรวจสอบ:  

ระยะกำรตรวจสอบ:  

  วัตถุประสงค์ของกำรขอข้อมลู:  
เพื่อศึกษาและสอบทานข้อมูล/เอกสารที่จ าเป็น และเกี่ยวข้องกับกระบวนงานที่ระบุไว้ข้างต้นและเพื่อให้การท างาน
ตามขอบเขตการตรวจสอบของส านักตรวจสอบภายใน (สตส.) มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดไว้   อนึ่งในระหว่างปฏิบัติงานนักวิชาการตรวจสอบภายในอาจขอข้อมูล / เอกสารที่จ าเป็น
เพิ่มเติม (นอกเหนือจากรายการนี้) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

 รำยกำรข้อมูล/เอกสำร: 

ล ำดับที ่ กระบวนกำร/เอกสำรที่ต้องกำร ช่วงเวลำ/วันที่ กำรด ำเนินกำรของหน่วยรับตรวจ 

1    

2    

3    

 



  

เอกสารแนบ 12 
ตัวอย่างเอกสารและค าถามในการสัมภาษณ์ 



เอกสารแนบ 12 ตัวอย่างเอกสารและค าถามในการสัมภาษณ์ 

ตวัอยา่งเอกสารและค าถามในการสมัภาษณ์  -  หน้า 1 จาก 1 

หัวข้อการสัมภาษณ์ กระบวนงาน   

หน่วยรับตรวจ:  
รอบการตรวจสอบ:  

 
วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์: 

เพื่อศึกษาและท าความเข้าใจถึงการปฏิบตัิงานในปัจจุบนั รวมถึงการควบคมุภายในหลกัของหน่วยงาน
ของท่าน ซึ่งข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์ ถือเป็นสว่นหนึง่ของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการควบคมุภายในของกระบวนการ   

 
การเตรียมการของท่านก่อนวนันัดสัมภาษณ์: 

เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการสมัภาษณ์ ส านกัตรวจสอบภายในจึงขอความร่วมมือจากทา่นได้กรุณา
เตรียมการล่วงหน้า ในการเตรียมตัวอย่างเอกสารประกอบการอธิบายของท่าน (หากมี) ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการท าความเข้าใจการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานของทา่นได้รวดเร็วมากยิ่งขึน้ 

 
หัวข้อหลักส าหรับการสัมภาษณ์: 

1. โครงสร้างของหนว่ยงาน และการแบง่แยกหน้าที่ในปัจจบุนั 
2. การปฏิบตัิงานในปัจจบุนัมีการเปลีย่นแปลงจากปีที่ผา่นมาหรือไม่ 
3. ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของกระบวนการย่อย รวมถึงผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิงาน ผู้สอบทาน 

และผู้อนมุตัิที่เก่ียวข้อง 
4. โปรดระบรุะบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบตัิงานและผู้ รับผิดชอบในการบนัทกึข้อมลูเข้าในระบบ 
5. รายงานที่ทางหน่วยงานต้องจัดท าเพื่อน าเสนอต่อฝ่ายบริหารมีอะไรบ้าง และผู้ รับผิดชอบในการ

จดัท าคือใคร มีการก าหนดวนัท่ีแล้วเสร็จของการจดัท ารายงานหรือไม่ 
6. ใครเป็นผู้มีหน้าที่สอบทานรายงานท่ีเสนอตอ่ผู้บริหารคือใคร 
7. ใครเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัเก็บเอกสารในการปฏิบตัิงานและมีระบบการจัดเก็บเอกสารอย่างไร  

เอกสารที่จดัเก็บมีการแยกตามประเภทรายการอยา่งเป็นระบบหรือไม่ อยา่งไร 
8. โปรดระบุผู้ประสานงานกับทีมตรวจสอบในการจัดเตรียมเอกสารการปฏิบตัิงาน และการตอบข้อ

ซกัถามที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 
 



  

เอกสารแนบ 13 
ตัวอย่างแบบเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ

นักวชิาการตรวจสอบภายใน 



เอกสารแนบ 13 ตัวอย่างแบบเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ตวัอยา่งแบบเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน -  หน้า 1 จาก 2 

การยางแหง่ประเทศไทย  
ส านกัตรวจสอบภายใน (สตส.) 

 

เอกสารเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของนักวชิาการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ ............ 

หน่วยรับตรวจ:  

กระบวนการทีจ่ะตรวจสอบ:  

รอบการตรวจสอบ:  

ข้าพเจ้าชื่อ      รหัสประจ าตัว  

ต าแหน่ง  สังกัด   

ขอให้ค ำรับรองไว้กับส ำนักตรวจสอบภำยใน กำรยำงแห่งประเทศไทย ดังนี ้

1. ข้ำพเจ้ำเข้ำใจบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกำรเป็นพนักงำนของกำรยำงแห่งประเทศไทย ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งและบทบำทหน้ำท่ีของส ำนักตรวจสอบภำยในตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎบัตรส ำนักตรวจสอบภำยใน 
และคู่มือกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของกำรยำงแห่งประเทศไทย 

ใช่
 

ไมใ่ช่
 

ระบุ - 

2. ข้ำพเจ้ำไม่เป็นลูกจ้ำง/พนักงำน/ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่ อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับกำรยำงแห่งประเทศไทยและกิจกรรมของ 
ส ำนักตรวจสอบภำยใน 

ใช่
 

ไมใ่ช่
 

ระบุ - 

3. ข้ำพเจ้ำไม่ได้ปฏิบัติงำนในฝ่ำย / ส ำนัก / กยท.จ. / กยท.สำขำ. ของกำรยำงแห่งประเทศไทย ที่อยู่ในขอบเขตของ 
งำนตรวจสอบภำยใน ในช่วงเวลำ2 ปีท่ีผ่ำนมำ 

ใช่
 

ไมใ่ช่
 

ระบุ - 

4. ข้ำพเจ้ำไม่มีครอบครัว/ญำติ/ผู้ เกี่ยวข้องเป็นลูกจ้ำง / พนักงำนของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือ  
นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับกำรยำงแห่งประเทศไทยและกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 

ใช่
 

ไมใ่ช่
 

ระบุ - 

5. ข้ำพเจ้ำไม่มีครอบครัว / ญำติ / ผู้เกี่ยวข้องเป็นลูกจ้ำง / พนักงำนของกำรยำงแห่งประเทศไทยที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
ทำงผลประโยชน์กับกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 

ใช่
 

ไมใ่ช่
 

มีจ ำนวน         คน 

 ช่ือ        สังกัด     
 เกี่ยวข้องเป็น      
 
 

 



เอกสารแนบ 13 ตัวอย่างแบบเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ตวัอยา่งแบบเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของนกัวิชาการตรวจสอบภายใน -  หน้า 2 จาก 2 

6. หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรใดระหว่ำงกำรด ำเนินงำนตรวจสอบข้ำพเจ้ำจะแจ้งข้อมูลแก่ส ำนักตรวจสอบภำยใน 
กำรยำงแห่งประเทศไทยทรำบ  โดยจะจัดท ำแบบฟอร์มกำรเปิดเผยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของนักวิชำกำร
ตรวจสอบภำยในตำมที่ก ำหนดไว้ทันที โดยถือเป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดีของนักวิชำกำร
ตรวจสอบภำยใน 

 
เรียน  ผอ..สตส. 

       เพื่อโปรดทรำบ 
 

 
             ………………………………………………… 

                        (..........................................) 
                                   ............ 

                    วันท่ี......................................... 

เรียน  ผอ.กยท.เขต / ผอ.กยท.จ................ 

       เพื่อโปรดทรำบ 
 

 
                ………..………………………………………… 

                              (.....................................) 
                                       ผอ.สตส. 

                         วันท่ี......................................... 
 
 

 

 

 

 

  



  

เอกสารแนบ 14 
ตัวอย่างแบบส ารวจความพอใจของผู้ใช้บริการ 



เอกสารแนบ 14 ตัวอย่างแบบส ารวจความพอใจของผู้ใช้บริการ 

ตวัอยา่งแบบส ารวจความพอใจของผู้ ใช้บริการ  -  หน้า 1 จาก 1 

ตัวอย่างแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับการตรวจ ต่อส านักตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ    

หน่วยรับตรวจ:  
กระบวนการที่ตรวจสอบ:  
รอบการตรวจสอบ:  

ชื่อนักวชิาการตรวจสอบภายใน  ต าแหน่ง  

ข้อส ารวจ 
ค่าเกณฑ์วดั 

5 4 3 2 1 
1. การแจ้งให้ทราบถึงขอบเขตและวตัถปุระสงค์ในการตรวจสอบก่อนเร่ิมปฏิบตัิงานตรวจสอบ      
2. การตรวจสอบครอบคลมุการปฏิบตัิงานท่ีส าคญัๆ ของหนว่ยรับตรวจ      
3. ความเข้าใจเก่ียวกบัระบบงานของหนว่ยรับตรวจ      
4. ความถกูต้อง ชดัเจนของรายงานการตรวจสอบ      
5. ความสมเหตสุมผลของข้อเสนอแนะ      
6. การรับฟังความคิดเห็นของหนว่ยรับตรวจ      
7. รายงานผลการตรวจสอบสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ และเพิม่คณุคา่ตอ่สว่นงาน และ/หรือ กยท.      
8. ความพอใจในการตดิตอ่ประสานงาน ปฏิสมัพนัธ์ตอ่ผู้ รับตรวจ และการชีแ้จงข้อซกัถามหรือปัญหาของ
นกัวิชาการตรวจสอบภายใน 

     

9. บทบาทของส านกัตรวจสอบภายในในรูปแบบของการเป็นท่ีปรึกษาของหนว่ยรับตรวจ      
 

หมายเหต ุ
ค่าเกณฑ์วดั ความหมาย 

5 พงึพอใจมากที่สดุ 
4 พงึพอใจมาก 
3 พงึพอใจปานกลาง 
2 พงึพอใจน้อย 
1 พงึพอใจน้อยที่สดุ 

 
ข้อคิดเห็นและ / หรือข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการปฏิบตัิงานของส านกัตรวจสอบภายในตอ่ไป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

 ………………………………………………. 
 (…………………………………………..) 
 ต าแหนง่…………………..……………………….. 
 วนัท่ี ………………………………………..….. 



  

เอกสารแนบ 15 
ตัวอย่างหนังสือขอข้อมูลเพื่อใช้ส าหรับ 

การตรวจสอบภายใน  
กรณีไม่ลงปฏิบัตงิานภาคสนาม 



เอกสารแนบ 15 ตัวอย่างหนังสือขอข้อมูลเพื่อใช้ส าหรับการตรวจสอบภายใน  
กรณีไม่ลงปฏิบตัิงานภาคสนาม 

ตวัอยา่งหนงัสือขอข้อมลูเพ่ือใช้ส าหรับการตรวจสอบภายใน กรณีไมล่งปฏิบตัิงานภาคสนาม -  หน้า 1 จาก 3 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  (1) 

ที ่ (2) วันที ่ (3)  

เรื่อง การขอข้อมูลเพื่อใช้ส าหรับการตรวจสอบภายใน กรณีไม่ลงปฏิบัติงานภาคสนาม ของ (4) 

เรียน    (5) 

 ตามที่แผนงานตรวจสอบภายในได้ก าหนดให้ส านักตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติงานของฝ่าย/ส่วน  (6)  โดยไม่ลงปฏิบัติงานภาคสนามนั้น 

ในการนี้ ส านักตรวจสอบภายใน มีความจ าเป็นขอให้ท่านกรุณาจัดเตรียมและจัดส่งข้อมูลและ
เอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ตามสรุปรายละเอียดของเอกสารที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบภายใน กรณีไม่ลง
ปฏิบัติงานภาคสนาม ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

     (7) 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการจัดเตรียมเอกสารและจัดส่งเอกสารดังกล่าวไปยังส านักตรวจสอบ
ภายใน โดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หรือทางโทรสาร ภายในวันที่ 
          (8)          ด้วย จะขอบคุณยิ่ง หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ               (9)                . 
ต าแหน่ง               (10)               สังกัด                (11)       โทรศัพท ์                 (12) 
 

 

 

(13) 
(                 (13)                  ) 

(13) 
 

 

 

 



เอกสารแนบ 15 ตัวอย่างหนังสือขอข้อมูลเพื่อใช้ส าหรับการตรวจสอบภายใน  
กรณีไม่ลงปฏิบตัิงานภาคสนาม 

ตวัอยา่งหนงัสือขอข้อมลูเพ่ือใช้ส าหรับการตรวจสอบภายใน กรณีไมล่งปฏิบตัิงานภาคสนาม -  หน้า 2 จาก 3 

ตัวอย่างสรุปรายละเอียดของเอกสารที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบภายใน กรณีไม่ลงปฏิบัติงานภาคสนาม 

หน่วยงานรับตรวจ:  

รอบการตรวจสอบ: วันที…่.. เดือน…………… 25…… – วันที…่.. เดือน…………… 25…… 

 

ล าดับที ่ กระบวนการ/เอกสารที่ต้องการ ช่วงเวลา/วันที่ การด าเนินการของหน่วยรับตรวจ 

1 [ รายงานสรุปค่าใช้จ่ายรายเดือน ของ
ส านักงานเขต ] 

[ เดือน ] [โปรดถ่ายเอกสารเพื่อจัดส่งให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน] 

2 ……………………………………… ………………… [โปรดส่งให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทาง
จดหมายอเิล็กทรอนิกส์  
(E-Mail)] 

3 ……………………………………… ………………… [โปรดส่งให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทาง
โทรสาร] 

4 ……………………………………… ………………… [โปรดจัดเตรียมเพื่อการหารือทาง
โทรศัพท]์ 

    

   
 

   
 

   
 

   
 

 



เอกสารแนบ 15 ตัวอย่างหนังสือขอข้อมูลเพื่อใช้ส าหรับการตรวจสอบภายใน  
กรณีไม่ลงปฏิบตัิงานภาคสนาม 

ตวัอยา่งหนงัสือขอข้อมลูเพ่ือใช้ส าหรับการตรวจสอบภายใน กรณีไมล่งปฏิบตัิงานภาคสนาม -  หน้า 3 จาก 3 

ค าอธิบายการกรอกรายการ 

หมายเลข รายการ ข้อมูลที่ต้องการ 

1 ส่วนราชการ ระบุหน่วยตรวจสอบภายในที่จัดท า  

2 ที ่ เลขที่หนังสือที่ออกในระบบสารบรรณ 

3 วันที่ วันที่  เดือน  ปีที่ออกเลขหนังสือ 

4 ของ ระบุหน่วยรับตรวจ  

5 เรียน ต าแหน่งของหน่วยรับตรวจ 

6 ฝ่าย/ส่วน ระบุหน่วยรับตรวจ 

7 รายละเอียดของเอกสาร รายละเอียดของเอกสารที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบภายใน 

8 วันที่ ระบุ วันที่  เดือน  ปีที่สิ้นสุดการส่งเอกสาร 

9 ชื่อ ชื่อของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (ระดับกอง) 

10 ต าแหน่ง ต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (ระดับกอง) 

11 สังกัด ชื่อหน่วยงานส านักตรวจสอบภายใน 

12 โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยตรวจสอบภายใน 

13 ลงชื่อ/ต าแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในลงนาม (ระดับฝ่าย) 

 



  

เอกสารแนบ 16 
ตัวอย่างหนังสือน าส่งรายงานการตรวจสอบ ฉบับร่าง 



เอกสารแนบ 16  ตัวอย่างหนังสือน าส่งรายงานการตรวจสอบ ฉบับร่าง 

ตวัอยา่งหนงัสือน าสง่รายงานการตรวจสอบ ฉบบัร่าง -  หน้า 1 จาก 2 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     (1) . 

ที ่ (2) วันที ่         (3) . 

เรื่อง ส่งร่างรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ   (4)    ของ กยท.      (5) . 

เรียน (6)  

ตามที่ส านักตรวจสอบภายใน (สตส.) ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ กยท.. ....(5)..... ปีงบประมาณ 
.......(4)....... ในกระบวนงาน ..............................(7).................................  ระหว่างวันที่ .................(8)............... 
โดยได้ประชุมร่วมการปิดตรวจในวันที่ ..............(9)............ นั้น  

ส านักตรวจสอบภายใน ขอส่งร่างรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตามที่แนบมาพร้อมนี้ เพ่ือให้ 
............ (10)............ และผู้เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นของกระบวนงาน 
ที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งแผนด าเนินการของผู้บริหาร  ส่งให้ส านักตรวจสอบภายในภายใน 5 วันนับจากวัน 
ประชุมปิดตรวจนี้  เพ่ือ สตส. จัดท ารวบรวมข้อมูลสรุปผลการตรวจสอบและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ของ  
กยท......(5)..... เพ่ือรายงาน ผวก.กยท. ต่อไป   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
  
 (                 (11)                ) 
 ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน  



เอกสารแนบ 16  ตัวอย่างหนังสือน าส่งรายงานการตรวจสอบ ฉบับร่าง 

ตวัอยา่งหนงัสือน าสง่รายงานการตรวจสอบ ฉบบัร่าง -  หน้า 2 จาก 2 

ค าอธิบายการกรอกรายการ 

 

หมายเลข รายการ ข้อมูลที่ต้องการ 

1 ส่วนราชการ ระบุหน่วยตรวจสอบภายในที่จัดท า  

2 ที ่ เลขที่หนังสือที่ออกในระบบสารบรรณ 

3 วันที่ วันที่  เดือน  ปีที่ออกเลขหนังสือ 

4 ปีงบประมาณ ระบปุีงบประมาณที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

5 หน่วยรับตรวจ ชื่อหน่วยรับตรวจที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

6 เรียน ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ 

7 กระบวนงาน กระบวนงานที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

8 วันที่ตรวจสอบ ก าหนดวันที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

9 วันที่ปิดตรวจ วันที่ก าหนดประชุมปิดตรวจ  

10 ต าแหน่ง ต าแหน่งของผู้บริหารหน่วยรับตรวจ 

11 ชื่อ-นามสกุล ชื่อของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ (ระดับฝ่าย) พร้อมลงนาม 



 

  

เอกสารแนบ 17 
ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

ฉบับร่าง 



เอกสารแนบ 17  ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบภายใน ฉบับร่าง 

 

ตวัอยา่งรายงานผลการตรวจสอบภายใน ฉบบัร่าง -  หน้า 1 จาก 7 

 
 
 
 
 
 

ส ำนักตรวจสอบภำยใน 
 

 

รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน 

ปีงบประมำณ____  
 

กำรยำงแห่งประเทศไทยจังหวัด______ 

 (ฉบับร่ำง) 

วันที่____________ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



การยางแหง่ประเทศไทย  
 ส านกัตรวจสอบภายใน (สตส.)  
  

 

2 Rubber Authority of Thailand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดข้อตรวจพบ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



การยางแหง่ประเทศไทย  
 ส านกัตรวจสอบภายใน (สตส.)  
  

 

3 Rubber Authority of Thailand 

 

 

 

 
 
 
 
 

1. งาน________________________ 

(ไม่มีข้อตรวจพบที่มีนัยส าคัญ) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



การยางแหง่ประเทศไทย  
 ส านกัตรวจสอบภายใน (สตส.)  
  

 

4 Rubber Authority of Thailand 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. งาน________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การยางแหง่ประเทศไทย  
 ส านกัตรวจสอบภายใน (สตส.)  
  

 

5 Rubber Authority of Thailand 

2.1   กยท.________ สูง 

 

ข้อตรวจพบ 

……………….………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

หลักเกณฑ์ 

……………….………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

ปัญหา/สาเหตุ 

……………….………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

 

ผลกระทบและความเสี่ยง 

……………….………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 

……………….………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

ความเห็นของผู้บริหารและแผนในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

ความเห็นของผู้บริหารหน่วยรับตรวจ 

……………….………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
 

แผนด าเนินการของผู้บริหาร 

……………….………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
 
ผู้รับผิดชอบ  ……………………………………. 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ …………………………………….. 

 
 

 
 
 



การยางแหง่ประเทศไทย  
 ส านกัตรวจสอบภายใน (สตส.)  
  

 

6 Rubber Authority of Thailand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ การสอบทานการบริหารความเส่ียงของการยางแห่งประเทศไทย ประจ าปี ........ 

▪ การสอบทานจุดอ่อนของการควบคุมภายในระดับองค์กร (ปอ.3) 

▪ การสอบทานตัวชีวั้ดที่ ส านักตรวจสอบภายในต้องให้ความเช่ือม่ัน ถูกต้อง 3 ตัวชีวั้ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การยางแหง่ประเทศไทย  
 ส านกัตรวจสอบภายใน (สตส.)  
  

 

7 Rubber Authority of Thailand 

1. การสอบทานการบริหารความเส่ียงของการยางแห่งประเทศไทย ประจ าปี .............. 
กยท……………………… มีกิจกรรมท่ีรับผิดชอบในความเส่ียงของการยางแหง่ประเทศไทย คือ 
1.1 ..............................................................................  

ผลการสอบทาน  
 1.1.1  .............................................................. 
 1.1.2 ............................................................... 

1.2 ..............................................................................  
ผลการสอบทาน  
 1.2.1  .............................................................. 
 1.2.2 ............................................................... 

 
ข้อเสนอแนะจาก สตส. 
 1. ................................................................................  
 2. ................................................................................ 
 
 
2. การสอบทานจุดอ่อนของการควบคุมภายในระดับองค์กร (ปอ.3)  

ในสว่นของ กยท............. ไม่มีจดุอ่อนในประเดน็ดงักลา่ว 
 
 
3. การสอบทานตัวชีวั้ดท่ี ส านักตรวจสอบภายในต้องให้ความเช่ือม่ัน ถูกต้อง 3 ตัวชีวั้ด คือ 
(1. การพฒันาตลาดกลางยางพารา  2. การพฒันาระบบข้อมลูตลาดออนไลน์  3. การสง่เสริมและสนบัสนนุ
การปลกูแทน) 

ในสว่นของ กยท........... ไมไ่ด้รับผิดชอบในกิจกรรมตวัชีว้ดัท่ี 1 และ 2 ส าหรับตวัชีว้ดัท่ี 3 ได้เป็นความเส่ียง
ขององค์กร ได้ด าเนินการสอบทานแล้ว 

 
 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 18 
ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

ฉบับสมบูรณ์ 



เอกสารแนบ 18  ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบภายใน ฉบับสมบูรณ์ 

ตวัอยา่งรายงานผลการตรวจสอบภายใน ฉบบัสมบรูณ์ -  หน้า 1 จาก 15 

 
 
 
 
 
 

ส ำนักตรวจสอบภำยใน 
 

 

รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน 

ปีงบประมำณ____  
 

กำรยำงแห่งประเทศไทยจังหวัด______ 

 (ฉบับสมบูรณ์) 

วันที่____________ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



การยางแหง่ประเทศไทย  
 ส านกัตรวจสอบภายใน (สตส.)  
  

 

2 Rubber Authority of Thailand 

ค าย่อที่ใช้ในรายงาน 
 

สตส. ส านกัตรวจสอบภายใน 

กยท. การยางแหง่ประเทศไทย 

กยท.จ. การยางแหง่ประเทศไทยจงัหวดั 

ผวก.กยท. 

พ.ร.บ.กยท. 

ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย 

พระราชบญัญตักิารยางแหง่ประเทศไทย 



การยางแหง่ประเทศไทย  
 ส านกัตรวจสอบภายใน (สตส.)  
  

 

3 Rubber Authority of Thailand 

สารบัญ 

1. บทน า .............................................................................................................................................................................. 4 

2.บทสรุปผู้บริหาร............................................................................................................................................................... 5 

3. การควบคุมภายในที่ด ี..................................................................................................................................................... 9 

รายละเอียดข้อตรวจพบ ................................................................................................................................................... 10 

1. งาน. ........................................................................................................................................................................... 11 

2. งาน ............................................................................................................................................................................ 12 

 
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



การยางแหง่ประเทศไทย  
 ส านกัตรวจสอบภายใน (สตส.)  
  

 

4 Rubber Authority of Thailand 

1. บทน า 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้ความเช่ือมัน่ว่า กยท...............  มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนมีการปฏิบตัิงานตรวจสอบ
ควบคุมภายในที่ออกแบบไว้  ทัง้นี ้เพื่อน าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการสอบทาน  เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานให้ดีขึน้ 
 

ขอบเขตการตรวจสอบและวิธีการด าเนินงาน 
ส านกัตรวจสอบภายใน (สตส.) ด าเนินการตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ......  ซึง่ ผวก.กยท. ให้ความเห็นชอบและได้รับ
การอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ กยท. แล้ว  โดยครอบคลมุถึงกระบวนการปฏิบตัิงานของ กยท........ ทัง้นี ้ขอบเขตการสุม่
สอบทานเอกสารเพื่อการตรวจสอบภายในครอบคลมุรายการที่เกิดขึน้ในระหวา่งวนัที่ ........................ ถึงวนัท่ี .................... เทา่นัน้ 
ขอบเขตการตรวจสอบของ สตส. ไม่ครอบคลมุการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย  ดงันัน้ ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะในรายงานผล
การตรวจสอบภายในของ สตส. จะไม่เป็นการให้ความเห็นด้านกฎหมายแต่อยา่งใดและไม่รวมถึงการด าเนินงานให้แก่หน่วยรับตรวจ  
แตม่ีวตัถปุระสงค์เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคมุภายในของ สตส.  การปรับปรุงแก้ไขจดุออ่นหรือข้อบกพร่องของการปฏิบตัิงานตามที่ สตส. ได้พบและรายงานไว้  
ตลอดจนการปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะในรายงานเป็นความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจที่ปรากฎในแผนด าเนินการของผู้บริหาร
หนว่ยรับตรวจ  
 

ระยะเวลาการปฏิบัตงิาน 
ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะในรายงานฉบบันีไ้ด้จากการปฏิบตัิงานของ สตส. ในระหวา่งวนัท่ี  ....................................... 
 
ข้อควรพจิารณา 
ข้อตรวจพบที่ สตส. น าเสนอถูกจ ากัดอยู่ภายใต้ขอบเขตการตรวจสอบที่ได้ระบุไว้ในหวัข้อ “ขอบเขตการตรวจสอบและวิธีการ
ด าเนินงาน” ข้างต้น  ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่ สตส. ได้สรุปและรายงานไว้ ณ ที่นี ้เป็นการสะท้อนข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ ณ  
ช่วงระยะเวลาที่ สตส. ปฏิบตัิงานอยูเ่ท่านัน้  ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะเหลา่นัน้อาจต้องได้รับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต  ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข เง่ือนเวลา สภาพแวดล้อมทางธุรกิจรวมถึงปัจจัยเสี่ยง และคุณภาพ  
การควบคมุตา่งๆ  ซึ่งอาจท าให้ระบบการควบคมุภายในตา่งๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบนัไมเ่พียงพอหรือไม่สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลง
เหลา่นัน้ท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

 
ข้อจ ากัดของการใช้รายงาน 
ขอบเขตของงานถกูจ ากดัเพียงแค่ กยท.............. เท่านัน้ ไม่รวมถึงหน่วยงานหรือกิจการอื่นที่เก่ียวข้องกนั  ดงันัน้ สตส.จะไม่ให้
ความเช่ือมัน่ในระดบัเดียวกนักบัการตรวจสอบดงักลา่ว  ยิ่งไปกว่านัน้ขอบเขตงานไม่รวมถึงการที่ สตส.จะต้องด าเนินการให้กบั 
กยท............... เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะน าหรือข้อตรวจพบที่ทาง สตส. พบและสรุปวิธีการแก้ไขซึ่งจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของ
การควบคมุ  แต่ สตส. มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ กยท................. มีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะที่ได้ 
มีการสรุปไว้ในรายงานนัน้ 



การยางแหง่ประเทศไทย  
 ส านกัตรวจสอบภายใน (สตส.)  
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2. บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึ่งของงานตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยการปฏิบตัิงานสอบทาน

ระบบการควบคุมภายในของ สตส. ในครัง้นีค้รอบคลมุการสอบทานกระบวนการปฏิบตัิงานของ กยท........... ในกระบวนการ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

• งาน................................................. 

• งาน................................................. 
สตส. ได้ด าเนินการตรวจสอบระหวา่งวนัที่  ................................  โดยการสุม่ตรวจสอบได้ครอบคลมุรายการที่เกิดขึน้

ในระหวา่งวนัท่ี ................................  ถึงวนัท่ี  ........................................ 
 

สรุปผลการตรวจสอบ 
 จากการสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานตามขอบเขตการตรวจสอบข้างต้นของ กยท. ................  มีข้อตรวจพบ  
รวม ............... ข้อ  ปรากฏรายละเอียดตามตารางสรุปข้อตรวจพบ หน้า ……….   แบง่ตามประเภทข้อตรวจพบได้ดงันี ้

1. ข้อตรวจพบที่เกี่ยวข้องกับบุคคล สรุปประเด็นส าคญัได้ดงันี ้
1.1 งาน…………………………………………………  

         ………………………………………………………. 
1.2 งาน………………………………………………… 

         ………………………………………………………. 

2. ข้อตรวจพบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ สรุปประเด็นส าคญั ได้ดงันี ้
2.1 งาน…………………………………………………  

         ………………………………………………………. 
2.2 งาน………………………………………………… 

         ………………………………………………………. 

3. ข้อตรวจพบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยสีารสนเทศ สรุปประเด็นส าคญั ได้ดงันี ้
3.1 งาน…………………………………………………  

         ………………………………………………………. 
3.2 งาน………………………………………………… 

         ………………………………………………………. 

การสอบทานการบริหารความเสี่ยงของ กยท. ประจ าปี  2561 …………………………………………………… 

การสอบทานจุดอ่อนของการควบคุมภายในระดับองค์กร (ปอ.3) ……………………………………………….. 

การสอบทานตัวชีว้ัดที่  ส านักตรวจสอบภายในต้องให้ความเชื่อม่ัน ถูกต้อง 3 ตัวชีว้ัด คือ 1. การพฒันาตลาด
กลางยางพารา  2. การพัฒนาระบบข้อมูลตลาดออนไลน์  3. การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทน ในส่วนของ กยท.......   
ได้ด าเนินการสอบทานแล้ว  



การยางแหง่ประเทศไทย  
 ส านกัตรวจสอบภายใน (สตส.)  
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จากการสอบทานกระบวนการปฏิบตัิงานตา่งๆ ท่ีกลา่วมาข้างต้น สามารถสรุปผลการสอบทานได้ตามตารางสรุปผลด้านลา่ง  ดงันี ้ 

ตารางสรุปข้อตรวจพบ จ านวนข้อตรวจพบตามระดับความส าคัญ 
รวมทัง้หมด 

แยกตามองค์ประกอบ สูง ปานกลาง ต ่า 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

งาน............................................................      

งาน............................................................      

งาน............................................................      

จ านวนข้อตรวจพบทัง้หมด      

 

รายละเอียดของข้อตรวจพบที่ส าคญัทัง้หมด แบ่งตามกระบวนการปฏิบตัิงาน โดยระบขุ้อตรวจพบและระดบัความส าคญั
ของข้อตรวจพบ ประเภทของข้อตรวจพบ หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 
ระดับ

ความส าคัญ 
ประเภทของ
ข้อตรวจพบ 

ข้อตรวจพบ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน้า 

1. งาน............................................................ 

2. งาน............................................................ 

2.1 สูง บคุคล    

2.2 ปานกลาง กระบวนการ    

2.3 ต ่า 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

3. งาน............................................................ 

3.1 สูง บคุคล    

3.2 ปานกลาง กระบวนการ    

3.3 ต ่า 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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 ส านกัตรวจสอบภายใน (สตส.)  
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เกณฑ์การจัดระดับความส าคญั 

สูง • การไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้องหรือมีโอกาสที่จะกระท าผิดกฎหมาย 
• การทจุริตในองค์กรหรือมีโอกาสที่จะเกิดการทจุริตในองค์กร 
• การใช้ทรัพย์สนิขององค์กรในทางมิชอบหรือเพื่อประโยชน์สว่นตวั 
• ความบกพร่องของการควบคมุทีอ่าจก่อให้เกิดความเสยีหายด้านการเงินต่อองค์กรอยา่งมี

สาระส าคญั 
• ความเสีย่งที่รายงานทางการเงินจะไมถ่กูต้องอยา่งมีสาระส าคญั 
• การไมป่ฏิบตัิตามหรือรายการไมไ่ด้รับการอนมุตัติามอ านาจที่ก าหนด 
• การเสือ่มเสยีช่ือเสยีงหรือมีผลกระทบตอ่ภาพลกัษณ์ขององค์กร 
• การก าหนดแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุง ตลอดจนก าหนดให้มีการควบคุมภายในควรเสร็จสิน้ภายใน  

3 เดือน 
ปานกลาง • การไมป่ฏิบตัิตามนโยบายหรือขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน ซึง่ความเสยีหายด้านการเงินตอ่องค์กรไมม่ี

สาระส าคญั 
• ความเสีย่งที่รายงานทางการเงินจะไมถ่กูต้อง แตไ่มม่ีสาระส าคญั 
• ความบกพร่องของการควบคมุ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ความถกูต้องของข้อมลูและรายงานตา่งๆ 
• ความบกพร่องของการควบคมุ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ประสทิธิผลของการปฏิบตังิาน 
• การไมป่ฏิบตัิตามการควบคมุที่ก าหนด โดยพบข้อตรวจพบเก่ียวกบัการไมป่ฏิบตัิตามการควบคมุ 

เป็นจ านวนมาก 
• ก าหนดแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงควรเสร็จสิน้ภายใน 6 เดือน 

ต ่า • ไมม่ีผลกระทบตอ่ความถกูต้องและความครบถ้วนของรายงานทางการเงิน 
• การไมป่ฏิบตัิตามการควบคมุที่ก าหนดโดยพบข้อตรวจพบเก่ียวกบัการไมป่ฏิบตัิตามการควบคมุ 

มีจ านวนไมม่าก 
• มีความบกพร่องของการควบคมุ  แตอ่งค์กรมีการควบคมุอื่นที่สามารถทดแทนและลดความเสีย่งได้ 
• การปฏิบตัิงานไมม่ีประสทิธิภาพ 
• ก าหนดให้มีการปรับปรุงควรเสร็จสิน้ภายใน 12 เดือน 

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

• ระบบการควบคมุภายในท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัเพียงพอและมีประสทิธิผล แตห่ากได้รับการปรับปรุงระบบ 
การควบคมุภายในจะมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  ซึง่การจะปรับปรุงระบบการควบคมุภายในดงักลา่ว  
ขึน้อยูก่บัดลุยพินจิของผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 



การยางแหง่ประเทศไทย  
 ส านกัตรวจสอบภายใน (สตส.)  
  

 

8 Rubber Authority of Thailand 

ค าอธิบายประเภทของข้อตรวจพบ 

บุคคล 
การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือปฏิบัติงานและการควบคุมที่ก าหนดไว้  รวมถึงความไม่มี
ประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ 

กระบวนการ 
กระบวนการปฏิบัติงานระบบการควบคุมภายใน หรือการดูแลและปกป้องทรัพย์สินไม่เพียงพอ หรือมี
ข้อบกพร่องซึง่สง่ผลกระทบตอ่ประสทิธิผลของการปฏิบตัิงาน 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิผล หรือมีข้อบกพร่องซึ่งสง่ผลกระทบต่อความถกูต้องของข้อมลู 
หรือความมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการปฏิบตัิงาน 

  



การยางแหง่ประเทศไทย  
 ส านกัตรวจสอบภายใน (สตส.)  
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3. การควบคุมภายในที่ดี 
จากการสอบทานกระบวนการปฏิบตัิงาน กยท……………..ตามขอบเขตการตรวจสอบ สตส. พบวา่ กระบวนการปฏิบตัิงาน

ดงักลา่วของ กยท……………… มีการควบคมุภายในท่ีดี  ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้
 

กระบวนการ การควบคุมภายในที่ดี 
งาน……………….............. • มี…………………………………………. 

• มี…………………………………………. 
งาน……………….............. • มี…………………………………………. 

• มี…………………………………………. 
งาน……………….............. • มี…………………………………………. 

• มี…………………………………………. 
งาน……………….............. • มี…………………………………………. 

• มี…………………………………………. 
งาน……………….............. • มี…………………………………………. 

• มี…………………………………………. 
งาน……………….............. • มี…………………………………………. 

• มี…………………………………………. 
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รายละเอียดข้อตรวจพบ 
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1. งาน________________________ 

 (ไม่มีข้อตรวจพบที่มีนัยส าคัญ) 
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2. งาน________________________ 
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2.1    สูง 

 

ข้อตรวจพบ 

……………….………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

หลักเกณฑ์ 

……………….………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

ปัญหา/สาเหตุ 

……………….………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

 

ผลกระทบและความเสี่ยง 

……………….………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 

……………….………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

ความเห็นของผู้บริหารและแผนในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

ความเห็นของผู้บริหารหน่วยรับตรวจ 

……………….………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
 

แผนด าเนินการของผู้บริหาร 

……………….………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
 
ผู้รับผิดชอบ  ……………………………………. 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ …………………………………….. 

 
 
 
 
 



การยางแหง่ประเทศไทย  
 ส านกัตรวจสอบภายใน (สตส.)  
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▪ การสอบทานการบริหารความเส่ียงของการยางแห่งประเทศไทย ประจ าปี ........ 

▪ การสอบทานจุดอ่อนของการควบคุมภายในระดับองค์กร (ปอ.3) 

▪ การสอบทานตัวชีวั้ดที่ ส านักตรวจสอบภายในต้องให้ความเช่ือม่ัน ถูกต้อง 3 ตัวชีวั้ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การยางแหง่ประเทศไทย  
 ส านกัตรวจสอบภายใน (สตส.)  
  

 

15 Rubber Authority of Thailand 

1. การสอบทานการบริหารความเส่ียงของการยางแห่งประเทศไทย ประจ าปี .............. 
กยท……………………… มีกิจกรรมท่ีรับผิดชอบในความเส่ียงของการยางแหง่ประเทศไทย คือ 
1.1 ..............................................................................  

ผลการสอบทาน  
 1.1.1  .............................................................. 
 1.1.2 ............................................................... 

1.2 ..............................................................................  
ผลการสอบทาน  
 1.2.1  .............................................................. 
 1.2.2 ............................................................... 

 
ข้อเสนอแนะจาก สตส. 
 1. ................................................................................  
 2. ................................................................................ 
 
 
2. การสอบทานจุดอ่อนของการควบคุมภายในระดับองค์กร (ปอ.3)  

ในสว่นของ กยท............. ไม่มีจดุอ่อนในประเดน็ดงักลา่ว 
 
 
3. การสอบทานตัวชีวั้ดท่ี ส านักตรวจสอบภายในต้องให้ความเช่ือม่ัน ถูกต้อง 3 ตัวชีวั้ด คือ 
(1. การพฒันาตลาดกลางยางพารา  2. การพฒันาระบบข้อมลูตลาดออนไลน์  3. การสง่เสริมและสนบัสนนุ
การปลกูแทน) 

ในสว่นของ กยท........... ไมไ่ด้รับผิดชอบในกิจกรรมตวัชีว้ดัท่ี 1 และ 2 ส าหรับตวัชีว้ดัท่ี 3 ได้เป็นความเส่ียง
ขององค์กร ได้ด าเนินการสอบทานแล้ว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 19 

ตัวอย่างรายการหัวข้อที่ควรมีในรายงานการตรวจสอบ 



เอกสารแนบ 19 ตัวอย่างรายการหัวข้อที่ควรมีในรายงานการตรวจสอบ 

ตวัอยา่งรายการหวัข้อที่ควรมีในรายงานการตรวจสอบ  -  หน้า 1 จาก 2 

รายการหวัข้อที่ควรมีในรายงานการตรวจสอบ 

1. บทน า 

  วตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบภายใน 

 ขอบเขตการตรวจสอบและวิธีการด าเนินงาน 

 ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน

 ข้อควรพิจารณา 

 ข้อจ ากดัของการใช้รายงาน 

2. บทสรุปผู้บริหาร 

 รายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในและข้อสงัเกตโดยสงัเขป

เกณฑ์การจดัระดบัความส าคญัของข้อสงัเกต

ค าอธิบายการจดัประเภทของข้อสงัเกต

สรุปจ านวนข้อสงัเกตที่ได้จากการตรวจสอบแยกตามกระบวนการท่ีตรวจสอบ และ/หรือเป็นรายหนว่ย
รับตรวจ (เช่น ข้อสงัเกตบางข้ออาจเป็นข้อสงัเกตของทัง้ส านกังานกลาง และของ สกย.จ. เป็นต้น) 
พร้อมระบุล าดบัความส าคัญของข้อสงัเกตที่ได้จากการตรวจสอบ ว่าอยู่ในระดบัสงู ปานกลาง ต ่า 
หรือเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา

3. การควบคุมภายในที่ด ี

  การควบคมุภายในท่ีดีของกระบวนการปฏิบตังิาน 

4. รายละเอียดข้อสงัเกตที่ได้จากการตรวจสอบ 

  ระบถุึงรายละเอียดของข้อสงัเกตที่ได้จากการตรวจสอบ พร้อมข้อเท็จจริงสนบัสนนุ 

 ยืนยนักบัผู้บริหารหนว่ยรับตรวจในทุกข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบวา่ถกูต้องตรงกนั 

       ก่อนการจดัท ารายงานฉบบัสมบรูณ์ 

 หารือกบัฝ่ายกฎหมายในประเดน็ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย กฎระเบียบ (ถ้าม)ี 

 มีสาระส าคญัเพียงพอตอ่การรายงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   มีลกัษณะที่เป็นเหตเุป็นผลและสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริง 

   มีการรายงานเร่ืองการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์สว่นรวมและสว่นบคุคล 

   มีการรายงานเร่ืองจรรยาบรรณของผู้บริหาร  พนกังาน  และลกูจ้าง 



เอกสารแนบ 19 ตัวอย่างรายการหัวข้อที่ควรมีในรายงานการตรวจสอบ 

ตวัอยา่งรายการหวัข้อที่ควรมีในรายงานการตรวจสอบ  -  หน้า 2 จาก 2 

 

5. ผลกระทบ 

  ระบถุึงความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากข้อสงัเกตที่ได้จากการตรวจสอบ 

 ระบผุลกระทบที่มีตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ของกระบวนการท่ีท าการตรวจสอบ 

 มีลกัษณะทีเ่ป็นเหตเุป็นผลกบัประเด็นท่ีได้จากการตรวจสอบ 

6. ข้อเสนอแนะ 

  ระบขุ้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับแก้ไขปัญหาที่ต้นเหต ุและเฉพาะเจาะจงถึงการปฏิบตัิ 

 พิจารณาเปรียบเทยีบคา่ใช้จ่ายและประโยชน์ที่จะได้รับ (Cost and Benefit) จากการด าเนินการ 
ตามข้อสงัเกตที่ได้จากการตรวจสอบ 

 พิจารณาถึงสถานการณ์ในปัจจบุนั ทรัพยากรและข้อจ ากดัตา่ง ๆ ของหนว่ยรับตรวจ 

 ข้อเสนอแนะครอบคลมุถึงข้อสงัเกตจากการตรวจสอบตา่ง ๆ อยา่งครบถ้วน 

7. แผนด าเนินการของผู้บริหาร 

  มีการหารือกบัผู้บริหารเพื่อก าหนดแนวทางการแก้ไขในการประชมุเพื่อปิดการตรวจสอบ 

 ระบถุึงแนวทางหรือแผนงานในการปรับปรุงแก้ไขโดยผู้บริหารของหนว่ยรับตรวจ 

 มีการบนัทกึความเห็นของหนว่ยรับตรวจ ที่มีตอ่การปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน ตลอดจนข้อสงัเกต 
ที่ได้จากการตรวจสอบ การสรุปผล และข้อเสนอแนะของนกัวชิาการตรวจสอบภายใน 

8. ผู้รับผิดชอบ / ก าหนดการแก้ไขแล้วเสร็จ 

  ระบช่ืุอและต าแหนง่ของผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการตามแนวทางหรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข
ของผู้บริหาร 

 ระบวุนัท่ีคาดวา่จะด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานดงักลา่ว 

9. การสอบทานคุณภาพและการลงนาม 

  ผู้ตรวจสอบภายในได้ลงนามในรายงานการปฏิบตัิงานตรวจสอบในกระดาษท าการ 

 หวัหน้าทีมตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ทานสอบคณุภาพของการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 
และได้ลงลายมือช่ือเพื่อยืนยนัการสอบทานในกระดาษท าการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 20 
ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบภายใน  

กรณีไม่ลงปฏิบัตงิานภาคสนาม 



เอกสารแนบ 20 ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบภายใน กรณีไม่ลงปฏิบัติงานภาคสนาม 

ตวัอยา่งรายงานการตรวจสอบภายใน กรณีไมล่งปฏิบตัิงานภาคสนาม  -  หน้า 1 จาก 2 

อ้างองิกระดาษท าการ:_________________ 

 

ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบภายใน กรณีไม่ลงปฏบิัติงานภาคสนาม 

 

หน่วยรับตรวจ:  

รอบการตรวจสอบ: วันที…่.. เดือน…………… 25…… – วันที…่.. เดือน…………… 25…… 

กระบวนการหลกั: [ กระบวนการให้การสงเคราะห์] 

กระบวนการย่อย: [ การให้การสงเคราะห์ ระยะโค่นปลกูแทน ] 

 

รายละเอียดการศึกษาท าความเข้าใจโดยตลอดกระบวนการ (Walk-Through) 

จากการเลือกรายการใบอนุญาต เพื่อตรวจสอบกระบวนการ (กระบวนงานให้การสงเคราะห์) โดยมี            
[ช่ือ-นามสกุล]          (พนักงานของหน่วยรับตรวจ ) เป็นผู้ ให้ข้อมูลและเอกสารประกอบในการตรวจสอบ 
รายละเอียดของรายการท่ีคดัเลอืกเพื่อท าการตรวจสอบมีดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อผู้รับการ 
สงเคราะห์: 

[ชื่อ-นามสกุล] 
วันที่อนุมัติให้การ
สงเคราะห์: 

 

เลขที่สงเคราะห์:  
ผู้ตรวจสอบผลการ
ตรวจสวน: 

 

ประเภทการปลกู
แทน: 

 
วันที่อนุมัติรายการ
จ่ายเงนิสงเคราะห์: 

 

 

งานให้การสงเคราะห์:  

รายการที่เลือกตรวจสอบได้แก่รายการอนมุตัิให้การสงเคราะห์ที่เกิดขึน้ ในวนัที่                         โดยมี
แบบค าขอรับการสงเคราะห์ ลงวนัที่                      ลงนามโดย   (ช่ือ-นามสกุล)  มีการตรวจสอบการกรอกแบบ 
ค าขอโดย      [ช่ือ-นามสกุล]      (พนักงานของหน่วยรับตรวจ)  และมีการอนุมัติค าขอรับการสงเคราะห์โดย  
  [ช่ือ-นามสกุล]    แบบค ำขอรับการสงเคราะห์ดงักล่ำว มีเอกสำรประกอบการขอครบถ้วน ซึ่งเป็นไปตามคู่มือ
ปฏิบตัิงานและระเบียบของ กยท. 

 

 

 



เอกสารแนบ 20 ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบภายใน กรณีไม่ลงปฏิบัติงานภาคสนาม 

ตวัอยา่งรายงานการตรวจสอบภายใน กรณีไมล่งปฏิบตัิงานภาคสนาม  -  หน้า 2 จาก 2 

 

ประเด็นหรือข้อสังเกตที่พบ 

 จากการสอบทานเอกสารการอนุมัติให้การสงเคราะห์ให้ผู้ รับการสงเคราะห์ ในเดือน ........... 25.....  
พบข้อสงัเกตดงันี ้          ______
           ______ 

           ______ 

 

สรุปผลการตรวจสอบ 

 จากการตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานตามขัน้ตอนของหน่วยรับตรวจ สรุปได้ว่าหน่วยรับตรวจมี  
การด าเนินการตามขัน้ตอนกระบวนการตามระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานของ กยท. ซึ่งหากหน่วยรับตรวจ 
ได้ด าเนินการแก้ไขในประเด็นข้อสังเกตที่ได้ระบุไว้ข้างต้น  ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวจใน
กระบวนการหลกันีจ้ะสามารถด าเนินการได้อยา่งมีประสทิธิภาพเพียงพอ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 21 
ตัวอย่างรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 



เอกสารแนบ 21 ตัวอย่างรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ตวัอยา่งรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  -  หน้า 1 จาก 3 

ตัวอย่างรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. บทสรุปผู้บริหาร 

1.1 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ 

การปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในของ  ในรอบไตรมาสที่ 3 ของปี 25….. นี ้ครอบคลมุการสอบทานขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของ
กระบวนงานให้การสงเคราะห์ และกระบวนงานการเงินและบญัชี เพื่อให้ได้ความมัน่ใจตามสมควรเก่ียวกบัความเพียงพอและ
ความมีประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายในท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัในกระบวนการปฏิบตัิงานดงักลา่ว การปฏิบตัิงานตรวจสอบ
ได้ด าเนินการในระหว่างวันที่  1 สิงหาคม 25….. ถึง 15 กันยายน 25….. โดยครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานย่อยต่าง ๆ  
ดงัปรากฏรายละเอียดด้านลา่ง 

กระบวนการ  กระบวนการย่อย 

งานให้การสงเคราะห์ 
 • นโยบายและระเบยีบคูม่ือการปฏิบตัิงาน 

• การจดัตัง้และพฒันากลุม่ชาวสวนยาง 

• การให้การสงเคราะห์ (ทกุระยะ) 
   

งานการเงนิและบัญช ี

 • นโยบายและระเบยีบคูม่ือการปฏิบตัิงาน 
• การจดัการเงินสด 
• การบนัทกึบญัชีรายการปรับปรุง 
• การปิดบญัชี 
• การจดัท ารายงานทางการเงิน 

 

1.2 สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบครัง้นี ้

จากการตรวจสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของกระบวนงานให้การสงเคราะห์ 
และกระบวนงานการเงินและบญัชี ของ กยท. ในไตรมาสที่ 3 ของปี 25..... พบว่า ... (บรรยาย) ... ทัง้นี ้สตส. สามารถสรุป 
ผลการตรวจสอบได้ตามตารางสรุปผลด้านลา่งนี ้ 

 

ตารางสรุปผลการตรวจสอบ จ านวนข้อสังเกตตามระดับความส าคัญ ข้อเสนอแนะ

เพื่อการ

พัฒนา 

รวมทัง้หมด 
กระบวนการปฏิบัติงาน สูง ปานกลาง ต ่า 

[ กระบวนงานให้การสงเคราะห์] - 3 1 - 4 

[กระบวนงานการเงินและบญัชี] - 5 - - 5 

รวมทัง้หมด - 8 1 - 9 



เอกสารแนบ 21 ตัวอย่างรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ตวัอยา่งรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  -  หน้า 2 จาก 3 

1.3   สรุปรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจากข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบครัง้ก่อน 

จากการสอบทานความคืบหน้าในการปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจตามแผนด าเนินการที่เห็นชอบโดยผู้บ ริหาร 
สามารถสรุปผลได้ตามตารางตอ่ไปนี ้

ประเด็นข้อสังเกตที่ตรวจพบ 
ระดับความ
คบืหน้า 

การปฏิบัตงิาน 

ในปัจจุบัน 

ไตรมาสที่ 1 ปี 25..... 

กระบวนงานให้การสงเคราะห์ 

1 ขาดการจัดท าเอกสารและอนุมัติการบันทึก หรือปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล
บญัชีสงเคราะห์ ในระบบ R 

แก้ไขแล้ว 

 

2 ขาดการก าหนดสทิธิในการเข้าถงึข้อมลูบางรายการส าหรับการสร้าง แก้ไข ลบ และ
สอบทานในระบบฯ อยา่งเหมาะสม 

แก้ไขบางสว่น 
ครบก าหนด 

31 ธ.ค. 25xx 

3   
 

ไตรมาสที่ 2 ปี 25..... 

4  
  

 

หมายเหต ุ:         

 

หมายถึง ประเด็นข้อสงัเกตที่ได้รับการแก้ไขแล้ว และยงัคงปฏิบตัติามแผนด าเนินการท่ีเห็นชอบโดยผู้บริหารอยา่งตอ่เนื่อง 

หมายถึง ประเด็นข้อสงัเกตที่ได้รับการแก้ไขแล้ว แตไ่มไ่ด้ปฏิบตัิตามแผนด าเนินการท่ีเห็นชอบโดยผู้บริหารอยา่งตอ่เนื่อง 

 

 

 

แก้ไขแล้ว หนว่ยรับตรวจได้ด าเนินการแก้ไขตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว 

แก้ไขแล้ว
บางสว่น 

หนว่ยรับตรวจอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการแก้ไขตามแผนท่ีก าหนดไว้ ซึง่ในการด าเนินการอาจจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงแผนงานโดยอาจเกิดจากปัจจยัจากภายนอกที่เปลีย่นแปลงไปเพื่อให้เหมาะสมมากยิ่งขึน้ 

ยงัไมไ่ด้แก้ไข หนว่ยรับตรวจยงัไมม่ีการด าเนินการแก้ไขแตอ่ยา่งใด 



เอกสารแนบ 21 ตัวอย่างรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ตวัอยา่งรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  -  หน้า 3 จาก 3 

2. สรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบที่ส าคญัที่ควรน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
การยางแห่งประเทศไทย 

จากการตรวจสอบเพื่อประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายในของกระบวนงานให้การสงเคราะห์ 
และกระบวนงานการเงินและบญัชี ของ  กยท.ในไตรมาสที่ 3 ของปี  25.....   ข้อสงัเกตที่มีสาระส าคญัในระดบัสงู  
เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขในภาพรวมโดยคณะกรรมการการยางแหง่ประเทศไทย สามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ดงันี ้ 

 

หน้า ข้อสังเกต หน่วยงาน 
ระดับ

ความส าคัญ 

XX 
[อนุมตัิให้การสงเคราะห์แก่เกษตรกรที่โค่นยางก่อนได้รับการสงเคราะห์ 
โดยไม่มีหลักฐานการตรวจสวนหรืออนุญาตให้โค่นยางก่อนได้รับ 
การสงเคราะห์] 

(กยท.จ....... 
สาขา.........) สงู 

XX   สงู 

XX   สงู 

XX   สงู 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 22 
ตัวอย่างแบบฟอร์มการตดิตามผลการตรวจสอบ 



เอกสารแนบ 22 ตัวอย่างแบบฟอร์มการติดตามผลการตรวจสอบ 

ตวัอยา่งแบบฟอร์มการติดตามผลการตรวจสอบ  -  หน้า 1 จาก 1 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการตดิตามผลการตรวจสอบ 
 

ข้อสังเกต ล าดับความส าคัญ ระดับความคืบหน้า 
การปฏิบัตงิาน 
ในปัจจุบัน 

ไตรมาสที่ 2 ปี 25..... 

ขาดการจดัท าเอกสารและอนมุตัิการบนัทึก หรือปรับปรุง
แก้ไขข้อมลูในฐานข้อมลูผู้ รับการสงเคราะห์ ในระบบ A ปานกลาง แก้ไขแล้ว 

 

ขาดการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลบางรายการ
ส าหรับการสร้าง แก้ไข ลบ และสอบทานในระบบฯ อย่าง
เหมาะสม 

ปานกลาง แก้ไขบางสว่น 
ครบก าหนด 

31 ธ.ค. 25xx 

    
    
    
    
    
    

 

หมายเหต ุ:      

 

หมายถึง ประเด็นข้อสงัเกตที่ได้รับการแก้ไขแล้ว และยงัคงปฏิบตัติามแผนด าเนินการท่ีเห็นชอบโดยผู้บริหารอยา่งตอ่เนื่อง 

หมายถึง ประเด็นข้อสงัเกตที่ได้รับการแก้ไขแล้ว แตไ่มไ่ด้ปฏิบตัิตามแผนด าเนินการท่ีเห็นชอบโดยผู้บริหารอยา่งตอ่เนื่อง 

 

     

 

แก้ไขแล้ว หนว่ยรับตรวจได้ด าเนินการแก้ไขตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว 

แก้ไขแล้ว
บางสว่น 

หนว่ยรับตรวจอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการแก้ไขตามแผนท่ีก าหนดไว้ ซึง่ในการด าเนินการอาจจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงแผนงานโดยอาจเกิดจากปัจจยัจากภายนอกที่เปลีย่นแปลงไปเพื่อให้เหมาะสมมากยิ่งขึน้ 

ยงัไมไ่ด้แก้ไข หนว่ยรับตรวจยงัไมม่ีการด าเนินการแก้ไขแตอ่ยา่งใด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 23 
ตัวอย่างทะเบียนคุมข้อมูลการให้ค าปรึกษาของ 

ส านักตรวจสอบภายใน 



เอกสารแนบ 23 ตัวอย่างทะเบียนคุมข้อมูลการให้ค าปรึกษาของส านักตรวจสอบภายใน 

 

ตวัอยา่งทะเบียนคมุข้อมลูการให้ค าปรึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน  -  หน้า 1 จาก 2 

แบบฟอร์มบันทกึการให้ค าปรึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ขอรับค าปรึกษา 

ชื่อ-สกุล ผู้ขอค าปรึกษา :  หน่วยงาน :  

ต าแหน่ง :  ช่องทางการขอค าปรึกษา :  

ชื่อ-สกุล ผู้ให้ค าปรึกษา :  อนุมตัิโดย :  

 

ส่วนที่ 2: รายละเอียดของงานให้ค าปรึกษา 

เร่ือง : ………………………………………………………………………………………………… 

วัตถุประสงค์ของการ 
ขอค าปรึกษา : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

ขอบเขตของการ 
ขอค าปรึกษา : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางการปฏิบตัิงาน 
(Work Program) : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

ผลการให้ค าปรึกษา : ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 



เอกสารแนบ 23 ตัวอย่างทะเบียนคุมข้อมูลการให้ค าปรึกษาของส านักตรวจสอบภายใน 

 

ตวัอยา่งทะเบียนคมุข้อมลูการให้ค าปรึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน  -  หน้า 2 จาก 2 

 

ทะเบียนคุมข้อมูลการให้ค าปรึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน 

ประจ าเดือน                     ปี           . 

ล าดับที่ รหสั
เอกสาร 

ผู้ขอค าปรึกษา 
เร่ือง ผลการให้

ค าปรึกษา 

ผู้ให้ค าปรึกษา 
อนุมัติโดย 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ส านัก/
กลุ่มงาน 

ช่องทางการ
ขอค าปรึกษา 

วันที่ขอ
ค าปรึกษา ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ช่องทางการ

ให้ค าปรึกษา 
วันที่ให้

ค าปรึกษา 
1 ……... ……... ……... ……... ……... ว/ด/ป ……... ……... ……... ……... ……... ว/ด/ป ……... 

2 ……... ……... ……... ……... ……... ว/ด/ป ……... ……... ……... ……... ……... ว/ด/ป ……... 

3 ……... ……... ……... ……... ……... ว/ด/ป ……... ……... ……... ……... ……... ว/ด/ป ……... 

              

              

              

              

              
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 24 
ตัวอย่างแบบสอบทานงานตรวจสอบภายใน 



เอกสารแนบ 24 ตัวอย่างแบบสอบทานงานตรวจสอบภายใน 

ตวัอยา่งแบบสอบทานงานตรวจสอบภายใน  -  หน้า 1 จาก 1 

 
การยางแห่งประเทศไทย 
ส านักตรวจสอบภายใน 

แบบสอบทานงานตรวจสอบภายใน 

 

ล าดับ เกณฑ์คุณภาพ ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี หมายเหตุ 

1 มีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม กิจกรรม/กระบวนงานย่อย
ของกระบวนงานในแต่ละกิจกรรม 

   

2 การตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ครบถ้วน 
และต้องเชื่อมโยงระหว่างผลการประเมินความเสี่ยงและการควบคมุ 

   

3 ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและกระดาษท าการ  
มีการอ้างอิงซึ่งกันและกัน 

   

4 มีการอ้างอิงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติหรือ
มาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง 

   

5 การปฏิบัตเิป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน    

6 หลักฐานและเอกสารการตรวจสอบ สอดคล้องกับผลการตรวจสอบ 
โดยที่ผลการตรวจสอบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

   

7 มีการสรุปผลรายงานการตรวจสอบที่ชัดเจน    

8 รายงานผลการตรวจสอบเป็นไปตามผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
โดยรายงานครบทุกหัวข้อตามรูปแบบการรายงานที่ก าหนด 

   

9 ความเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบเป็นประโยชน์และได้รับ
การยอมรับจากหน่วยรบัตรวจ 

   

10 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบเป็นไปตามแนว
ทางการปฏิบัติที่ด ี

   

 

 เพียงพอ ในการน าเสนอผู้บังคับบญัชา ต่อไป 

 ความเห็นเพิม่เตมิ 
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 

 
 (ลงช่ือ) .......................................................... ผูส้อบทาน 
   (.........................................................) 
 ต าแหน่ง............................................................ 

 วันท่ีสอบทาน............................................................ 

หน่วยรับตรวจ:  
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ  
หน่วยตรวจสอบ:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบ 

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและ
หน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน 
ของรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ซ่ึงใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว  และมีข้อปฏิบัติบางประการไม่สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  ประกอบกับยังไม่มีการกําหนดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือให้การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจมีข้อปฏิบัติท่ีสอดคล้อง 
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  รวมท้ังเพ่ือให้ระบบ
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจมีกลไกท่ีจะสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม
พ.ศ.  ๒๕๔๕  และข้อ  ๒  (๑)  แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ  กระทรวงการคลัง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ  

พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี 

หมวด  ๑ 
ความท่ัวไป 

 
 

ข้อ ๕ ในระเบียบน้ี 
“คณะกรรมการตรวจสอบ”  หมายความว่า  คณะกรรมการตรวจสอบตามหมวด  ๒   

ของระเบียบน้ี 
“กรรมการตรวจสอบ”  หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 
“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า   
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาล  กิจการของรัฐ 

ตามกฎหมายท่ีจัดต้ังกิจการน้ัน  หรือหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเป็นเจ้าของ 
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(๒) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีกระทรวงการคลังหรือรัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  มีทุน
รวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

(๓) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  หรือ  (๒)  มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่า 
ร้อยละห้าสิบ 

(๔) หน่วยงานนอกจาก  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ท่ีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  (๒)  
หรือ  (๓)  มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ  ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

“การตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  งานท่ีรัฐวิสาหกิจกําหนดข้ึนเก่ียวกับการสร้างความ
เช่ือม่ันโดยการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการ
กํากับดูแลท่ีดี  กระบวนการบริหารความเส่ียง  และการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ของรัฐวิสาหกิจอย่างเป็น
ระบบ  รวมท้ังการรายงานผลการปฏิบัติงานและการให้คําแนะนําปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม  
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ตามท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในรัฐวิสาหกิจ
รวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของทุนชําระแล้ว  ซ่ึงการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมถึงหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ีเก่ียวข้อง
หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องด้วย 

“ผู้ท่ีเก่ียวข้องหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์
หรือเก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจในลักษณะใดดังต่อไปน้ี 

(๑) คู่สมรสของกรรมการรัฐวิสาหกิจ  กรรมการตรวจสอบ  ผู้บริหารสูงสุด  ผู้บริหาร  
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  หรือผู้ตรวจสอบภายใน 

(๒) บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการรัฐวิสาหกิจ  กรรมการตรวจสอบ  ผู้บริหารสูงสุด  
ผู้บริหาร  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  หรือผู้ตรวจสอบภายใน 

(๓) ห้างหุ้นส่วนสามัญซ่ึงรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลตาม  (๑)  หรือ  (๒)  เป็นหุ้นส่วน 
(๔) ห้างหุ้นส่วนจํากัดซ่ึงรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลตาม  (๑)  หรือ  (๒)  เป็นหุ้นส่วนจําพวก 

ไม่จํากัดความรับผิด  หรือเป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดท่ีมีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้น 
ท้ังหมดของห้างหุ้นส่วนจํากัด 

(๕) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลตาม  (๑)  หรือ  (๒)  หรือ
ห้างหุ้นส่วนตาม  (๓)  หรือ  (๔)  ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมดของบริษัทน้ัน   

(๖) นิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจมีอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายและการดําเนินงานของ
นิติบุคคล 

“หน่วยตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนเพ่ือดําเนินการ
ตรวจสอบภายใน 
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“ผู้ตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  พนักงานของรัฐวิสาหกิจซ่ึงได้รับการแต่งต้ังเพ่ือปฏิบัติ
หน้าท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

“หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  ผู้บริหารซ่ึงได้รับการแต่งต้ังเพ่ือปฏิบัติ
หน้าท่ีตามระเบียบน้ี 

“ผู้บริหาร”  หมายความว่า  ผู้ทําหน้าท่ีบริหารซ่ึงดํารงตําแหน่งรองจากผู้บริหารสูงสุดไม่เกินสาม 
ลําดับ 

“ผู้บริหารสูงสุด”  หมายความว่า  ผู้ว่าการ  ผู้อํานวยการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการหรือ 
ผู้ซ่ึงดํารงตําแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีอํานาจหน้าท่ีทํานองเดียวกันในรัฐวิสาหกิจ 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแต่งต้ังคณะกรรมการชุดหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ”  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการตรวจสอบหน่ึงคน  และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า
สองคนแต่ไม่เกินส่ีคน  และให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ 

กรรมการตรวจสอบตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยคนหน่ึงต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ 
ด้านการบัญชีหรือการเงิน  ซ่ึงสามารถสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจรายงานการแต่งต้ังหรือการเปล่ียนแปลงการแต่งต้ัง  
คณะกรรมการตรวจสอบต่อกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจน้ันและกระทรวงการคลังทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีได้มีการแต่งต้ังหรือการเปล่ียนแปลงการแต่งต้ัง 

ข้อ ๘ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปน้ี 
(๑) เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจในรัฐวิสาหกิจแห่งน้ัน 
(๒) เป็นผู้ท่ีสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ี  และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการ

ดําเนินงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม 
ข้อ ๙ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม

ดังต่อไปน้ี 
(๑) ไม่เป็นข้าราชการประจําท่ีดํารงตําแหน่งในกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจน้ัน 
(๒) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กําหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติหรือมี

อํานาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร  รวมท้ังไม่เป็นพนักงาน  ลูกจ้าง  หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน
หรือค่าตอบแทนประจําจากรัฐวิสาหกิจ  ผู้ท่ีเก่ียวข้องหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจน้ัน  หรือผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่  ท้ังน้ี  ไม่ว่าในขณะดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ  
หรือภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการ
ตรวจสอบ 
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(๓) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับรัฐวิสาหกิจน้ัน  ท้ังน้ี  ไม่ว่าในขณะดํารง
ตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ  หรือภายในระยะเวลาหน่ึงปีก่อนวันท่ี
ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ 

(๔) ไม่เป็นบุพการี  ผู้สืบสันดาน  หรือคู่สมรส  ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสูงสุด
ผู้บริหาร  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  ผู้ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ  หรือผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัทท่ีรัฐวิสาหกิจน้ันมีส่วนร่วมตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายและการดําเนินงานของบริษัท   

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้าท่ี  ดังต่อไปน้ี 
(๑) จัดทํากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้อง 

กับขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
รัฐวิสาหกิจ  และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

(๒) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน  กระบวนการ  
กํากับดูแลท่ีดี  และกระบวนการบริหารความเส่ียง 

(๓) สอบทานให้รัฐวิสาหกิจมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเช่ือถือ 
(๔) สอบทานการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ   

วิธีปฏิบัติงาน  มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศ  หรือคําส่ังท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
(๕) สอบทานให้รัฐวิสาหกิจมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี  และพิจารณาความเป็นอิสระ

ของหน่วยตรวจสอบภายใน   
(๖) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ 

มีโอกาสเกิดการทุจริตท่ีอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ 
(๗) เสนอข้อแนะนําต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการพิจารณาแต่งต้ัง  โยกย้าย  เล่ือนข้ัน  

เล่ือนตําแหน่ง  และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
(๘) ประสานงานเก่ียวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี  และอาจเสนอแนะให้สอบทาน

หรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจําเป็น  รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

(๙) รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างน้อยไตรมาสละหน่ึงคร้ังภายในหกสิบวันนับแต่วันส้ินสุดในแต่ละไตรมาส 
ยกเว้นรายงานผลการดําเนินงานในไตรมาสท่ีส่ี  ให้จัดทําเป็นรายงานผลการดําเนินงานประจําปี   
พร้อมท้ังส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจน้ันและกระทรวงการคลังเพ่ือทราบภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันส้ินปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

(๑๐) ประเมินผลการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยปีบัญชีการเงินละหน่ึงคร้ัง  รวมท้ังรายงานผลการประเมิน  ปัญหาและอุปสรรค  ตลอดจน
แผนการปรับปรุงการดําเนินงานให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ 
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(๑๑) เปิดเผยรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของคณะกรรมการตรวจสอบ  และค่าตอบแทน 
ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปีของรัฐวิสาหกิจ 

(๑๒) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย 
รายงานผลการดําเนินงานตาม  (๙)  อย่างน้อยต้องระบุถึงความเห็นเก่ียวกับการจัดทําและ

การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน  ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  และการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  วิธีปฏิบัติงาน  มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศ  และคําส่ังท่ีเก่ียวข้องกับ
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

ข้อ ๑๑ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อ  ๑๐  ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบ 
ต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยตรง 

ข้อ ๑๒ ในกรณีท่ีการดําเนินงานตรวจสอบภายในเร่ืองใดของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความจําเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง  ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพ่ือพิจารณาให้มีการดําเนินการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองด้วย
ค่าใช้จ่ายของรัฐวิสาหกิจได้  ท้ังน้ี  การดําเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของรัฐวิสาหกิจ 

ให้นําความในข้อ  ๙  (๓)  และ  (๔)  มาใช้บังคับแก่ลักษณะต้องห้ามของผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
เร่ืองตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓ เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการ
ปฏิบัติท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  วิธีปฏิบัติงาน  มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศ  และคําส่ัง 
ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  ให้แจ้งต่อผู้บริหารสูงสุดเพ่ือพิจารณาส่ังให้หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจน้ันดําเนินการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  วิธีปฏิบัติงาน  มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศ  และคําส่ังท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ   

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีมีข้อสงสัยว่า  มีรายการ 
หรือการกระทําท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างร้ายแรง  การขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์  การทุจริต  หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องท่ีสําคัญในระบบการควบคุมภายใน 
ให้รายงานต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทันที  เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า 

ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจน้ันและกระทรวงการคลังอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละหน่ึงคร้ังในกรณีจําเป็น 
อาจเชิญผู้บริหารสูงสุด  ผู้บริหาร  หรือบุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมได้  ท้ังน้ี  ในปีบัญชีการเงินแต่ละปี  
คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี  โดยไม่มีผู้บริหารสูงสุด  ผู้บริหาร  
หรือบุคคลอ่ืนเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยหน่ึงคร้ัง 
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ข้อ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่า 
สองในสามของจํานวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ ๑๖ ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทางหน่ึง
นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบ้ียประชุม
กรรมการของกรรมการรัฐวิสาหกิจน้ัน  โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน 
ในอัตราร้อยละย่ีสิบห้าของค่าตอบแทนดังกล่าว  และให้เลขานุการได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเหมาจ่าย
เป็นรายเดือนเท่ากับก่ึงหน่ึงของค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

ในกรณีกรรมการตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย  ให้ได้รับค่าตอบแทนตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวด  ๓ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 

ข้อ ๑๗ ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  ให้รัฐวิสาหกิจจัดให้มีหน่วยตรวจสอบ
ภายในซ่ึงข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการบริหารท่ัวไปของหน่วยตรวจสอบภายใน  ให้หน่วยตรวจสอบภายในข้ึนตรงต่อผู้บริหารสูงสุด 
เว้นแต่การแต่งต้ัง  โยกย้าย  ถอดถอน  เล่ือนข้ัน  เล่ือนตําแหน่ง  และประเมินผลงานของหัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายใน  ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ  ๒๐  ท้ังน้ี  ผู้บริหารสูงสุดจะแต่งต้ังให้ผู้ตรวจ
สอบภายในไปรักษาการตําแหน่งอ่ืนหรือปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนในขณะเดียวกันไม่ได้ 

ผู้บริหารสูงสุดต้องจัดสรรบุคลากรและทรัพยากร  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วย
ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานและความซับซ้อนของกิจกรรม 
ของรัฐวิสาหกิจ 

ข้อ ๑๘ หน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดทํากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในให้สอดคล้อง
กับขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบ  และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

ข้อ ๑๙ หน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดให้มีการประเมินตนเองเป็นประจําทุกปีตามแบบท่ีได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กําหนดไว้  และรายงานผลการประเมิน  ปัญหาและอุปสรรค  
รวมท้ังแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
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ข้อ ๒๐ การแต่งต้ัง  โยกย้าย  ถอดถอน  เล่ือนข้ัน  เล่ือนตําแหน่ง  และประเมินผลงาน
ของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
เพ่ือพิจารณา  โดยให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ ๒๑ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปีของปี
บัญชีการเงินถัดไป  เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  และเสนอให้คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจทราบภายในเดือนสุดท้ายของปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ  พร้อมท้ังส่งสําเนาแผนการ 
ตรวจสอบภายในประจําปีท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว  ให้กระทรวงการคลังและสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับการอนุมัติ 

ถ้าในระหว่างปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจมีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในประจําปี
ตามวรรคหน่ึง  ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจําปีท่ีมีการ
ปรับปรุงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  และเสนอให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับการอนุมัติ  พร้อมท้ังส่งสําเนาแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 
ท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว  ให้กระทรวงการคลังและสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีได้รับการอนุมัติ 

ข้อ ๒๒ ในกรณีท่ีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเร่ืองใดของหน่วยตรวจสอบภายในมี 
ความจําเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง  ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาดําเนินการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะเร่ืองตามข้อ  ๑๒  ต่อไป 

ข้อ ๒๓ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณวุฒิข้ันตํ่าระดับ
ปริญญาตรี  และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

(๑) มีความรู้  ทักษะ  และความสามารถท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
(๒) มีความรู้เก่ียวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  วิธีปฏิบัติงาน  มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศ  

และคําส่ังท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ   
(๓) มีความรู้ในการปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ  การประเมินความเส่ียง  และการควบคุมภายใน   
ข้อ ๒๔ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระและ 

ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกิจกรรมท่ีตรวจสอบเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปด้วยความเท่ียงธรรม 
รวมท้ังต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยทําหน้าท่ีบริหารหรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลาหน่ึงปีก่อนการ
ตรวจสอบ 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ข้อ ๒๕ หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าท่ี  ดังต่อไปน้ี 
(๑) ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการ

กํากับดูแลท่ีดี  และกระบวนการบริหารความเส่ียง 
(๒) ตรวจสอบความถูกต้องและความเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงิน  การปฏิบัติตาม

กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  วิธีปฏิบัติงาน  มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศ  และคําส่ังท่ีเก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

(๓) ตรวจสอบรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โอกาสเกิดการทุจริตและ
ประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหารความเส่ียงจากการทุจริตภายในองค์กร 

(๔) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายในตาม  (๑)  ถึง  (๓)  รวมท้ังมีข้อเสนอแนะ  วิธีและ
มาตรการในการปรับปรุงแก้ไขหน้าท่ีตาม  (๑)  ถึง  (๓) 

(๕) ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเพ่ือให้สามารถเข้าใจแผนงานและกําหนดขอบเขตการ
ตรวจสอบภายในท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกันต่อรัฐวิสาหกิจ 

(๖) พัฒนาและอบรมความรู้  ทักษะ  และความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง  
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของรัฐวิสาหกิจแห่งน้ัน 

(๗) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีผู้บริหารสูงสุดมอบหมายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ท้ังน้ี  ต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ข้อ ๒๖ หน่วยตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปีท่ี
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ข้อ ๒๗ ในกรณีท่ีหน่วยตรวจสอบภายในพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบ  
ข้อบังคับ  วิธีการปฏิบัติงาน  มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศ  และคําส่ังท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ  ให้รายงานพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ  เพ่ือแจ้งต่อผู้บริหารสูงสุด
ต่อไป 

ในกรณีท่ีหน่วยตรวจสอบภายในพบหรือมีข้อสงสัยว่า  มีรายการหรือการกระทําท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างร้ายแรง  การขัดแย้งทางผลประโยชน์
การทุจริต  หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องท่ีสําคัญในระบบการควบคุมภายใน  ให้รายงาน
พร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดทันที  เพ่ือพิจารณาเสนอคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจต่อไป 

ข้อ ๒๘ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจมีหน้าท่ี  ดังต่อไปน้ี 
(๑) อํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(๒) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการดําเนินงาน  รวมถึงข้อมูลอ่ืนท่ี เก่ียวข้อง   

ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  พร้อมท่ีจะตรวจสอบได้ 
(๓) ช้ีแจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ  พร้อมท้ังหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้ผู้ตรวจสอบภายใน 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๙ บรรดาการตรวจสอบภายในท่ีอยู่ในระหว่างการดําเนินการก่อนวันท่ีระเบียบน้ีใช้บังคับ 
ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

กิตติรัตน์  ณ  ระนอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานสากลการปฏบิัตงิานวิชาชีพ 
การตรวจสอบภายใน 

(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) 



มาตรฐานสากลการปฏบิตัิงาน

วิชาชีพการตรวจสอบภายใน

(International Standards for the Professional Practice of International Auditing)



                  การตรวจสอบภายใน  คือ  กิจกรรมการให้ความเช่ือม่ัน  และการให้ค าปรึกษาอย่าง
        เท่ียงธรรม และเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร การตรวจสอบ
        ภายในช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์  ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ
        บริหารความเส่ียง  การควบคุม และการก ากับดูแล  อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

1. ความซ่ือสัตย์  (Integrity) 
    ความซ่ือสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจจะท าให้ดุลยพินิจของ
    ผู้ตรวจสอบภายในเป็นท่ีน่าเช่ือถือ

๒. ความเท่ียงธรรม (Objectivity)
    ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเท่ียงธรรมเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในระดับสูงในการรวบรวม
    ประเมิน และส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน
    จะประเมินสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องอย่างเป็นกลางไม่ล าเอียง และไม่ปล่อยให้อคติหรือข้อปฏิบัติ
    อิทธิพลเหนือการประเมิน

3. การรักษาความลับ (Confidentiality)
    ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพคุณค่าและสิทธิความเป็นเจ้าของในสารสนเทศท่ีตนได้รับและไม่
    เปิดเผยสารสนเทศโดยปราศจากอ านาจหน้าท่ีท่ีเหมาะสม เว้นแต่เม่ือกฎหมายหรือข้อปฏิบัติ
    ทางวิชาชีพก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน

4. ความสามารถในหน้าท่ี (Competency)
    ผู้ตรวจสอบภายในจะใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
    ภายใน

ค านิยามของการตรวจสอบภายใน

ประมวลจรรยาบรรณ
(Code of Ethics)



มาตรฐาน  คือ ข้อบังคับท่ีต้องปฏิบัติ อันประกอบด้วย ข้อบังคับพ้ืนฐานส าหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน และส าหรับประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยโครงสร้างของมาตรฐาน
ประกอบด้วย
 มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards)  คือมาตรฐานเก่ียวกับลักษณะองค์กร และ

   บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน
 มาตรฐานด้านการปฏิบัติ (Performancd Standards)   คือมาตรฐานท่ีกล่าวถึงลักษณะของ

   กิจกรรมการตรวจสอบภายใน และก าหนดบรรทัดฐานทางคุณภาพท่ีสามารถน าไปใช้ประเมินผล
   การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ลักษณะงานการตรวจสอบภายใน แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก 
 การตรวจสอบภายในเพ่ือให้ความเช่ือม่ัน (Assurance services)  (A)

 การบริการให้ค าปรึกษา (Consulting  services)  (C)

มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)



มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards)
รหัส กรอบการปฏิบัติงาน

1000 วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าท่ี และความ   - วัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของกิจกรรมกำร

ผิดชอบรับ ตรวจสอบภำยใน ต้องก ำหนดให้ชัดเจนไว้ในกฎบ้ตรงำนตรวจสอบ

ภำยใน  ท้ังน้ีควรสอดคล้องกับค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน 

ประมวลจรรยำบรรณ และมำตรฐำน หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบ

ต้องทบทวนกฎบัตรงำนตรวจสอบภำยในเป็นระยะๆ และน ำเสนอต่อ
ผู้บริหำรระดับสูง และคณะกรรมกำรเพ่ืออนุมัติ

บทตีความ :   -  กฎบัตรงำนตรวจสอบภำยใน คือเอกสำรท่ีเป็นทำงกำรท่ีก ำหนด

วัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของกิจกรรมกำร

ตรวจสอบภำยใน ซ่ึงประกอบด้วย

   กำรก ำหนดสถำนภำพของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในในองค์กร

      ซ่ึงรวมถึงสำยกำรรำยงำนและควำมสัมพันธ์ของหัวหน้ำ

      หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบกับคณะกรรมกำร

   กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูล บุคลำกร และทรัพย์สินท่ี

      เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ และ

   กำรก ำหนดขอบเขตของกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยใน

ท้ังน้ี กฎบัตรงำนตรวจสอบภำยในต้องได้รับกำรอนุมัติโดยคณะกรรมกำร

1000.A1   -  กำรตรวจสอบภำยในท่ีมีลักษณะเป็นกำรบริกำรให้ควำมเช่ือม่ันแก่

องค์กร ต้องก ำหนดไว้ในกฎบัตรงำนตรวจสอบภำยใน และหำกมีกำรให้

บริกำรลักษณะน้ีแก่บุคคลหรือองค์กรภำยนอกก็ต้องระบุไว้ในกฎบัตร

งำนตรวจสอบภำยในเช่นเดียวกัน

1000.C1   -  กำรตรวจสอบภำยในท่ีมีลักษณะเป็นกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ ต้อง

ระบุไว้ในกฎบัตรงำนตรวจสอบภำยใน

1010  ค านิยามของการตรวจสอบภายใน ประมวล   -  ค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน ประมวลจรรยำบรรณ  และ

จรรยาบรรณและมาตรฐาน จะต้องระบุไว้ใน มำตรฐำนท่ึต้องปฏิบัติ ต้องระบุไว้ในกฎบัตรงำนตรวจสอบภำยใน

กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบภำยใน ควรหำรือกับผู้บริหำรระดับสูง

และคณะกรรมกำรเก่ียวกับค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน 

ประมวลจรรยำบรรณ และมำตรฐำน

2

(International Standards for the Professional Practice of International Auditing) 
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน



รหัส กรอบการปฏิบัติงาน

1100 ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม   -  กิจกรรมกำรตรวจสอบภำยใน ต้องมีควำมเป็นอิสระ และผู้

ตรวจสอบภำยในควรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีด้วยควำมเท่ียงธรรม

บทตีความ :   -  ควำมเป็นอิสระ หมำยถึง  กำรเป็นอิสระจำกสภำวะท่ีเป็นอุปสรรค

ต่อควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยใน เพ่ือท ำให้

กำรตรวจสอบภำยในบรรลุผลโดยปรำศจำกอคติ  หัวหน้ำผู้บริหำรงำน

ตรวจสอบต้องสำมำรถเข้ำถึงผู้บริหำรระดับสูง  และคณะกรรมกำร

ตรวจสอบได้โดยตรงและไม่จ ำกัด เพ่ือให้บรรลุถึงระดับของควำมเป็น

อิสระท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินกิจรรมกำรตรวจสอบภำยในตำมหน้ำท่ี

รับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิผล ซ่ึงท ำได้ในลักษณะกำรรำยงำนแบบ

ควบคู่ (Dual Reporting)  ท้ังน้ีส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อควำมเป็นอิสระ

ของผู้ตรวจสอบไม่ว่ำจะเป็นระดับบุคลคล  ภำรกิจ  หน้ำท่ี  และ

องค์กรจะต้องได้รับกำรจัดกำร

1110 ความเป็นอิสระภายในองค์กร   -  หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบต้องรำยงำนต่อระดับบริหำรท่ี

เอ้ืออ ำนวยให้กิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำง

เต็มท่ีตำมภำระหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบ

ต้องยืนยันถึงควำมเป็นอิสระของกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในต่อ

คณะกรรมกำรอย่ำงน้อยปีละคร้ัง

บทตีความ :   -  ควำมเป็นอิสระภำยในองค์กรจะมีประสิทธิผลก็ต่อเม่ือหัวหน้ำ

ผู้บริหำรงำนตรวจสอบสำมำรถรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมหน้ำท่ีน้ันต่อ

คณะกรรมกำร   ตัวอย่ำงของกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมหน้ำท่ีท่ี

เก่ียวข้องกับคณะกรรมกำรมีดังน้ี

   กำรอนุมัติกฎบัตรงำนตรวจสอบภำยใน

   กำรอนุมัติแผนงำนตรวจสอบภำยในตำมควำมเส่ียง

   กำรอนุมัติแผนงบประมำณและกำรใช้ทรัพยำกรของงำนตรวจสอบ

       ภำยใน

   กำรรับกำรส่ือสำรจำกหัหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบเก่ียวกับผล

      กำรด ำเนินกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในเปรียบเทียบกับแผนงำน 

      และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
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   กำรตัดสินใจอนุมัติกำรแต่งต้ัง และโยกย้ำยหัวหน้ำผู้บริหำรงำน

      ตรวจสอบ

   กำรอนุมัติผลตอบแทนของหัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบ และ

   กำรสอบถำมผู้บริหำร และหัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบ เพ่ือให้

      สำมำรถพิจำรณำได้ว่ำมีกำรระบุขอบเขตกำรปฏิบัติงำนท่ีไม่

      เหมำะสม  หรือมีข้อจ ำกัดด้ำนทรัพยำกรหรือไม่

1110.A1   -  กิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในต้องปรำศจำกกำรแทรกแซงใด ๆ 

ท้ังในเร่ืองขอบเขตของกำรตรวจสอบภำยใน กำรปฏิบัติงำน และ

กำรส่ือสำรกำรปฏิบัติงำน

1111 การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับคณะกรรมการ   -  หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบต้องส่ือสำรและมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง

กับคณะกรรมกำร

1120 ความเท่ียงธรรมของผู้ตรวจสอบ   -  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีทัศนคติท่ีไม่ล ำเอียง ไม่มีอคติ  และ

หลีกเล่ียงในเร่ืองของควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใด ๆ

บทตีความ :   -  ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  หมำยถึง  สถำนกำรณ์ท่ีผู้ตรวจสอบ

ภำยใน ซ่ึงอยู่ในฐำนะอันเป็นท่ีไว้วำงใจ ต้องเลือกระหว่ำงภำระหน้ำท่ี

และผลประโยชน์ส่วนตัว ซ่ึงอำจมีส่วนท ำให้เกิดอุปสรรคในกำรปฏิบัติ

ภำรกิจ   ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เกิดข้ึนได้แม้ว่ำผลลัพธ์ท่ีออกมำ

จะไม่ผิดจริยธรรมหรือไม่เหมำะสม  ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

สำมำรถสร้ำงภำพของควำมไม่เหมำะสมท่ีค่อย ๆ บ่อนท ำลำยควำม

เช่ือม่ันท่ีมีต่อผู้ตรวจสอบภำยใน กิจกรรมกำรตรวจสอบภำยใน และ

วิชำชีพตรวจสอบภำยใน ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์สำมำรถ

บ่ันทอนควำมสำมำรถของผู้ตรวจสอบในกำรปฏิบัติงำนหน้ำท่ีและ

ควำมรับผิดชอบอย่ำงเท่ียงธรรมได้

1130 เหตุบ่ันทอนความเป็นอิสระหรือความ   -  กรณีท่ีควำมเป็นอิสระหรือควำมเท่ียงธรรมถูกบ่ันทอน ไม่ว่ำจะด้วย

เท่ียงธรรม ข้อเท็จจริงหรือโดยเหตุกำรณ์ท่ีปรำกฏ อันอำจชักน ำให้เข้ำใขเช่นน้ัน

ต้องเปิดเผยรำยละเอียดของเหตุบ่ันทอน ดังกล่ำวต่อผู้เก่ียวข้องตำม

ควำมเหมำะสม  โดยลักษณะของกำรเปิดเผยควรข้ึนอยู่กับเหตุบ่ันทอน

ท่ีเกิดข้ึน
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บทตีความ :   -  เหตุบ่ันทอนควำมเป็นอิสระชององค์กรและควำมเท่ียงธรรมของ

บุคคลไม่ได้จ ำกัดเฉพำะควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ส่วนตัว กำรจ ำกัด

ขอบเขตข้อห้ำมในกำรเข้ำถึงข้อมูล บุคคล และทรัพย์สิน และข้อจ ำกัด

ทำงทรัพยำกร  เช่น งบประมำณ เป็นต้น  แต่อำจรวมถึงเหตุบ่ันทอน

อ่ืน ด้วย

  -  กำรก ำหนดกลุ่มบุคคลท่ีเหมำะสมท่ีควรเป็นผู้รับทรำบรำยละเอียด

ของส่ิงท่ีบ่ันทอนควำมเป็นอิสระหรือควำมเท่ียงธรรม  ข้ึนอยู่กับควำม

คำดหวังในหน้ำท่ีรับผิดชอบของกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยใน และ

หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบภำยในท่ีมีต่อผู้บริหำรระดับสูง และ

คณะกรรมกำรตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎบัตรงำนตรวจสอบภำยใน รวมถึง

ลักษณะของส่ิงท่ีบ่ันทอนน้ัน

1130.A1   -  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องละเว้นกำรประเมินงำนท่ีตนเองเคย

รับผิดชอบมำก่อน กำรท่ีผู้ตรวจสอบภำยในให้บริกำรให้ควำมเช่ือม่ัน

แก่กิจกรรมท่ีผู้ตรวจสอบภำยในเคยรับผิดชอบในรอบปีท่ีผ่ำนมำ อำจ

ท ำให้พิจำรณำได้ว่ำเป็นเหตุบ่ันทอนควำมเท่ียงธรรมของผู้ตรวจสอบ

ภำยใน

1130.A2   -  ภำรกิจกำรให้ควำมเช่ือม่ันแก่กิจกรรมท่ีหัวหน้ำผู้บริหำรงำน

ตรวจสอบรับผิดชอบต้องควบคุมดูแลโดยหน่วยงำนอ่ืนท่ีไม่มีส่วน

เก่ียวข้องกับกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยใน

1130.C1   -  ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถบริวกำรให้ค ำปรึกษำในงำนท่ีตนเองเคย

รับผิดชอบมำก่อนได้

1130.C2   -  ถ้ำผู้ตรวจสอบภำยในพิจำรณำว่ำอำจมีเหตุบ่ันทอนควำมเป็นอิสระ

หรือ ควำมเท่ียงธรรมในงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำใด ๆ ผู้ตรวจสอบภำยใน

ต้องเปิดเผยให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบก่อนรับภำรกิจน้ัน

1200 ความเช่ียวชาญและความระมัดระวังเย่ียง   -  ภำรกิจกำรตรวจสอบภำยในต้องกระท ำด้วยควำมเช่ียวชำญ และ

วิชาชีพ ควำมควำมระมัดระวังเย่ียงวิชำชีพ
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1210 ความเช่ียวชาญเย่ียงวิชาชีพ   -  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถอ่ืน ๆ 

ท่ีจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย  กิจกรรมตรวจสอบ

ภำยในต้องด ำเนินกำรโดยผู้มีควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถอ่ืนท่ี

จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบ

บทตีความ :   -  ควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถอ่ืน ๆ เป็นกลุ่มค ำศัพท์ท่ีหมำยถึง

ควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ ท่ีจ ำเป็นส ำหรับผู้ตรวจสอบภำยในในกำร

ปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบอย่ำงมืออำชีพ  ผู้ตรวจสอบภำยในควร

ได้รับกำรสนับสนุนให้แสดงควำมเช่ียวชำญโดยกำรได้รับวุฒิบัตรทำง 

วิชำชีพตำมควำมเหมำะสม เช่น วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภำยในรับอนุญำต

สำกล  (CIA)  และวุฒิบัตรอ่ืน ๆ ของสมำคมผู้ตรวจสอบภำยใน  

หรือองค์กรอ่ีน ๆ ท่ีเหมำะสม

1210.A1   -  หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบต้องขอค ำแนะน ำและควำมช่วยเหลือ

หำกผู้ตรวจสอบภำยในขำดควำมรู้  ทักษะ และควำมสำมำรถอ่ืนท่ี

จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบไม่ว่ำจะเป็นบำงส่วนหรือท้ังหมด

ของภำรกิจ

1210.A2   -  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีควำมรู้เพียงพอท่ีจะสำมำรถประเมิน

ควำมเส่ียงของกำรเกิดทุจริต และแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรทุจริต

ขององค์กร แต่ไม่จ ำเป็นต้องมีควำมเช่ียวชำญเทียบเท่ำกับผู้มีหน้ำท่ีโดย

ตรงในกำรสืบสวนและสอบสวนทุจริต

1210.A3   -  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีควำมรู้เพียงพอเก่ียวกับควำมเส่ียงและ

กำรควบคุมหลักของเทคโนโลยีสำรสนเทศ  และรู้เทคนิคกำรตรวจสอบ

ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือให้ปฏิบัติภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยได้ 

อย่ำงไรก็ตำมผู้ตรวจสอบภำยในทุกคนไม่จ ำเป็นต้องมีควำมเช่ียวชำญ

เทียบเท่ำกับผู้ตรวจสอบภำยในท่ีรับผิดชอบงำนตรวจสอบเทคโนโลยี

สำรสนเทศโดยตรง

1210.C1   -  หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบต้องปฏิเสธภำรกิจให้ค ำปรึกษำ 

หรือขอค ำแนะน ำและควำมช่วยเหลือ  ในกรณีท่ีผู้ตรวจสอบภำยในขำด

ควำมรู้ทักษะ และควำมสำมำรถอ่ืนท่ีจ ำเป็นต่อกำรบริกำรให้

ค ำปรึกษำน้ัน ไม่ว่ำเพียงบำงส่วนหรือท้ังหมดของภำรกิจ
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1220 ความระมัดระวังเย่ียงวิชาชีพ   -  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมระมัดระวัง และใช้

ทักษะเย่ียงผู้ตรวจสอบภำยในท่ีมีควำมรู้  ควำมสำมำรถและควำมสุขุม

รอบคอบอย่ำงสมเหตสมผล  อย่ำงไรก็ตำม ควำมระมัดระวังเย่ียงวิชำชีพ

ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะไม่มีควำมผิดพลำดใด ๆ เกิดข้ึน

1220.A1   -  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมระมัดระวังเย่ียง

วิชำชีพโดยค ำนึงถึงส่ิงต่ำง ๆ ดังต่อไปน้ี

   กำรขยำยขอบเขตของงำนท่ีตรวจสอบเท่ำท่ีจ ำเป็น เพ่ือให้บรรลุ

       เป้ำหมำยของภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำย

  ควำมสัมพันธ์ของควำมซับซ้อน ควำมมีนัยส ำคัญ  และควำมส ำคัญ

      ของงำนท่ีมีผลต่อกำรเลือกวิธีกำรตรวจสอบ

  ควำมพอเพียงและควำมมีประสิทธิผลของกระบวนกำรในกำรก ำกับ

      ดูแล  กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุม

  ควำมเป็นไปได้ท่ีจะเกิดข้อผิดพลำด กำรทุจริต หรือกำรไม่ปฏิบัติ

      ตำมกฎระเบียบ  อย่ำงมีนัยส ำคัญ และ

 ควำมคุ้มค่ำของกำรให้ควำมเช่ือม่ันต่อผลประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะ

      เกิดแก่องค์กร

1220.A2   -  ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมระมัดระวังเย่ียงวิชำชีพ  ผู้ตรวจสอบ

ภำยในต้องพิจำรณำใช้เทคนิคกำรตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีและเทคนิค

กำรวิเครำะห์ข้อมูลอ่ืน ๆ  เป็นเคร่ืองมือช่วยในกำรตรวจสอบ

1220.A3   -  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องตระหนักถึงควำมเส่ียงท่ีนัยส ำคัญท่ีอำจมีผล

กระทบต่อวัตถุประสงค์  กำรปฏิบัติงำน และทรัพยำกรขององค์กร  

อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำผู้ตรวจสอบภำยในจะได้ใช้ควำมระมัดระวังเย่ียง

วิชำชีพในกระบวนกำรให้ควำมเช่ือม่ันแล้ว  ก็ไม่อำจเป็นหลักประกันว่ำ

จะสำมำรถบ่งช้ีควำมเส่ียงท่ีมีนัยส ำคัญได้ท้ังหมด

1220.C1   -  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติงำนให้ค ำปรึกษำด้วยควำมระมัดระวัง

เย่ียงวิชำชีพโดยค ำนึงถึง

  ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับค ำปรึกษำ รวมท้ังลักษณะ

      ของงำนเวลำท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนและกำรส่ือสำรผลของภำรกิจ
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  ควำมสัมพันธ์ของควำมซับซ้อนและขอบเขตของงำนท่ีจ ำเป็นเพ่ือ

     ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ ภำรกิจ และ 

  ควำมคุ้มค่ำของภำรกิจให้ค ำปรึกษำ ต่อผลประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะ

     เกิดแก่องค์กร

1230 การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง   -  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องแสวงหำควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถ

อ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเน่ือง

1300 โครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพ   -  หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบ ต้องพัฒนำและด ำเนินโครงกำร

ประกันและปรับปรุงคุณภำพให้ครอบคลุมทุกแง่มุมของกิจกรรมกำร

ตรวจสอบภำยใน

บทตีความ :   -  โครงกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพได้รับกำรออกแบบเพ่ือให้

เกิดกำรประเมินผลกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในว่ำสอดคล้องกับ

ค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยในและมำตรฐำน รวมท้ังกำรประเมินว่ำ

ผู้ตรวจสอบภำยในมีกำรน ำประมวลจรรยำบรรณไปประยุกต์ใช้งำน  

โครงกำรดังกล่ำวยังประเมินควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ

กิจกรรมกำรตรวจสอบภำยใน  รวมท้ังระบุโอกำสในกำรปรับปรุง

1310 ความจ าเป็นของโครงการประกันและ   -  โครงกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพต้องมีกำรประเมินท้ังจำก

ปรับปรุงคุณภาพ ภำยใน และ ภำยนอกองค์กร

1311 การประเมินภายในองค์กร   -  กำรประเมินภำยในองค์กรต้องประกอบด้วย

   กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยใน

       อย่ำงต่อเน่ือง และ

   กำรประเมินตนเองเป็นระยะ หรือประเมินโดยบุคคลอ่ืนภำยใน

       องค์กรท่ีมีควำมรู้เก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในอย่ำง

       เพียงพอ

บทตีความ :   -  กำรติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเน่ืองเป็นส่วนส ำคัญของกำรก ำกับ

สอบทำน และตรวจวัดกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำ  กำร

ติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเน่ืองจะผนวกอยู่ในนโยบำยและแนวปฏิบัติ

ท่ีใช้เป็นประจ ำในกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยใน  โดย

ประกอบด้วยกระบวนกำร เคร่ืองมือ และสำรสนเทศ ท่ีพิจำรณำแล้วว่ำ

จ ำเป็นต่อกำรประเมินผลกำรปฏิบัติให้สอดคล้องตำมค ำนิยำมของ
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กำรตรวจสอบภำยใน ประมวลจรรยำบรรณ และมำตรฐำน

  -  กำรประเมินเป็นระยะ ๆ คือกำรประเมินเพ่ือกำรปฏิบัติตำมค ำนิยำม

กำรตรวจสอบภำยใน ประมวลจรรยำบรรณ และมำตรฐำนวิชำชีพตรวจ

สอบภำยใน

  -  ควำมรู้ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในท่ีเพียงพอ  หมำยถึง

อย่ำงน้อยต้องมีควำมเข้ำใจในองค์ประกอบท้ังหมดของกรอบโครงสร้ำง

กำรปฏิบัติงำนวิชำชีพตรวจสอบภำยในในระดับสำกล (IPPF) 

1312 การประเมินจากภายนอกองค์กร   -  กำรประเมินจำกภำยนอกองค์กรต้องจัดให้มีข้ึนอย่ำงน้อยทุก 5 ปี 

ต่อคร้ัง โดยผู้ประเมินอิสระหรือคณะผู้ประเมินจำกภำยนอกองค์กรท่ีมี

คุณสมบัติเหมำะสมและมีควำมเป็นอิสระ  นอกจำกน้ีหัวหน้ำผู้บริหำร

งำนตรวจสอบ ต้องหำรือกับคณะกรรมกำรในเร่ืองดังต่อไปน้ี

  รูปแบบและควำมถ่ีของกำรประเมินจำกภำยนอก และ

 คุณสมบัติและควำมเป็นอิสระของผู้ประเมินอิสระหรือคณะผู้

         ประเมินจำกภำยนอก  ตลอดจนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

         ท่ีอำจเกิดข้ึน

บทตีความ :   -  กำรประเมินจำกภำยนอกองค์กรสำมำรถท ำได้ในลักษณะของกำร

ประเมินจำกภำยนอกอย่ำงเต็มรูปแบบ หรือกำรประเมินตนเองโดยมี

ผู้ประเมินภำยนอกให้กำรรับรองควำมถูกต้องเป็นจริง (Validation)

  -  ผู้ประเมินหรือคณะผู้ประเมินท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมควรแสดงให้

เห็นถึงควำมสำมำรถในสองด้ำน ได้แก่  กำรปฏิบัติงำนวิชำชีพตรวจสอบ

ภำยใน และกระบวนกำรประเมินจำกภำยนอกองค์กร โดยควำมสำมำรถ

ดังกล่ำวสำมำรถแสดงให้เห็นได้จำกกำรผสมผสำนระหว่ำงประสบกำรณ์

กำรท ำงำนจริงและกำรเรียนรู้ทำงทฤษฎี  ท้ังน้ีประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำก

องค์กรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันในด้ำนของขนำดควำมซับซ้อนขององค์กร 

ส่วนงำน ประเภทอุตสำหกรรม  หรือประเด็นด้ำนเทคนิคย่อมมีคุณค่ำ

กว่ำประสบกำรณ์จำกองค์กรอ่ืนท่ีไม่คล้ำยคลึงกัน  นอกจำกน้ีสมำชิกแต่

ละคนชองคณะผู้ประเมินไม่จ ำเป็นต้องมีควำมสำมำรถครบถ้วนทุกด้ำน

แต่คณะผู้ประเมินท้ังคณะควรมีคุณสมบัติท่ีเหมำะสม โดยหัวหน้ำ

ผู้บริหำรงำนตรวจสอบจะเป็นผู้ใช้วิจำรณญำณด้ำนวิชำชีพ  เพ่ือ
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ประเมินว่ำผู้ประเมิน หรือคณะผู้ประเมินมีคุณสมบัติท่ีเหมำะสมหรือไม่

  -  ควำมเป็นอิสระของผู้ประเมินหรือคณะผู้ประเมิน  หมำยถึง  กำรไม่

มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่ำจะเกิดข้ึนจริงหรือดูเหมือน 

ว่ำจะเป็นจริง  รวมถึงกำรไม่เป็นส่วนหน่ึง หรือกำรไม่อยู่ภำยใต้กำร

ควบคุมขององค์กรท่ีกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในน้ันสังกัดอยู่

1320 การรายงานผลของโครงการประกันและ   -  หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบ ต้องส่ือสำรผลของโครงกำรประกัน

ปรับปรุงคุณภาพ และปรับปรุงคุณภำพต่อผู้บริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำร

บทตีความ :   -  รูปแบบ เน้ือหำ และควำมถ่ึของกำรส่ือสำรผลของโครงกำรประกัน

และปรับปรุงคุณภำพ  เกิดจำกกำรหำรือร่วมกับผู้บริหำรระดับสูง และ

คณะกรรมกำร และจำกกำรพิจำรณำถึงหน้ำท่ีรับผิดชอบของกิจกรรม

กำรตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบ ตำมท่ีก ำหนด

ไว้ในกฎบัตรงำนตรวจสอบภำยใน  เพ่ือเป็นกำรแสดงถึงควำมสอดคล้อง

กับค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน ประมวลจรรยำบรรณ และ

มำตรฐำนเม่ือกำรประเมินจำกภำยนอกองค์กรและกำรประเมินจำก

ภำยในเป็นระยะ ๆ เสร็จส้ินลงจะต้องมีกำรส่ือสำรผลกำรประเมิน  และ

ผลของกำรประเมินอย่ำงต่อเน่ืองต้องส่ือสำรอย่ำงน้อยปีละคร้ัง  ผลกำร

ประเมินโดยผู้ประเมินหรือคณะผู้ประเมินข้ึนอยู่กับระดับของควำม

สอดคล้อง

1321 การใช้ข้อความ "สอดคล้องตามมาตรฐาน   -  หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบ สำมำรถระบุว่ำกิจกรรมกำร

สากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ ตรวจสอบภำยในสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพ

ภายใน" กำรตรวจสอบภำยใน ก็ต่อเม่ือผลประเมินของโครงกำรประกันและ

ปรับปรุงคุณภำพสนับสนุนกับข้อควำมดังกล่ำวจริง

บทตีความ :   -  กิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในสอดคล้องกับมำตรฐำนเม่ือกิจกรรม

ดังกล่ำวบรรลุผลตำมท่ีระบุไว้ในค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน

ประมวลจรรยำบรรณ  และมำตรฐำน  ผลของโครงกำรประกันและ

ปรับปรุงคุณภำพรวมถึงผลของกำรประเมินจำกภำยในและภำยนอก

องค์กร  กิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในท้ังหมดจะต้องมีผลกำรประเมิน

จำกภำยในองค์กร และกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในควรจัดให้มีผล

กำรประเมินจำกภำยนอกอย่ำงน้อยทุก 5 ปี 



10
รหัส กรอบการปฏิบัติงาน

1322 การเปิดเผยข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน   -  เม่ือกำรปฏิบัติไม่สอดคล้องกับค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน

ประมวลจรรยำบรรณ  และมำตรฐำน  ส่งผลกระทบต่อขอบเขตหรือกำร

ด ำเนินกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยใน หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบ 

ต้องเปิดเผยถึงกำรปฏิบัติท่ีไม่สอดคล้องและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อ

ผู้บริหำรระดับสูง และคณะกรรมกำร
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มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (Performance  Standards) 

รหัส กรอบการปฏิบัติงาน

2000 การบริหารกิจกรรมการตรวจสอบภายใน   -  หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบ ต้องบริหำรกิจกรรมกำรตรวจสอบ

ภำยในอย่ำงมีประสิทธิผล  เพ่ือให้เกิดควำมม่ันใจว่ำกำรตรวจสอบ

ภำยในภำยในเป็นกำรเพ่ิมคุณค่ำให้แก่องค์กร

บทตีความ :   -  กำรบริหำรกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในจะเป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิผลก็ต่อเม่ือ :

  ผลของกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในบรรลุวัตถุประสงค์และ

          ควำมรับผิดชอบตำมท่ีระบุไว้ในกฎบัตรงำนตรวจสอบภำยใน

 กิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในสอดคล้องกับค ำนิยำมของกำร

         ตรวจสอบภำยในและมำตรฐำน  และ

  บุคคลท่ีมีส่วนในกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในแสดงให้เห็นว่ำ

         มีกำรปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับประมวลจรรยำบรรณและมำตรฐำน

  -  กิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในเพ่ิมคุณค่ำให้แก่องค์กร  (และผู้มีส่วน

ได้เสีย)  เม่ือกิจกรรมกำรตรวจสอบดังกล่ำวมีควำมเท่ียงธรรมและ

สำมำรถให้ควำมเช่ือม่ันในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง  และมีส่วนสนับสนุนควำม

มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกระบวนก ำกับดูแล  กำรบริหำร

ควำมเส่ียง และกำรควบคุม

2010 การวางแผน   -  หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบ ต้องจัดท ำแผนงำนตรวจสอบตำม

ควำมเส่ียง เพ่ือก ำหนดล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรมกำรตรวจสอบ

ภำยในให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยขององค์กร

บทตีความ :   -  หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบ มีหน้ำท่ีในกำรจัดท ำแผนงำน

ตรวจสอบตำมควำมเส่ียง หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบต้องน ำกรอบ

กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงขององค์กรมำพิจำรณำ  รวมถึงน ำระดับ

ควำมเส่ียงท่ียอมรับได้ในแต่ละกิจกรรม หรือส่วนงำนต่ำง ๆ ในองค์กร  

ซ่ึงถูกก ำหนดโดยฝ่ำยบริหำรมำประกอบพิจำรณำด้วย  หำกองค์กรไม่มี

กำรจัดท ำกรอบควำมเส่ียงไว้   หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบสำมำรถ

ใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลในกำรระบุควำมเส่ียง หลังจำกท่ีได้พิจำรณำ
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ข้อมูลท่ีได้รับจำกผู้บริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำรแล้ว  หัวหน้ำ

ผู้บริหำรงำนตรวจสอบ ต้องทบทวนและปรับแผนตำมควำมจ ำเป็น

เพ่ือสนองต่อควำมเปล่ียนแปลงขององค์กรในด้ำนธุรกิจ  ควำมเส่ียง

กำรปฏิบัติงำน  แผนงำน ระบบงำน และกำรควบคุม

2010.A1   -  แผนภำรกิจของกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยใน  ต้องจัดท ำอย่ำงน้อย

ปีละคร้ัง โดยมีข้อมูลท่ีรวบรวมได้จำกกำรประเมินควำมเส่ียง  และต้อง

น ำข้อมูลข่ำวสำรจำกผู้บริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำรมำใช้ประกอบ

กำรพิจำรณำในกำรท ำแผนด้วย

2010.A2   -  หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบ  ต้องระบุและพิจำรณำควำมคำดหวัง

ของผู้บริหำรระดับสูง  คณะกรรมกำร  และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรท่ีมี

ต่อควำมเห็นของกำรตรวจสอบภำยในและข้อสรุปอ่ืน ๆ

2010.C1    -  ในกำรพิจำรณำรับงำนใหค ำปรึกษำ หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบ

ควรพิจำรณำถึงโอกำสท่ีจะก่อให้เกิดกำรปรับปรุงเก่ียวกับกำรบริหำร

ควำมเส่ียง  กำรเพ่ิมคุณค่ำ และกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนขององค์กร

และต้องรวมภำรกิจท่ีรับไว้ลงในแผนงำนตรวจสอบด้วย

2020 การส่ือสารและอนุมัติแผนงานตรวจสอบ   -  หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบ ต้องส่ือสำรแผนกิจกรรมกำร

ตรวจสอบภำยในและทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นต้องใช้ ตลอดจนกำรปรับ

เปล่ียนแผนระหว่ำงกำลท่ีมีนัยส ำคัญต่อผู้บริหำรระดับสูง  และคณะ

กรรมกำรเพ่ือสอบทำนและอนุมัติ  หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบ ต้อง

ส่ือสำรถึงผลกระทบของข้อจ ำกัดของทรัพยำกรท่ีจะมีต่อแผนงำนด้วย

2030 การบริหารทรัพยากร   -  หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบ  ต้องม่ันใจว่ำทรัพยำกรส ำหรับงำน

ตรวจสอบมีควำมเหมำะสม  เพียงพอ และสำมำรถน ำมำใช้อย่ำงมี

ประสิทธิผลเพ่ือให้บรรลุตำมแผนงำนท่ีได้รับอนุมัติ

บทตีความ :   -  ควำมเหมำะสม  หมำยถึง  กำรผสมผสำนระหว่ำงควำมรู้  ทักษะ

และควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติตำมแผนงำน 

ควำมเพียงพอ  หมำยถึง  ปริมำณของทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นต่อกำรบรรลุ

แผนงำน  กำรน ำทรัพยำกรไปใช้อย่ำงมีประสิทธิผล  จะเกิดข้ึนได้เม่ือมี

กำรน ำไปใช้ในแนวทำงท่ีท ำให้บรรลุผลส ำเร็จตำมแผนงำนท่ีได้รับอนุมัติ

ได้อย่ำงคุ้มค่ำสูงสุด
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2040 นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน   -  หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบ  ต้องก ำหนดนโยบำยและวิธีกำร

ปฏิบัติงำนให้ชัดเจนเพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับกิจกรรมกำรตรวจสอบ

ภำยใน

บทตีความ :   -  รูปแบบและเน้ือหำของนโยบำย และวิธีกำรปฏิบัติงำนข้ึนอยู่กับ

ขนำดและโครงสร้ำงของกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในและควำมซับซ้อน

ของงำน

2050 การประสานงาน   -  หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบ  ควรแลกเปล่ียนสำรสนเทศและ

ประสำนงำนกับผู้ให้บริกำรด้ำนกำรให้ควำมเช่ือม่ันและให้ค ำปรึกษำ

ท้ังจำกภำยในและภำยนอกองค์กร  เพ่ือให้เกิดควำมม่ันใจว่ำขอบเขต

งำนท่ีตรวจสอบน้ันครอบคลุมเร่ืองท่ีส ำคัญอย่ำงเหมำะสมแล้ว และเพ่ือ

ลดกำรปฏิบัติงำนท่ีซ้ ำซ้อนกัน

2060 การรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและ   -  หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบ ต้องรำยงำนต่อผู้บริหำรระดับสูง

คณะกรรมการ และคณะกรรมกำรเป็นระยะ ๆ เก่ียวกับวัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำท่ี

ควำมรับผิดชอบ ตลอดจนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนของกิจกรรม

กำรตรวจสอบภำยใน  รำยงำนดังกล่ำวต้องระบุถึงประเด็นควำมเส่ียง

และกำรควบคุมท่ีมีนัยส ำคัญ  รวมถึงควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต ประเด็น

กำรก ำกับดูแล  และเร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีผู้บริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำร

ต้องกำรทรำบหรือร้องขอ

บทตีความ :   -  ควำมถ่ึและเน้ือหำของกำรรำยงำนเป็นผลจำกกำรหำรือร่วมกับ

ผู้บริหำรระดับสูง และคณะกรรมกำร และข้ึนอยู่กับควำมส ำคัญของ 

สำรสนเทศท่ีต้องส่ือสำร  และควำมเร่งด่วนของกำรปฏิบัติท่ีผู้บริหำร

ระดับสูงและคณะกรรมกำรต้องด ำเนินกำรต่อ

2070 ผู้ให้บริการจากภายนอกองค์กรและความ   -  กรณีท่ีกำรตรวจสอบภำยในด ำเนินกำรโดยผู้ให้บริกำรจำกภำยนอก

รับผิดชอบขององค์กรต่อการตรวจสอบ องค์กร  ผู้ให้บริกำรจำกภำยนอกต้องท ำให้องค์กรตระหนักว่ำ  องค์กร

ภายใน ยังคงมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรด ำรงไว้  ซ่ึงกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยใน

ท่ีมีประสิทธิผล
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บทตีความ :   -  ควำมรับผิดชอบขององค์กรสำมำรถแสดงให้เห็นได้จำกโครงกำร

ประกันและปรับปรุงคุณภำพ  ซ่ึงประเมินควำมสอดคล้องของกำรปฏิบัติ

ตำมค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน ประมวลจรรยำบรรณ และ

ควำมรับผิดชอบ ตลอดจนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนของกิจกรรม

2100 ลักษณะของงาน   -  กิจกรรมกำรตรวจสอบภำยใน ต้องสำมำรถประเมิน และช่วย

สนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรก ำกับดูแล  กำรบริหำร

ควำมเส่ียง และกำรควบคุม  โดยใช้วิธีกำรท่ีเป็นระบบและเป็นระเบียบ

2110 การก ากับดูแล   -  กิจกรรมกำรตรวจสอบภำยใน ต้องประเมินและให้ค ำแนะน ำท่ี

เหมำะสมส ำหรับกำรปรับปรุงกระบวนกำรก ำกับดูแล เพ่ือให้บรรลุวัตถุ

ประสงค์ต่ำง ๆ ดังน้ี

 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมีจริยธรรมและคุณค่ำท่ีเหมำะสมภำยใน

         องค์กร 

 เพ่ือให้ม่ันใจว่ำกำรบริหำรกำรด ำเนินงำนขององค์กรมีประสิทธิผล

         และผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรับผิดชอบในผลของงำน

 เพ่ือส่ือสำรสำรสนเทศของควำมเส่ียงและกำรควบคุมไปยัง

         ส่วนงำนต่ำง ๆ ท่ีเหมำะสมภำยในองค์กร และ

 เพ่ือประสำนงำนและส่ือสำรสำรสนเทศระหว่ำงคณะกรรมกำร

         ผู้สอบบัญชี  ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้บริหำรขององค์กร

2110.A1   -  กิจกรรมกำรตรวจสอบภำยใน ต้องประเมินกำรออกแบบ กำรน ำไป

ปฏิบัติและควำมมีประสิทธิผลของกิจกรรม  โครงกำร และวัตถุประสงค์

ท่ีเก่ียวข้องกับจริยธรรมขององค์กรได้

2110.A2   -  กิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในต้องประเมินว่ำกำรก ำกับดูแลด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศขององค์กรสนับสนุนวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของ

องค์กรได้หรือไม่

2120 การบริหารความเส่ียง   -  กิจกรรมกำรตรวจสอบภำยใน ต้องประเมินควำมมีประสิทธิผล และ

มีส่วนช่วยในกำรปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง
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บทตีความ :   -  กำรพิจำรณำว่ำกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงมีประสิทธิผลหรือไม่

น้ัน  เป็นดุลยพินิจจำกผลกำรประเมินของผู้ตรวจสอบภำยในว่ำ

 วัตถุประสงค์ขององค์กรสนับสนุนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกับ

         พันธกิจขององค์กร

 มีกำรระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีมีนัยส ำคัญ

 แนวทำงในกำรตอบสนองต่อควำมเส่ียงท่ีเลือกใช้เหมำะสม โดย

         เป็นไปในทิศทำงเดียวกับระดับควำมเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้ และ

 สำรสนเทศของควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องต้องได้รับกำรตรวจพบและ

         ส่ือสำรท่ัวท้ังองค์กรอย่ำงทันเวลำ จะช่วยให้พนักงำน ผู้บริหำร

         และคณะกรรมกำร น ำมำใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีได้

  -  กิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในอำจรวบรวมสำรสนเทศ  เพ่ือ

สนับสนุนกำรประเมินดังกล่ำวระหว่ำงกำรปฏิบัติภำรกิจในหลำย ๆ 

ภำรกิจ เม่ือน ำผลกำรปฏิบัติภำรกิจต่ำง ๆ มำพิจำรณำเข้ำด้วยกันจะ

ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจในกระบวนกำรและประสิทธิผลของกำรบริหำร

ควำมเส่ียงขององค์กร

  -  กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงได้รับกำรติดตำมประเมินผลโดย

ฝ่ำยบริหำรอย่ำงต่อเน่ือง หรือโดยกำรประเมินแยกต่ำงหำก หรือท้ัง 

2 แบบ

2120.A1   -  กิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในต้องประเมินควำมเส่ียงขององค์กรท่ี

เก่ียวกับกำรก ำกับดูแล  กำรด ำเนินงำน และระบบสำรสนเทศของ

องค์กรในเร่ืองต่อไปน้ี

 กำรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร

 ควำมถูกต้อง  ครบถ้วน และเช่ือถือได้ของสำรสนเทศทำงกำรเงิน

         และสำรสนเทศกำรด ำเนินงำน

 ควำมมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนและ

         แผนงำน (Programs)

 กำรดูแลรักษำทรัพย์สิน และ

 กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  ระเบียบข้อบังคับ  นโยบำย วิธีกำร

         ปฏิบัติงำน (Procedures)  และสัญญำ
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2120.A2   -  กิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในต้องประเมินโอกำสของกำรเกิดทุจริต

และวิธีกำรในกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตในองค์กร

2120.C1   -  ระหว่ำงปฏิบัติภำรกิจกำรให้ค ำปรึกษำ ผู้ตรวจสอบภำยในต้องระบุ

ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ของภำรกิจและต้องตระหนักถึง

กำรมีอยู่ของควำมเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีมีนัยส ำคัญ

2120.C2   -  ผู้ตรวจสอบภำยใน  ต้องผสมผสำนและน ำควำมรู้ในเร่ืองของ

ควำมเส่ียง ท่ีได้มำจำกกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำไปใช้ในกำรประเมินผล

ของกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงขององค์กร

2120.C3   -  กำรให้ควำมช่วยเหลือฝ่ำยบริหำรในกำรจัดให้มี หรือปรับปรุง 

กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง ผู้ตรวจสอบภำยในต้องย้ ำเตือนว่ำ

กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นหน้ำท่ีรับผิดชอบตำมปกติของฝ่ำยบริหำร

2130 การควบคุม   -  กิจกรรมกำรตรวจสอบภำยใน ต้องช่วยให้องค์กรคงไว้ซ่ึงกำรควบคุม

ท่ีมีประสิทธิผล  โดยกำรประเมินประสิทธผลและประสิทธิภำพของระบบ

กำรควบคุม และสนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง

2130.A1   -  กิจกรรมกำรตรวจสอบภำยใน ต้องท ำกำรประเมินควำมเพียงพอ

และประสิทธิผลของกำรควบคุม เพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงภำยใต้

กำรก ำกับดูแล  กำรด ำเนินงำน และระบบสำรสนเทศขององค์กร ใน

เร่ืองดังต่อไปน้ี

 กำรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร

 ควำมถูกต้อง  ครบถ้วน และเช่ือถือได้ของข้อมูลทำงกำรเงิน

         และข้อมูลทำงกำรเงิน และข้อมูลกำรด ำเนินงำน

 ควำมมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพชองกำรด ำเนินงำน และ

         แผนงำน (Programs)

 กำรดูแลรักษำทรัพย์สิน และ

 กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  ระเบียบข้อบังคับ  นโยบำย วิธีกำร

         ปฏิบัติงำน (Procedures)  และสัญญำ

2130.C1   -  ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องผสมผสำนและน ำควำมรู้ในเร่ืองของกำร

ควบคุมท่ีได้มำจำกกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำไปใช้ในกำรประเมิน

กระบวนกำรควบคุมขององค์กร
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2200 การวางแผนภารกิจ   -  ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องจัดท ำและบันทึกแผนของแต่ละภำรกิจท่ี

รับผิดชอบ รวมถึง วัตถุประสงค์  ขอบเขต  เวลำท่ีใช้และกำรจัดสรร

ทรัพยำกร เพ่ือภำรกิจน้ัน ๆ 

2201 ข้อพิจารณาในการวางแผน   -  ในกำรวำงแผนภำรกิจ  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องค ำนึงถึง

 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมท่ีจะสอบทำนและวิธีกำรท่ีจะใช้ใน

         กำรควบคุมผลกำรด ำเนินงำนชองกิจกรรมน้ัน 

 ควำมเส่ียงท่ีนัยส ำคัญของกิจกรรม วัตถุประสงค์  ทรัพยำกร

         และกำรด ำเนินงำน  ตลอดจนวิธีกำรท่ีจะใช้ในกำรจัดกำรกับ

 ควำมเพียงพอและควำมมีประสิทธิผลของกระบวนกำรกำรก ำกับ

         ดูแล กำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรควบคุมของกิจกรรมน้ัน

         เม่ือเปรียบเทียบกับกรอบปฏิบัติ หรือแบบจ ำลองท่ีเก่ียวข้อง

 โอกำสท่ีจะปรับปรุงกระบวนกำรกำรก ำกับดูแล  กำรบริหำร

        ควำมเส่ียงและกำรควบคุมส ำหรับกิจกรรมน้ันอย่ำงมีนัยส ำคัญ

2201.A1   -  ในกำรวำงแผนภำรกิจท่ีเป็ฯกำรให้บริกำรแก่องค์กรภำยนอก

ผู้ตรวจสอบภำยในต้องท ำควำมเข้ำใจกับผู้รับบริกำรเป็นลำยลักษณ์

อักษรเก่ียวกับวัตถุประสงค์  ขอบเขต  ควำมรับผิดชอบ และควำม

คำดหวังอ่ืน ๆ  ของผู้รับบริกำร รวมท้ังข้อจ ำกัดในกำรเผยแพร่ผลงำน

และกำรเข้ำถึงเอกสำรข้อมุลท่ีเก่ียวข้องกับภำรกิจ

2201.C1   -  ในภำรกิจให้ค ำปรึกษำ ผู้ตรวจสอบภำยในต้องท ำควำมเข้ำใจกับ

ผู้รับบริกำรเก่ียวกับวัตถุประสงค์  ขอบเขต  ควำมรับผิดชอบ  และ

ควำมคำดหวังอ่ืน ๆ  ของผู้รับบริกำรในกรณีท่ีเป็นเร่ืองท่ีส ำคัญ ต้อง

บันทึกเร่ืองท่ีท ำควำมเข้ำใจไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร

2210 วัตถุประสงค์ของภารกิจ   -  ในแต่ละภำรกิจต้องมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้

2210.A1   -  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องท ำกำรประเมินควำมเส่ียงเบ้ืองต้นท่ีเก่ียวข้อง

กับกิจกรรมท่ีตรวจสอบ  วัตถุประสงค์ของภำรกิจต้องสะท้อนให้เห็น

ผลกำรประเมินควำมเส่ียง

2210.A2   -  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของภำรกิจ  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องค ำนึง

ถึงควำมเป็นไปได้ท่ีจะเกิดข้อผิดพลำด  กำรทุจริต  กำรไม่ปฏิบัติตำม

กฎระเบียบ  และควำมเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีมีนัยส ำคัญ 
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2210.A3   - หลักเกณฑ์ท่ีเพียงพอเป็นส่ิงจ ำเป็นต่อกำรประเมินกำรก ำกับดูแล

กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุม  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องม่ันใจว่ำ

ขอบเขตท่ีฝ่ำยบริหำร และ/หรือ คณะกรรมกำรใช้ในกำรก ำหนด

หลักเกณฑ์เพ่ือช้ีว่ำมีกำรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยหรือไม่ น้ัน 

มีควำมเพียงพอ หำกเพียงพอแล้ว ผู้ตรวจสอบภำยในต้องใช้หลักเกณฑ์

เดียวกันน้ัน  ในกำรประเมินผล  หำกยังไม่เพียงพอ  ผู้ตรวจสอบภำยใน

ต้องร่วมมือกับฝ่ำยบริหำร และ/หรือ  คณะกรรมกำร เพ่ือพัฒนำ

หลักเกณฑ์กำรประเมินท่ีเหมำะสม

2210.C1   -  วัตถุประสงค์ของกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ ต้องระบุถึงกระบวนกำร

ก ำกับดูแล  กำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรควบคุม  ในขอบเขตท่ี

ตกลงร่วมกับผู้รับบริกำร

  -  วัตถุประสงค์ของกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ  ต้องสอดคล้องกับคุณค่ำ

กลยุทธ์  และวัตถุประสงค์ขององค์กร

2220 ขอบเขตของภารกิจ   -  ขอบเขตของภำรกิจต้องก ำหนดให้เพียงพอท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์

ของภำรกิจท่ีก ำหนดไว้

2220.A1   -  ขอบเขตของภำรกิจต้องครอบคลุมกำรพิจำรณำส่ิงต่ำง ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง ได้แก่ ระบบงำน  กำรบันทึกข้อมูล   บุคลำกร  และทรัพย์สิน

ท่ีมีตัวตน  รวมถึงส่วนท่ีอยู่ในควำมควบคุมดูแลของบุคคลท่ีสำม

2220.A2   -  ในระหว่ำงภำรกิจกำรให้ควำมเช่ือม่ัน  หำกผู้รับบริกำรต้องกำร

ค ำปรึกษำในเร่ืองท่ีมีนัยส ำคัญ ผู้ตรวจสอบภำยในควรท ำควำมเข้ำใจ

กับผู้รับบริกำรเป็นลำยลักษณ์อักษรเก่ียวกับ วัตถุประสงค์  ขอบเขต

ควำมรับผิดชอบ  และควำมคำดหวังอ่ืน ๆ  ชองผู้รับบริกำร และในกำร

ส่ือสำรผลของกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ  ผู้ตรวจสอบภำยในควรปฏิบัติ

ตำมมำตรฐำนในเร่ืองกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ

2220.C1   -  ในกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องม่ันใจว่ำได้

ก ำหนดขอบเขตของภำรกิจไว้เพียงพอท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ตกลง

ไว้  ในระหว่ำงด ำเนินกำร  หำกมีข้อจ ำกัดท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติตำม

ขอบเขตท่ีก ำหนดไว้ได้  ผู้ตรวจสอบภำยในควรหำรือกับผู้รับบริกำร
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ถึงข้อจ ำกัดดังกล่ำว เพ่ือพิจำรณำว่ำควรจะด ำเนินกำรภำรกิจต่อไป

หรือไม่

2220.C2   -  ในระหว่ำงกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องระบุ

ถึงกำรควบคุมท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของภำรกิจ  และพึงระมัด

ระวังต่อประเด็นกำรควบคุมท่ีมีนัยส ำคัญ

2230 การจัดสรรทรัพยากรส าหรับภารกิจ   -  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องก ำหนดทรัพยำกรให้เหมำะสมและเพียงพอ

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภำรกิจตำมลักษณะและควำมยำกง่ำย

ของภำรกิจ  ตลอดจนข้อจ ำกัดในเร่ืองเวลำและทรัพยำกรท่ีมีอยู่

2240 แผนการปฏิบัติงานตามภารกิจ   -  ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องพัฒนำและบันทึกแผนกำรปฏิบัติงำนท่ี

จะท ำให้ภำรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้

2240.A1   -  แผนกำรปฏิบัติงำนต้องรวมถึงวิธีกำรท่ีใช้ในกำรระบุ  วิเครำะห์

ประเมิน  และบันทึกสำรสนเทศระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน  แผนกำร

ปฏิบัติงำนดังกล่ำว ต้องได้รับกำรอนุมัติก่อนน ำไปปฏิบัติ และหำกมี

กำรเปล่ียนแปลง ต้องด ำเนินกำรขออนุมัติโดยทันที

2240.C1   -  แผนกำรปฏิบัติงำนให้ค ำปรึกษำอำจมีรูปแบบและสำรท่ีแตกต่ำง

กันไปข้ึนอยู่กับลักษณะของงำนน้ัน ๆ

2300 การปฏิบัติภารกิจ   - ผู้ตรวจสอบภำยในต้องระบุ  วิเครำะห์  ประเมิน และรวบรวม

สำรสนเทศให้เพียงพอต่อกำรปฏบัติงำน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี

ก ำหนดไว้

2310 การระบุสารสนเทศ   -  ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องระบุและรวบรวมสำรสนเทศท่ีเพียงพอ

น่ำเช่ือถือ  มีควำมเก่ียวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติภำรกิจ

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้

บทตีความ :   -  สำรสนเทศท่ีเพียงพอ คือส่ิงท่ีเป็นควำมจริง  มีควำมเพียงพอ และ

สำมำรถโน้มน้ำวบุคคลท่ีสุขุมรอบคอบ ให้เห็นตรงกับผู้ตรวจสอบ

สำรสนเทศท่ีน่ำเช่ือถือ คือส่ิงท่ีได้จำกกำรใช้เทคนิคกำรตรวจสอบท่ี

เหมำะสม  สำรสนเทศท่ีเก่ียวข้องสำมำรถสนับสนุนข้อสังเกตและ ข้อ

เสนอแนะจำกกำรปฏิบัติภำรกิจ ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

กำรตรวจสอบ  สำรสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ช่วยให้องค์กรบรรลุ

เป้ำหมำย
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2320 การวิเคราะห์และประเมินผล   -  ข้อสรุปและผลกำรปฏิบัติภำรกิจของผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องอยู่บน

พ้ืนฐำนของกำรวิเครำะห์และกำรประเมินผลท่ีเหมำะสม

2330 การจัดท าและรวบรวมสารสนเทศ   -  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องจัดท ำและรวบรวมสำรสนเทศท่ีเก่ียวข้อง

(Documenting  Information) เพ่ือสนับสนุนข้อสรุปและผลกำรปฏิบัติภำรกิจ

2330.A1   -  หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบ  ต้องควบคุมกำรเข้ำถึงบันทึกและ

ข้อมูลท่ีได้จำกกำรปฏิบัติภำรกิจ  และกำรเผยแพร่ข้อมูลให้แก่บุคคล

ภำยนอก ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรระดับสูง และ/หรือ

ท่ีปรึกษำทำงกฎหมำยก่อนตำมควำมเหมำะสม

2330.A2   -  หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบ  ต้องก ำหนดระยะเวลำในกำรเก็บ

รักษำบันทึกและข้อมูลท่ีได้จำกกำรปฏิบัติภำรกิจ  ไม่ว่ำข้อมูลจะถูก

เก็บรักษำอยุ่ในส่ือรูปแบบใดก็ตำม  ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำต้อง

สอดคล้องกับข้อก ำหนดขององค์กรและทำงกำร หรือควำมจ ำเป็นอ่ืน ๆ

2330.C1   -  หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบ ต้องก ำหนดนโยบำยในกำรเก็บ

และรักษำข้อมูลท่ีได้จำกกำรปฏิบัติภำรกิจให้ค ำปรึกษำ  รวมถึงนโยบำย

ในกำรเผยแพร่ต่อบุคคลภำยในและภำยในนอกองค์กร นโยบำย

ดังกล่ำวต้องสอดคล้องกับข้อก ำหนดขององค์กรและทำงกำร  หรือ

ควำมจ ำเป็นอ่ืน ๆ

2340 การก ากับดูแลการปฏิบัติภารกิจ   -  ต้องมีกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติภำรกิจท่ีเหมำะสมเพ่ือให้ม่ันใจว่ำ

ภำรกิจได้บรรบุตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้  ผลงำนมีคุณภำพ และผู้

ปฏิบัติภำรกิจมีพัฒนำกำรท่ีดีข้ึน

บทตีความ :   -  ขอบเขตของกำรก ำกับดูแลท่ีจ ำเป็นข้ึนอยู่กับควำมเช่ียวชำญและ

ประสบกำรณ์ชองผู้ตรวจสอบภำยใน  และควำมซับซ้อนของภำรกิจ  

หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบมีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติ

ภำรกิจโดยรวม ไม่ว่ำจะเป็นภำรกิจท่ีปฏิบัติโดย หรือปฏิบัติเพ่ือกิจกรรม

กำรตรวจสอบภำยใน  แต่อำจมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำท่ีในหนน่วยงำน

ตรวจสอบท่ีมีประสบกำรณ์เหมำะสมเป็นผู้ด ำเนินกำรสอบทำน  โดย

หลักฐำนของกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติภำรกิจต้องได้รับกำรรวบรวม

และเก็บรักษำไว้
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2400 การส่ือสารผลการปฏิบติภารกิจ   -  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องส่ือสำรผลกำรปฏิบัติภำรกิจ

2410 เกณฑ์ของการส่ือสารผลการปฏิบัติภารกิจ   -  กำรส่ือสำรผลกำรปฏิบัติภำรกิจต้องรวมถึงวัตถุประสงค์  และ

ขอบเขตของภำรกิจ ตลอดจนข้อสรุป  ข้อเสนอแนะ และแผนกำรปฏิบัติ

2410.A1   -  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องให้ควำมเห็นและ/หรือ ข้อสรุปตำมควำม

เหมำะสมในรำยงำนผลกำรปฏิบัติภำรกิจ  ซ่ึงควำมเห็นหรือข้อสรุป

ดังกล่ำวต้องพิจำรณำถึงควำมคำดหวังของผู้บริหำรระดับสูง  คณะ

กรรมกำร และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร  นอกจำกน้ี  ต้องมีสำรสนเทศ

ท่ีเพียงพอ  น่ำเช่ือถือ  มีควำมเก่ียวข้อง และเป็นประโยชน์เพ่ือสนับสนุน

ควำมเห็นหรือข้อสรุปดังกล่ำว

บทตีความ :   -  กำรให้ควำมเห็นในระดับภำรกิจอำจเป็นกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ

กำรสรุปประเด็น หรือกำรอธิบำยเก่ียวกับผลกำรปฏิบัติภำรกิจ  ซ่ึงอำจ

เก่ียวข้องกับกำรควบคุมท่ีเฉพำะเจำะจงท่ีมีอยู่ในกระบวนกำรควำมเส่ียง

หรือหน่วยธุรกิจ  ดังน้ันกำรเสนอควำมเห็นจึงควรพิจำรณำถึงผลของ  

ภำรกิจและควำมมีนัยส ำคัญ

2410.A2   -  ผู้ตรวจสอบภำยใน ควรรำยงำนผลงำนท่ีน่ำพอใจของผู้รับกำรตรวจ

ในรำยงำนผลกำรปฏิบัติภำรกิจด้วย

2410.A3   -  เม่ือมีกำรเผยแพร่ผลกำรตรวจสอบต่อบุคคลภำยนอกองค์กร  ต้อง

ระบุข้อจ ำกัดในกำรเผยแพร่และกำรน ำผลกำรตรวจสอบไปใช้ต่อ

2410.C1   -  กำรส่ือสำรถึงควำมคืบหน้ำและผลของภำรกิจให้ค ำปรึกษำอำจมี

รูปแบบและสำระแตกต่ำงกันไปข้ึนอยู่กับลักษณะของแต่ละงำนและ

ควำมต้องกำรของผู้รับค ำปรึกษำ

2420 คุณภาพของการส่ือสาร   -  กำรส่ือสำรผลกำรปฏิบัติภำรกิจต้องมีควำมถูกต้อง  เท่ียงธรรม

ชัดเจน  รัดกุม  สร้ำงสรรค์  ครบถ้วน และทันกำล

บทตีความ :   -  กำรส่ือสำรผลกำรปฏิบัติภำรกิจท่ีถูกต้อง  ต้องปรำศจำกข้อผิดพลำด

และกำรบิดเบือน และตรงไปตรงมำตำมข้อเท็จจริง  กำรส่ือสำรท่ีเท่ียง

ธรรม ต้องยุติธรรม  ไม่อคติ  ไม่ล ำเอียง และเป็นผลมำจำกำรประเมิน

ข้อเท็จจริงและเหตุแวดล้อมท้ังหมดอย่ำงยุติธรรมและสมดุล  กำรส่ือสำร

ท่ีชัดเจน  คือ กำรส่ือสำรท่ีเข้ำใจง่ำย  และเป็นเหตุเป็นผล  หลีกเล่ียง
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กำรใช้ค ำศัพท์เทคนิคท่ีไม่จ ำเป็น และกล่ำวถึง  สำรสนเทศท่ีส ำคัญและ

เก่ียวข้องไว้อย่ำงครบถ้วน  กำรส่ือสำรท่ีกระชับ  คือ กำรส่ือสำรท่ีตรง

ประเด็นปรำศจำกควำมเย่ินเย้อ  ถ้อยค ำซ้ ำซ้อน และรำยละเอียดปลีก 

ย่อยท่ีไม่จ ำเป็น   กำรส่ือสำรท่ีสร้ำงสรรค์สร้ำงประโยชน์ให้กับผู้รับ

กำรตรวจและองค์กร  อันน ำไปสู่กำรปรับปรุงในส่วนท่ีจ ำเป็น  กำร

ส่ือสำรท่ีสมบูรณ์ต้องน ำเสนอใจควำมส ำคัญต่อผู้อ่ำนโดยครบถ้วน 

ซ่ึงรวมถึงสำรสนเทศส ำคัญท้ังหมดท่ีเก่ียวข้อง  ข้อสังเกตต่ำง ๆ ท่ี

สนับสนุนข้อเสนอแนะ  และข้อสรุป  กำรส่ือสำรท่ีทันเวลำ  คือกำรส่ือ

สำรท่ีถูกกำละเทศะ  เหมำะสมตำมควำมส ำคัญของประเด็น  โดยเปิด

โอกำสให้ฝ่ำยบริหำรได้ด ำเนินกำรแก้ไขได้อย่ำงเหมำะสม

2421 ข้อผิดพลาดและส่ิงท่ีถูกละเลย   -  กำณีท่ีรำยงำนผลกำรปฏิบัติภำรกิจท่ีได้ส่งไปให้ผู้เก่ียวข้องมีข้อ

ผิดพลำดหรือมีกำรละเลยในประเด็นท่ีส ำคัญ  หัวหน้ำผู้บริหำรงำน

ตรวจสอบควรส่ือสำรสำรสนเทศท่ีถูกต้องไปยังผู้ท่ีเคยได้รับรำยงำน

ทุกรำย

2430 การใช้ข้อความ "การปฏิบัติตามมาตรฐาน   -  ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถรำยงำนว่ำ  กำรปฏิบัติภำรกิจ 

สากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบ "ด ำเนินไปอย่ำงสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพ

ภายใน" ตรวจสอบภำยใน"  ได้ ในกรณีท่ีผลกำรประเมินของโครงกำรประกัน

และปรับปรุงคุณภำพช่วยสนับสนุนตำมข้อควำมน้ัน 

2431 การเปิดเผยกรณีปฏิบัติไม่สอดคล้องตาม   -  กรณีปฏิบัติไม่สอดคล้องตำมค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน

มาตรฐาน ประมวลจรรยำบรรณ  หรือมำตรฐำน  ผลกระทบต่อกำรปฏิบัติภำรกิจ

ใด ๆ  ต้องมีกำรเปิดเผยในรำยงำนผลกำรปฏิบัติภำรกิจในเร่ืองต่อไปน้ี

 หลักกำร  หรือ ประมวลรรยำบรรณ หรือมำตรฐำน  ข้อใดบ้ำง

         ท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติให้สอดคล้องได้ครบถ้วน

 เหตุผลท่ีปฏิบัติไม่สอดคล้องตำมมำตรฐำน และ

 ผลกระทบต่อภำรกิจจำกกำรท่ีปฏิบัติไม่สอดคล้องตำมมำตรฐำน

        และผลกำรปฏิบัติภำรกิจน้ัน ๆ  

2440 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติภารกิจ   -  หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบ  ต้องส่ือสำรผลกำรปฏิบัติภำรกิจ

ให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องตำมควำมเหมำะสม
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บทตีความ :   -  หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสบ  มีหน้ำท่ีสอบทำน และอนุมัติรำยงำน

ผลกำรปฏิบัติภำรกิจกำรตรวจสอบก่อนน ำออกเผยแพร่  รวมท้ัง 

ก ำหนดผู้ท่ีจะได้รับรำยงำน และวิธีกำรเผยแพร่รำยงำน  ถึงแม้หัวหน้ำ

ผู้บริหำรงำนตรวจสอบมอบหมำยให้แก่บุคคลอ่ืน หัวหน้ำผู้บริหำรงำน

ตรวจสอบยังคงมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในงำนท้ังหมด

2440.A1   -  หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในกำรส่ือสำร

รำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบต่อผู้เก่ียวข้องท่ีสำมำรถท ำให้เกิดควำม

เช่ือม่ันว่ำผลกำรตรวจสอบน้ันจะได้รับกำรพิจำรณำอย่ำงเหมำะสม

2440.A2   -  ก่อนกำรเสนอผลกำรตรวจสอบแก่บุคคลภำยนอกท่ีไม่ใช่โดย

ข้อบังคับทำงกฏหมำยหรือค ำส่ังของทำงกำร หัวหน้ำผู้บริหำรงำน

ตรวจสอบ ต้อง 

 ประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนต่อองค์กร

 ปรึกษำกับฝ่ำยบริหำรระดับสูง และ/หรือท่ีปรึกษำทำงด้ำน

         กฏหมำย ตำมควำมเหมำะสม และ

 ควบคุมกำรเผยแพร่ผลกำรตรวจสอบโดยระบุข้อจ ำกัดกำรใช้

         ผลกำรตรวจสอบ 

2440.C1   -  หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในกำรส่ือสำร

รำยงำนสรุปผลกำรให้ค ำปรึกษำต่อผู้รับบริกำร

2440.C2   -  ระหว่ำงให้บริกำรให้ค ำปรึกษำ  อำจมีกำรพิจำรณำในประเด็นท่ี

เก่ียวกับกำรก ำกับดูแล  กำรบริหำรควำมเส่ียง  และกำรควบคุม  หำก

ประเด็นน้ัน ๆ มีต่อองค์กร  ผู้ตรวจสอบต้องรำยงำนให้ผู้บริหำรระดับสูง

และคณะกรรมกำรทรำบ

2450 การให้ความเห็นในภาพรวม   -  กำรให้ควำมเห็นในภำพรวมต้องพิจำรณำควำมคำดหวังของผุ้บริหำร

ระดับสูง  คณะกรรมกำร และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร  ท้ังน้ี ควำมเห็น

ดังกล่ำวต้องมีสำรสนเทศท่ีเพียงพอ  น่ำเช่ือถือ มีควำมเก่ียวข้อง และ

เป็นประโยชน์ เพ่ือสนับสนุนควำมเห็นโดยรวม

บทตีความ :   -  รำยงำน  จะระบุเก่ียวกับ

 ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน รวมถึงระยะเวลำท่ีครอบคลุมในกำรให้

         ควำมเห็น
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รหัส กรอบการปฏิบัติงาน

 ข้อจ ำกัดของขอบเขต

 กำรพิจำรณำโครงกำรท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด รวมถึงกำรผลงำน

         ของผู้ปฏิบัติงำน / ท่ีปรึกษำอ่ืน

 กรอบควำมเส่ียงหรือกำรควบคุม  หรือเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเป็นพ้ืนฐำน

         กำรให้ควำมเห็นโดยรวม และ

 ควำมเห็นโดยรวม  กำรใช้ดุลยพินิจ หรือข้อสรุปท่ียุติ

ท้ังน้ี ต้องช้ีแจงสำเหตุของควำมเห็นโดยรวมท่ีไม่น่ำพอใจในรำยงำน

ดังกล่ำว

2500 การติดตามผล   -  หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบต้องสร้ำงและรักษำไว้ซ่ึงระบบกำร

ติดตำมกำรไม่ปฏิบัติตำมผลกำรปฏิบัติภำรกิจท่ีได้ส่ือสำรต่อฝ่ำยบริหำร

แล้ว 

2500.A1   -  หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบต้องจัดให้มีกระบวนกำรติดตำม

ผลกำรตรวจสอบ เพ่ือให้ม่ันใจว่ำฝ่ำยบริหำรได้น ำข้อเสนอแนะเพ่ือ

กำรปรับปรุงแก้ไขน้ันไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิผล หรือผู้บริหำรระดับสูง

ได้ยอมรับควำมเส่ียงจำกกำรไม่ปฏิบัติตำม

2500.C1   -  หน่วยงำนตรวจสอบต้องมีกำรติดตำมกำรไม่ปฏิบัติตำมผลของ

ภำรกิจให้ค ำปรึกษำตำมขอบเขตท่ีได้ตกลงไว้กับผู้รับบริกำร

2600 การส่ือสารถึงการยอมรับความเส่ียง   -  เม่ือผู้บริหำรงำนตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำระดับควำมเส่ียงท่ีผู้บริหำร

ยอมรับน้ันอำจจะไม่อยู่ในระดับท่ีองค์กรจะยอมรับได้  หัวหน้ำผู้บริหำร

งำนตรวจสอบต้องหำรือกับผู้บริหำรระดับสูง  หำกหัวหน้ำผู้บริหำรงำน

ตรวจสอบพิจำรณำแล้วว่ำเร่ืองดังกล่ำวยังไม่สำมำรถหำข้อยุติได้  

หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำร

บทตีความ :   -  กำรระบุควำมเส่ียงท่ียอมรับโดยผู้บริหำร  สำมำรถสังเกตได้ผ่ำน

กำรปฏิบัติภำรกิจกำรให้ควำมเช่ือม่ัน หรือกำรให้ค ำปรึกษำ  กำร

ติดตำมควำมคืบหน้ำของกิจกรรมท่ีด ำเนินโดยผู้บริหำรซ่ึงเป็นผลจำก

กำรตรวจสอบคร้ังก่อน  หรือสังเกตจำกวิธีอ่ืน ๆ ท้ังน้ีกำรก ำจัด

ควำมเส่ียง  ไม่ใช่ควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบ


