
คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ฉบับปรับปรุง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ฝายตรวจสอบภายใน
การกีฬาแหงประเทศไทย

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา



คํานํา 
 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และกระทรวงการคลังไดดําเนินการยกราง
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ      
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยปรับปรงุระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบระเบียบดังกลาวเม่ือวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
และลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง จึงไดดําเนินการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจใหสอดคลองกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและหนวย
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
(IIA Standards) พ.ศ. ๒๕๕๔ และแนวปฏิบัติสากลท่ีดี (Internal Audit Best Practices)  

ฝายตรวจสอบภายในจึงไดดําเนินการทบทวนและปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในของการกีฬาแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางขางตน และเปนการทบทวน
และประเมินสถานการณในลักษณะการพัฒนาท่ีตอเนื่องจากคูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบฉบับเดิม และ
หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือนี้จะใชเปนเครื่องมือปฏิบัติงานสําหรับผูตรวจสอบภายใน  และใชเปนเครื่องมือสําหรับ
ผูบริหารในการกํากับติดตามการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน  อีกท้ังเพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของทราบถึง
วัตถุประสงคการตรวจสอบภายใน บทบาท อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติงานของฝาย
ตรวจสอบภายในดวย 

 
 

  
 
 

ฝายตรวจสอบภายใน 
กันยายน ๒๕๕๘ 



สารบัญ 

 หนา 
บทท่ี ๑     หลักการท่ัวไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  
 คํานิยาม ๑ 
 ความสําคัญและประโยชนของการตรวจสอบภายใน ๒ 
 วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจสอบภายใน ๒ 
 ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน ๓ 
 ประเภทของการตรวจสอบภายใน ๓ 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ๕ 
 จรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายใน ๘ 
 คุณสมบัติของหัวหนาหนวยตรวจสอบและผูตรวจสอบภายใน ๑๐ 
 การปองกันและการควบคุมการทุจริต ๑๑ 
 การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับการทุจริต ๑๒ 
 ตัวชี้วัดการทุจริต ๑๔ 
บทท่ี ๒     โครงสรางและอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ  
 หนาท่ีและความรับผิดชอบ ๑๕ 
 วิสัยทัศน พันธกิจ  วัตถุประสงค ประเด็นยุทธศาสตร ของการกีฬาแหงประเทศไทย ๑๘ 
 วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด ของฝายตรวจสอบภายใน ๑๘ 
 แนวทางการปฏิบัติท่ีสําคัญของฝายตรวจสอบภายใน ๒๐ 
 ๑. แนวทางปฏิบัติดานบทบาทและความรับผิดชอบของฝายตรวจสอบภายใน ๒๐ 
 ๒. แนวทางปฏิบัติดานความเปนอิสระของฝายตรวจสอบภายใน ๒๔ 
 ๓. แนวทางปฏิบัติดานความสัมพันธกับคณะกรรมการตรวจสอบ ๒๙ 
 ๔. แนวทางปฏิบัติดานความสัมพันธกับฝายบริหาร ผูสอบบัญชี ๓๑ 
 ๕. แนวทางปฏิบัติดานบุลากร การพัฒนาและการฝกอบรม ๓๓ 
 ๖. แนวทางปฏิบัติดานการวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ ๓๔ 
 ๗. แนวทางปฏิบัติดานการวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ ๔๓ 
 ๘. แนวทางปฏิบัติดานการรายงานและการปดการตรวจสอบ ๕๓ 
 ๙. แนวทางปฏิบัติดานความม่ันใจในคุณภาพ ๕๖ 
 ๑๐. แนวทางปฏิบัติดานการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังรอบคอบ ๖๐ 
 ๑๑. แนวทางการปฏบัิติเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ๒๐ ๖๒ 
 ๑๒. แนวทางการปฏิบัตเิรื่องการติดตามผล และการใหคําแนะนําปรึกษา ๖๔ 
 ๑๓. แนวทางการปฏิบัตเิรื่องการควบคุมและรักษากระดาษทําการตรวจสอบ ๖๕ 
 ๑๔. แนวทางการปฏิบัติการกําหนดตัวชี้วัดของงาน(Key Performance Indicators)   ๖๖ 
 ๑๕. แนวทางการปฏิบัตเิรื่องการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖๘ 
 ๑๖. แนวทางการปฏิบัตเิรื่องการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ๖๙ 
 ๑๗. แนวทางการปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบจรรยาบรรณสําหรับพนักงานและผูบริหารของ กกท. ๗๐ 
บทท่ี ๓    การบริหารงานตรวจสอบภายใน  
 การคัดเลือกบุคลากร ๗๑ 
 การพัฒนาบุคลากร ๗๒ 
 การจัดทําแผนปฏิบัติงาน ๗๓ 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ๗๓ 



 การประเมินคุณภาพของฝายตรวจสอบภายใน ๗๔ 
 การสํารวจความพอใจของผูใชบริหาร ๗๔ 
 การประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ๗๕ 
 การวัดผลงานและดัชนีวัดผลงาน ๗๖ 
บทท่ี ๔    กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
 ผังข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ๗๘ 
 ข้ันตอนการวางแผนการตรวจสอบ ๘๐ 
 การเสนอและการอนุมัติแผน ๘๔ 
 กระดาษทําการตรวจสอบ ๘๗ 
 การจัดทํารายงานและติดตามผล ๙๔ 
บทสรุป ๙๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก 
 

๑ ผังโครงสรางฝายตรวจสอบภายใน ๙๘ 

 โครงสรางการกีฬาแหงประเทศไทย ๙๙ 

 โครงสรางฝายตรวจสอบภายใน ๑๐๐ 

๒ Work Flow กระบวนงานฝายตรวจสอบภายใน ๑๐๑ 

  กระบวนการจัดทําแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ (แผนระยะยาวและแผนประจําป) ๑๐๒ 

  กระบวนการตรวจสอบและใหความเชื่อม่ัน ๑๐๕ 

  กระบวนงานใหคําปรึกษา ๑๐๖ 

  กระบวนการรักษาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ๑๐๗ 

  กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ๑๐๙ 

๓ แบบฟอรมและข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ๑๑๑ 

   รายละเอียดแบบฟอรมและข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ    ๑๑๒ 

  แบบฟอรมข้ันตอนการมอบหมายงาน ๑๑๔ 

  แบบฟอรมข้ันตอนการเปดตรวจ ๑๑๗ 

  แบบฟอรมข้ันตอนสํารวจขอมูล และการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ๑๒๑ 

  แบบฟอรมข้ันตอนการตรวจสอบ และสรุปผลการตรวจสอบ  ๑๓๐ 

  แบบฟอรมข้ันตอนการปดตรวจ ๑๓๓ 

  แบบฟอรมข้ันตอนการจัดทําบทคัดยอ และรายงานผลการตรวจ ๑๔๐ 

  แบบฟอรมข้ันตอนการติดตามผลการตรวจสอบตามขอเสนอแนะ ๑๔๕ 

๔ แบบฟอรมการจัดทําแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ ๑๔๖ 

  แบบฟอรมการประเมินความเสี่ยงเพ่ือจัดทําแผนการตรวจสอบ (กระดาษ A1/2)  ๑๔๗ 

  แบบฟอรมสรุปการประเมินความเสี่ยงของฝายและสํานัก (กระดาษ A1/3) ๑๔๘ 

  แบบฟอรมแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ (พ.ศ. 3-5 ป) (กระดาษ A1/4) ๑๔๙ 

  แบบฟอรมแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ...... (กระดาษ A1/5) ๑๕๐ 

๕ แบบฟอรมการประเมินการควบคุมภายใน ๑๕๑ 

  แบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (ดานท่ัวไป) ๑๕๒ 

  แบบประเมินการควบคุมภายใน (ดานบัญช)ี  ๑๕๖ 

  แบบประเมินการควบคุมภายใน (ดานการเงิน) ๑๖๑ 

๖ แบบฟอรมการประเมินตนเอง                ๑๖๔ 

๗ แบบฟอรมการใหคําแนะนํา         ๑๗๐ 

๘ รายละเอียดตัวช้ีวัดฝายตรวจสอบภายใน               ๑๗๒ 

๙ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบภายใน      ๑๘๕ 

 



บทท่ี ๑ 
 

หลักการท่ัวไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
 

การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือหรือกลไกท่ีสําคัญของฝายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายในของการกีฬาแหงประเทศไทย  ปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะ
ทําใหงานตรวจสอบภายในประสบความสําเร็จ คือ ผูบริหารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช
ในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพชวยใหเกิดมูลคาเพ่ิมและความสําเร็จแก กกท. ผูตรวจสอบภายใน            
จึงควรมีความเขาใจถึงภาพรวมเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน  มีความรูในหลักการ  และวิธีการตรวจสอบ 
รวมท้ังตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
 
คํานิยาม 

“การตรวจสอบภายใน” หมายถึง งานท่ีรัฐวิสาหกิจกําหนดข้ึนเก่ียวกับการสรางความเชื่อม่ันโดย
การตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแลท่ีดี 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานตาง ๆ ของรัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบ รวมท้ังการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและการใหคําแนะนําปรึกษาอยางเปนอิสระและเท่ียงธรรม เพ่ือเพ่ิมคุณคาและยกระดับ
กระบวนการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  

“กกท.” หมายความวา การกีฬาแหงประเทศไทย 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย 
“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความวา คณะกรรมการตรวจสอบของการกีฬาแหงประเทศไทย 
“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย 
“ผูบริหาร ” หมายความวา ผูบริหารการกีฬาแหงประเทศไทย ไดแก  ผูวาการ รองผูวา 

ผูอํานวยการฝาย ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา หัวหนางานหรือเทียบเทา และตําแหนง 
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีระดับตําแหนงเทียบเทา 

“พนักงาน” หมายความวา พนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 
“หนวยรับตรวจ” หมายความวา หนวยงานตามระเบียบวาดวยการจัดแบงสวนงานของ กกท. 
“ผูตรวจสอบภายใน” หมายความวา พนักงานในสังกัดฝายตรวจสอบภายใน  ซ่ึงรับผิดชอบงาน

ของตรวจสอบภายใน 
“การใหความเช่ือม่ัน”  หมายความวา การตรวจสอบหลักฐานอยางเท่ียงธรรม  เพ่ือใหไดมาซ่ึง

การประเมินอยางอิสระในกระบวนการกํากับดูแล  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององคกร 
“การใหคําปรึกษา”  หมายความวา กิจกรรมการใหคําปรึกษาแนะนําและบริการท่ีเก่ียวเนื่องแก

ผูรับบริการ  มีจุดประสงคเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน   
และการกํากับดูแลขององคกร  โดยไมเขาไปรวมรับผิดชอบในฐานะฝายบริหาร 

“ความขัดแยงทางผลประโยชน”  หมายความวา ความสัมพันธใดๆ ท่ีทําใหองคกรไมได
ประโยชนสูงสุดท่ีพึงไดรับ  ความขัดแยงทางผลประโยชนนี้อาจทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความลําเอียงและ              
ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเท่ียงธรรม 

 
 



ความสําคัญและประโยชนของการตรวจสอบภายใน 
การตรวจสอบภายในเปนการใหบริการขอมูลแกฝายบริหาร และเปนหลักประกันของ กกท.ใน

ดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  ท้ังในดานการเงินและ
การบริหารงาน  เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ กกท.  โดยการเสนอ
รายงานเก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลคาของ กกท. รวมท้ังการเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ซ่ึงการ
ตรวจสอบภายในมีสวนผลักดันความสําเร็จดังกลาว  ดังนี้ 

๑. สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี (Good Governance)  และความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน (Transparency) ปองกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต  และเปนการลดความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดข้ึนจนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

๒. สงเสริมใหเกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ (Accountability 
and Responsibility) ทําใหองคกรไดขอมูลหรือรายงานตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และเปนพ้ืนฐานของหลักความ
โปรงใส (Transparency)  และความสามารถตรวจสอบได (Audit ability)  

๓. สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and Effectiveness 
of Performance) ของ กกท.  เนื่องจากการตรวจสอบภายในเปนการประเมิน วิเคราะห เปรียบเทียบขอมูล
ทุกดานในการปฏิบัติงาน จึงเปนขอมูลท่ีสําคัญท่ีชวยปรับปรุงระบบงานใหสะดวก  รัดกุม  ลดข้ันตอนท่ีซํ้าซอน
และใหเหมาะสมกับสถานการณตลอดเวลาชวยลดเวลาและคาใชจาย  เปนสื่อกลางระหวางผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานในการประสานและลดปญหาความไมเขาใจในนโยบาย 

๔. เปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร การใช
ทรัพยากรของ กกท. เปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือใหไดผลงานท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอองคกร 

๕. ใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต 
ในองคกร ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงาน 
 
วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน   

๑. เพ่ือใหมีการกําหนดระบบการควบคุมภายในและจัดการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม 
๒. เพ่ือใหขอมูลทางการเงิน การบริหารงานและการดําเนินงานท่ีสําคัญมีความถูกตอง เชื่อถือ

ไดและทันเวลา 
๓. เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบคําสั่ง กฎหมาย  

มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 
๔. เพ่ือใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และไดรับการดูแลรักษาอยางเพียงพอ 
๕. เพ่ือใหการดําเนินงานหรือแผนงานสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว และมี

การปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
 



ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 
๑. ประเมินผล และติดตามการดําเนินงานวาบรรลุตามวัตถุประสงคของ กกท. ท่ีกําหนดไว

อยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและประหยัด 
๒. ระบุ และประเมินการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในแตละระดับ

ของการปฏิบัติงานของ กกท. โดยรวมหรือวัตถุประสงคของฝาย/สํานักหรือของกิจกรรมท่ีทําการตรวจสอบ 
๓. ใหคําแนะนําแกฝายบริหารเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และมี

การปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน 
๔. ใหเกิดความม่ันใจวาการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
๕. ใหเกิดความม่ันใจวามีการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด (รวมท้ัง การปฏิบัติตามหลัก

จรรยาบรรณ) ระเบียบวิธีปฏิบัติ กฎหมาย ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีเก่ียวของ 
๖. ใหมีการดูแลรักษาทรัพยสินของ กกท. และผลประโยชนตาง ๆ มิใหเกิดความสูญเสียรวมท้ัง

เกิดการทุจริต ผิดปกติหรือคอรัปชั่น 
๗. ใหเกิดความม่ันใจวาขอมูล บัญชีตาง ๆ รวมท้ังรายงานภายใน รายงานภายนอก และ

กระบวนการท่ีเก่ียวของมีความครบถวน ถูกตอง และเชื่อถือได 
๘. เสริมสรางจริยธรรมและคุณคาท่ีเหมาะสมภายใน กกท. 
๙. ใหหลักประกันวาการบริหารและการจัดการใน กกท. มีประสิทธิผลและผูปฏิบัติงานมีความ

รับผิดชอบในผลงานตามหนาท่ี 
๑๐. สื่อสารขอมูลความเสี่ยงและการควบคุมไปยังสวนงานตาง ๆ ภายใน กกท. ไดอยางมีประสิทธิผล 
๑๑. ประสานงานและสื่อสารขอมูลระหวางคณะกรรมการของ กกท. ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบ

ภายในและผูบริหารของ กกท. อยางมีประสิทธิผล 
 
ประเภทของการตรวจสอบภายใน 

๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
๒. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) 
๓. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 
๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Auditing) 
๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) 
๖. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดของการดําเนินงานจําแนกตามประเภทของการตรวจสอบภายใน มีดังนี้ 
๑. การตรวจสอบทางการเงินการบัญชี  (Financial Auditing) เปนการตรวจสอบความ

ถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึง
การดูแลปองกันทรัพยสิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานตางๆ วามี
เพียงพอท่ีจะม่ันใจไดวาขอมูลท่ีบันทึกในบัญชี รายงานทะเบียน และเอกสารตางๆ ถูกตอง และสามารถสอบ
ทานไดหรือเพียงพอท่ีจะปองกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพยสินตางๆ ได 

๒. การตรวจสอบการดําเนินงาน  (Performance Auditing) เปนการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานและโครงการของ กกท. ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายหรือหลักการท่ี
กําหนด การตรวจสอบเนนถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุมคา โดยตองมีผลผลิตและผลลัพธเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย ซ่ึงวัดจากตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ ตองคํานึงถึงความเพียงพอ ความมี
ประสิทธิภาพ ของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กกท.ประกอบดวย 

๒.๑  ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานใหม่ันใจไดวาการใช
ทรัพยากรสําหรับแตละกิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุน อันมีผลทําให
องคกรไดรับผลประโยชนอยางคุมคา 

๒.๒ ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน ซ่ึงทํา
ใหผลท่ีเกิดจากการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายของ กกท. 

๒.๓ ความคุมคา (Economy) คือ มีการใชจายเงินอยางรอบคอบ ระมัดระวัง ไมสุรุยสุราย 
ฟุมเฟอย ซ่ึงสงผลให กกท. สามารถประหยัดตนทุนหรือลดการใชทรัพยากรต่ํากวาท่ี
กําหนดไว โดยยังไดรับผลผลิตตามเปาหมาย 

๓. การตรวจสอบการบริหาร  (Management Auditing) เปนการตรวจสอบการบริหารงาน
ดานตางๆ ของ กกท. วามีระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเก่ียวกับ
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการบริหารงานดานตางๆ วาเปนไปอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจของ กกท. รวมท้ังเปนไปตามหลักการบริหารงานและการกํากับดูแลท่ีดี (Good 
Governance) ในเรื่องความนาเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม และความโปรงใส 

๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด  (Compliance Auditing) เปนการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตาง ๆ ของ กกท. วาเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี        
ท่ีเก่ียวของท่ีกําหนดท้ังจากภายนอกและภายใน กกท. การตรวจสอบประเภทนี้ อาจจะทําการตรวจสอบ
โดยเฉพาะหรือถือเปนสวนหนึ่งของ การตรวจสอบทางการเงิน การบัญชีหรือการตรวจสอบการดําเนินงานก็ได 

๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ  (Information System Auditing) เปนการพิสูจน
ความถูกตองและเชื่อถือไดของระบบงานและขอมูลท่ีไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร รวมท้ัง ระบบการ
เขาถึงขอมูลในการปรับปรุงแกไขและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล การตรวจสอบประเภทนี้เปนสวนหนึ่ง
ของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานท่ีนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงานไมวาเปนการตรวจสอบ
ทางการเงิน การตรวจสอบการดําเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร ผูตรวจสอบภายในจึงจําเปนตองมี
ความรูในระบบงานสารสนเทศนี้ เพ่ือใหสามารถดําเนินการตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
 
 



การตรวจสอบประเภทนี้อาจจางผูตรวจสอบท่ีมีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอรโดยตรงมา
ดําเนินการตรวจสอบ เนื่องจากเปนงานเทคนิคเฉพาะ ผูตรวจสอบภายในอาจมีความรู ความชํานาญไมเพียงพอ
และตองใชเวลานานพอสมควรท่ีจะเรียนรู ซ่ึงอาจทําใหเกิดความเสียหายแกงานของ กกท.ได วัตถุประสงค 
ท่ีสําคัญท่ีสุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ก็เพ่ือใหทราบถึงความนาเชื่อถือของขอมูลและความ
ปลอดภัยของระบบการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร 

๖. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีท่ีไดรับมอบหมาย
จากฝายบริหาร หรือกรณีท่ีมีการทุจริตหรือการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีท่ีมีเหตุอัน
ควรสงสัยวาจะมีการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

การปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายในของ กกท. จะตองเปนไปตามกฎบัตรของฝายตรวจสอบ
ภายใน  คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ  และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน ท่ีสมาคมผูตรวจสอบภายในกําหนด  ดังนี้ 

๑. มาตรฐานดานคุณสมบัติ  ไดแก 
๑.๑  วัตถุประสงค  อํานาจหนาท่ี  ความรับผิดชอบของงานตรวจ  

ฝายตรวจสอบภายใน ควรกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาท่ี และความ
รับผิดชอบ ของงานตรวจสอบภายในอยางเปนทางการไวในกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน  เพ่ือใชเปนกรอบอางอิงและเปนแนวทางปฏิบัติงานท่ีสําคัญของหนวย
ตรวจสอบภายใน 

๑.๒  ความเปนอิสระและความเท่ียงธรรม โดยผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติ ดังนี้ 
       ๑)  ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาท่ีดวยทัศนคติท่ีเท่ียงธรรม ไมมีอคติ มีความ

ซ่ือสัตย สุจริต และควรหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชน และไมควรใหมี
ปจจัยใด ๆ ท่ีมีผลกระทบตอการใชวิจารณญาณเขามาเก่ียวของ 

๒)  ความเปนอิสระและความเท่ียงธรรม สามารถแสดงใหเห็นไดในการสอบทาน
กิจกรรมตางๆ ท่ีผูตรวจสอบภายในเคยมีความรับผิดชอบในการบริหารมากอน  
ผูตรวจสอบภายในไมควรไดรับมอบหมายใหไปชวยปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไมใชงานท่ี
เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน  หรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือให
ความเชื่อม่ันในกิจกรรมท่ีตนเคยทําหนาท่ีบริหารหรือมีสวนเก่ียวของ 
ในระยะเวลา ๑ ปกอนการตรวจสอบ  และในกิจกรรมใดๆ ท่ีฝายตรวจสอบ
ภายในเห็นวาอาจมีผลกระทบตอความเปนอิสระและความเท่ียงธรรมของ 
ผูตรวจสอบภายใน  เชน งานตรวจกอนจาย  งานประจํา  หรือการเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการตางๆ  อยางไรก็ตาม ผูตรวจสอบภายในยังอาจปฏิบัติหนาท่ี 
ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติงานในกิจกรรมท่ีตนเคยรับผิดชอบมากอนได 

 
 
 
 



๓)  ในการปฏิบัติงานท่ีตองใชเวลานานหลายป  หรือการปฏิบัติงานตรวจสอบเปน
ประจําทุกงวด  ควรพิจารณาสับเปลี่ยนผูตรวจสอบภายในอยางสมํ่าเสมอ  
เพ่ือใหเกิดความเปนอิสระและความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงาน  แตไมควร 
มีการสับเปลี่ยนบอยเกินไปจนทําใหขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน              
การสับเปลี่ยนโดยท่ัวไปควรจะทําอยางนอยทุก ๓ – ๕ ป 

๔)  ผูบริหารหนวยรับตรวจท่ีเก่ียวของมีความรับผิดชอบในการยอมรับและปฏิบัติ
ตาม  หรือการไมยอมรับคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะจากการตรวจสอบของ 
ผูตรวจสอบภายใน  ในการปฏิบัติงานในภายหลังผูตรวจสอบภายในจะตองไมมี
อคติกับผูบริหารหนวยรับตรวจ  ไมวาหนวยรับตรวจจะยอมรับหรือไมยอมรับ
คําแนะนําและขอเสนอแนะท่ีตนเคยเสนอไวครั้งกอน 

๑.๓  ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ  ความเชี่ยวชาญ ผูตรวจสอบภายใน
ควรมีความรู  ทักษะ  ความสามารถ  ประสบการณ ในการปฏิบัติงานเยี่ยง 
ผูประกอบวิชาชีพ  ความระมัดระวังรอบคอบ  ในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
ระมัดระวังรอบคอบ  ไดรับการยอมรับและความเชื่อถือจากผูท่ีเก่ียวของ 

๑.๔ การประกันคุณภาพและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  ผูอํานวยการฝายตรวจสอบ
ภายใน ควรปรับปรงุและรักษาระดับคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยมีการ
ปรับปรุงงานตรวจสอบภายในใหครอบคลุมทุกๆ ดานและติดตามดูแลประสิทธิภาพ
ของงานอยางตอเนื่อง 

๒. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ไดแก 
๒.๑  มีการจัดการงานตรวจสอบภายใน ไดแก การวางแผน การเสนอ และการอนุมัติ

แผนการตรวจสอบ  การจัดการทรัพยากร  การกําหนดนโยบาย  และแนวทางการ
ปฏิบัติงาน  ความรวมมือประสานงาน  และการรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

๒.๒ มีการกําหนดลักษณะของการตรวจสอบภายใน ไดแก การจัดการความเสี่ยง                
การควบคุมและการกํากับดูแล 

๒.๓ มีการวางแผนตามภารกิจ ไดแก การพิจารณาการวางแผน  วัตถุประสงคของภารกิจ  
ขอบเขตภารกิจ  การจัดสรรทรัพยากรสําหรับภารกิจ  และแผนการปฏิบัติตามภารกิจ 

๒.๔ มีการปฏิบัติตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก การบงชี้ขอมูล การวิเคราะหและ
ประเมิน  การจดบันทึกขอมูล  และการกํากับดูแลตามภารกิจ 

๒.๕ มีการสื่อสารผลลัพธ ไดแก การกําหนดหลักเกณฑของการรายงานผลงาน  และการ
เผยแพรผลการปฏิบัติงาน 

๒.๖ มีการรายงานความคืบหนาในการติดตาม  
 
 
 
 
 
 
 



๓. การวางแผนการตรวจสอบ   ผูตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ท่ีไดรับมอบหมายท้ังในดานการใหหลักประกันและการใหคําปรึกษา  โดยควรคํานึงถึง 

๓.๑  วัตถุประสงคของงานและวิธีการดําเนินงานตรวจสอบภายใน อันจะทําใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุผล 

๓.๒ ความเสี่ยงท่ีสําคัญๆ ท่ีมีผลกระทบตอความสําเร็จและความเสี่ยงท่ีอยูในระดับ               
ท่ียอมรับได 

๓.๓ ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  และ
ระบบการควบคุมภายใน  เม่ือเปรยีบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

๓.๔ โอกาสในการปรบัปรุงกิจกรรมการบริหารความเสีย่งและระบบการควบคุมภายใน         
ใหดีข้ึน 

๔. การวางแผนการปฏิบัติงาน   ผูตรวจสอบภายในควรรวบรวม  วิเคราะห  ประเมิน  และ
บันทึกขอมูลใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุตามวัตถุประสงค  และผูบริหารฝาย
ตรวจสอบภายในควรควบคุมการปฏิบัติงานท่ีไดมอบหมายอยางใกลชิด  เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันวาการ
ปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีคุณภาพ  ซ่ึงจะเปนการชวยพัฒนาเจาหนาท่ี
ตรวจสอบภายในดวย 

๕. การรายงานผลการปฏิบัติงาน   ผูตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงานอยาง          
ทันกาล  โดยรายงานดังกลาวประกอบดวย วัตถุประสงค ขอบเขต การสรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแกไขท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดดวยความถูกตอง ครบถวน ชัดเจน 
เท่ียงธรรม รัดกุม สรางสรรคและรวดเร็ว  รวมท้ังควรเผยแพรผลการปฏิบัติงานใหบุคคลท่ีเก่ียวของและ
เหมาะสมไดรับทราบ 

๖. การติดตามผล   ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรกําหนดระบบการติดตามผลวาไดมี
การนําขอเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานไปสูการปฏิบัติ 

๗. การยอมรับสภาพความเส่ียงของฝายบริหาร   ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรนํา 
เรื่องความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแก กกท.  แตยังไมไดรับการแกไขหารือกับผูบริหาร หากยังไม
สามารถดําเนินการแกไขได  ผูบริหารและผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรรายงานใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ  เพ่ือหาขอยุติตอไป 
 
การติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานและการควบคุมดูแล  

๑. การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบโดยมีแบบสอบถามใหหนวยรับตรวจแสดงความเห็น
หลังจากปดการตรวจสอบทุกครั้ง 

๒. การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบจากหนวยรับตรวจ โดยประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบปละครั้ง 

๓. การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบจากภายนอกองคกร โดยเขามาประเมินผลการบริหาร
และการปฏิบัติงานตรวจสอบทุก ๕ ป 

๔. การประเมินตนเองปละครั้ง โดยปฏิบัติตามคูมือการตรวจสอบภายในของกระทรวงการคลัง
เพ่ือมุงไปสูแนวทางปฏิบัติท่ีดีและสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสากล 
 



บุคลากร การพัฒนา และการฝกอบรม 
๑. ผูตรวจสอบภายใน  ตองมีทักษะวิชาชีพและประสบการณท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน รวมท้ังความรูท่ัวไปเก่ียวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน การควบคุมและการตรวจสอบ
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๒. ผูตรวจสอบภายในท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบเปนเวลานานติดตอกันหลายปควรไดรับการพัฒนา
ผลัดเปลี่ยนอยางสมํ่าเสมออยางนอย ๓ ปตอครั้ง เพ่ือใหเกิดความเปนอิสระเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้
ควรคํานึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบดวย 

๓. ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบในการสอบทาน ความเพียงพอ                 
ของบุคลากร การแตงตั้งโยกยาย พิจารณาความดีความชอบและผลตอบแทนของผูตรวจสอบภายในและ
นําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกอนนําเสนอผูวาการเพ่ือพิจารณาตอไป 

๔. ผูวาการตองสงเสริมและสนับสนุนใหผูตรวจสอบภายในพัฒนาความรูทักษะและ
ความสามารถของตนเองโดยการเขารวมในการพัฒนาและอบรมทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง คนละไมนอยกวา 
๔๐ ชั่วโมง/ป 

๕. ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในกําหนดนโยบายในการสนับสนุนใหผูตรวจสอบภายใน 
เพ่ือพัฒนาตนเองเปน CIA (Certified Internal Auditor) หรือเขาอบรมเพ่ือรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ท่ีเก่ียวของ 
 
จรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายใน 

จรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายในกําหนดข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับ 
ผูตรวจสอบภายในและเพ่ือสรางความชัดเจนเก่ียวกับมาตรฐานจริยธรรมท่ี กกท.คาดหวังจากผูตรวจสอบ
ภายในในการปฏิบัติหนาท่ี   ซ่ึงผูตรวจสอบภายในตองแสดงความซ่ือสัตยในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย
เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน และความไววางใจในกิจกรรมท่ีผูตรวจสอบดําเนินการ  ซ่ึงหลักจรรยาบรรณท่ีพึงปฏิบัติ 
มีดังตอไปนี้ 

๑. ความซ่ือสัตย (Integrity) ผูตรวจสอบภายในทุกคนตองแสดงความซ่ือสัตยในการ
ปฏิบัติงานทุกเรื่องท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานของการสรางความเชื่อม่ันและไววางใจในทุกกิจกรรม 
ท่ีผูตรวจสอบภายในดําเนินการ   

แนวทางปฏิบัติผูตรวจสอบภายในจะตอง 
๑) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย ขยันหม่ันเพียร และดวยความรับผิดชอบ 
๒) ปฏิบัติตามกฎหมายและเปดเผยขอมูลตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย ระเบียบ  

และวิชาชีพ 
๓) ไมมีสวนเก่ียวของหรือมีสวนรวมกับการกระทําใด ๆ ท่ีขัดตอกฎหมายหรืออาจทําให

กกท. และหรือวิชาชีพเกิดความเสื่อมเสีย 
๔) ใหความเคารพและสงเสริมวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ

ของ กกท. 
๒. ความเท่ียงธรรม (Objectivity) ผูตรวจสอบภายในตองมีความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงาน

หรือดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม โดยปราศจากอิทธิพลหรือการคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัวหรือคํานึงถึง
ความรูสึกของบุคคลอ่ืน ผูตรวจสอบภายในควรแสดงความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมในการ
แสดงความเห็น การรวบรวมขอมูล การประเมินและการายงานในกิจกรรมท่ีตนเองปฏิบัติงาน 



แนวทางปฏิบัติ ผูตรวจสอบภายในจะตอง 
๑) ไมมีสวนเก่ียวของหรือมีความสัมพันธใด ๆ ท่ีมีผลกระทบตอหรืออาจทําใหการใช

วิจารณญาณของตนเกิดความไมเท่ียงธรรม หรือมีอคติเกิดข้ึนได ซ่ึงสวนเก่ียวของนี้
หมายความรวมถึงความขัดแยงกับผลประโยชนของรัฐวิสาหกิจดวย 

๒) ไมรับสิ่งของหรือผลตอบแทนใด ๆ ท่ีจะทําใหเกิดหรืออาจทําใหขาดความเท่ียงธรรมใน
การใชวิจารณญาณในการปฏิบัติหนาท่ี 

๓) เปดเผยขอเท็จจริงท่ีรับทราบ ซ่ึงหากไมเปดเผยขอเท็จจริงนั้นอาจทําใหเกิดความเขาใจ
ผิดในรายงานการตรวจสอบ 

๓. ความรูความสามารถ (Competency) ผูตรวจสอบภายในควรใชความรู ทักษะและ
ประสบการณท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายในไมควรยอมรับหรือปฏิบัติงาน 
ท่ีตนเองไมมีความรูความสามารถ ยกเวนจะไดรับคําแนะนําหรือไดรับการสนับสนุนใหมีความรูความสามารถ 
ท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ ผูตรวจสอบภายในจะตอง 
๑) ปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะในกิจกรรมหรือในเรื่องท่ีตนมีความรู ทักษะและประสบการณ

เทานั้น 
๒) ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และคูมือการ

ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ 
๓) พัฒนาความเชี่ยวชาญ ประสิทธิผลและคุณภาพของการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา 

๔. การรักษาความลับ (Confidentiality) ผูตรวจสอบภายในควรเก็บรักษาขอมูลท่ีตนไดรับ
ในการปฏิบัติงาน และไมควรเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตจากผูท่ีมีอํานาจ ยกเวนในกรณีท่ีเปนการ
เปดเผยขอมูลตามกฎหมายหรือตามวิชาชีพท่ีพึงกระทํา  

แนวทางปฏิบัติ ผูตรวจสอบภายในจะตอง 
๑) ระมัดระวังรอบคอบในการใชขอมูลและรักษาขอมูลท่ีไดมาจากการปฏิบัติหนาท่ี 
๒) ไมใชขอมูลท่ีไดมาเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือในรูปแบบอ่ืนใดท่ีถือเปนการขัดตอกฎหมายหรือ

ขัดตอวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณขององคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณสมบัติของหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายใน 
นอกเหนือจากคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของ กกท. หัวหนาหนวยตรวจสอบและ

ผูตรวจสอบภายในจะตองเปนผูท่ีมีความรูในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  และความรูในสาขาวิชาอ่ืนซ่ึงจําเปน
ตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  รวมท้ังตองมีคุณสมบัติท่ีจําเปนและเหมาะสม  ดังนี้ 

๑. มีความเชี่ยวชาญในหลักวิชาพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เชน           
การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบัญชี  เศรษฐศาสตร  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับท่ีเก่ียวของ
กับการปฏิบัติงานของ กกท.ท้ังจากภายใน และภายนอกองคกร  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. มีความรู ความชํานาญ ในการปรับใชมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเทคนิคการตรวจสอบ
ตางๆ ท่ีจําเปนในการตรวจสอบภายใน 

๓. มีความรอบรูเขาใจในหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การวางแผน             
การจัดทําและการบริหารงบประมาณ 

๔. มีความสามารถในการสื่อสาร การทําความเขาใจในเรื่องตางๆ การวิเคราะห การประเมินผล 
การเขียนรายงาน 

๕. มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความซ่ือสัตยสุจริตตอ กกท.และเพ่ือนรวมงาน 
๖. มีมนุษยสัมพันธท่ีดี วางตัวเปนกลาง รูจักกาลเทศะ ยึดม่ันในอุดมการณ หลักการท่ีถูกตอง 

กลาแสดงความเห็นในสิ่งท่ีไดวิเคราะห และประเมินจากการตรวจสอบ 
๗. มีความอดทน หนักแนน รับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน 
๘. มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถท่ีจะวินิจฉัยและตัดสินปญหาตางๆ ไดอยางถูกตอง เท่ียงธรรม 
๙. เปนผูมีวิสัยทัศน มองการณไกล ติดตามวิวัฒนาการท่ีทันสมัย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  
๑๐. ตองมีความรูเพียงพอท่ีสามารถประเมินความเสี่ยงของการเกิดทุจริต และแนวทางในการ

บริหารจัดการทุจริตขององคกรแตไมจําเปนตองมีความเชี่ยวชาญเทากับผูมีหนาท่ีโดยตรงในการสืบสวนและ
สอบสวนการทุจริต 
 
ความเปนอิสระและความเท่ียงธรรม 

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาท่ีดวยทัศนคติท่ีเท่ียง
ธรรม ไมมีอคติ มีความซ่ือสัตย สุจริต  และควรหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชน และไมควรมีปจจัยใดๆ 
ท่ีมีผลกระทบตอการใชวิจารณญาณเขามาเก่ียวของ 

ความเปนอิสระ หมายถึง สถานภาพภายในองคกรของฝายตรวจสอบภายใน ควรอยูในระดับสูง
พอท่ีจะสามารถปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบใหลุลวงไปได และควรไดรับการสนับสนุนจากผูวาการ กกท. เพ่ือให
ไดรับความรวมมือจากผูรับตรวจ และปฏิบัติงานไดอยางอิสระ โดยปราศจากการแทรกแซงหรือขัดขวางจาก
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

ความเท่ียงธรรม หมายถึง การใชดุลยพินิจโดยปราศจากความลําเอียง และการพิจารณา
ขอเท็จจริงตางๆ อยางยุติธรรมและเปนกลาง 

 
 
 
 
 



ความระมัดระวังรอบคอบเย่ียงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติงาน 
ผูตรวจสอบภายในแตละคนตองมีความรับผิดชอบในการทําใหม่ันใจวาตนเองไดปฏิบัติงานดวย

ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ ซ่ึงผูตรวจสอบภายในควร 
(1) มีความยุติธรรม และไมยอมใหเกิดอคติในการปฏิบัติงาน 
(2) เปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน 
(3) ไมรับของขวัญ สิ่งจูงใจ หรือผลประโยชนตอบแทนในรูปแบบใดๆ จากพนังงาน ลูกจาง ผูขาย

สินคาหรือบริการหรือบุคคลภายนอกอ่ืน 
(4) พิจารณาและบันทึกงานท่ีจําเปนตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคการตรวจสอบและ

ปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีถูกตอง 
(5) พิจารณาและบันทึกหลักเกณฑของฝายบริหารหรือหลักเกณฑอ่ืนใดท่ีใชในการประเมินและ

รายงานขอตรวจพบ 
(6) ใชความระมัดระวังรอบคอบอยางสมเหตุสมผลในการรวบรวมหลักฐานท่ีเพียงพอเก่ียวของ

และเชื่อถือไดเพ่ือประกอบการตรวจสอบ 
(7) ตระหนักถึงโอกาสท่ีฝายบริหารหรือผูปฏิบัติงานตั้งใจกระทําผิด กอใหเกิดขอผิดพลาด และ

ละเลย กอใหเกิดความไมมีประสิทธิภาพ การสูญเสีย ไมมีความประหยัด ขาดประสิทธิผล 
เกิดความลมเหลวในการปฏิบัติตามนโยบายและความขัดแยงของผลประโยชน 

(8) มีความรูท่ีเพียงพอในการกําหนดปจจัยบงชี้การทุจริต 
(9) เปดเผยปจจัยท่ีบงชี้การทุจริตและเสนอแนะใหมีการสืบสวนสอบสวนตอไปตามความเหมาะสม 
(10) เปดเผยขอเท็จจริงท่ีมีสาระสําคัญ หากพิจารณาแลววาถาไมเปดเผยอาจทําใหเกิดความเขาใจ

ผิดในรายงานของผูตรวจสอบภายใน หรืออาจทําใหพิจารณาไดวาเปนการปกปดความผิด
ตามกฎหมาย 

(11) เปดเผยในรายงานในกรณีท่ีไมไดปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
(12) ไมใชขอมูลท่ีไดรับมาจากการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนตัว 

 
การปองกันและการควบคุมการทุจริต 

๑. ความหมาย 
“ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายมาตรา มาตรา ๑ (๑) หมายถึง เพ่ือแสวงหาประโยชน          

ท่ีมิควรได โดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
“ทุจริตตอหนาท่ี ” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ หมายถึง การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนง 
หรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในการพฤติการณท่ีอาจจะใหผูอ่ืนเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาท่ี ท้ังท่ีตนมิได 
มีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ี  ท้ังนี้  เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรได  โดยชอบ
สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

“โดยทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕ แสดงถึงมูลเหตุจูงใจใหบุคคลกระทํา 
“เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน” การกระทําหมายถึง                
การกระทําท่ีมีความผิดตามกฎหมาย  เชน การลัก ยักยอก ฉอโกง ปลน ปลอมแปลงเอกสาร การกระทํา
เอกสารเท็จ ฯลฯ และรวมถึงการงดเวนการกระทําเพ่ือปองกันผลนั้นดวย 

 



๒. ประเภทของการทุจริต 
การทุจริตสวนใหญ แบงไดเปน ๓ ประเภท ไดแก 
๒.๑  การยักยอกทรัพยสิน หมายถึงการกระทําใด ๆ รวมถึงการขโมย การใชทรัพยสินของ

องคกรไปในทางท่ีมิชอบ ตัวอยาง/วิธีการ ไดแก การรับเงินแตไมบันทึกรายการ การออกใบสงของปลอม          
การขโมย การทุจริตบัญชีคาใชจาย และการนําความลับขององคกรไปขาย เปนตน 

๒.๒  การคอรรัปชั่น หมายถึง วิธีการใดๆ ท่ีบุคคลในองคกรใชอํานาจของตนในการ
ดําเนินงาน เพ่ือใหไดรับผลประโยชนท่ีมิชอบ ตัวอยาง/วิธีการ ไดแก การรบัสนิบน การรับผลประโยชนจากการ
ทําธุรกรรมการคาหรือสัญญาทางธุรกิจ การเกิดขอขัดแยงทางผลประโยชน การขูดรีด เปนตน 

๒.๓  การตกแตงตัวเลขในงบการเงิน หมายถึง การตกแตงงบการเงินขององคกร เพ่ือใหมี
กําไรมากกวาหรือนอยกวา ความจริง ตัวอยาง/วิธีการ ไดแก การบันทึกรายไดหรือคาใชจายเท็จหรือผิดงวด 
การบันทึกมูลคาทรัพยสินหรือหนี้สินไมถูกตอง การแสดงรายการทางการเปดเผยท่ีไมถูกตองครบถวน เปนตน 

๓. ความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายใน 
มาตรฐานรหัส 1210.A2 กําหนดวา “ผูตรวจสอบภายใน ตองมีความรู เพียงพอท่ีจะสามารถ

ประเมินความเสี่ยงของการเกิดทุจริต  และแนวทางในการบริหารจัดการทุจริตขององคกร  แตไมจําเปนตองมี
ความเชี่ยวชาญเทียบเทากับผูท่ีมี หนาท่ี โดยตรงในการสืบสวนและสอบสวนการทุจริต”  แตเนื่องจากผู
ตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ดังนั้นความ
รับผิดชอบโดยตรงของผูตรวจสอบภายในท่ีเก่ียวกับการทุจริต จึงเก่ียวของกับการประเมินวิธีการปองกันการ
ทุจริตภายในองคกรวาเพียงพอแลวหรือไม  นอกจากนี้ในการวางแผนการตรวจสอบ  ผูตรวจสอบภายในตอง
วางแผนเพ่ือใหคนพบตัวชี้วัดการทุจริต ท่ีอาจเรียกวา “สัญญาณเตือนภัย  สิ่งบอกเหตุ” ซ่ึงเปนคําท่ีใชเรียก
ลักษณะของสถานการณท่ีเคยหรือมักเกิดกรณีทุจริตแตไมจําเปนวาตองเกิดเสมอไป 

๔. การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการทุจริต 
การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน เก่ียวกับกรณีการทุจริต ไดแก การประเมินผลวิธี

ปองกันการทุจริตของฝายบริหาร  โดยท่ีฝายบริหารมีหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีจะกําหนดและกํากับดูแลใหมีการ
ควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล ในการปองกันการทุจริตอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงหมายความวาเปนการควบคุมใน
ระดับท่ีเพียงพอท่ีจะพบการทุจริตสําคัญท่ีเกิดข้ึน ในกรณีปกติและอยางทันกาล  สวนผูตรวจสอบภายใน
รับผิดชอบในการตรวจสอบและการปองกันประเมินการควบคุมการทุจริต  ไดแก 

๑. การประเมินผลความเหมาะสม  เพ่ือลดแรงจูงใจในการทุจริต  ไดแก การสอบทาน 
ความเหมาะสมในเรื่องการกําหนดเกณฑวัดผลการปฏิบัติงาน เกณฑการคัดเลือก
พนักงาน การจัดสวัสดิการใหแกพนักงาน เชน คารักษาพยาบาล เงินชวยเหลือ          
ยามฉุกเฉิน เปนตน 

๒. การประเมินระบบการควบคุมภายในเพ่ือการจัดการปองกันการทุจริต โดยผูตรวจสอบ
ภายในจะตองทําการประเมินในกระบวนงานท่ีมีความเสี่ยงสูงเพ่ือเปนการปองการ
ทุจริตและวิเคราะหระบบควบคุมภายในในการปองกันการทุจริตในกระบวนงานนัน้ๆ 
วามีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม เพ่ือนําไปประกอบการวางแผนการตรวจสอบ
ประจาํปและแผนตรวจสอบในรายละเอียด  ท้ังนี้ กระบวนงานท่ีสําคัญ ไดแก              
การประเมินเรื่องการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในการอนุมัติ  การปฏิบัติงาน  และ
การรายงานท่ีสําคัญ  การประเมินจุดควบคุมทรัพยสินสําคัญและทุจริ ตไดงาย เชน 
เงินสด  หลักทรัพย  ตราสาร  และเอกสารทาง การเงิน  สัญญา  และการประมวลผล



ขอมูลโดยระบบคอมพิวเตอรในลักษณะของความเพียงพอและความมีประสิทธิผล  
เนื่องจากการทุจริตในระบบคอมพิวเตอรไมวาจะเปนการแกไข  ปลอมแปลงขอมูล  
หรือการทําใหขอมูลเสียหาย  รั่วไหล  ยอมมีผลกระทบและเปนความเสียหายอยางมี
สาระสําคัญ  รวมท้ังการประเมิน  การตรวจรับทรัพยสินจริงกับหลักฐาน เปนตน 

๓. การประเมินกรอบปฏิบัติทางจริยธรรมและจรรยาบรรณภายในองคกร  โดยผู
ตรวจสอบภายในควรพิจารณาจุดท่ีควรประเมิน  ไดแก การกระทําท่ีเปนตัวอยางของ
ผูบริหาร  การกําหนดจริยธรรมท่ีควรปฏิบัติของ กกท.ไวเปนลายลักษณอักษร           
การสื่อสารและการใหขอมูลแกพนักงานทุกระดับไดรับทราบในการปฏิบัติงานดวย
ความซ่ือสัตยและเปนไปตามกรอบจริยธรรมของ กกท.รวมท้ังขอกําหนดท่ีพึงปฏิบัติ
และหามปฏิบัติ  รวมท้ังการรับทราบผลท่ีจะตามมาถาละเลยหรือฝาฝน  เปนตน          

ในกรณีท่ีผูตรวจสอบภายในประเมินผลวา ฝายและสํานักไมมีวิธีการปองกันและไมมีการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีโอกาสใหเกิดการทุจริตไดโดยงาย ควรมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑. ผูตรวจสอบภายในตรวจสอบเอกสาร  หลักฐานท่ีเก่ียวของ  ประกอบการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายในท่ีจําเปนและเก่ียวของ  เพ่ือประเมินความเพียงพอของ
ระบบปองกันความเสียหาย  รั่วไหล  เพ่ือใหมีเพ่ือใหมีความม่ันใจวามีการทุจริตหรือ 
การปฏิบัติท่ีไมเหมาะสม  บุคคลใดเปนผูกระทําและเกิดความเสียผลกระทบอยางไร
โดยรายงานใหหัวหนางาน  ผูอํานวยการกอง  และผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 
เพ่ือพิจารณาตามลําดับ 

๒. ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากผูตรวจสอบภายใน
และพบเห็นหรือมีความแนใจพอสมควรวา เกิดพฤติกรรมสอไปในทางทุจริต  
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในตองแจงใหฝายบริหารทราบโดยทันที  เพ่ือการ
ตัดสินใจวาจะดําเนินการในเรื่องนี้ตอไปอยางไร  เชน ควรมีการตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวนหรือไมซ่ึงการแจงในข้ันตนนี้อาจจะเปนการแจงโดยวาจากอน  และ
ติดตามดวยรายงานท่ีเปนลายลักษณอักษรก็ได  อยางไรก็ตาม หากขอบกพรองมี
ความสําคัญระดับปานกลาง  แตหนวยงานจําเปนตองมีวิธีการปองกันหรือระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผลมากกวาท่ีเปนอยู  เพ่ือปองกันการลุกลาม
หรือเรื้อรังของขอบกพรอง  ผูตรวจสอบภายในควรรายงานตอผูบริหารท่ีมีอํานาจสั่ง
การแกไขในเรื่องนั้น  โดยมีรายละเอียดขอตรวจพบความเห็นของผูตรวจสอบและ
ขอเสนอแนะท่ีมีหากขอบกพรองเปนความผิดพลาดเล็กนอยหรือเกิดข้ึนโดยความ
พลั้งพลาดและไมไดเจตนา  ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรชี้แจงให
ผูปฏิบัติงานทราบ  และทําเปนรายงานตอผูบังคับบัญชาหรือเปนผูบังคับบัญชา
ระดับสูงกวาผูปฏิบัติงานนั้น ๑ ระดับข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดการทุจริต 
ตัวชี้วัดการทุจริต (Fraud Indicator, Fraud Warning Signal) หมายถึงสถานการณ ตัวบงชี้ 

สัญญาณเตือนภัยท่ีอาจเกิดการทุจริต ตัวชี้วัดดังกลาวไดมาจากผลการทดสอบการควบคุมโดยผูตรวจสอบ
ภายในหรือจากแหลงอ่ืนท้ังภายในและภายนอก เชน จดหมายรองเรียน สายดวนแจงเหตุ เปนตน 

ในการตรวจพบตัวชี้วัดการทุจริต ผูตรวจสอบภายในควรมีความรูและความรับผิดชอบเก่ียวกับ  
๑) ความรูและการวางแผนใหตรวจพบ ตัวชี้วัดการทุจริต  ๒) การตื่นตัวกับโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริต                   
๓) การประเมินระดับความเสี่ยงจากตัวชี้วัด  ๔) การแจงใหผูบริหารท่ีเก่ียวของหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบ 

ตัวอยาง ตัวชี้วัดการทุจริต หรือสัญญาณเตือนภัย ไดแก 
๑. การไดรับคําตําหนิ หรือหนังสือรองเรียนเพ่ิมข้ึน 
๒. มีขอผิดพลาด ทีมีสาระสําคัญในการสอบบัญชีปกอนๆ มาก 
๓. มีรายการบัญชีท่ีไมเคลื่อนไหว ไมมีท่ีมาท่ีไปของรายการ 
๔. เอกสารซํ้า ขาดหาย การไมใชเอกสารเรียงตามลําดับ 
๕. ไมมีการควบคุมแบบอัตโนมัติในการประมวลผล การควบคุมสวนใหญเปนการควบคุมดวยคน 
๖. ไมมีการแบงแยกหนาท่ี ระหวางผูอนุมัติ ผูปฏิบัติในงานท่ีสําคัญ 
๗. องคกรมีโครงสรางท่ีซํ้าซอน 
๘. บุคคลมีความเปนอยูเกินฐานะ หรือเปลี่ยนฐานะหรือลักษณะการใชจายจากเดิมเพ่ิมข้ึน 
๙. ประกอบธุรกิจสวนตัวท่ีอาจเกิดผลประโยชนขัดแยงกับองคกร 
๑๐. การคัดเลือกพนักงานใหมขาดประสิทธิผล ไมมีการตรวจประวัติภูมิหลัง 
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บทท่ี ๒ 
 

โครงสรางและอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
ฝายตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดานการตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
๑. กําหนดนโยบายวัตถุประสงคเปาหมาย ขอบเขตความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติงาน

ของฝายตรวจสอบภายใน ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในพรอมท้ังจัดทําแผนอัตรากําลัง
และแผนงบประมาณประจําป 

๒. ตรวจสอบ/สอบทาน/ประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน  ไดแก 
๒.๑ ตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติงานดูแลรักษาทรัพยสิน

และการใชทรัพยากรทุกประเภทเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด
และมิใหเกิดความสูญเสียใดๆ 

๒.๒ สอบทานและรายงานความเชื่อถือไดและความครบถวนของขอมูลทางการเงินและ
มิใชการเงิน 

๒.๓ ตรวจสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของ กกท. ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในเพ่ือปองกันการ
ทุจริตภายใน กกท. 

๒.๔ ตรวจสอบกระบวนการทํางานตางๆ ตามแผนตรวจสอบประจําปหรือตามนโยบาย         
ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ  ประเมินความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓. สอบทานเก่ียวกับหลักจรรยาบรรณสําหรับผูบริหารและพนักงาน 
๔. ใหคําแนะนําปรึกษาแกฝายบริหารและหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหมีการปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

มีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน ท้ังนี้การใหคําปรึกษานั้นตองไมกระทบตอความเปน
อิสระและไมทําใหการใชวิจารณญาณของผูตรวจสอบภายในเบี่ยงเบนไป รวมท้ังเปนการใหคําปรึกษาท่ีผู
ตรวจสอบมีความรูทักษะในเรื่องนั้นๆ 

๕. สอบทานกฎบัตร คูมือการตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบแผนกลยุทธเพ่ือการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในเปนประจําทุกปและเสนอผูวาการเพ่ือใหความเห็นชอบกอน
นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ืออนุมัติอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 
๑. เปนเลขานุการ ในคณะกรรมการตรวจสอบ กกท.  
๒. วางแผนการตรวจสอบ โดยใชทรัพยากรของฝายตรวจสอบภายในเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
๓. มอบหมายงานให ผูอํานวยการกองตามแผนการปฏิบัติงาน เปนระยะๆ เพ่ือกํากับใหผูตรวจ

สอบดําเนินการตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 
๔. ควบคุมกํากับการตรวจสอบใหดําเนินไปตามแผนปฏิบัติงาน ภายในระยะเวลาและขอบเขต

ท่ีกําหนด 



๕. ใหคําปรึกษาและแนวทาง หรือวิธีการตรวจสอบตาง ๆ แกผูตรวจสอบภายใน  เม่ือมีปญหา 
รวมตลอดจนวินิจฉัยสั่งการในกรณีเกิดมีปญหานั้นๆ ข้ึน 

๖. พิจารณาทบทวนและสรุปผลการตรวจสอบ รวมท้ังความเห็นและขอเสนอแนะตามรายงาน
ผลการตรวจสอบท่ีผูตรวจสอบภายในจัดทํารายงานเสนอข้ึนมา 

๗. วิเคราะหและสรุปความเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของหนวยผูรับตรวจ รวมท้ังการ
ประเมินผลการบริหารงานและการปฏิบัติงานของหนวยงานนั้น 

๘. ใหความเห็นหรือรวมปรึกษาหารือเก่ียวกับขอผิดพลาดขอบกพรอง หรืออุปสรรคในทาง
ปฏิบัติของหนวยรับตรวจ รวมท้ังการใหคําแนะนําวิธีการปฏิบัติท่ีถูกตอง หรือขอท่ีควรปรับปรุงแกไขแก
หนวยงานนั้น 

๙. ใหคําชี้แจงขอสงสัยหรือปญหาของหนวยงานตาง ๆ รวมท้ังชวยแกไขปญหาท่ีหนวยงานนั้น
ขอคําแนะนํามา 

๑๐. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน หรือสรุปผลการตรวจสอบเสนอตอผูบังคับบัญชา  
๑๑. ดําเนินการตรวจสอบหรือเขาควบคุมการตรวจสอบ หรือเขารวมปฏิบัติงานพิเศษในเรื่องท่ี

สําคัญพิเศษ หรือเรื่องลับเฉพาะท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
๑๒. ประเมินผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีอยูในบังคับบัญชา 
๑๓. ใหคําชี้แนะ สอนเทคนิค หรือใหความรูท่ีจําเปนแกผูตรวจสอบภายในท่ีการประเมินอยูใน

เกณฑต่ํากวามาตรฐาน รวมท้ังการจัดสงพนักงานใหม หรือผูท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบเขา
รับการอบรม หรือเขารวมสัมมนาหลักสูตรท่ีจําเปนตองเสริมความรูท่ียังขาดอยูของบุคคลเหลานั้น 

๑๔. ติดตามและทบทวนปฏิบัติงานตลอดท้ังเปาหมายตรวจสอบใหสอดคลองเหมาะสมกับ
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 

๑๕. ติดตามผลการปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ กกท.ให
คําแนะนํา หรือมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบติดตามผลจากการตรวจสอบนั้น เพ่ือประเมินผลของการแกไขวาไดมี
การปฏิบัติหรือยังไมไดปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานั้น 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูอํานวยการกอง 
๑. วางแผนงานการตรวจสอบ และแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ  
๒. รับมอบหมายงานจากผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน พรอมจัดเตรียมแผนการตรวจสอบ

ในรายละเอียด (Audit Program) การตรวจสอบตามใบมอบหมายงานนั้น 
๓. กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ (Audit Scope) ตามแผนตรวจสอบในรายละเอียด( Audit 

Program) แตละกิจกรรมรวมท้ังกําหนดจุดสําคัญท่ีจะเขาทําการตรวจสอบ 
๔. ชี้แจงและอธิบายทําความเขาใจถึงวัตถุประสงคในการตรวจสอบ (Audit Objective) รวม

ตลอดถึงการแนะแนววิธีการตรวจสอบตอผูตรวจสอบภายใน เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบท่ี
กําหนด 

๕. มอบหมายงานแกผูตรวจสอบภายใน ตามความสามารถและใหเหมาะสมกับสภาพงาน หรือ
ประสบการณของผูตรวจสอบภายในแตละคน รวมตลอดถึงการควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนและ
หมายกําหนดการท่ีจัดทําไว 



๖. รวมประชุมปรึกษาหารือกับผูตรวจสอบภายใน กอนท่ีจะมีการสรุปผลการตรวจสอบ เพ่ือ
เตรียมการสัมภาษณหนวยรับตรวจกอนการตรวจสอบแลวเสร็จ (Exit Interview) เพ่ือสรุปผลและจัดทํา
รายงาน 

๗. เขารวมประชุมปรึกษาหารือกับหนวยรับตรวจเพ่ือหาทางปรับปรุงแกไขอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน(ถามี) หรือปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด บกพรอง ใหมีการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

๘. พิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบ และใหความเห็นเพ่ิมเติมตามรายงานการตรวจสอบท่ี
ผูตรวจสอบภายในรวมรวมและสรุปผลไว 

๙. ประเมินผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ในสายงานท่ี
ควบคุมบังคับบัญชาอยู รวมท้ังการหมายเหตุขอท่ีควรใหผูตรวจสอบภายในแตละคนปรับปรุงพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตน 

๑๐. ปรับปรุงโปรแกรมการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบใหเหมาะสมสําหรบัการตรวจสอบ
ครั้งตอไป รวมท้ังกําหนดจุดสําคัญท่ีควรจะเขาตรวจสอบครั้งตอไปใหสอดคลองสัมพันธกับผลการตรวจสอบท่ี
ผานมา โดยตั้งสมมุติฐานวาถาจะตรวจสอบใหมในเรื่องเดิมท่ีผานมา ควรจะกําหนดจุดสําคัญท่ีเรื่องใด จุด
ใดบาง 

 
หนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน 
๑. รวมวางแผนการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบในรายละเอียด  (Audit Program) ทบทวน 

และเตรียมพรอมกอนออกตรวจสอบ 
๒. เม่ือการตรวจสอบตอนใดตอนหนึ่งเสร็จลง และ/หรือเม่ือการตรวจสอบแลวเสร็จ เขารวม

ประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับผลการตรวจสอบนั้นๆ  
๓. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบตามโปรแกรม ท่ีไดรับมอบหมายพรอมสรุปขอผิดพลาด/

ขอบกพรอง/หรือขอท่ีควรปรับปรุงแกไขท่ีไดจากการตรวจสอบ 
๔. ปรับปรุงพัฒนาตนเองใหเปนไปตามาตรฐาน หรือผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพ่ือใหมีขีด

ความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบไดมาตรฐานตามท่ีฝายตรวจสอบไดกําหนดไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน พันธกิจ  วัตถุประสงค ประเด็นยุทธศาสตร ของการกีฬาแหงประเทศไทย 
 
วิสัยทัศนการกีฬาแหงประเทศไทย 

การกีฬาแหงประเทศไทยเปนองคกรหลักในการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศและกีฬาเพ่ือการ
อาชีพใหประเทศเปนหนึ่งในกลุมผูนําทางการกีฬาของเอเชีย 
 
พันธกิจการกีฬาแหงประเทศไทย 

๑. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กฎระเบียบทางการกีฬาเปนเลิศ และสงเสริม สนับสนุน กํากับให
องคกรกีฬาเปนเลิศ ของประเทศดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีศักยภาพในการแขงขันใน
สังคมกีฬาโลก สรางความภาคภูมิใจ และความยิ่งใหญใหกับประเทศดวยกีฬาเปนเลิศ 

๒. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กฎระเบียบทางการกีฬาอาชีพ และสงเสริม สนับสนุน พัฒนา
องคกรกีฬาอาชีพ และจัดการสภาพแวดลอม องคประกอบของกีฬาเพ่ือการอาชีพของชาติใหมีมาตรฐานใน
ระดับสากล สอดคลองกับสังคมไทย เปนกิจกรรมท่ีสรางสุขใหกับสังคมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

๓. บริหารจัดการสถานกีฬา อุปกรณกีฬาของการกีฬาแหงประเทศไทย ใหมีมาตรฐานในระดับ
สากล เกิดประโยชน คุมคาสูงสุดตอการพัฒนากีฬาของประเทศและการบริการแกบุคลากรกีฬาและประชาชน 
 
วัตถุประสงคการกีฬาแหงประเทศไทย 

๑. เพ่ือพัฒนาการกีฬาแหงประเทศไทยสูองคกรสมรรถนะสูง เปนรัฐวิสาหกิจชั้นนํา 
๒. เพ่ือเสริมสรางขีดสมรรถนะในการพัฒนากีฬาเปนเลิศและอาชีพของชาติใหเขมแข็ง               

มีมาตรฐาน มีศักยภาพในการแขงขัน และพัฒนาอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท้ังประเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 

๑. การบริหารจัดการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 
๒. การบริหารจัดการกีฬาเพ่ือการอาชีพ 
๓. การพัฒนาองคกรและการบริการทางการกีฬา 

 
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด ของฝายตรวจสอบภายใน 

 
วิสัยทัศนฝายตรวจสอบภายใน 

เปนหนวยงานใหความเชื่อม่ัน และใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรมและเปนอิสระ เพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมในการบริหารจัดการสูองคกรธรรมาภิบาล 
พันธกิจฝายตรวจสอบภายใน 

๑. ตรวจสอบใหความเชื่อม่ัน และการใหคําปรึกษา เก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแลท่ีดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

๒. ตรวจสอบความถูกตองและความเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่งท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ กกท. 

๓. การพัฒนาและอบรมความรู ทักษะ และความสามารถของผูตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง 
๔. สรางระบบและกลไกการตรวจสอบภายในใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 



วัตถุประสงคและเปาหมาย 
๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการองคกร 
๒. เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ และกลไกการดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายใน 
 

กลยุทธฝายตรวจสอบภายใน 
กลยุทธท่ี ๑ การพัฒนา และเผยแพร  นโยบาย กฎ ระเบียบ ใหครอบคลุมการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

กลยุทธท่ี ๒ เสริมสรางความรวมมือบุคลากรท้ังภายใน และภายนอกหนวยงาน 

กลยุทธท่ี ๓  การพัฒนาระบบงานและการรักษาคุณภาพในการปฏบิัติงานตรวจสอบกรอบการ

ดําเนินงานของกลยุทธ 

กลยุทธท่ี ๔ การสรรหา และพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธท่ี ๕ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน 

 

ตัวช้ีวัด 
IAD ๐๑ รอยละของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานการตรวจสอบ

ภายในประจําปงบประมาณท่ีประสบความสําเร็จตามเปาหมายและตามแผนปฏิบัติงาน (คา

เปาหมาย รอยละ 85) 

IAD 0๒ รอยละของผูเขารับการอบรมเรื่องการตรวจสอบภายใน มีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน 

(คาเปาหมาย รอยละ 85) 

IAD 0๓.๑ รอยละของจํานวนเรื่องตามแผนการตรวจสอบท่ีใหคําแนะนํา และหนวยรับตรวจ

นําไปปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน (คาเปาหมาย รอยละ 85) 

IAD 0๓.๒ ระดับความพึงพอใจของหนวยรับตรวจภายหลังการปฏิบัติงานตรวจ (คาเปาหมาย 

ระดับ 4.50) 

IAD 0๓.๓ ระดับความสามารถของผูตรวจสอบในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนว

ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ (คาเปาหมาย ระดับ ๕.00) 

IAD 0๔ จํานวนชั่วโมงท่ีผูตรวจสอบภายในไดรับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรูดานการตรวจสอบ 

ภายใน (40 ชั่วโมง / คน / ป) ตามแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรฝายตรวจสอบภายใน        

(คาเปาหมาย ระดับ ๕.00)  

IAD ๐๕ บุคลากรฝายตรวจสอบภายในนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน (คา

เปาหมาย รอยละ ๙๐) 

 

 

 

 



แนวทางการปฏิบัติท่ีสําคัญของฝายตรวจสอบภายใน 
๑. แนวทางปฏิบัติดานบทบาทและความรับผิดชอบของฝายตรวจสอบภายใน 

๑. วัตถุประสงค อํานาจ และความรับผิดชอบของฝายตรวจสอบภายในตองกําหนดเปน
ลายลักษณอักษรไวในกฎบัตร ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานและหลักการท่ีกําหนดไวใน
คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรุงปรุง ป 2555 และ
คูมือของฝายตรวจสอบภายใน กกท.  

๒. กฎบัตรจะตองนําเสนอตอผูวาการเพ่ือพิจารณากอนนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
และหรือคณะกรรมการ กกท.เพ่ืออนุมัติตามความเหมาะสม 

๓. ฝายตรวจสอบภายในตองจัดทํากฎบัตรวาดวยการตรวจสอบภายในใหสอดคลองกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงานของ กกท. โดยตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกลาวอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

๔. กฎบัตรของฝายตรวจสอบภายในควรมีลักษณะดังนี้ 
(๑) สอดคลองกับคํานิยามของการตรวจสอบภายใน คูมือและแนวทางปฏิบัติงานการ

ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ป ๒๕๕๕ และคูมือของฝาย

ตรวจสอบภายใน กกท. 

(๒) กําหนดใหมีการแตงตั้งผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายในท่ี

มีทักษะทางวิชาชีพ และประสบการณท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน 

(๓) กําหนดความรับผิดชอบและวัตถุประสงคของการตรวจสอบภายในอยางชัดเจน 

(๔) กําหนดความสัมพันธระหวางผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และฝายบริหารของ กกท. 

(๕) กําหนดความสัมพันธระหวางผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน ฝายบริหารและ

บุคคลอ่ืนท่ีไดรับรายงานการตรวจสอบภายใน และระบุใหผูอํานวยการฝาย

ตรวจสอบภายในหารือกับฝายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบกอนท่ีจะ

นําเสนอรายงานตอบุคคลอ่ืน เชน กระทรวงเจาสังกัด กระทรวงการคลัง 

(๖) กําหนดความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบภายในท่ีมีตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผูบริหารระดับสูง โดยกําหนดสายการบังบัญชา การรายงาน การ

ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรของฝายตรวจสอบภายใน อยางเหมาะสม

โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเท่ียงธรรมของฝายตรวจสอบภายใน 

(๗) กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานโดยครอบคลุมถึงประสิทธิผลของการบริหารความ

เสี่ยง การควบคุมภายในและกระบวนการกํากับดูแลท้ังในภาพรวมของ กกท. 

และในการดําเนินงานทุกกิจกรรมของ กกท. 



(๘) กําหนดลักษณะของงานการตรวจสอบเพ่ือใหความเชื่อม่ัน ( Assurance Service) 

และหากบุคคลภายนอกองคกรเปนผูปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหความเชื่อม่ัน 

ควรกําหนดลักษณะของงานใหชัดเจน 

(๙) กําหนดลักษณะของงานในการใหคําแนะนําปรึกษา ( Consulting Service) ของ

ฝายตรวจสอบภายใน  

(๑๐)  กําหนดสิทธิของหนวยตรวจสอบภายในในการเขาถึงขอมูล ทรัพยสิน บุคลากร

และสถานท่ี และอํานาจในการขอขอมูลตามท่ีพิจารณาแลววาจําเปนในการ

ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ 

๕. ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในตองนําเสนอกฎบัตรตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือคณะกรรมการ กกท. เพ่ืออนุมัติ และควรมีการสอบทานกฎบัตรอยางนอยปละ 1 
ครั้ง ตามความเหมาะสม 

๖. ฝายตรวจสอบภายในควรปราศจากการแทรกแซงในการกําหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน และการรายงานผลการตรวจสอบ การแทรกแซงใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนควรรายงาน
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

๗. งานตรวจสอบภายในโดยท่ัวไปประกอบดวยงานตรวจสอบเพ่ือใหความเชื่อม่ันและงาน
ในการใหคําแนะนําปรึกษา ซ่ึงงานท้ังสองประเภทนี้ไมรวมอยูในงานการตรวจสอบ  
อ่ืนๆ เชน การสืบสวนเปนกรณีพิเศษ และงานท่ีไมใชงานตรวจสอบ ซ่ึงผูตรวจสอบอาจ
ใหคําปรึกษาในหลายประเภทตั้งแตการวิเคราะหการควบคุมท่ีสรางเขาไปในระบบท่ีอยู
ระหวางการพัฒนา การทํางานในคณะทํางานเพ่ือวิเคราะหการปฏิบัติงานและให
ขอเสนอแนะ เปนตน ผูตรวจสอบไมสามารถปฏิบัติงานท่ีมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนหรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท้ังนี้ ในภารกิจให
คําปรึกษาผูตรวจสอบควรทําความเขาใจกับผูบริหารเก่ียวกับ วัตถุประสงค ขอบเขต 
ความรับผิดชอบ และความคาดหวังอ่ืนๆ ของผูรับบริการ ในกรณีท่ีเปนเรื่องท่ีสําคัญ
ควรบันทึกเรื่องท่ีทําความเขาใจไวเปนลายลักษณอักษร 

๘. ผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติตามขอบเขตการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบดวยการสอบ
ทานกระบวนการในการปฏิบัติงานและประเมินความเพียงพอของนโยบาย ระเบียบวิธี
ปฏิบัติ และการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกํากับ
ดูแลเพ่ือ 
(๑) ประเมินผล และติดตามการดําเนินงานวาบรรลุตามวัตถุประสงคของ กกท.       

ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและประหยัด 
(๒) ระบุ และประเมินการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคในแตละระดับของการปฏิบัติงานของ กกท.โดยรวม หรือ
วัตถุประสงคของหนวยงานหรือของกิจกรรมท่ีทําการตรวจสอบ 

(๓) ใหคําแนะนําแกฝายบริหารเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
และมีการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน 

(๔) ใหเกิดความม่ันใจวาการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด มีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ 



(๕) ใหเกิดความม่ันใจวามีการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด (รวมท้ังการปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณ) ระเบียบวิธีปฏิบัติ กฎหมาย ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบายท่ีเก่ียวของ 

(๖) ใหมีการดูแลรักษาทรัพยสินขององคกรและผลประโยชนตาง ๆ มิใหเกิดความ
สูญเสียรวมท้ังเกิดการทุจริต ผิดปกติหรือคอรัปชั่น 

(๗) ใหเกิดความม่ันใจวาขอมูล บัญชีตาง ๆ รวมท้ังรายงานภายใน รายงานภายนอก 
และกระบวนการท่ีเก่ียวขอมีความครบถวน ถูกตอง และเชื่อถือได 

๙.   ผูตรวจสอบภายในควรใหความสนใจในประเด็นตาง ๆ เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลท่ีไดรับผลกระทบอยางมีสาระสําคัญจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของความเสี่ยง (risk environment) ของ กกท. 

๑๐. หากผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในหรือคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไมเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในและท่ีกําหนดไวคูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ
รัฐวิสาหกิจ ฉบับปรุงปรุง ป ๒๕๕๕ และคูมือของฝายตรวจสอบภายใน กกท.  ให
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับ
ขอเท็จจริง ผลกระทบตอขอบเขตและคุณภาพของรายงานและความเห็น และความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน หากคณะกรรมการตรวจสอบยอมรับขอจํากัดนี้ และใหบันทึกผล
การหารือไวเปนลายลักษณอักษร 

๑๑. ในกรณีท่ีฝายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกับการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมการปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน
ในองคกรอ่ืน เชน บริษัทในเครือ บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของ หรือในองคกรอ่ืนใด
ท่ีผลการปฏิบัติงานขององคกรนั้นเปนปจจัยสําคัญในการบรรลุวัตถุประสงคของ
รัฐวิสาหกิจ ใหผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในจัดใหมีระเบียบในการวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การบันทึกและจัดเก็บเอกสารประกอบการสรุปความเห็นในการปฏิบัติงาน
อยางครบถวน ถูกตอง 

12. ผูตรวจสอบภายในควรตัดสินใจวาจะปฏิบัติงานดวยตนเองเพ่ือแสดงความเห็น หรือ
เชื่อถือในผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในของบริษัทในเครือ บริษัทรวม และ
บริษัทท่ีเก่ียวของ หรือขององคกรอ่ืนใดท่ีผลการปฏิบัติงานองคกรนั้นเปนปจจัยสําคัญ
ในการบรรลุวัตถุประสงคของรัฐวิสาหกิจ 

๑๓. ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรจัดใหมีหลักเกณฑเก่ียวกับสิทธิของผูตรวจสอบ
ภายในในการขอขอมูลเพ่ือในการปฏิบัติงาน 

๑๔. ผูตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบดวยความระมัดระวัง
รอบคอบตามแนวทางการตรวจสอบท่ีกําหนดไว โดยใชความรูและความเชี่ยวชาญ
พิจารณาถึงความเสี่ยง ปจจัยท่ีทําใหเกิดการทุจริต และผลกระทบกรณีเกิดการทุจริต
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง แตอยางไรก็ตามการปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ตรวจสอบท่ีกําหนดนั้น ไมไดเปนการรับประกันวาจะคนพบการทุจริตได และผูตรวจ
สอบภายในไมมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ือคนหาทุจริต 



๑๕. การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตเปนความรับผิดชอบของผูบริหารในหนวยงาน   
ตางๆ ซ่ึงผูบริหารระดับสูงอาจแตงตั้งคณะทํางานท่ีรับผิดชอบในการคนหาและปองกัน
การทุจริตท่ีเปนอิสระข้ึนภายในองคกร ในกรณีท่ีมีการแตงตั้งคณะทํางานท่ีมีความเปน
อิสระข้ึน ควรกําหนดความสัมพันธระหวางผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในกับ
หัวหนาคณะทํางานคนหาและปองกันการทุจริตไวเปนลายลักษณอักษร โดยตองแบง
ขอบเขตงานใหชัดเจน 

๑๖. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรแจงตอคณะกรรมการตรวจสอบและฝายบริหาร
เก่ียวกับความจําเปนในการสืบสวนในรายละเอียดและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
หากพบการทุจริตหรือขอสงสัยหรือขอสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ 
หรือมีขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญในระบบการควบคุมภายใน และประเมนิผลกระทบ
ท่ีมีตอความเห็นเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกํากับดูแล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. แนวทางปฏิบัติดานความเปนอิสระของฝายตรวจสอบภายใน 
๑. กิจกรรมการตรวจสอบภายในเปนกิจกรรมท่ีมีความเปนอิสระ และผูตรวจสอบภายใน

ตองมีความเปนอิสระและความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๒. โครงสรางของฝายตรวจสอบภายใน กกท. 

(๑)  ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในตองมีสถานภาพอยางนอยเทียบเทากับผูบริหาร

ของฝายและสํานักของ กกท. หรือหัวหนาของหนวยงานสําคัญอ่ืนๆ ใน

รัฐวิสาหกิจ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองรายงาน

เก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูวาการ เพ่ือให

ม่ันใจไดวาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปนไปดวยความเปนอิสระ และเกิด

ประโยชนตามความมุงหมายอยางแทจริง โดยผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน

ควรตองหารือกฎบัตรของฝายตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบภายในตอ

ผูวาการกอนนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเห็นชอบและอนุมัติ 

(๒)  ฝายตรวจสอบภายในตองรายงานเก่ียวกับการบริหารงานตอผูวาการ เพ่ือ

สนับสนนุการปฏบิัติงานของฝายตรวจสอบภายในใหเปนไปดวยความราบรื่นและ

มีประสิทธิผล เชนการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีไดตามท่ี

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน 

 (๓)  การแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน เลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง และประเมินผลงานของ

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ สวนการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน เลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง 

และประเมินผลงานของผูตรวจสอบภายใน อยูภายใตการดําเนินการของ

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน โดยการหารือกับผูวาการ กอนนําเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณา และดําเนินการตามข้ันตอน 

(๔)  คณะกรรมการตรวจสอบและผูวาการจะแตงตั้งใหผูอํานวยการฝายตรวจสอบ

ภายในและผูตรวจสอบภายในไปรักษาการตําแหนงอ่ืนหรือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใน

ขณะเดียวกันไมได และจะมอบหมายใหผูบริหารจากหนวยงานอ่ืนมาดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในในขณะเดียวกันไมได ท้ังนี้ เพ่ือดํารง

ความเปนอิสระของฝายตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติงานและการแสดง

ความเห็น 

(๕)  ผูตรวจสอบภายในจะตองมีความเปนอิสระจากกิจกรรมท่ีตนตรวจสอบ เพ่ือให

การปฏิบัติหนาท่ีเปนไปดวยความเท่ียงธรรม ปราศจากอคติ รวมท้ังตองไม

ตรวจสอบงานท่ีตนเคยทําหนาท่ีบริหารหรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลา 1 ป 

กอนทําการตรวจ 

(๖)  บทบาทและความรับผิดชอบของฝายตรวจสอบภายในตองกําหนดไวเปนลาย

ลักษณอักษรในกฎบัตร โดยมีขอบเขตการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบดวยการสอบ



ทานกระบวนการในการปฏิบัติงานและประเมินความเพียงพอของนโยบาย 

ระเบียบวิธีปฏิบัติ การปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การ

กํากับดูแล การกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน กฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับ การสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือปองกันการทุจริตภายในองคกร 

รวมท้ังการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

(๗)  ผูบริหารและผูเก่ียวของทุกฝายควรรับทราบและเขาใจในบทบาทและความ

รับผิดชอบของฝายตรวจสอบภายใน 

 (๘)  ฝายตรวจสอบภายในควรมีบุคลากรอยางนอย 1 คน ท่ีมีวุฒิบัตรผูตรวจสอบ

ภายในวิชาชีพรับอนุญาต หรือวุฒิบัตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอกับวิชาชีพการตรวจสอบ

ภายใน 

๓.  โครงสรางองคกรท่ีมีความเปนอิสระ  
(1)   ฝายตรวจสอบภายในรายงานตอผูวาการและคณะกรรมการตรวจสอบดังตอไปนี ้

๑.๑ การรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบตอง
นําเสนอตอผูบริหารหนวยรับตรวจและผูบริหารระดับสูงท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง
ผูวาการเพ่ือดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และสรุปประเด็นสําคัญไว
ในรายงานรายไตรมาสเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูวาการ  

๑.๒  ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในตองนําเสนอกฎบัตรของฝายตรวจสอบ
ภายในและแผนการตรวจสอบภายในตอผูวาการ กอนนําเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ืออนุมัติ 

๑.๓ สายการรายงานเรื่องเก่ียวกับการบริหาร ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน
ตองนําเสนอตอผูวาการเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณ งานธุรการ  การ
ประสานงานเพ่ือปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนท่ีกําหนด รวมถึงการแตงตั้ง 
โยกยาย ถอดถอน กําหนด คาตอบแทนและพิจารณาความดีความชอบของ 
ผูตรวจสอบภายใน ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

(๒)  คณะกรรมการตรวจสอบ และผูวาการจะมอบใหบุคคลอ่ืนควบคุมดูแล และ
ปกครองบังคับบัญชาฝายตรวจสอบภายในแทนผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน
ไมได  และจะแตงตั้งใหผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในรักษาการในตําแหนง
อ่ืนในขณะเดียวกันไมได หรือแตงตั้งผูอ่ืนรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการฝาย
ตรวจสอบภายในในขณะเดียวกันไมได 

(๓)  ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรเขารวมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดอยางเปนอิสระและมีการหารืออยางตรงไปตรงมาโดยไมมีฝายบริหารเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

(๔)  ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในสามารถขอเขาพบเพ่ือรายงานการปฏิบัติงาน
หรือปญหาตาง ๆ ตอคณะกรรมการตรวจสอบ และโดยเฉพาะอยางยิ่งประธาน



คณะกรรมการตรวจสอบไดตลอดเวลา ซ่ึงจะชวยใหเกิดความม่ันใจในความเปน
อิสระมากข้ึน 

(๕)  ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในตองรายงานผลการตรวจสอบหรือคําแนะนํา
ปรึกษาตอผูวาการและผูบริหารหนวยรับตรวจท่ีเก่ียวของตามความเหมาะสมและ
สรุปเสนอคณะกรรมการตรวจสอบใหรับทราบ 

(๖)  ฝายตรวจสอบภายในรายงานตอผูวาการเก่ียวกับการบริหารฝายตรวจสอบภายใน
หรืองานธุรการ เพ่ือสนับสนุนใหการปฏิบัติงานประจําวันเปนไปไดอยางราบรื่น 
และมีประสิทธิผล 

(๗)  คณะกรรมการ กกท. เปนผูอนุมัติงบประมาณของฝายตรวจสอบภายใน ซ่ึงการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณจะตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในใหบรรลุผลตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ 

 (๘)  ฝายตรวจสอบภายในมีสิทธิในการขอและไดรับขอมูล เอกสารท่ีจําเปนและ
เก่ียวของ รวมท้ังทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 

๔. สถานภาพของผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน  
(๑)  ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูวา

การ เพ่ือสนับสนุนใหฝายตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในไดอยางมีประสิทธิผล 

 (๒)  ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในจะตองมีสถานภาพสูงพออยางนอยเทียบเทา
กับผูอํานวยการฝายและสํานัก เพ่ือชวยในการหารือและเจรจาผลการตรวจสอบ
ภายในกับผูบริหารระดับสูงของ กกท. ไดอยางมีประสิทธิผล 

 (๓)  คณะกรรมการตรวจสอบรบัผิดชอบในการใหความเห็นเก่ียวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน การแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน กําหนดคาตอบแทนและพิจารณา
ความดีความชอบประจําปของผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน โดยอาจไดรับ
ขอมูลจากฝายบริหารเพ่ือประกอบการพิจารณาหรือพิจารณารวมกับฝายบริหาร
กอนนําเสนอตอคณะกรรมการ กกท. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

๕.  ความเปนอิสระและความเท่ียงธรรมของผูตรวจสอบภายใน  
(๑)  ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาท่ีดาน

ทัศนคติท่ีเท่ียงธรรม ไมมีอคติ มีความซ่ือสัตย สุจริต และควรหลีกเลี่ยงความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และไมควรใหมีปจจัยใดๆ ท่ีมีผลกระทบตอการใช
วิจารณญาณเขามาเก่ียวของ 

(๒)  ความเปนอิสระและความเท่ียงธรรม สามารถแสดงใหเห็นไดในการสอบทาน
กิจกรรมตางๆ ท่ีผูตรวจสอบภายในเคยมีความรับผิดชอบในการบริหารมากอน   
ผูตรวจสอบภายในไมควรไดรับมอบหมายใหไปชวยปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไมใชงานท่ี
เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน หรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือให
ความเชื่อม่ันในกิจกรรมท่ีตนเคยทําหนาท่ีบริหารหรือมีสวนเก่ียวของในระยะเวลา 
1 ป กอนการตรวจสอบ และในกิจรรมใดๆ ท่ีผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน
เห็นวาอาจมีผลกระทบตอความเปนอิสระ และความเท่ียงธรรมของผูตรวจสอบ
ภายใน เชน งานตรวจสอบกอนจาย งานประจํา หรือการเปนกรรมการใน



คณะกรรมการตางๆ อยางไรก็ตาม ผูตรวจสอบภายในยังอาจปฏิบัติหนาท่ีให
คําปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติงานในกิจกรรมท่ีตนเคยรับผิดชอบมากอนได 

(๓)  ในการปฏิบัติงานท่ีตองใชเวลานานหลายป หรือการปฏิบัติงานตรวจสอบเปน
ประจําทุกงวด ควรพิจารณาสับเปลี่ยนผูตรวจสอบภายในอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือให
เกิดความเปนอิสระและความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงาน แตไมควรมีการ
สับเปลี่ยนบอยเกินไปจนทําใหขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน การสับเปลี่ยน
โดยท่ัวไปควรจําทําอยางนอยทุก 3 – 5 ป 

(๔)  ผูบริหารหนวยรับตรวจท่ีเก่ียวของมีความรับผิดชอบในการยอมรับและปฏิบัติตาม 
หรือการไมยอมรับคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะจากการตรวจสอบของผูตรวจสอบ
ภายใน ในการปฏิบัติงานในภายหลังผูตรวจสอบภายในจะตองไมมีอคติกับ
ผูบริหารหนวยรับตรวจ ไมวาผูบริหารหนวยรับตรวจจะยอมรับหรือไมยอมรับ
คําแนะนําและขอเสนอแนะท่ีตนไดเคยเสนอไวครั้งกอน 

 (๕)  ในกรณีท่ีฝายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอ่ืนนอกเหนือจากงาน
ตรวจสอบภายใน ควรจัดใหมีการสอบทานการปฏิบัติงานเพ่ือใหความเชื่อม่ันแก
กิจกรรมท่ีผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในรับผิดชอบ โดยการสอบทานดังกลาว
ควรควบคุมดูแลโดยหนวยงานอ่ืนท่ีไมมีสวนเก่ียวของกับงานตรวจสอบภายใน 

๖. ความเปนอิสระของบุคคลภายนอกท่ีเขามาปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบ 
(๑)  หากบุคคลภายนอกเขามาปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบภายใน และใหบริการอ่ืนแก 

กกท.พรอมกันดวย อาจทําใหความเปนอิสระและความเท่ียงธรรมดอยลงไปได 
คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกท่ีมีการ
ปฏิบัติงานหลายประเภทใหแก กกท.วาจะมีผลกระทบตอความเปนอิสระและ
ความเท่ียงธรรมหรือไม หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติให
บุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงานหลายประเภทใหแก กกท. ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ใหบุคคลภายนอกเปดเผยรายละเอียดการปฏิบัติงานนั้นไวเปนลายลักษณ
อักษร 

(๒)  บุคคลภายนอกท่ีเขามาปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบภายในไมควรมีความรับผิดชอบ  
ในการบริหารงานของ กกท. นั้น 

๗.  การเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน  
(๑)  หากความเปนอิสระหรือความเท่ียงธรรมถูกกระทบท้ังโดยขอเท็จจริงหรือโดย

พฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็น ผูตรวจสอบภายในตองเปดเผยรายละเอียดของ
ผลกระทบตอผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน และรายงานตอบุคคลท่ีเก่ียวของ 
เชน คณะกรรมการตรวจสอบ ผูวาการ ผูบริหารหนวยรับตรวจท่ีเก่ียวของท่ีเปน
ผูรับรายงาน เปนตน ลักษณะของการเปดเผยนั้นข้ึนอยูกับลักษณะของผลกระทบ 
หากผูตรวจสอบภายในคิดวาอาจมีผลกระทบตอความเปนอิสระหรือความเท่ียง
ธรรมในการนําเสนอคําแนะนํา จะตองเปดเผยรายละเอียดตอผูท่ีไดรับคําแนะนํา
กอนท่ีจะดําเนินการปฏิบัติหนาท่ีใหคําแนะนําหรือกอนการเริ่มโครงการหรือ    
การสอบทาน 



(๒)  ผูตรวจสอบภายในแตละคนจะตองเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจมี
ข้ึนจากการปฏิบัติงานตรวจสอบตอผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน ความ
ขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนรวมถึงจากการเคยเปนผูบริหารใหกิจกรรมท่ี
ตนไดรับมอบหมายใหไปทําการตรวจสอบและความสัมพันธสวนบุคคลกับ
ผูบริหารกิจกรรมนั้น 

(๓)  ผูตรวจสอบภายในควรวางแผนมอบหมายงานตรวจสอบภายในเพ่ือลดความเสี่ยง
จากความขัดแยงทางผลประโยชนตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. แนวทางปฏิบัติดานความสัมพันธกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
๑.  คณะกรรมการการ กกท.เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหนาท่ีในการ

กํากับดูแลใหรายงานทางการเงินมีความนาเชื่อถือ ใหการกีฬาแหงประเทศไทยมีระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี การปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบนี้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
ดําเนินการโดยการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายในและการหารือ
รวมกับฝายบริหาร ผูสอบบัญชี และบุคคลท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ 

๒.  คณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทยมอบใหคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
(๑)  สอบทานกฎบัตร ขอบเขตการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของฝายตรวจสอบ

ภายในและอนุมัติ 
(๒)  สอบทานโครงสรางองคกรของฝายตรวจสอบภายใน 
(๓)  ประเมินประสทิธิผลของกลยุทธการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบภายในท่ี

กําหนดตามความเสี่ยงขององคกร 
(๔)  พิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน และการเปลี่ยนแปลงท่ีมีสาระสําคัญของ

แผนการตรวจสอบและอนุมัติ 
(๕)  สอบทานรายงานรายไตรมาสท่ีหนวยตรวจสอบภายในจัดทําข้ึนเพ่ือรายงานความ

คืบหนาในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบท่ีกําหนด สรุปประเด็นสําคัญท่ี
พบจากการตรวจสอบระหวางงวด และประเด็นอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

(๖)  สอบทานความเพียงพอท่ีฝายบริหารยอมรับและปฏิบัติตามคําแนะนําปรึกษาและ
ขอเสนอแนะของหนวยตรวจสอบภายใน 

(๗)  จัดใหมีกระบวนการเพ่ือม่ันใจในคุณภาพของการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบ
ภายในและพิจารณาผลการดําเนินการตามกระบวนการดังกลาว 

(๘)  ใหความเห็นตอคณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทยอนุมัติแตงตั้ง โยกยาย 
ถอดถอน กําหนดคาตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบของผูอํานวยการ
ฝายตรวจสอบภายใน โดยอาจพิจารณารวมกันกับผูวาการ 

(๙)  พิจารณาและใหความเห็นเก่ียวกับการแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน การพิจารณา
ความดีความชอบและคาตอบแทนของบุคลากรของฝายตรวจสอบภายใน รวมถึง
การนําเสนอเพ่ือขออนุมัติงบประมาณในดานตางๆ เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของ
ฝายตรวจสอบภายใน เชนการพัฒนาและฝกอบรม การจัดหาอุปกรณและ
เครื่องมือชวยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เปนตน เพ่ือใหผูวาการนําไปดําเนินการ
สรรหาบุคลากร จัดสรรงบประมาณ หรือดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของตอไป 

(๑๐) สอบทานทักษะ ประสบการณ และความรูความสามารถของผูท่ีดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 

(๑๑) สอบทานแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของ      
ฝายตรวจสอบภายในและอนุมัติ 

(๑๒) สงเสริมความสัมพันธระหวางผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีจากสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน  



๓.  ความสัมพันธระหวางผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
(๑)  ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ตองเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ยกเวนคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวาหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในไมควรเขารวมประชุมในการประชุม
ครั้งนั้นๆ หรือเฉพาะบางวาระการประชุม เหตุผลของการไมไดรับอนุญาตใหเขา
รวมประชุมควรบันทึกเปนลายลักษณอักษร 

(๒) ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรไดมีการหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนการเฉพาะโดยไมมีฝายบริหารอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

(๓) ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในรายงานวัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน 
อํานาจ และภาระหนาท่ี ตลอดจนผลการดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
รวมท้ังระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ี กกท. เผชิญอยู และการควบคุมภายในท่ีมีอยู 
การกํากับดูแลกิจการและอ่ืนๆ ตอคณะกรรมการตรวจสอบ และผูวาการอยาง
นอยปละ ๑ ครั้ง  

(๔) ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในสามารถเขาพบประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือหารือประเด็นตางๆ ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. แนวทางปฏิบัติดานความสัมพันธกับฝายบริหาร ผูสอบบัญชี 

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรหารอืและวางแผนการตรวจสอบภายในรวมกับ
ผูบริหาร ผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี เพ่ือใหม่ันใจวาแผนการตรวจสอบภายในและการ
ดําเนินการตางๆ ครอบคลุมประเด็นเก่ียวของอยางมีประสิทธิผลและเกิดความซํ้าซอนนอยท่ีสุด 

ความสัมพันธกับฝายบริหาร 
๑. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการแกฝายบริหาร 

ดังนั้นกลยุทธ แผนการตรวจสอบและรายงานควรมีจุดมุงหมาย เพ่ือสรางประโยชน
สูงสุดแกฝายบริหารโดยไมขัดแยงตอความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในท่ีมีตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

๒.   ในกรณีท่ีฝายบริหารขอใหฝายตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในในประเด็นเฉพาะเรื่องนอกเหนือจากกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
ประจําป ใหผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในพิจารณาความเหมาะสมวาจะมีความ
ขัดแยงกับขอบเขตและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีมีตอ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือไม หากหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในพิจารณา
ดําเนินการตามท่ีฝายบริหารรองขอ ใหนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการตรวจสอบดวย 

๓.  ความสัมพันธระหวางผูตรวจสอบภายในและผูบริหารหนวยรับตรวจเปนสิ่งสําคัญ    
ฝายบริหารและพนักงานทุกระดับในองคกรควรมีความเชื่อม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต 
ความเปนอิสระและความรู ความสามารถ ของผูตรวจสอบภายใน 

๔.  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจะตองมีการวางแผนการปฏิบัติงานรวมกับฝายบริหาร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกําหนดเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน(ยกเวนในกรณีท่ีเปน
การตรวจสอบโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ซ่ึงอาจจําเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคใน
การตรวจสอบ) 

๕.   ลักษณะงานหรือกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในตองเสนอตอผูวา
การ มีดังตอไปนี้ 
(๑)  รายงานผลการตรวจสอบในกิจกรรมตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในแผนการตรวจสอบ 

และหรือรายงานรายไตรมาสท่ีฝายตรวจสอบภายในจัดทําข้ึนเพ่ือรายงานความ
คืบหนาในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบท่ีกําหนด สรุปประเด็นสําคัญท่ี
พบจากการตรวจสอบระหวางงวด และประเด็นอ่ืนๆตามความเหมาะสม ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับความเห็นชอบของผูวาการตองการไดรับรายงานท้ังสองฉบับ หรือเฉพาะ
รายงานสรุปประเด็นสําคัญท่ีพบและขอเสนอท่ีสําคัญจากการตรวจสอบระหวาง
งวดเทานั้น 

(๒)  การหารือเก่ียวกับกลยุทธ แผนการตรวจสอบ กฎบัตรของฝายตรวจสอบภายใน
และรายงานผลการตรวจสอบ 

(๓)  งบประมาณท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน เพ่ือใหสอดคลอง
กับแผนการตรวจสอบภายในท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 



(๔)  การแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน กําหนดคาตอบแทน และพิจารณาความดี
ความชอบของผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน โดยเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการ กกท. 

(๕)  การแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน กําหนดคาตอบแทน และผลการปฏิบัติงานของ
ผูตรวจสอบภายในท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

๖.  หากมีขอสงสัยหรือขอสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือใหมีการคนหาทุจริตการ
ตัดสินใจท่ีจะใหมีบุคคลภายนอก เชน ตํารวจเขามารวมในการคนหาหรือสอบสวนควร
เปนความรับผิดชอบของผูบริหารหนวยรับตรวจ ผูบริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการ
กกท. หากผูตรวจสอบภายในเห็นวาผูบริหารหนวยรับตรวจ หรือผูบริหารระดับสูงไมได
ดําเนินการอยางเหมาะสม ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรรายงานตอ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยทันที 

๗.   ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในจัดทํารายงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูวาการ โดยระบุวัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน อํานาจ และ
ภาระหนาท่ี ตลอดจนผลการดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดไว รวมท้ังระบุความ
เสี่ยงท่ีสําคัญท่ี กกท.เผชิญอยู และการควบคุมภายในท่ีดี การกํากับดูแลกิจการและอ่ืน ๆ  

ความสัมพันธกับผูสอบบัญชี 
๑.   ผูตรวจสอบภายในควรประชุมหารือกับผูสอบบัญชีอยางสมํ่าเสมอเพ่ือหารือเก่ียวกับ

แผนการตรวจสอบ และประเด็นอ่ืนท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงานเพ่ือลดความซํ้าซอน
ของการปฏิบัติงานในกิจกรรมหรือวัตถุประสงคเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการท่ีผูสอบ
บัญชีสามารถใชงานของผูตรวจสอบภายในเพ่ือแสดงความเห็นหรือเปนสวนหนึ่งของ
งานสอบบัญชีไดโดยไมกระทบตอความเปนอิสระหรือไมทําใหการใชวิจารณญาณของ
ผูสอบบัญชีเบี่ยงเบนไป การหารือเปนการทําความเขาใจรวมกันเก่ียวกับเทคนิคในการ
ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ และการประสานงานในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

๒.  ในกรณีท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับผูสอบบัญชี ผูอํานวยการฝายตรวจสอบ
ภายในควรขอคําแนะนําหรือเสนอประเด็นเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชนของ
ผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการดําเนินการแกไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕. แนวทางปฏิบัติดานบุคลากร การพัฒนาและการฝกอบรม 
     ฝายตรวจสอบภายในควรมีจํานวนผูตรวจสอบภายใน ระดับของเจาหนาท่ีคุณสมบัติ
และประสบการณในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคและมาตรฐานอยางเพียงพอและ
เหมาะสม การมอบหมายงานตรวจสอบภายในควรพิจารณาตามความเชี่ยวชาญและความ
ระมัดระวังรอบคอบ 
๑.  ผูตรวจสอบภายในควรมีความรู ทักษะ และความสามารถอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือปฏิบัติงาน

ตามท่ีไดรับมอบหมาย ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินการ เพ่ือใหม่ันใจไดวาฝายตรวจสอบภายในมีบุคลากรท่ีมีความรู ทักษะ 
คุณสมบัติและประสบการณในการปฏิบัติงานใหไดตามวัตถุประสงคการตรวจสอบและ
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว นอกจากนี้ยังเปนผูกําหนดทักษะของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในท่ีจําเปนของหนวยงานและจัดใหมีแนวทางในการสนับสนุนการ
เสริมสรางทักษะ ความรูความสามารถของผูตรวจสอบภายในดวย 

๒.   ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบในการสรรหาบุคลากรท่ีมี
คุณสมบัติ คุณลักษณะท่ีเหมาะสม รวมท้ังการไดรับการอบรมทางวิชาชีพดวย 

๓.   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบในการกําหนดขนาด จํานวน ผูตรวจสอบ
ภายใน ระดับของเจาหนาท่ี คุณสมบัติและประสบการณในการปฏิบัติงาน และสอบ
ทานใหอยูในระดับท่ีเพียงพอและเหมาะสมอยูตลอดเวลา 

๔.   ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรจัดใหมีการใหคําแนะนําและชวยเหลือในกรณีท่ี
ผูตรวจสอบภายในขาดความรู ทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในอาจปฏิเสธการปฏิบัติงานใหคําแนะนํา
ปรึกษา หากไมมีผูตรวจสอบภายในท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม หรือาจขอคําแนะนําและ
ความชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ ตามความจําเปนในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

๕.   ผูวาการตองสงเสริมและสนับสนุนใหผูตรวจสอบภายในพัฒนา  ความรู ทักษะและ
ความสามารถของตนเองโดยการเขารวมในการพัฒนาและอบรมทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง 

๖.   ผูตรวจสอบภายในควรไดรับการฝกอบรมอยางเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีตามความ
รับผิดชอบและดํารงความสามารถทางวิชาชีพโดยการเขารวมในการพัฒนาทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง ผูตรวจสอบภายในทุกคนควรเก็บรักษาบันทึกการเขาฝกอบรมของตนเอง 

๗. ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรดําเนินการเพ่ือใหม่ันใจไดวามีแนวทางเก่ียวกับ
การดํารงและพัฒนาความรูความสามารถของผูตรวจสอบภายในเปนลายลักษณอักษร 
และควรติดตามการปฏิบัติตามแนวทางนั้นอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 



๖. แนวทางปฏิบัติดานการวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ 
1. ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการจัดทําแผนการตรวจสอบ สําหรับ 

3 – 5 ป และแผนการตรวจสอบประจําปตามความสี่ยงของ กกท. และเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยแผนการตรวจสอบนี้จะตองระบุถึง
การสอบทาน และการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความประหยัด เก่ียวกับ
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกํากับดูแลทีดี 

2. ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในตองบริหารกิจกรรมการตรวจสอบภายเพ่ือใหม่ันใจ
ไดวางานตรวจสอบภายในเปนประโยชนตอ กกท. โดยจัดทําแผนการตรวจสอบท่ีมี  
กลยุทธมุงเนนการสรางมูลคาเพ่ิมแกผูบริหารหนวยรับตรวจ ผูบริหารระดับสูง และ
คณะกรรมการตรวจสอบของ กกท. โดยการปฏิบัติงานตรวจสอบในการวิเคราะห สอบ
ทาน ใหขอเสนอแนะ 

3. แผนการตรวจสอบจัดทําข้ึนโดยมีระยะเวลา 3 – 5 ป ซ่ึงสอดคลองกับผลการประเมิน
ความเสี่ยงของ กกท. และครอบคลุมถึงกิจกรรมหรือกระบวนการทางธุรกิจทุกกิจกรรม
หรือทุกกระบวนการ การทบทวนความเหมาะสมของแผนการตรวจสอบจะตอง
ดําเนินการเปนประจําทุกป 

4. แผนการตรวจสอบจัดข้ึนตามกระบวนการประเมินระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยูภายหลัง
การจัดการ เชน กิจกรรมหรือกระบวนการใดท่ีมีความเสี่ยงเหลืออยูภายหลังการ
จัดการในระดับสูงมากจะตองจัดใหมีการตรวจสอบทุกป หรือปละ 2 ครั้ง กิจกรรม
หรือกระบวนการใดท่ีมีความเสี่ยงเหลืออยูภายหลังการจัดการในระดับสูงจะตองจัดให
มีการตรวจสอบอยางนอย 2 ครั้งใน 3 ป กิจกรรมหรือกระบวนการใดท่ีมีความเสี่ยง
เหลืออยูในระดับปานกลางจะตองจัดใหมีการตรวจสอบอยางนอย 1 ครั้งใน 3 ป และ
กิจกรรมหรือกระบวนการใดท่ีมีความเสี่ยงเหลืออยูในระดับต่ําไมตองระบุในแผนการ
ตรวจสอบ เปนตน ซ่ึงจะชวยในการจัดสรรทรัพยากรการตรวจสอบภายในใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้แผนการตรวจสอบยังนํามาใชในการ
จัดทํางบประมาณของหนวยตรวจสอบภายใน เพ่ือนําเสนอตอผูวาการเพ่ือพิจารณา
และอนุมัติงบประมาณ 

5. ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรหารือกับผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกับแผนการตรวจสอบและการจัดสรรทรพัยากรการตรวจสอบ รวมท้ัง
การเปลี่ยนแปลงระหวางงวดท่ีมีสาระสําคัญ ขอจํากัดและผลกระทบจากขอจํากัดดาน
ทรัพยากร 

6. แผนการตรวจสอบสมควรไดรับความเห็นชอบจากผูวาการกอนไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และหรือคณะกรรมการ กกท. โดยแผนการตรวจสอบจะตอง
ระบุการจัดสรรทรัพยากรและเวลาในการปฏิบัติงานไปยังกิจกรรมท่ีจะตองทําการ
ตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง อยางไรก็ตามหากไมสามารถจัดสรร
ทรัพยากรและเวลาตามความเสี่ยงได แผนการตรวจสอบภายในควรระบุถึงการยอมรับ
ความเลี่ยงหรือกิจกรรมหรือประเด็นท่ีการตรวจสอบไมสามารถคลอบคลุม อันเนื่องมาจาก
การขาดทรัพยากรซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอแผนการตรวจสอบ
ในลักษณะนี้ดวย 



7. ในการพิจารณาตกลงปฏิบัติงานเพ่ือใหคําแนะนําปรึกษา ผูอํานวยการฝายตรวจสอบ
ภายใน ควรพิจาณาความเปนไปไดในการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง การสราง
มูลคาเพ่ิมและการปรับปรุงในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานใหคําปรึกษานี้ควรรวมอยู
ในแผนการตรวจสอบภายในลกัษณะนีด้วย 

8. แผนการตรวจสอบสําหรับ 3 – 5 ป และแผลการตรวจสอบประจาํป ควรไดรับการ
สอบทานและการปรับปรุงตามความเหมาะสม และควรพิจารณากิจกรรมการ
ตรวจสอบท่ีจําเปนแตไมสามารถกําหนดไดในขณะการจัดทําแผนการตรวจสอบ  
การเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบท่ีมีสาระสําคัญควรไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจและหรือคณะกรรมการ กกท. 

9. ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในจะตองจัดใหมีกระบวนการในการติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบสําหรับ 3 – 5 ป และแผนการตรวจสอบประจําป 
และจัดใหมีการรายงานความคืบหนาการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบตอผูวาการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

10. ข้ันตอนการจัดทําแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ 

                              
11. ข้ันตอนการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป 3 – 5 ป และแผนประจําป 

(1)  หารือรวมกับผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับประเด็นท่ี
ฝายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบคาดหวังวาฝายตรวจสอบภายใน ควรจะ
ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีวางแผน การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจท่ีสําคัญ และ
ประเด็นท่ีมีความเสี่ยงสูง เพ่ือใหฝายตรวจสอบภายในสามารถวางแผนได
ครอบคลุมและเกิดประโยชนแกฝายบริหารอยางเต็มท่ี และกําหนดลักษณะงานท่ี
จะดําเนินการและสงมอบใหกับผูวาการในระหวางงวดท่ีวางแผน เชน การลด
ปริมาณงานตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ และเพ่ิมเติมการตรวจสอบเพ่ือ



สรางมูลคาเพ่ิมใหกับ กกท. หรือชวยผูวาการในโครงการประเมินการควบคุมดวย
ตนเอง เปนตน 

(2)  รวบรวมขอมูลเพ่ือศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับดานกีฬา ความเสี่ยง และ
เปาหมายหรือวัตถุประสงคของ กกท. ซ่ึงอาจหมายความรวมถึงการหารือรวมกับ
ฝายบริหารเก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงของ 
กกท. และการรวบรวมขอมูลความเสี่ยงจากฐานขอมูลดานตางๆ เชน แผนพัฒนา
การกีฬาแหงชาติ และแผนยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย แผนการบริหาร
ความเสี่ยงประจําปงบประมาณ สิ่งท่ีผูบริหารคาดหวัง แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในระดับองคกร รายงานการประชุมของคณะกรรมการ  กกท.   
แผนการใชจายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป
งบประมาณ การสัมภาษณหนวยรับตรวจเพ่ือหาความเสี่ยงของผูบริหารแตละ
สายงาน  ผลการวิเคราะหจากรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปบัญชี 
ขอสังเกตสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ขอมูลสภาพแวดลอมในสถานการณ
ปจจุบัน รายงานผลการตรวจสอบปท่ีผานมา และผลการติดตามการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะเพ่ือประกอบการวางแผนการตรวจสอบ 

(3)  ประเมินความเสี่ยงของ กกท. และพรอมท้ังจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมท่ี
ตองการจะตรวจสอบ รายละเอียดระบุไวในวิธีการประเมินความเสี่ยง  

(4)  จัดทําแผนการตรวจสอบสําหรับ 3 – 5 ป และแผนการตรวจสอบประจําป ซ่ึง
จัดทําข้ึนตามผลการประเมินความเสี่ยงท่ีดําเนินการในขอ (3) ขางตน พรอมท้ัง
หารือกับฝายบริหารและพิจาณาทรัพยากรท่ีจําเปนในการตรวจสอบ 

(5)  นําเสนอแผนการตรวจสอบสําหรับ 3 – 5 ป และแผนการตรวจสอบประจําป
เสนอตอผูวาการ เพ่ือพิจารณากอนนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและหรือ
คณะกรรมการ กกท.เพ่ืออนุมัติ 

(6)  การทบทวน แกไขปรับปรุงแผนการตรวจสอบตามความจาํเปน และเหมาะสม 
เชน การเพ่ิมหนวยธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงคของ กกท. หรือ
การเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง ซ่ึงการทบทวน ปรับปรับปรุงแกไขแผนการตรวจสอบ
นี้จะตองนําเสนอตอผูวาการเพ่ือพิจารณาและนําเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหรือคณะกรรมการ กกท. เพ่ืออนุมัติ 

12. การประเมินความเสี่ยงเพ่ือจัดทําแผนการตรวจสอบ   
(1)  วัตถุประสงคหลักในการประเมินความเสี่ยงคือการปรับปรุงแผนการตรวจสอบให

สอดคลองกับความเสียงท่ีสําคัญของ กกท. และใชในการจัดสรรทรัพยากร
ตรวจสอบภายในไปยังกิจกรรมตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 

(2)  ความเสี่ยง หมายถึงเหตุการณหรือปจจัยตางๆ ท้ังท่ีเกิดภายในและภายนอกของ
รัฐวิสาหกิจท่ีอาจทําใหวัตถุประสงคของ กกท.ไมบรรลุผล ความเสี่ยงหมายความ
รวมถึงสิ่งตางๆท่ีไมดีอาจจะเกิดข้ึน (ความเสี่ยงท่ีเปนอุปสรรค) หรือผลท่ีเกิดข้ึน
ไมเปนไปตามคาดหวัง (ความเสี่ยงท่ีเปนความไมแนนอน) หรือสิ่งท่ีดีท่ีอาจจะไม
เกิดข้ึน (ความเสี่ยงท่ีเปนการสูญเสียโอกาส) 



(3)  ความเสี่ยงเม่ือพิจารณาตามการจัดการแลวแบงเปน 2 ประเภท คือ 
(3.1) ความเสี่ยงตามลักษะหรือกิจกรรมรายนั้นๆ (Inherent Risk) เปนความเสี่ยง

กอนท่ีจะพิจารณาถึงการจัดการหรือการควบคุม เชน ความเสี่ยงภายนอก
จากการแขงขันในตลาด เศรษฐกิจ การเมือง หรือความเสี่ยงภายในจาก
การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร การออกผลิตภัณฑหรือบริการใหม เปนตน 

(3.2)  ความเสี่ยงท่ีเหลืออยูภายหลังการจัดการหรือการควบคุม (Residual Risk) 
ซ่ึงเปนความเสี่ยงตามลักษณะหรือธรรมชาติของความเสี่ยงนั้นๆท่ีมีการ
จัดการหรือการควบคุมเพ่ือใหความเสี่ยงนั้นลดลงโดยการจัดใหมีการ
ควบคุมภายในท่ีมี ซ่ึงการจัดทําแผนการตรวจสอบจะพิจาณาความเสี่ยงท่ี
เหลืออยูภายหลังการจัดการนี้ 

(4)  ความเสี่ยงเม่ือพิจารณาตามระดับภายในองคกรแลว สามารถแบงเปน 4 ระดับ 
ซ่ึงแตในระดับนั้นจะใชหลักการและวิธีในการประเมินความเสี่ยงเหมือนกัน ซ่ึงได
กลาวไวในเลมวิธีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือจัดทําแผนฯ  ผูตรวจสอบภายใน
จะตองประเมินความเสี่ยงในแตระดับข้ึนอยูกับข้ันตอนท่ีกําลังดําเนินการวาอยูใน
ระดบัการวางแผนการตรวจสอบสําหรับ 3 – 5 ป หรือการวางแผนการ
ตรวจสอบในระดับหนวยธุรกิจหรือการวางแผนการตรวจสอบในระดับกิจกรรม 

(5)  การประเมินความเสี่ยงในระดับขององคกร (Enterprise Level) เปนการกําหนด
วัตถุและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอ กกท. ในภาพรวมเพ่ือใชในการ
จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป 3 – 5 ป 

(6)  การประเมินความเสี่ยงในระดับหนวยงาน ( Business Unit Level) เปนการ
กําหนดกระบวนการ หนาท่ี หรือหนวยงานในรายละเอียดท่ีมากข้ึน ซ่ึงข้ึนอยูกับ
ความซับซอนของโครงสรางของแตละรัฐวิสาหกิจ และจะนํามาใชประโยชนใน
การกําหนดแผนการตรวจสอบประจาํป ท้ังนี้ฝายตรวจสอบภายในไดแบงองคกรท่ี
รับการตรวจสอบเปนฝายและสํานักตางๆ 

(7)  การประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม (Activity or Auditable Unit Level) 
ใชในการกําหนดแนวทางการตรวจสอบในระดับยอยท่ีสุดในการวางแผนการ
ตรวจสอบ ซ่ึงอาจเปนในระดับกระบวนการ หรือกลุมงาน หรือกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งก็ได ท้ังนี้ฝายตรวจสอบภายในไดแบงองคกรท่ีรับการตรวจสอบเปน
ฝายและสํานักตางๆ เพ่ือกําหนดกิจกรรมใหครอบคลุมท่ัวท้ังองคกร  ซ่ึงม่ันใจไดวา
กระบวนงานท้ังหมดขององคกรไดรับการพิจารณาอยางครบถวนและม่ันใจวา
ขอบเขตท่ีระบุนั้นมีการพิจารณาอยางเปนระบบ 

13. วิธีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือจัดทําแผนการตรวจสอบ  
(1) ทบทวนการกําหนดขอบเขตกระบวนการท้ังหมดขององคกร หรือ Audit 

Universe เพ่ือระบุขอบเขตความรับผิดชอบของงานตรวจสอบท้ังหมดท่ีมีใน
องคกร และระบุฝายและสํานักท่ีเก่ียวของตอกระบวนการในการดําเนินงาน ท้ังนี้ 
การกําหนด  Audit Universe สามารถแบงไดหลายแบบ ข้ึนอยูกับความ
เหมาะสมของแตละองคกร ท้ังนี้ฝายตรวจสอบภายในไดแบงองคกรท่ีรับการ
ตรวจสอบเปนฝายและสํานักตางๆ เพ่ือกําหนดกิจกรรมใหครอบคลุมท่ัวท้ังองคกร  



ซ่ึงม่ันใจไดวากระบวนงานท้ังหมดขององคกรไดรับการพิจารณาอยางครบถวน
และม่ันใจวาขอบเขตท่ีระบุนั้นมีการพิจารณาอยางเปนระบบ 

(2)  การเขาสัมภาษณผูบริหารในประเด็นความคาดหวัง และผูบริหารหนวยรับตรวจ 
รวมท้ังประเมินการควบคุมในระดับกองเพ่ือคัดกรองกระบวนงานใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคองคกร รวมท้ังการสัมภาษณเพ่ือหาความเสี่ยงแตละสายงานมา
ประกอบการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ 

(3)  การรวบรวมขอมูลความเสี่ยงจากฐานขอมูลดานตาง ๆ เชน แผนพัฒนาการกีฬา
แหงชาติ และแผนยุทธศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย แผนยุทธศาสตรการกีฬา
แหงประเทศไทย แผนการบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ สิ่งท่ีผูบริหาร
คาดหวัง แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร รายงานการประชุม
ของคณะกรรมการ  กกท.   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ การสัมภาษณหนวยรับตรวจเพ่ือหาความเสี่ยงของผูบริหาร
แตละสายงาน  ผลการวิเคราะหจากรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปบัญชี  
ขอสังเกตสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ขอมูลสภาพแวดลอมในสถานการณ
ปจจุบัน รายงานผลการตรวจสอบปท่ีผานมา และผลการติดตามการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะเพ่ือประกอบการวางแผนการตรวจสอบ 

(4)  การกําหนดปจจัยเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงการกําหนดปจจัยเสี่ยงหรือ
ความเสี่ยงในการตรวจสอบ ไดพิจารณาเลือกจากปจจัยท่ีเก่ียวของท่ีสังเกตเห็น
และวัดผลเปนปริมาณหรือระดับได รวมท้ังสามารถนําไปประเมินไดเกือบทุก
กิจกรรม/กระบวนงาน ซ่ึงฝายตรวจสอบภายในไดกําหนด 5 ปจจัยเสี่ยงท่ี
เหมาะสมในการประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม/กระบวนงาน ดังนี ้
1.  ดานคน  หมายถึง ผูท่ีจะตองเก่ียวของกับระบบงาน หรือหมายถึงคนทุกคน

ท่ีเก่ียวของกับระบบนั้นเอง อาจจะประกอบไปดวยผูบริหารระดับตางๆ  ซ่ึง
จะมีท้ังผูบริหาร ระดับสูง ระดับกลาง และระดับปฏิบัติงาน ผูใชบริการ  และ
อาจประกอบดวยนักวิชาการในระดับตางๆท่ีเก่ียวของกับกระบวนงาน  
(ใชขอมูลจากการสัมภาษณ และจากฐานขอมูลดานตางๆมาประกอบการ
พิจารณาเพ่ือใหคาคะแนน โอกาส X ผลกระทบ) 

2.  ดานระบบ/อุปกรณ  หมายถึง เครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางานหรือในสํานักงาน  ซ่ึงนับวาเปน
องคประกอบท่ีสรางปญหาใหกับกระบวนงานอยางสําคัญประการหนึ่ง
เหมือนกัน  (ใชขอมูลจากการสัมภาษณ และจากฐานขอมูลดานตางๆมา
ประกอบการพิจารณาเพ่ือใหคาคะแนน โอกาส X ผลกระทบ) 

3.  ดานการบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารระบบงาน ซ่ึงเปนอีกเรื่องหนึ่ง
ท่ีทําใหระบบเกิดปญหา  เพราะการบริหารท่ีไมดีหรือการบริหารท่ีไมทันตอ
การเปลี่ยนแปลงและไมทันเหตุการณ ของสภาวะแวดลอมหรือไมทันตอการ
เปลี่ยนแปลงตอสังคม เศรษฐกิจและการเมือง  ท่ีเรียกกันวา ไมเปนไปตาม
โลกาภิวัตน ดังนั้นการบริหารงานเปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะถาการบริหาร
ไมดีแลวธุรกิจนั้นก็ไมสามารถท่ีจะอยูได  กิจการตองลมเลิกไปในท่ีสุด  



(ใชขอมูลจากการสัมภาษณ และจากฐานขอมูลดานตางๆมาประกอบการ
พิจารณาเพ่ือใหคาคะแนน โอกาส X ผลกระทบ) 

4.  ดานการเงิน หมายถึง เงินหรือทรัพยสินท่ีมีคาเปนเงินของระบบ  ซ่ึงนับเปน
หัวใจท่ีสําคัญอยางหนึ่งของระบบ เชน เงินทุน เงินสด เงินหมุนเวียน  
เงินคาใชจาย หรือ เงินรายรับ รายจายตางๆ เหลานี้ เปนตน  ถาการเงินของ
ระบบไมดีพอแลว  ระบบนัน้ยอมจะประสบกับความยุงยากหรืออาจถึงแก
การหายนะได เพราะฉะนั้น  ระบบธุรกิจทุกชนิดจะตองมีความระมัดระวังใน
เรื่องของการเงินเปนพิเศษ (ใชขอมูลจากการสัมภาษณ และจากฐานขอมูล
ดานตางๆ รวมท้ังงบประมาณแตละฝาย/สํานักของปงบประมาณ           
มาประกอบการพิจารณาเพ่ือใหคาคะแนน โอกาส X ผลกระทบ) 

5.  ดานสภาวะแวดลอม หมายถึง สภาวการณหรือปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลใหเกิด
ระบบการควบคุมในหนวยงาน   ในการดําเนินงานจะมีหลายปจจัยท่ีสงผลให
เกิดมาตรการการควบคุมภายในข้ึนในหนวยงาน  ซ่ึงฝายบริหารจะมีอิทธิพล
สําคัญตอการสรางบรรยากาศ และสภาพแวดลอมการควบคุมภายในใน
หนวยงานเพ่ือให กกท. เปนองคกรคุณธรรม เชน วัฒนธรรมองคกร จริยธรรม
ของการทํางาน ความซ่ือสัตยสุจริต ความไวใจได  ความโปรงใส และการมี
ภาวะผูนําท่ีดี ซ่ึงรวมท้ังการกําหนดนโยบาย โครงสราง และ ระเบียบวิธี
ปฏิบัติท่ีเหมาะสม   สําหรับตัวอยางสภาพแวดลอมการควบคุมในหนวยงาน 
(ใชขอมูลจากการสัมภาษณ และจากฐานขอมูลดานตางๆ รวมท้ังผลการ
ประเมินการควบคุมภายในระดับกองมาประกอบการพิจารณาเพ่ือใหคา
คะแนน โอกาส X ผลกระทบ)* ซ่ึงจะไดคา RR ในแตละดาน โดยจะกําหนด
รายละเอียดในวิธีการประเมินความเสี่ยงในแตละปงบประมาณ   
นอกจากนี้ฝายตรวจสอบภายในยังใชปจจัยเส่ียงอ่ืนรวมในการพิจารณา
ระดับความเส่ียง  ซ่ึงประกอบดวย 
๑.การใหคาน้ําหนักของปจจัยเสี่ยง ท้ัง 5 ดาน (คน,ระบบ/อุปกรณ,การบริหาร
จัดการ,การเงิน,สภาวะแวดลอม) โดยมีเกณฑการใหน้ําหนักในแตละปจจัยมี
ความสําคัญตอกระบวนงาน ซ่ึงเปนคา RW 
เกณฑการใหน้ําหนักของปจจัยเส่ียง 
ระดับ 1 เปนปจจัยเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญตอกระบวนงาน คิดเปน 20% 
ระดับ 2 เปนปจจัยเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญตอกระบวนงาน คิดเปน 40% 
ระดับ 3 เปนปจจัยเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญตอกระบวนงาน คิดเปน 60% 
ระดับ 4 เปนปจจัยเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญตอกระบวนงาน คิดเปน 80% 
ระดับ 5 เปนปจจัยเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญตอกระบวนงาน คิดเปน 100% 
๒. การใหน้ําหนักความสําคัญของกระบวนงานตอยุทธศาสตรองคกร เพ่ือให

แผนเชิงกลยุทธการตรวจสอบภายในสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร  

และเปนความเสี่ยงท่ีสําคัญของรัฐวิสาหกิจโดยแทจริง รวมท้ังจัดลําดับ

ความสําคัญของกิจกรรมงานตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมาย

ความสําเร็จของกลยุทธองคกร ซ่ึงเปนคาชองน้ําหนัก  



เกณฑการใหน้ําหนักของกระบวนงาน 

ระดับ 1 เปนกระบวนงานของ Supporter และมีความสําคัญตอยุทธศาสตร

องคกร 20% 

ระดับ 2 เปนกระบวนงานของ Supporter และมีความสําคัญตอยุทธศาสตร

องคกร 40% 

ระดับ 3 เปนกระบวนงานของ Supporter และมีความสําคัญตอยุทธศาสตร

องคกร 70% 

ระดับ 4 เปนกระบวนงานหลกัของ Core Supporter ท่ีสนับสนุน ผลผลิต

และเปาประสงคตามแผนยุทธศาสตรของ กกท.  

ระดับ 5 เปนกระบวนงานหลกัของ Core Business ท่ีสนับสนุน ผลผลิต 

เปาประสงคและวัตถุประสงคตามแผนยุทธศาสตรของ กกท. 

Core Business หมายถึง หนวยงานภารกิจหลักของกกท. ท่ีดําเนินในลักษณะ

หนวยงานสวนหนา ไดแก ฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศฝายพัฒนากีฬาอาชีพและ

กีฬามวย และฝายกีฬาภูมิภาค 

Core Support หมายถึง หนวยงานสนับสนุนหนวยภารกิจหลักเพ่ือให

ภารกิจหลักของ กกท. บรรลุเปาหมาย ไดแก ฝายวิทยาศาสตรการกีฬา 

Supporter หมายถึง หนวยงานสนับสนุนท่ีเปนมืออาชีพ มาตรฐานสากล 

ใหภารกิจของ กกท. บรรลุผลตามเปาหมายและถือเปนสวนสําคัญเพ่ือเปน

หนวยงานท่ีตองสรางความเขมแข็งใหองคกร ไดแก ทุกฝาย/สํานัก ใน กกท.

๓. การใหคาน้ําหนักประวัติปการตรวจ  เปนเวลาจากการตรวจสอบครั้ง

ลาสุด กระบวนงานท่ีไมไดรับการตรวจสอบมานานมีความเสี่ยงสูงกวางานท่ี

เพ่ิงไดรับการตรวจสอบ โดยการพิจารณาเรื่องท่ีเคยตรวจตองเปน

กระบวนงานเดียวกันและเรื่องท่ีมุงเนนในการตรวจเรื่องเดียวกัน   ซ่ึงเปนคา

ประวัติการตรวจ  

ประวัติปการตรวจ 

เคยตรวจปท่ีแลว= 1 คะแนน 

เคยตรวจปเวนป= 2 คะแนน 

เคยตรวจปเวน 2 ป= 3 คะแนน 

เคยตรวจเวนมากกวา 3 ป= 4 คะแนน 

ไมเคยเขาตรวจสอบ= 5 คะแนน 

๔. เกณฑความเส่ียงเพ่ือจัดทําแผนการตรวจสอบ โดยหลกัเกณฑในการ
นํามาจัดระดับคะแนนความเสี่ยงท้ัง 4  ระดับ ไดแก ระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับ
ปานกลาง ระดับต่ํา  นั้น ไดนําเกณฑจัดระดับคะแนนความเสี่ยงจากมติของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประยุกตใช ดังนี้ 



เกณฑความเสี่ยง     คะแนนถวงน้ําหนัก    การจัดแผนระยะ 3 ป 
ระดับความเสี่ยงต่ํา   (0.00-1.50) ไมตองระบุในแผนการตรวจสอบ  
ระดับความเสี่ยงปานกลาง (1.51-3.00) ตรวจสอบอยางนอย 1 ครั้งใน 3 ป  
ระดับความเสี่ยงสูง      (3.01-4.50) ตรวจสอบอยางนอย 2 ครั้งใน 3 ป  
ระดับความเสี่ยงสูงมาก  (4.51-5.00) ตรวจสอบทุกป หรือปละ 2 ครั้ง 
๕ การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผน

ประจําป โดยคาความเสี่ยงท่ีคํานวณไดนํามากําหนดลําดับกิจกรรม/

กระบวนงาน และพิจารณารวมกับงานตรวจสอบภาคบังคับ เพ่ือใชจัดสรร

ทรัพยากรในการตรวจสอบ 

 เกณฑในการจัดสรรทรัพยากรฝายตรวจสอบในการจัดทําแผน 
งานตรวจสอบและงานใหความเชื่อม่ัน 45-50% ของ man-day 
งานใหคําปรึกษา  5-10% ของ man-day 
งานตรวจสอบพิเศษ 5-10% ของ man-day 
งานตามแผลกลยุทธเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานฯ 30-40%  ของ man-day 
งานบริหารท่ัวไป 5-10% ของ man-day 

(๕)  การกําหนดความเสี่ยงหลักท่ีมีผลกระทบตอความสามารถของ กกท.ในการ
ดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ  กกท. โดยขอมูลท่ีใชในการกําหนด
ความเสี่ยง หลักอาจไดมาจากแหลงขอมูลตางๆ เชน การหารือกับคณะกรรมการ 
กกท. ฝายบริหาร ผูสอบบัญชี หรือผูบริหารฝายและสํานัก และภายในฝาย
ตรวจสอบภายใน รวมท้ังวิเคราะหขอมูลทางการเงินและการดําเนินงาน รายงาน
ผลการตรวจสอบครั้งกอน โครงสรางองคกร และขอมูลจากภายนอกอ่ืนๆ 
ประเด็นสําคัญท่ีควรพิจารณาคือการดําเนินการเพ่ือใหม่ันใจวาในการจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายในไดครอบคลุมความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบอยางมี
สาระสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคของ กกท. 
ก.  ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ ซ่ึงมุงเนนประเด็นทางธุรกิจในภาพกวาง เชน  

กลยุทธในการแขงขันกลยุทธในการรวมคา หรือกลยุทธในการออกผลิตภัณฑ
หรือบริการใหม เปนตน 

ข.  ความเสี่ยงทางดานการดําเนินงานมุงเนนกระบวนการในการปฏิบัติงาน
ประจําวันท่ีครบถวน ถูกตอง และสมํ่าเสมอ 

ค.  ความเสี่ยงทางดานลูกคา เปนความเสี่ยงเก่ียวกับดานการสรางความพึงพอใจ
ใหกับลูกคา การเปลี่ยนแปลงของลูกคา 

ง.  ความเสี่ยงทางดานชื่อเสียง เปนความเสี่ยงท่ีรัฐวิสาหกิจดําเนินงานท่ีอาจมี
ผลกระทบตอชื่อเสียงของรัฐวิสาหกิจท่ีมีตอลูกคา ผูท่ีมีประโยชนรวม ชุมชน
หรือสังคมโดยสวนรวม 

จ. ความเสี่ยงทางดานการเงิน เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการรายงานทางการเงิน 
การบริหารเงิน กิจกรรมเก่ียวกับการคาและการลงทุนในตลาดเงิน และ
ประเด็นอ่ืนท่ีเก่ียวของ 



ช.  ความเสี่ยงทางดานบุคลากร เปนความเสี่ยงเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลของ
รัฐวิสาหกิจ 

ซ.  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย หรือวิธีปฏิบัติท่ี
เก่ียวของ ซ่ึงเปนความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวกับความสามารถในการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย หรือวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

(6)  พิจารณาผลจัดการความเสี่ยง  ในการพิจารณาผลการจัดการหรือความคุมความ
เสี่ยงโดยฝายบริหาร ฝายตรวจสอบภายในจะตองหารือกับฝายบริหาร และ
ประเมินระบบควบคุมภายในเพ่ือใหม่ันใจวาการควบคุมท่ีมีอยูนั้นไดชวยลดหรือ
จัดความเสี่ยงได ซ่ึงผลการบริหารความเสี่ยงอาจแบงเปนระดับ เชน 
ก.  เพียงพอ หมายถึง ความเสี่ยงถูกบริหารใหอยูในระดับท่ียอมรับได และการ

ควบคุมภายในท่ีมีอยูไมมีขอบกพรองเปนสาระสําคัญ 
ข. ไมเพียงพอ หมายถึง ความเสี่ยงยังไมไดรับการบริหารใหอยูในระดับท่ี

ยอมรับได และการควบคุมภายในท่ีมีอยู ไมมีขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ 
ค.  ไมมีหรืออยูในระดับท่ีไมสามารถยอมรับได หมายถึง ไมมีการบริหารความ

เสี่ยงอยางเพียงพอ หรือไมมีการควบคุมภายในในการดําเนินกิจกรรมนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. แนวทางปฏิบัติดานการวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
๑. แผนการตรวจสอบในรายละเอียดของแตละกิจกรรมการตรวจสอบควรจัดทําข้ึนและ

หารือกับผูบริหารหนวยรับตรวจท่ีเก่ียวของ ผูตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามความเสี่ยงโดยการรวบรวม วิเคราะห แปลความหมายและบันทึกขอมูลเพ่ือใชเปน
หลักฐานสนับสนุนผลการตรวจสอบ 

๒.  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนี้เปนการระบุข้ันตอนท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในโดยท่ัวไป การดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดนั้นใหพิจารณาตาม
ความเหมาะสมกับขอบเขตการปฏิบัติงานและลักษณะของงานท่ีไดรับมอบหมาย 

๓. การวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียดควรสอดคลองกับแผนการตรวจสอบสําหรับ 3 – 5 
ป และแผนการตรวจสอบประจําป และจะตองไดรับการสอบทานและอนุมัติจากหัวหนา
หนวยตรวจสอบภายใน 
การวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียดของแตละกิจกรรม 

๑. ในการวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียด ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณา 
(๑) วัตถุประสงคของกิจกรรมท่ีจะทําการสอบทานและแนวทางในการควบคุมในการ

ดําเนินงาน 
(๒) ความเสี่ยงท่ีสําคัญของกิจกรรมนั้นๆ วัตถุประสงค ทรัพยากรและการดําเนินงาน 

รวมท้ังแนวทางท่ีจะจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได และประเมินผล
กระทบจากการตัดสินใจของฝายบริหารในการยอมรับความเสี่ยงมากกวาท่ีจะโอน
ความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยง 

(๓) ความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม
ภายใน เม่ือเปรียบเทียบกับกรอบหรือแนวทางการควบคุมท่ีเก่ียวของ โดย
ครอบคลุมถึง 
ก. ความครบถวน ถูกตอง และเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงินและขอมูลในการ

ดําเนินงาน 
ข. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน 
ค. การใชทรัพยากรอยางประหยัด 
ง. การเก็บรักษาทรัพยสิน 
จ. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

(๔)  โอกาสในการปรับปรุงแกไขท่ีมีสาระสําคัญในการบริหารความเสี่ยง  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ข้ันตอนในวางแผนการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม 

ใช ไมใช 

แผนตรวจสอบประจําป 

ประชุมสรุปแผนกับ
ทีมงาน 

กําหนดวัตถุประสงคและ
ความเส่ียง ครบถวน

หรือไม 

ทําสรุปภาพรวมของหนวยงานที่จะตรวจสอบ 

กําหนด
วัตถุประสงค 

กําหนดความ
เส่ียง 

บงชี้การควบคุมที่
เหมาะสม 

จัดทําแผนการตรวจสอบใน
รายละเอียด 

กําหนดวิธีการตรวจสอบตาม
ความเส่ียงและการประเมิน

การควบคุม 

หารือกับผูรับผิดชอบ
หลัก (เปดตรวจ) 

กําหนดความ
เส่ียง 

เห็นชอบ 

ประชุมเพื่อเร่ิมปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

ทดสอบระบบโดยการปฏิบัติ
ตาม 

แนวทางการตรวจสอบ 



ข้ันตอนในการวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียดประกอบดวย 
(1)  กําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีกําหนดไวโดย

วัตถุประสงคของการตรวจสอบจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรม
หรือกระบวนการ และวัตถุประสงคของรัฐวิสาหกิจระดับของความเชื่อม่ันท่ีฝาย
บริหารคาดหวังจากผลการตรวจสอบ ทรัพยากรท่ีจําเปน ผลการตรวจสอบและ
ระยะเวลาในการตรวจสอบ โดยผูตรวจสอบภายในควรกําหนด 
ก. ขอบเขต และเปาหมาย  
ข.  วัตถุประสงคการตรวจสอบเปนผลท่ีสะทอนมาจากการประเมินความเสี่ยง 

การควบคุมภายในและการกํากับดูแล 
ค. ประเภทการตรวจสอบ วิธีการในการตรวจสอบ การสุมตัวอยาง วิธีการ

ทดสอบ 
ง. การมีสวนรวมของฝายบริหาร รวมท้ังการสนับสนุนดานระบบสารสนเทศ

และขอมูลอ่ืนๆ 
จ. กําหนดเวลา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
ฉ. ผูท่ีไดรับรายงาน  
ช. ผูรับผิดชอบหลักของกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีกําหนดไว  
ซ. การจัดสรรทรัพยากรและกําหนดรายชื่อผูตรวจสอบภายในท่ีไดรับ

มอบหมายในการปฏิบัติงาน 
 

การกําหนดทรัพยากรเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวควรพิจารณาตาม
ลักษณะ ความซับซอน ขอจํากัดดานเวลา และทรัพยากรท่ีมีอยู ซ่ึงหัวหนาผู
ตรวจสอบภายในท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัตงิานตรวจสอบในกิจกรรมหรือ
กระบวนการนั้นๆ จะตองพิจารณาและหารือกับผูอํานวยการฝายตรวจสอบเพ่ือ
อนุมัติ 

(2) หารือกับผูรับผิดชอบหลักของกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีกําหนดไว และบันทึก
ความเห็นชอบนั้นเปนลายลักษณอักษรดวย และควรขอความเห็นในประเด็น
เก่ียวกับ นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และการดําเนินงานภายในกิจกรรมท่ีทําการ
ตรวจสอบ ขอโตแยงท่ีมีสาระสําคัญเก่ียวกับแผนการตรวจสอบท่ีหาขอยุติไมได
ควรรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ ประเด็นในการหารือใหรวมถึงการแจง
ผูรับผิดชอบหลักเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และกําหนดวันประชุมเพ่ือเริ่มปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

(3) สอบทานขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีกําหนดไว เชน 
นโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของ ผลการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
ภายนอกหรือผลการตรวจสอบภายในครั้งกอน เอกสารหลักฐานตางๆ เปนตน 

(4)  ประชุมเพ่ือเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยในการประชุมผูอํานวยการฝาย
ตรวจสอบภายในควรแจงใหผูรับผิดชอบหลักในกิจกรรมหรือกระบวนการท่ี
กําหนดไว และบุคคลท่ีเก่ียวของทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 



วัตถุประสงคในการตรวจสอบ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การรายงาน และ
หารือประเด็นท่ีผูรับผิดชอบหลักตองการใหผูตรวจสอบภายในมุงเนน หรือ
พิจารณาเพ่ิมเติม 

(5) การทดสอบระบบโดยการปฏิบัติตาม เพ่ือทําความเขาใจในกิจกรรมหรือ
กระบวนการนั้นๆ รวมถึงประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีมีอยูใน
กิจกรรมหรือกระบวนการนั้น โดยการสัมภาษณผูปฏิบัติงาน การสังเกตการณการ
ปฏิบัติงาน การสอบทานเอกสารหรือรายงานตางๆ การวิเคราะหขอมูล และการ
บันทึกแผนภาพการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 

 

(6) กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบ ซ่ึงผลจากการทดสอบ
ระบบโดยการปฏิบัติตามจะทําใหทราบถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีมีอยู
ในกิจกรรมหรือกระบวนการนั้น เพ่ือนํามาใชกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน และ
จัดทําแนวทางการตรวจสอบ การทดสอบรายการและสุมตัวอยาง โดยพิจารณา
ตามความเสี่ยงของกิจกรรมหรือกระบวนการนั้นๆ 

แนวทางการตรวจสอบ 
(๑)  แนวทางการตรวจสอบควรกําหนดวัตถุประสงค ประเภท  การรวบรวมเอกสาร

หลักฐาน เชน การสังเกตการณ การสอบถาม การทดสอบการคํานวณ เปนตน 
โดยในการจัดทําแนวทางการตรวจสอบจะตองพิจารณาตามผลการประเมินความ
เสี่ยง หากมีความเสี่ยงสูง แนวทางการตรวจสอบจะตองระบุใหมีการรวบรวม
เอกสารหลักฐานท่ีชัดเจน รัดกุม 

(๒)  แนวทางการตรวจสอบควรระบุขอบเขตในการปฏิบัติงาน เชน ระบุจํานวน
ตัวอยางในการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ซ่ึงข้ึนอยูกับวิจารณญาณของผูตรวจสอบ
ภายในในการพิจารณาสาระสําคัญ ผลการประเมินความเสี่ยง และระดับของ
ความเชื่อม่ันท่ีกําหนดไว 

ประเภทของาน  
(๑) ประเภทการตรวจสอบควรพิจารณาตามความเหมาะสมเพ่ือกําหนดลักษณะและ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เชน 
๑. การตรวจสอบ เพ่ือใหความเชื่อม่ันในประสิทธิผลของการควบคุมภายในใน

การลดความเสี่ยงของกิจกรรมหรือกระบวนการนั้นๆ 
๒. การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหความเชื่อม่ันใน

ประสิทธิผลจองการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานและการรายงานทาง
การเงิน 

๓. การตรวจสอบเปนกรณีพิเศษ ซ่ึงมีขอบเขตการปฏิบัติงานท่ีแตกตางจากการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยท่ัวไป และมักจะไมไดตรวจสอบเพ่ือใหความเชื่อม่ัน
ในประสิทธิผลของการควบคุมภายในในการลดความเสี่ยงของกิจกรรมหรือ
กระบวนการนั้นๆ แตตรวจสอบเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดข้ึน
สําหรับงานนั้นโดยเฉพาะ 



๔. การใหคําแนะนําปรึกษา โดยท่ัวไปการใหคําแนะนําปรึกษามักจะดําเนินการ
ไปพรอมกับการตรวจสอบเพ่ือใหความเชื่อม่ัน และเปนบทบาทหนึ่งท่ีจะชวย
สรางมูลคาเพ่ิมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได เชน การใหคําแนะนํา
ปรึกษาเก่ียวกับการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
พัฒนาข้ึนใหม การเขาเปนสวนหนึ่งในคณะทํางานเพ่ือปรับโครงสรางหรือ
การออกผลิตภัณฑใหม โดยเปนท่ีปรึกษาของคณะทํางาน และไมมีบทบาท
ในการออกแบบหรอืจัดระบบงานในการปรับโครงสรางหรอืการออก
ผลิตภัณฑใหม เปนตน 

 
การปฏิบัติงานตรวจสอบ การบันทึกและสอบทานผลการตรวจสอบ  
(๑)   การปฏิบัติงานตรวจสอบเปนการรวบรวมขอมูล เอกสารหลักฐานตางๆ 

 เพ่ือใชในการแสดงความเห็นในการปะเมินประสิทธิผลของการควบคุม 
 ภายในท่ีมีอยูในการชวยลดความเสี่ยงในกิจกรรมหรือกระบวนการนั้นๆ  

ความเพียงพอของขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในไมไดหมายความถึงปริมาณของขอมูล และเอกสารหลักฐานเทานั้น แต
หมายความรวมถึงคุณภาพของขอมูล และเอกสารหลักฐานท่ีไดจากการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบวามีความเก่ียวของกับประเด็นท่ีตรวจสอบหรือไม และขอมูล
หรือเอกสารหลักฐานนั้นมีความเชื่อถือไดเพียงใด 

ปริมาณของขอมูลหรือเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบภายในนั้นข้ึนอยูกับระดับ
ความเสี่ยงท่ีมีอยูในกิจกรรมท่ีทําการตรวจสอบ หากมีความเสี่ยงสูงควรมีการ
รวบรวมขอมูลหรือเอกสารหลักฐานมากข้ึนเพ่ือใหเกิดความม่ันใจไดวาความเสี่ยง
ท่ีประเมินนั้นมีอยูจริงหรือไม 

ความเชื่อถือไดของขอมูลและเอกสารหลักฐานนั้นข้ึนอยูกับแหลงท่ีมา และ
ลักษณะของขอมูลและเอกสารหลักฐาน เชน การไดรับเอกสารจากแหลาง
ภายนอกองคกรจะมีความนาเชื่อถือมากกวาเอกสารท่ีจัดทําข้ึนภายในองคกร 
เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การบันทึกและสอบทานและการตรวจสอบ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบฟอรมและข้ันตอนกําหนดไวในภาคผนวก (OPA001-OPA031) 
 

ปรับ 

แผนตรวจสอบ 

ทําความเขาใจใน
รายละเอียด 

ปรับแนวทางการ
ตรวจสอบ ? 

ปฏิบัติงานตามแนวทางการตรวจสอบ 

ขอตรวจพบ 

หารือกับผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
เพื่อยืนยันขอตรวจพบ 

กระดาษทําการ 

ไม 

พิจารณาผลกระทบตอขอบเขต
และแนวทางการตรวจสอบ 

ขออนุมัติ 

สรุปผลขอตรวจพบและ
ขอเสนอแนะ 

สอบทาน 

ประชุมปดการตรวจสอบ 



ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การบันทึกและสอบทานผลการตรวจสอบประกอบดวย 
(1) การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบท่ีไดรับอนุมัติ  

ก. การทดสอบรายการ เพ่ือวิเคราะหและสรุปผลซ่ึงอาจประกอบดวยการ
รวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของ การสังเกตการณ การปฏิบัติงาน และการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของ
กิจกรรมหรือกระบวนการท่ีปฏิบัติงาน 

ข. รวบรวมเอกสารหลักฐาน เพ่ือใชวิจารณญาณในการตัดสินใจหรือแสดง
ความเห็น ซ่ึงผูตรวจสอบภายในจะตองใชวิจารณญาณในการรวบรวมตาม
ลักษณะของรายการหรือกิจกรรมท่ีทําการตรวจสอบ ซ่ึงหลักฐานแตละ
ประเภทจะมีจุดเดนท่ีแตกตางกัน เชน 
1.  หลักฐานข้ันตน เชน เอกสารท่ีเปนตนฉบับท่ีไดรับในระหวางการ

ปฏิบัติงานท่ีมีการลงนาม ซ่ึงหลักฐานประเภทนี้มีความชัดเจนมาก
ท่ีสุด 

2. หลักฐานชั้นรอง เชน เอกสารสําเนา  
3. หลักฐานโดยตรง เชน การยืนยันโดยบุคคลท่ีเก่ียวของการลงนาม

รับรองในเอกสารตางๆ 
 4. หลักฐานแวดลอม เชน การจัดทําเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของแตไมมี

การลงนามรับรองความถูกตอง ซ่ึงไมสามารถลงความเห็นไดชัดเจน
วาเปนความจริง 

5. หลักฐานสนับสนุน เชน การหารือกับผูท่ีเก่ียวของท่ีสนับสนุน
หลักฐานอ่ืนๆ ในแนวทางเดียวกัน 

 
ค. การสุมตัวอยาง เปนการทดสอบเพ่ือหาขอสรุปซ่ึงจะตองพิจารณาลักษณะ

ของรายการ ปริมาณรายการ มูลคาของรายการนั้นๆ ตามความเหมาะสม 
โดยอาจเปนสุมตัวอยางโดยใชวิธีการทางสถิติหรือไมใชวิธีการทางสถิติ 

วิธีการในการสุมตัวอยางจะตองบันทึกไวในกระดาษทําการอยางเหมาะสม 
(2) ในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน ผูตรวจสอบภายในควรหารือกับผูปฏิบัติงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือยืนยันความเขาใจ และขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมท้ังนี้เพ่ือใหม่ันใจ
วาขอมูลและเอกสารหลักฐานท่ีไดรับมีความถูกตองและเชื่อถือได 

 
(3) การบันทึกผลการตรวจสอบ เพ่ือใชเปนหลักฐานในการปฏิบัติงาน และการแสดง

ความเห็นในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในควรระบุเก่ียวกับเรื่อง
ท่ีทําการตรวจสอบ วัตถุประสงคการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เอกสาร
หลักฐานท่ีไดรับจากการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง วันท่ีท่ีปฏิบัติงาน ชื่อผูตรวจสอบภายในท่ีปฏิบัติงาน และการอางอิง
หมายเลขของกระดาษทําการ เปนตน 

(4) การบันทึกหลักฐานและผลการตรวจสอบกระดาษทําการควรกําหนดเปนรูปแบบ
มาตรฐานไมวาจะอยูในรูปของกระดาษท่ีบันทึกดวยมือหรืออยูในรูปกระดาษทํา



การอิเลคทรอนิคสในระบบคอมพิวเตอร นอกจากนี้ควรกําหนดนโยบายในการ
จัดเก็บกระดาษทําการ และการเปดเผยตอบุคคลภายในและภายนอกองคกร ซ่ึง
นโยบายนี้ควรสอดคลองกับแนวทางของรัฐวิสาหกิจ และขอกําหนดตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของดวย แบบฟอรมกําหนดไวในภาคผนวก (OPA001-OPA031) 

(5) การสอบทานกระดาษทําการ โดยหัวหนาผูตรวจสอบภายในท่ีไดรับมอบหมาย 
และลงนามการสอบทานในกระดาษทําการ 

(6) การประชุมรวมกับผูบริหารหนวยรับตรวจท่ีรับผิดชอบ เพ่ือรายงานความคืบหนา
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือใหม่ันใจวาการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามท่ีวางแผนไว และผลการตรวจสอบไดรับการสอบทาน และ
ปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบตามสถานการณอยางเหมาะสม การประชุมนี้ควร
กําหนดข้ึนเปนระยะๆ อยางสมํ่าเสมอ 

 
การบันทึกและการสอบทานงาน 

 (๑) การบันทึกการตรวจสอบภายในในการปฏิบตัิงานแตละครัง้ควรประกอบดวย  
(1) วัตถุประสงคและขอบเขตการปฏิบัติงาน 
(2) แนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค 
(3) รายละเอียดของวัตถุประสงคของหนวยธุรกิจหรือกิจกรรมท่ีทําการ

ตรวจสอบ 
(4) ความเสี่ยง การควบคุมภายในและปจจัยอ่ืนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับ

หนวยธุรกิจหรือกิจกรรมท่ีทําการตรวจสอบ รวมถึงเกณฑในการ
ประเมินผลท่ีผูตรวจสอบภายในใชในการประเมิน 

(5) การประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การคนหาจุดออนและ
ความไมมีประสิทธิผล การควบคุมท่ีมากเกิดไป ความไมคุมคาของการ
ควบคุม 

(6) การแสดงความเห็น 
(7) ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไข 
(8) ประเด็นท่ีผูตรวจสอบภายในและฝายบริหารยังหาขอยุติรวมกันไมได 
(9) การเปดเผยการไมปฏิบัติตามาตรฐานการประกอบวิชาชีพการตรวจสอบ

ภายในและเหตุผลของการไมปฏิบัติตาม ประกอบดวย 
ก. มาตรฐานท่ีไมสามารถปฏิบัติตามไดอยางเต็มท่ี 
ข. เหตุผลของการไมปฏิบัติตามและ 
ค. ผลกระทบจากการไมปฏิบัติตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบนี้ 

(10) ปจจัยบงชี้การทุจริตท่ีอาจพบจากการตรวจสอบ 
(11) บันทึกแนวทางในการรายงานผลตอผูท่ีเก่ียวของ 

  
(๒) ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรจัดใหมีแนวทางในการสอบทานผลการ

ตรวจสอบโดยผูบริหารงานตรวจสอบและอนุมัติรายงานกอนนําเสนอผูรับรายงาน 
 



การรายงาน 
(๑) รายงานผลการตรวจสอบควรจัดทําและนําเสนออยางรวดเร็ว ทันเวลามีความ

ถูกตองและเรียบรอย ท้ังนี้เพ่ือใชในการสื่อสารกับฝายบริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงอาจกําหนดระยะเวลาในการนําเสนอ เชน ภายใน 2 สัปดาหภาย
หลักการปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จสิ้น เปนตน ท้ังนี้เพ่ือใหฝายบริหารได
ดําเนินการปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายในไดทันเวลา 

 
การติดตามผล  
(๑) ผูอํานวยการฝายตรวจภายในควรกําหนดและจัดทําใหมีระบบการติดตามการ

ดําเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลเพ่ือใหม่ันใจวาฝาย
บริหารไดนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล หรือผูบริหารระดับสูงยอมรับความเสี่ยง
จากการไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ ขอตรวจพบจากการติดตามผลควรไดรับ
การสอบทานจากผูเก่ียวของหลักกอนนําเสนอรายงาน 

(๒) ผูอํานวยการฝายตรวจภายในควรพัฒนาระเบียบวิธีปฏิบัติใหดีข้ึนเก่ียวกับการ
ตอบสนองของฝายบริหารท่ีพิจารณาแลววาไมเพียงพอเก่ียวกับการกําหนดความ
เสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ควรม่ันใจไดวาความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามไดเปนท่ี
เขาใจวายอมรับในผูบริหารระดับท่ีสูงเพียงพอ 

(๓) เม่ือผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในเชื่อวาผูบริหารระดับสูงยอมรับความเสี่ยงท่ี
มีอยูในระดับเกินกวาท่ีองคกรจะยอมรับได ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควร
หารือกับผูบริหารระดับสูง หากไมไดขอยุติควรนําเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการ กกท. เพ่ือพิจารณา 

(๔) หากในการติดตามผล มีการเปลี่ยนแปลงความเห็นจะตองนําเสนอตอผูท่ีเก่ียวของ
หลักและผูท่ีไดรับรายงานเดิมทุกคน 

(๕) กิจกรรมการตรวจสอบภายในควรติดตามผลการรายงานในการปฏิบัติงานให
คําแนะนํา ตามท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูท่ีขอคําแนะนํา 

 

การประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self Assessment) 

(๑) ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการตรวจสอบและฝาย
บริหารในการจัดใหมีการควบคุมภายในดวยตนเอง (Control Self Assessment) 
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกรณีท่ี กกท.ไดพัฒนาการประเมินการควบคุม
ดวยตนเองแลวผูตรวจสอบภายในควรตรวจสอบความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการนี้ดวย  

(๒) ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในมีสิทธิในการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในและกระบวนการกํากับดูแลใดๆ ท่ีหนวยตรวจสอบภายในมี
บทบาทในการเปนท่ีปรึกษา ประเด็นสําคัญท่ีกําหนดเก่ียวกับกิจกรรมนั้นๆ ควร
สื่อสารใหกับผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีการรายงาน
ความคืบหนาและผลการใหคําแนะนําซ่ึงจะแตกตางกันในรูปแบบและ



รายละเอียดตามลักษณะของงานและความตองการของบริหารในหนวยงานนั้นๆ 
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการรายงานผลการประเมินการให
คําแนะนําแกผูบริหารกิจกรรมนั้นๆ  

(๓) ผูตรวจสอบภายในควรรวบรวมความรูเก่ียวกับการควบคุมท่ีไดจากการปฏิบัติ
หนาท่ีในการใหคําแนะนําปรึกษาและนําไปใชในกระบวนการในการประเมินความ
เสี่ยงท่ีสําคัญขององคกร ผูตรวจสอบภายใน อาจประยุกตแนวการตรวจส อบตาม
ความเสี่ยงโดยการไดขอมูลท่ีเปนอิสระ และการตรวจสอบหลักฐานตางๆ หรือ
การใชวิธีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เชน การประเมินการ
ควบคุมดวยตนเอง (Control Self Assessment) ในแตละข้ันตอนของการ
ปฏิบัติงานผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาความจําเปนของงานตรวจสอบหรือ
ขอบเขตการปฏิบัติงานอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการแสดงความเห็นท่ีเปนอิสระ
และเท่ียงธรรม  

(๔) กิจกรรมการตรวจสอบภายในควรจัดสรรไปยังกระบวนการกํากับดูแลขององคกร
โดยการประเมินและปรับปรงุกระบวนการโดยการ 

 ( 1) กําหนดและสื่อสารคุณคาและเปาหมาย 

 ( 2) การติดตามการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค 

 ( 3) ม่ันใจในความรับผิดชอบ 

 ( 4) รักษาคุณคา 

ผูตรวจสอบภายในควรสอบทานการดําเนินงานเพ่ือใหม่ันใจวาสอดคลองกับ
คุณคาและเปาหมายขององคกร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. แนวทางปฏิบัติดานการรายงานและการปดการตรวจสอบ 
ผูตรวจสอบภายในควรรายงานและสื่อสารผลการตรวจสอบดวยความเท่ียงธรรม ชัดเจน 
และทันเวลา 
๑.  ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรกําหนดแนวทางในการรายงานผลการตรวจสอบ 

ท้ังนี้ข้ึนอยูกับมาตรฐานและแนวทางท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ และบุคคลท่ีเก่ียวของ
ตองการหรือกําหนดไว 

๒.  ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรจัดทํารูปแบบของรายงานผลการตรวจสอบให
สอดคลองกับความตองการของผูรับรายงาน โดยท่ัวไปรายงานผลการตรวจสอบ
ประกอบดวย 

 (๑)  วัตถุประสงคการตรวจสอบ  
 (๒)  ขอบเขตการตรวจสอบ  

(๓)  บทคัดยอสําหรับผูบริหาร เปนการสรุปภาพรวมผลการตรวจสอบ และนําเสนอ
เฉพาะประเด็นสําคัญท่ีมีความเสี่ยงสูง 

 (๔)   ผลงานท่ีเปนท่ีนาพอใจของหนวยรับตรวจ 
 (๕)  รายละเอียดขอตรวจพบ ซ่ึงจะระบุ  
 ก. ขอตรวจพบ ปญหา ผลกระทบและความเสียง  
 ข. ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง  
 ค. ความเห็นของฝายบริหารเก่ียวกับขอตรวจพบ และแผนในการดําเนินการ

ปรับปรุงแกไข 
 ง. ประเด็นอ่ืนท่ีควรพิจารณา  
 ๓.  การปดการตรวจสอบ ควรเปนการประชุมรวมกับผูบริหารหนวยรับตรวจท่ีเก่ียวของ 

และผูรับผิดชอบหลักในกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีทําการตรวจสอบ โดยการนําเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบฉบับรางเพ่ือหารือและลงความเห็นของผูบริหารหนวยรับ
ตรวจเก่ียวกับขอตรวจพบ และแผนในการดําเนินการปรับปรุงแกไข 

 ๔.  ผูตรวจสอบภายในตองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบเปนลายลักษณอักษรเสนอตอ
ผูบริหารหนวยรับตรวจและผูบริหารระดับสูงท่ีเก่ียวของ เม่ือเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 

 ๕.  ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในมีสิทธิในการรายงานเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายในและการกํากับดูแลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ๖.  รายงานผลการตรวจสอบตองมีความถูกตอง เท่ียงธรรม ชัดเจน กระชับ และ
สรางสรรค และควรนําเสนออยางรวดเร็วภายในเวลาท่ีกําหนด 

 ๗.  รายงานผลการตรวจสอบควรชี้แจงเก่ียวกับความปลอดภัย หรือการเก็บรักษาความลับ
ตามนโยบายของ กกท. และตามสาระสําคัญท่ีครอบคลุมในรายงาน เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
เปดเผยท่ีไมไดรับอนุญาต 

 ๘.  รายงานผลการตรวจสอบไมควรนําเสนอตอบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาตหรือ
ความยินยอมจากผูบริหารท่ีเก่ียวของ 

 ๙.  หากรายงานผลการตรวจสอบท่ีนําเสนอไปแลว มีขอผิดพลาดหรือมีการละเวนการ
ปฏิบัติท่ีมีสาระสําคัญซ่ึงควรไดรับการแกไข ใหผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในทํา
การแกไขและนําเสนอรายงานท่ีแกแลวใหกับบุคคลท่ีรับรายงานทุกคน 



 รายงานรายไตรมาส และรายงานประจําป   
 ๑ .  ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในมีหนาท่ีจัดทํารายงานรายไตรมาสเสนอตอ

คณะกรรมการตรวจสอบและผูวาการ อยางนอยไตรมาสละ ๑ ครั้งภายใน ๖๐ วันนับ
แตวันสิ้นสุดในแตละไตรมาส ซ่ึงเปนการรายงานความคืบหนาในการปฏิบัติงานตาม
แผน การรายงานควรรวมถึง 

 (๑)  สรุปผลการตรวจสอบ ท่ีดําเนินการระหวางงวดท่ีรายงาน ผลกระทบของความ  
  เสี่ยงท่ีสําคัญ  

(๒)  ประเด็นเก่ียวกับการควบคุมภายใน การกํากับดูแล ประเด็นในรายงานครั้ง  
    กอนท่ียังไมไดแกไข  

 (๓)  ความคืบหนาในการปฏิบัติงานตามแผน  
 (๔)  ประเด็นอ่ืนท่ีจําเปนและไดรับการรองขอจากคณะกรรมการตรวจสอบเปน  

ครั้งคราว ท้ังนี้ความถ่ีในการรายงานข้ึนอยูกับความตองการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูวาการ 

สําหรับไตรมาสท่ี 4 ใหจัดทําเปนรายงานผลการดําเนินงานประจําปภายใน ๙๐ วัน
นับจากวันสิ้นปบัญชีการเงินของ กกท. 

 ๒.  ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในมีหนาท่ีจัดทํารายงานประจําป ท่ีแสดงความเห็น
เก่ียวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และกระบวนการกํากับดูแล และนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูวาการ
ประกอบดวย 

 (๑)  การเปดเผยขอจํากัดในการแสดงความเห็น พรอมดวยเหตุผลของขอจํากัดนั้น  
 (๒)  วัตถุประสงค อํานาจและภาระหนาท่ี ตลอดจนผลการดําเนินงานตามแผนท่ี

กําหนดไว 
(๓)  สรุปงานตรวจสอบท่ีแสดงความเห็น รวมท้ังการใชผลงานของบุคคลอ่ืนท่ีหนวย

ตรวจสอบภายในใหความเชื่อถือ 
 (๔) ความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีองคกรเผชิญอยู การควบคุมภายในและการกํากับดูแลกิจการ 

(๕)  ประเด็นท่ียังมีความเห็นขัดแยงกันระหวางหนวยรับตรวจและหนวยตรวจสอบ
ภายในท่ียังหาขอยุติไมได 

 (๖)  เปรียบเทียบงานท่ีดําเนินการแลวกับงานท่ีวางแผนไว และสรุปผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยตรวจสอบภายในเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑการวัดผลงาน 

 (๗)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน และการรายงาน 

 (๘)  รายงานเก่ียวกับทรัพยากรท่ีมีอยูในปจจุบัน และแผนในการสรรหาและฝกอบรม
ผูตรวจสอบภายใน 

(๙)  รายงานผลการประเมินคุณภาพ ท่ีดําเนินการโดยบุคคลภายใน กกท. หรือ
ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

 รายงานประจําปนี้จะตองนําเสนอตอผูวาการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการ กกท. กอนนําเสนอตอกระทรวงเจาสังกัดและกระทรวงการคลังภายใน 
๙๐ วัน นับจากวันสิ้นปของ กกท. 



 ในกรณีท่ีฝายตรวจสอบภายในพบหรือมีขอสงสัยวามีการรายงานหรือการกระทําท่ีอาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอการดําเนินของ กกท. อยางรายแรง ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน การทุจริต มีรายการผิดปกติหรือความบกพรองท่ีสําคัญในระบบการ
ควบคุมภายใน ใหรายงานพรอมความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูวาการ
ทันที เพ่ือพิจารณานําเสนอคณะกรรมการ กกท.ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



๙. แนวทางปฏิบัติดานความม่ันใจในคุณภาพ 
 ๑. งานตรวจสอบภายในควรไดรับการควบคุมในทุกระดับของการปฏิบัติงาน เพ่ือใหม่ันใจ

วาผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคอยางตอเนื่อง และเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรุงปรุง ป ๒๕๕๕ และ คูมือการปฏิบัติงานของฝาย
ตรวจสอบภายใน กกท. 

 ๒. ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรจัดใหมีการประเมินคุณภาพ รักษาและปรับปรุง
คุณภาพในทุกประเด็นของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน และใหมีการติดตาม
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง แนวทางการดําเนินการจะตองจัดทําข้ึน
เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาในการสอบทานจากภายในและภายนอกองคกรเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนั้นเปนไปตามมาตรฐานและบรรลุวัตถุประสงค และมีการ
รายงานการปฏิบัติตามไวในรายงานประจําป 

 ๓.  แนวทางในในการประเมินคุณภาพจะชวยใหฝายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานเพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร และใหความเชื่อม่ันวากิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในเปนไปตามหลักการ แนวทางปฏิบัติและจรรยาบรรณท่ีกําหนดในคูมือ
การปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน กิจกรรมการตรวจสอบภายในควรประยุกต
กระบวนการในการติดตามและประเมินประสิทธิผลโดยรวมของการประเมินคุณภาพ 
กระบวนการนี้รวมถึงการประเมินจากท้ังภายในและภายนอกองคกร 

 ๔.  ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรจัดใหมีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ซ่ึงอยางนอยควรระบุถึงบทบาทและความรับผิดชอบ มาตรฐานการเก็บ
รวบรวมขอมูล การรายงาน การฝกอบรม และเกณฑการวัดผลงานและปจจัยบงชี้ตางๆ 

 ๕. ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรดําเนินการเพ่ือใหม่ันใจไดวาผูตรวจสอบภายใน
ทุกระดับไดรับการควบคุมดูแลอยางเหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยการติดตามความ
คืบหนา ประเมินคุณภาพและชี้แนะแนวทางการควบคุมดูแลหมายความรวมถึง 
(๑) การม่ันใจไดวามีการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ

ภายในและคูมือการปฏิบัตงิานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรุงปรงุ ป 
๒๕๕๕ และคูมือของฝายตรวจสอบภายใน กกท. 

(๒) การใหคําแนะนําท่ีเหมาะสมในระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
 (๓) การอนุมัติวัตถุประสงคการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบ  
 (๔) การม่ันใจไดวางานตรวจสอบไดดําเนินการตามแผนหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

จากแผนไดรับการอนุมัติแลว 
 (๕) การม่ันใจไดวามีการใชเทคนิคการตรวจสอบท่ีเหมาะสม  
 (๖)  การม่ันใจไดวาขอตรวจพบจากการตรวจสอบ สรปุผลการตรวจสอบและ

ขอเสนอแนะนั้นมีเอกสารท่ีเก่ียวของอยางเพียงพอ 
 (๗) การม่ันใจไดวารายงานมีความถูกตอง เท่ียงธรรม ชัดเจน กระชับ    และทันเวลา  



 (๘) การม่ันใจไดวางานตรวจสอบไดบรรลุผลภายในงบประมาณท่ีกําหนดไว การ
เบี่ยงเบนไปจากงบประมาณท่ีกําหนดจะตองไดรับการอนุมัติจากผูวาการ โดยการ
หารือรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ๖. ขอบเขตของการควบคุมดูแลข้ึนอยูกับประสบการณและการฝกอบรมผูตรวจสอบ
ภายในแตละคน ควรใชความระมัดระวังเปนกรณีพิเศษเพ่ือใหม่ันใจไดวาการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีฝกหัดไดรับการควบคุมดูแลอยางใกลชิดจากผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 

 ๗. ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรกําหนดแนวทางการวัดผลการปฏิบัติงานของ
ฝายตรวจสอบภายใน หรือบุคคลภายนอกท่ีไดรับการวาจางใหปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ซ่ึงควรระบุในสัญญาวาจางดวย แนวทางการวัดผลการปฏิบัติงานควรไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ๘. ผูท่ีมีหนาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานควรมีการหารือผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกับ
ผูตรวจสอบภายในอยางสมํ่าเสมอ และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงหรือการ
ฝกอบรมตามความเหมาะสม 

 ๙.   การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน สามารถดําเนินการไดดังนี้ 

 (๑) การประเมินคุณภาพภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

 (๒) การประเมินคุณภาพภายในองคกร  

 (๓) การประเมินคุณภาพภายนอกองคกร  

 (๔) การประเมินตนเอง  

การประเมินคุณภาพภายหลังปฏิบัติงานตรวจสอบ 

๑. ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรดําเนินการเพ่ือรับฟงความเห็นของผูตรวจเก่ียวกับ

ผลการปฏิบัติงานภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง และนําความเห็น

ของผูรับการตรวจมาเปนสวนหนึ่งของการประเมินคุณภาพจากภายในองคกร ตาม

ตัวอยางแบบแสดงความพึงพอใจ 

การประเมินคุณภาพจากภายในองคกร 

 ๒. ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรกําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพจากภายใน
องคกร ซ่ึงดําเนินการโดยบุคคลท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
และดําเนินการโดยสมํ่าเสมอ 

 การประเมินคุณภาพจากภายในองคกรหมายความถึง การประเมินในแตละงวดโดยการ
ประเมินตนเองของฝายตรวจสอบภายใน หรือโดยบุคคลอ่ืนภายในองคกรท่ีมีความรู
เก่ียวกับแนวทางการตรวจสอบและมาตรฐานการตรวจสอบ หาก กกท. ไมมีบุคลากรท่ี
มีคุณสมบัติเหมาะสมในการประเมินคุณภาพภายในนี้ได กกท. ตองจัดใหมีการประเมิน
คุณภาพจากภายนอกองคกร 

 



 ๓. การประเมินคุณภาพจากภายในองคกรควรประเมินในประเด็นดังตอไปนี้  

 ( ๑ ) คุณภาพของงานตรวจสอบภายใน  
 ( ๒ ) คุณภาพของการควบคุมดูแล  
 ( ๓ ) การปฏิบัติตามมาตรฐาน  
 ( ๔ ) การปฏิบัติตามคูมือ  
 ( ๕ ) แนวทางท่ีฝายตรวจสอบภายในจะสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกร  
 ( ๖ ) การดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน คูมือ และปจจัยท่ี

นําไปสูความสําเร็จท่ีสําคัญ 
 หากมีการประเมินคุณภาพจากภายในองคกร ผลการประเมินคุณภาพควรรวมใน

รายงานประจําปของหนวยตรวจสอบภายในดวย และควรจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน 

 ๔. การประเมินคุณภาพจากภายในองคกรควรดําเนินการโดยการสอบทานงานตรวจสอบ
ท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นแลวและท่ีกําลังดําเนินการอยู 

 ๕. การประเมินคุณภาพจากภายในองคกรควรดําเนินการเพ่ือสอบทานตามแนวทางท่ี
ไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 

 การประเมินคุณภาพจากภายนอกองคกร  

 ๖. ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรมีการประเมินคุณภาพจากภายนอกองคกร ซ่ึง
ควรดําเนินการอยางสมํ่าเสมออยางนอยทุก 5 ป โดยผูเชี่ยวชาญท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมและมีความเปนอิสระจากภายนอกองคกร การประเมินจากภายนอกเปนการ
ประเมินเก่ียวกับ 

  ( ๑ )  ขอบเขตการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน  
  ( ๒ )  ความเปนอิสระและความเท่ียวธรรมของฝายตรวจสอบภายใน  
  ( ๓ ) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในแนวทางการจัดทํากลยุทธและแผนการ

ตรวจสอบ 
  ( ๔ ) บุคลากร  
  ( ๕ ) แนวทางการปฏิบัติงานและควบคุมดูแล  
  ( ๖ ) การสื่อสารและการรายงาน  
  ( ๗ ) การปฏิบัติตามมาตรฐานและคูมือ  
  ( ๘ ) การดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

 ๗. คณะกรรมการตรวจสอบและผูวาการควรหารือรวมกับผูอํานวยการฝายตรวจสอบ
ภายในเก่ียวกับผลการสอบทาน ภายหลังการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรจัดทําแนวทางในการปรับปรุงขอบกพรอง และ
นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือขอความเห็นชอบ รวมถึงควรรายงานความ
คืบหนาในการดาํเนินการปรับปรุงนี้ไวในรายงานประจําป 

 ๘.   คณะกรรมการตรวจสอบและผูวาการเปนผูสนับสนุนการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
และมีสวนรวมในการคัดเลือกและอนุมัติผูเชี่ยวชาญจากภายนอกองคกรทําหนาท่ี



ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรหารือ
กับคณะกรรมการตรวจสอบ และผูวาการเก่ียวกับคุณสมบัติของผูประเมินซ่ึงควรเปน
บุคคลท่ีไดรับประกาศนียบัตรทางวิชาชีพท่ีเก่ียวของ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
มาตรฐานวิชาชีพและคูมือแนวปฏิบัติท่ีดีในวิชาชีพ มีประสบการณอยางนอย ๓ ป     
ในระดับบริหารของหนวยตรวจสอบภายใน  เปนตน นอกจากนี้ หากผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอกองคกรดําเนินการในรูปแบบคณะทํางาน สมาชิกของค ณะทํางานควร
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูมีประสบการณท่ีเก่ียวของกับ
การดําเนินงานของ กกท. 

การประเมินตนเอง  
 ๙.   แนวทางในการประเมินตนเองของฝายตรวจสอบภายใน มีดังนี้  
  ( ๑ ) ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ฝายตรวจสอบภายในตามแนวทางท่ีกําหนดไว

ในคูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรุงปรุง    
ป ๒๕๕๕ 

  ( ๒  ) ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในอาจนําผลการประเมินตนเองท่ีไดจากขอ 
๑ มาหารือเพ่ือขอความเห็นจากผูบริหารฝายตรวจสอบภายในทานอ่ืน 

  ( ๓ ) จัดทําภาพรวมการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน และผูอํานวยการ
ฝายตรวจสอบภายในอาจขอความเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ
นํามาพิจารณารวมกับผูบริหารฝายตรวจสอบภายในทานอ่ืนวาตองการ
ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในปจจุบันใหไปสูระดับใดของแนวปฏิบัติของฝาย
ตรวจสอบภายในตามท่ีกําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรุงปรุงป ๒๕๕๕ เชน การประเมินตนเองพบวาแนว
ปฏิบัติในปจจุบันของฝายตรวจสอบภายในเรื่องบทบาทและความรับผิดชอบ
ของฝายตรวจสอบภายในอยูในระดับ ๒  และตองการยกระดับในประเด็นนี้
ใหอยูในระดับ ๓ เปนตน 

  ( ๔ ) จัดทําแผนกลยุทธเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน พรอมท้ังแผนปฏิบัติการ โดย
ระบุระยะเวลาใหชัดเจน โดยตัวอยางแผนกลยุทธเพ่ือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานไดแสดงไวในคูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ
รัฐวิสาหกิจ ฉบับปรุงปรุง ป ๒๕๕๕  

  ( ๕ ) นําเสนอแผนกลยุทธเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน
ตอผูวาการเพ่ือพิจารณา กอนนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและหรือ
คณะกรรมการ กกท. เพ่ืออนุมัติ 

  ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในตองรายงานผลการประเมินพรอมท้ังปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีเปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงคให
คณะกรรมการตรวจสอบทราบอยางนอยไตรมาสละ ๑ ครั้ง 

 

 
 



๑0.  แนวทางปฏิบัติดานการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังรอบคอบ 
1. ผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยง ผูประกอบ

วิชาชีพพึงปฏิบัต ิ

2. ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงกระทําเปนความระมัดระวังและ

ทักษะท่ีผูตรวจสอบภายในพึงนํามาใชในการปฏิบัติหนาท่ีและเปนการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและตามท่ีกําหนดในคูมือนี ้

3. การปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังรอบคอบเปนการปฏิบัติงานโดยใชความรู

ความสามารถ ความขยันหม่ันเพียร โดยมิไดเปนการทํางานเพ่ิมข้ึน หากแตเปนการใช

ทักษะและวิจารณญาณในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามประสบการณ การฝกอบรม 

ความสามารถ ความซ่ือสัตย และเปนอิสระ 

4. การปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังรอบคอบควรดําเนินการอยางเหมาะสมตาม

วัตถุประสงค ขอบเขตการปฏิบัติงาน ความซับซอน ลักษณะและสาระสําคัญของ

กิจกรรมท่ีทําการตรวจสอบ 

5. ผูตรวจสอบภายในจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังรอบคอบโดยพิจารณา 

(1) ขอบเขตของงานท่ีจําเปนตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบท่ีกําหนดไว  
(2) แนวทางการตรวจสอบนํามาใชโดยพิจารณาความซับซอน สาระสําคัญและ

ประเด็นสําคัญของกิจกรรมนั้นๆ 
(3) ความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ

กระบวนการกํากับดูแล 
(4) โอกาสท่ีจะเกิดขอผิดพลาด ความผิดปกติ และการไมปฏิบัติตามท่ีมีสาระสําคัญ  
(5) ตนทุนของการตรวจสอบเม่ือเปรียบเทียบกับประโยชนท่ีจะไดรับ  

6.  ผูตรวจสอบภายในควรตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีสําคัญอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบตอ
วัตถุประสงค การดําเนินงาน หรือทรัพยากร อยางเพียงพอ ท้ังนี้เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางการตรวจสอบเพ่ือใหความเชื่อม่ันดวยความระมัดระวัง
รอบคอบเพียงอยางเดียว ก็ไมสามารถเปนหลักประกันไดวาจะสามารถกําหนดความ
เสี่ยงท่ีสําคัญได 

7.  ผูตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังรอบคอบในระหวางการ
ปฏิบัติงานใหคําแนะนําโดยการพิจารณา 

(1) ความจําเปนและความคาดหวังของผูขอคําแนะนํา รวมท้ังลักษณะเวลา และการ
รายงานผล 

(2) ความซับซอนและขอบเขตของงานท่ีจําเปนในการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  

(3) ตนทุนของการปฏิบัติงานเม่ือเปรียบเทียบกับประโยชนท่ีไดรับ 

8. ผูตรวจสอบภายในแตละคนมีความรับผิดชอบในการทําใหม่ันใจวาตนเองได  



ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ ซ่ึงผูตรวจ
สอบภายในควร 

(1) มีความยุติธรรม และไมยอมใหเกิดอคติในการปฏิบัติงาน  

(2) เปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน  

(3) ไมรับของขวัญ สิ่งจูงใจ หรอืผลประโยชนตอบแทนในรูปแบบใดๆ จากพนักงาน 
ลูกจาง ผูขายสินคาหรือบริการหรือบุคคลภายนอกอ่ืน 

(4) พิจารณาและบันทึกงานท่ีจําเปนตองดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคการ
ตรวจสอบและปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีถูกตอง 

(5) พิจารณาและบันทึกหลักเกณฑของฝายบริหารหรือหลักเกณฑอ่ืนใดท่ีใชในการ
ประเมินและรายงานขอตรวจพบ 

(6) ใชความระมัดระวังรอบคอบอยางสมเหตุสมผลในการรวบรวมหลักฐานท่ีเพียงพอ 
เก่ียวของและเชื่อถือไดเพ่ือประกอบการตรวจสอบ 

(7) ตระหนักถึงโอกาสท่ีฝายบริหารหรือผูปฏิบัติงานตั้งใจกระทําผิด กอใหเกิด
ขอผิดพลาด และละเลย กอใหเกิดความไมมีประสิทธิภาพ การสูญเสีย ไมมีความ
ประหยัด ขาดประสิทธิผล เกิดความลมเหลวในการปฏิบัติตามนโยบายและความ
ขัดแยงของผลประโยชน 

(8) มีความรูท่ีเพียงพอในการกําหนดปจจัยบงชี้การทุจริต  

(9) เปดเผยปจจัยท่ีบงชี้การทุจริตและเสนอแนะใหมีการสืบสวนสอบสวนตอไปตาม
ความเหมาะสม 

(10)  เปดเผยขอเท็จจริงท่ีมีสาระสําคัญ หากพิจารณาแลววาถาไมเปดเผยอาจทําให
เกิดความเขาใจผิดในรายงานของผูตรวจสอบภายใน หรืออาจทําใหวิชาชีพ
พิจารณาไดวาเปนการปกปดความผิดตามกฎหมาย 

(11)  เปดเผยในรายงานในกรณีท่ีไมไดปฏิบัติตามาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน 

(12)  ไมใชขอมูลท่ีไดรับมาจากการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนตัว 

9.  ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรจัดใหมีแนวทางในการสอบทาน และควบคุมดูแล
เพ่ือใหเกิดความม่ันใจไดวาผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังรอบคอบ
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ ซ่ึงโดยหลักแลวจะสามารถดําเนินการ ไดโดยผานการ
ดําเนินการในความม่ันใจในคุณภาพ 

10. ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรม่ันใจวามีกระบวนการท่ีเพียงพอสําหรับ 
 ผูตรวจสอบภายในในการเปดเผยกรณีสงสัยทุจริตหรือการปฏิบัติท่ีไมเหมาะสม 
11. ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในควรกําหนดแผนเก่ียวกับการฝกอบรมและการ

พัฒนาบุคลากรสําหรับผูตรวจสอบภายในทุกคน รวมท้ังแผนการฝกอบรมและพัฒนา
สําหรับผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในดวย 



๑๑. แนวทางการปฏิบัติเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน 

เพ่ือใหการดําเนินงานการตรวจสอบภายในดานความขัดแยงทางผลประโยชนเปนไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ฝายตรวจสอบภายในจึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติเรื่องความขัดแยง
ทางผลประโยชน ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ 

๑. การเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน ผูตรวจสอบภายในทุกคนจะตองเปดเผยความ
ขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจมีข้ึนจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตอผูอํานวยการฝาย
ตรวจสอบภายในทุกครั้งท่ีเขาทําการตรวจสอบ/สอบทาน ความขัดแยงทางผลประโยชน
อาจเกิดข้ึน รวมถึงจากการท่ีเปนผูบริหารในกิจกรรมท่ีตนไดรับมอบหมายใหไปทําการ
ตรวจสอบมากอนและความสัมพันธสวนบุคคลกับผูบริหารกิจกรรมนั้น นอกจากนั้นแลว  
ผูตรวจสอบภายในควรวางแผนมอบหมายงานตรวจสอบภายในเพ่ือลดความเสี่ยงจาก
ความขัดแยงทางผลประโยชนตามความเหมาะสม 

๒. ความเปนอิสระของบุคคลภายนอกท่ีเขามาปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบภายใน  
บุคคลภายนอกท่ีเขามาปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบภายใน และใหบริการอ่ืนแก กกท.   
พรอมกันดวย อาจทําใหความเปนอิสระและความเท่ียงธรรมดอยลงไปได ฝายตรวจสอบ
ภายในตองนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาการปฏิบัติงานของ
บุคคลภายนอกท่ีมีการปฏิบัติงานหลายประเภทใหแก กกท. วาจะมีผลกระทบตอความ
เปนอิสระและความเท่ียงธรรมหรือไม หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติให
บุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงานหลายประเภทใหแก กกท. และปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ดวย ใหบุคคลภายนอกจะตองเปดเผยรายละเอียดการปฏิบัติงานและความขัดแยงทาง
ผลประโยชนนั้นไวเปนลายลักษณอักษร 

๓. ผูตรวจสอบภายในตองไมรับของขวัญท่ีมีราคาหรือมูลคาเกินกวาท่ีกําหนดในประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  และไมเรียกหรือรับ
ผลประโยชนใดๆไมวาจะเปนเงินสดหรือสิ่งของจากนายหนาหรือตัวแทน ผูรับเหมา 
ผูขายสินคา ผูใหบริการ ผูประกอบการ บุคคล หรือองคกรใดๆ ท่ีมีธุรกิจเก่ียวเนื่องกับ
การกีฬาแหงประเทศไทย 

๔. ผูตรวจสอบภายในจะตองใหขอมูลท่ีถูกตอง ชัดเจน ครบถวนแกหนวยรับตรวจ ผูบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ ดวยวิธีการท่ีเปดเผยและใหโอกาสอยางเทาเทียมกัน 

๕. ผูตรวจสอบภายในจะตองรักษาความลับของ กกท. โดยไมนําความลับของ กกท.ไปใช   
ไมวาเพ่ือประโยชนสวนตัว หรือนําความเสียหายมาสู กกท. โดยเจตนาหรือนําขอมูล
ดังกลาวไปเผยแพรแกผูขายสินคา ผูใหบริการ หรือบุคคลภายนอก ยกเวน แตวาเปน
ขอมูลท่ีสื่อสารกันในการดําเนินงานตามปกติ หรือเปนขอมูลท่ีเผยแพรตอสาธารณชน 

๖. ผูตรวจสอบภายใน ควรรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะใดๆท่ีหนวยรับตรวจแนะนํา  
เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 

๗. ผูตรวจสอบภายในและบุคคลภายนอกท่ีเขามาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีผูเก่ียวของ
ในหนวยงานเปนคูสมรส  บิดา  มารดา  บุตรหรือบุตรบุญธรรม  และหรือญาติสนิท      
ไมควรปฏิบัติงานตรวจสอบในหนวยงานนั้น 



๘. ผูตรวจสอบภายในไมควรปฏิบัติงานตรวจสอบในกิจกรรมท่ีตนเคยทําหนาท่ีบริหาร   
หรือตนมีความสัมพันธสวนบุคคลกับผูบริหารกิจกรรมท่ีจะทําการตรวจหรือมีสวน
เก่ียวของ 

๙. บุคคลภายนอกท่ีเขามาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ไมควรมีความรับผิดชอบในการ
บริหารงานของ กกท. 

๑๐. ผูตรวจสอบภายในและบุคคลภายนอกท่ีเขามาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไมควรปฏิบัติ              
งานตรวจสอบในรายการท่ีตนเองเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการท่ีเก่ียวของกับ กกท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒. แนวทางการปฏิบัติเรื่องการติดตามผลและการใหคําแนะนําปรึกษา  เพ่ือการสราง
มูลคาเพ่ิมและการปรับปรุงในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหการดําเนินงานการตรวจสอบภายในดานการติดตามผลและการใหคําแนะนําปรึกษา 
เพ่ือการสรางมูลคาเพ่ิมและการปรับปรุงในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ใหเปนไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน ฝายตรวจสอบภายในจึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติเรื่องการติดตามผลและการใหคําแนะนํา
ปรึกษา ดังนี้ 

๑. ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในกําหนดวิธีการและเวลาท่ีเหมาะสมในการติดตามผล 
พรอมท้ังจัดงบประมาณของฝายตรวจสอบภายในเพ่ือใหการติดตามผลทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๒. กําหนดตารางเวลาท่ีใชในการติดตามผลรายงานผลการปฏิบัติงาน และการให
คําแนะนําปรึกษาไวในแผนการตรวจสอบในปปจจุบัน การกําหนดตารางเวลาท่ีจะใชใน
การติดตามผล  ควรหารือกับหัวหนาหนวยรับการตรวจหรือผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือความ
รวมมือและอํานวยความสะดวกในการติดตามผล 

๓. ผูตรวจสอบภายในท่ีไดรับมอบหมายใหติดตามผล ตองไมมีสวนเก่ียวของในการ
รายงานผลการปฏิบัติงานนั้นๆ เพ่ือใหมีมุมมองใหมๆ  และสามารถประเมินการ
ปรับปรุงแกไขวาเหมาะสมสอดคลองกับขอเท็จจริงหรือไม 

๔. ผูตรวจสอบภายในควรติดตามความคืบหนาในการปรับปรุงแกไขจุดออน  และ
ขอบกพรองจากหนวยงานเปนระยะๆ หากมีปญหาผูตรวจสอบภายในควรเขาไป
พิจารณาใหคําแนะนําปรึกษาเพ่ือใหสามารถดําเนินการตอไปได 

๕. ผูตรวจสอบภายในควรเขาไปมีสวนรวมกับผูบริหารระดับสูงของหนวยรับตรวจในการ
แนะนําวิธีการแกไขปญหา จุดออน และขอบกพรองตางๆ และกําหนดมาตรการ
ปองกันความผิดพลาดและขอบกพรองท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

๖. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการติดตามผล และเวลาในการดําเนินงานของฝาย
บริหารหรือผูท่ีเก่ียวของตอการสั่งการหรือตอการแกไขปรับปรุงขอบกพรอง หรืออาจ
ประเมินจากแผนงานหรือวิธีการแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน 

๗. การใหคําแนะนําปรึกษาแกหนวยรับตรวจ เม่ือผูตรวจสอบภายในเขาพบหนวยรับตรวจ
เพ่ือใหคําแนะนําปรึกษาหรือกรณีท่ีหนวยรับตรวจมีบันทึกขอความเห็นคําแนะนํา
ปรึกษา ใหผูตรวจสอบภายในจัดทําบันทึกการใหคําแนะนําปรึกษา  โดยระบุชื่อเรื่อง
ของการใหคําแนะนํา  หนวยรับตรวจท่ีขอคําแนะนําและขอแนะนํา หรือความเห็นท่ีมี
ตอเรื่องนั้นๆ เสนอผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในเพ่ือทราบทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓. แนวทางการปฏิบัติเรื่องการควบคุมและรักษากระดาษทําการตรวจสอบ   
เพ่ือใหการดําเนินงานการตรวจสอบภายในดานการควบคุมและรักษากระดาษทําการ

ตรวจสอบ เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  ฝายตรวจสอบภายในจึงกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เรื่องการควบคุมและรักษากระดาษทําการตรวจสอบไว  ดังนี้ 

๑. กระดาษทําการตรวจสอบถือเปนสมบัติและเปนความลับของฝายตรวจสอบภายใน  
การเปดเผยไดตามขอบเขตและเฉพาะบุคคลท่ีไดรับอนุญาตจากผูบริหารฝายตรวจสอบ
ภายในเทานั้น  สวนการเปดเผยตอบุคคลภายนอกตองไดรับอนุญาตจากผูบริหาร
ระดับสูงของ กกท.  

๒. การเปดเผยกระดาษทําการตรวจสอบตอหนวยรับตรวจ  เฉพาะสวนท่ีเก่ียวของใน
รายงานเทานั้น ไมควรเปดเผยแนวหรือวิธีการตรวจตอหนวยรับตรวจหรือ
บุคคลภายนอก 

๓. ระยะเวลาการจัดเก็บกระดาษทําการตรวจสอบสําคัญใหจัดเก็บตามเวลา  ดังนี้ 
๓.๑  กระดาษทําการตรวจสอบแฟมปจจุบันเก็บไวไดนาน ๑ ป  และกระดาษทําการ

ตรวจสอบแฟมถาวรใหเก็บไวนาน ๑๐ ป 

๓.๒  ควรเก็บกระดาษทําการตรวจสอบอางอิงหรือกระดาษทําการตรวจสอบยอย

เฉพาะท่ีสําคัญท่ีอางอิงถึงในรายงาน  สวนท่ีหมดความจําเปนควรทําลาย  

รวมท้ังควรสงเอกสารคืนหนวยงานเจาของเรื่องเม่ือเสร็จงานตรวจสอบนั้นแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔. แนวทางการปฏิบัติการกําหนดตัวช้ีวัดของงาน (Key Performance Indicators)   
เพ่ือใหการดําเนินงานการตรวจสอบภายในเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบ

ภายใน และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ฝายตรวจสอบภายในจึงกําหนด ตัวชี้วัด ( Indicator) เพ่ือเปน
เครื่องมือในการบริหารงาน และใชวัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ ซ่ึงสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปขอมูลเชิงปริมาณ เพ่ือสะทอนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑. ตัวชี้วัดระดับฝายตรวจสอบภายใน หมายถึงสิ่งท่ีใชวัดผลการทํางานในภาพรวมของ
ฝายตรวจสอบภายใน เปนตัวชี้วัดหลักเพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และ
กลยุทธฝายตรวจสอบภายใน โดยในแตละปงบประมาณจะมีการจัดทําตัวชี้วัด เพ่ือเปน
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายในเปนระยะๆ 
โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนดังนี้ 
1.1 ฝายตรวจสอบภายในจัดตั้งคณะทํางานในการทบทวนแผนกลยุทธ วิสัยทัศน 

ภารกิจ เปาหมาย กลยุทธฝายตรวจสอบภายใน และกําหนดตัวชีวัดระดับฝาย 
ระดบักอง ระดับงาน ประกอบดวย 
1.1.๑  การดําเนินงานตามแผนกลยุทธฝายตรวจสอบภายใน  
1.1.๒  การดําเนินการใหความรูดานบทบาทการตรวจสอบภายใน  
1.๑.๓  การพัฒนาและการปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจตามขอเสนอแนะ  
1.1.๔  การประเมินความพึงพอใจของหนวยรับตรวจภายหลังการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบใน 
1.1.๕  การประเมินความสามารถของผูตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตาม

ระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ 
1.1.๖ การดําเนินการพัฒนาผูตรวจสอบภายใน 
1.1.๗  การดําเนินงานดานการตรวจสอบ โดยการนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน 
(รายละเอียดการประเมินอยูในภาคผนวกรายละเอียดตัวชี้วัดฝายตรวจสอบ
ภายใน) 

๑.๒ ฝายตรวจสอบภายในนําเสนอผูวาการ คณะกรรมการตรวจสอบ กกท.      
โดยกําหนดตัวชี้วัดอยูในแผนกลยุทธฝายตรวจสอบภายใน 

1.๓ ฝายตรวจสอบภายในลงนามในรายละเอียดตัวชี้วัดระดับฝายตรวจสอบภายใน  
 โดยฝายนโยบายและแผนเปนผูดําเนินการ  

๑.๔ ฝายตรวจสอบภายในรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับฝายตรวจสอบ 
ภายใน โดยฝายนโยบายและแผนเปนผูดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 



๒. ตัวชี้วัดระดับบุคคล หมายถึงสิ่งท่ีใชวัดผลการทํางานของผูตรวจสอบภายในรายบุคคล 
ตามขอบเขตหนาท่ีรับผิดชอบ หรือตามตําแหนงงาน เพ่ือเปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในเปนระยะๆ โดยมีรายละเอียดและ
ข้ันตอนดังนี้ 
2.2 ฝายตรวจสอบภายในจัดตั้งคณะทํางานในการทบทวนแผนกลยุทธ วิสัยทัศน 

ภารกิจ เปาหมาย กลยุทธฝายตรวจสอบภายใน และจัดทําแผนปฏิบัติงาน พรอม
ท้ังกําหนดผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดรายบุคคล ประกอบดวย 
2.2.1  ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธฝายตรวจสอบภายใน  
2.2.๒  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล  

2.๓ ฝายตรวจสอบภายในจัดสงตัวชี้วัดรายบุคคล ( KPI) เพ่ือประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูดําเนินการ 

2.๔ ฝายตรวจสอบภายในรายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดรายบุคคล ( KPI) เพ่ือ
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูดําเนินการ 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕.   แนวทางการปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใหการดําเนินงานการตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกร 

และเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ฝายตรวจสอบภายในจึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติเรื่องการ
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

๑.  ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาการประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในดาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีผลมาจากการใหบริการโดยบุคคลภายนอก อาจมี
ผลกระทบหรือความเสี่ยงตอรัฐวิสาหกิจ เชน ความอยูรอดทางธุรกิจของผูใหบริการ 
การเขาถึงขอมูลของ กกท. ความครบถวนถูกตองของกระบวนการใหบริการ การ
ปกปองระบบและขอมูลของ กกท. เปนตน ซ่ึงผูตรวจสอบภายในควรทําความเขาใจใน
ลักษณะการใหบริการของบุคคลภายนอก ประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
และครอบคลุมถึงการใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการควบคุมภายในและเสนอ
รายงานตอผูบริหารท่ีเก่ียวของและบุคคลภายนอก  ผูใหบริการ 

๒.  การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหความเชื่อม่ันในประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในการปฏิบัติงานและการรายงานทางการเงิน โดยแบงเปน 
๒.๑  การตรวจสอบการควบคุมท่ัวไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT General 

Controls) ซ่ึงเปนการควบคุมท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของศูนยขอมูล การ
จัดหาและการดูแลรักษาระบบงาน การรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล 
และระบบงานตางๆ รวมถึง การพัฒนาและดูแลรักษาระบบงานท่ีอยูในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐวิสาหกิจ 

๒.๒  การตรวจสอบการคุมเฉพาะระบบงาน  (IT Application Controls) ซ่ึงเปนการ
สอบทานการควบคุมท่ีออกแบบข้ึนมาเพ่ือใชสําหรับควบคุม การประมวลผล
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหม่ันใจวาขอมูลท่ีผานเขาสูระบบงาน
ไดรับการบันทึก ประมวลผล และรายงานอยางถูกตองครบถวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖.  แนวทางการปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบการบริหารความเส่ียง 
เพ่ือใหการดําเนินงานการตรวจสอบดานการบริหารความเสี่ยงสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกร 

และเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ฝายตรวจสอบภายในจึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติเรื่องการ
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

๑. การบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงคเพ่ือให  
๑.๑ ความเสี่ยงไดรับการระบุ และจัดลําดับความสําคัญอยางเหมาะสม  
๑.๒ ผูบริหารและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีการกําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับ

ไดขององคกร รวมท้ังประเภทของความเสี่ยงท่ียอมรับได 
๑.๓ มีการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได  
๑.๔ มีการติดตามอยางตอเนื่องเพ่ือประเมินความเสี่ยงอยางเปนระยะ และติดตาม

ประสิทธิผลของการควบคุมท่ีใชในการจัดการความเสี่ยง 
๒.  ผูตรวจสอบภายในควรดําเนินการสอบทานระบบบรหิารความเสี่ยงของ กกท. เพ่ือให

ม่ันใจวาวัตถุประสงคดังกลาวขางตนสามารถบรรลุได และสามารถแสดงความเห็นตอ
ความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง โดยในการดําเนินการสอบทานผูตรวจสอบ
ภายในควรพิจารณา ตามหัวขอดังนี้ 
๒.๑  สอบทานเอกสารท่ีเก่ียวของ รวมท้ังขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับวิธีการบริหารความ

เสี่ยงเพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการบริหารความเสี่ยงของ กกท. เหมาะสม และ
สอดคลองกับแนวปฏิบัติท่ีดี 

๒.๒  รวบรวมและศึกษาพัฒนาการตางๆ ในปจจุบัน แนวโนม ขอมูลอุตสาหกรรม
ตางๆ เพ่ือนํามาสนับสนุนการระบุความเสี่ยงและผลกระทบท่ีอาจมีผลตอ กกท. 
และการควบคุมท่ีใชในการจัดการความเสี่ยง 

๒.๓  สอบทานนโยบายของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือระบุกลยุทธของ กกท. แนวทางและ
วิธีการบริหารความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยงท่ียอมรับไดและระดับความเสี่ยงท่ี
ยอมรับได 

๒.๔  สอบทานรายงานผลการประเมินความเสี่ยงท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของไดจัดทําข้ึน  
๒.๕  สัมภาษณผูบริหารระดับกลางและระดับสูงเพ่ือระบุวัตถุประสงคในการ

ปฏิบัติงานความเสี่ยง และแนวทางในการจัดการความเสี่ยง การติดตามและ
ควบคุม 

๒.๖  ประเมินความเหมาะสมของการรายงานในกิจกรรมการติดตามความเสี่ยง  
๒.๗  สอบทานความเพียงพอและทันเวลาของการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
๒.๘  สอบทานความครบถวนของการวิเคราะหความเสี่ยงของฝายบริหาร การ

ดําเนินการเพ่ือแกไข 
 
 
 
 



๑๗.  แนวทางการปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบจรรยาบรรณสําหรับพนักงานและผูบริหารของ 
กกท. 

    เพ่ือใหการดําเนินงานการตรวจสอบดานจรรยาบรรณสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกร และ
เปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ฝายตรวจสอบภายในจึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติเรื่องการ
ตรวจสอบดานจรรยาบรรณ ดังนี้ 

๑.  หลักจรรยาบรรณควรมีความชัดเจน เขาใจงาย มีนโยบาย รวมท้ังวิธีปฏิบัติท่ีครอบคลุม
การปองกันและปราบปรามทุจริต และประพฤตมิิชอบ 

๒.  การสื่อสารจากผูบริหารระดับสูงเก่ียวกับทัศนคติและความมุงม่ันของ กกท. ท่ีเก่ียวกับ
หลักจรรยาบรรณอยางสมํ่าเสมอ 

๓.  กลยุทธและวิธกีารในการสนับสนุนและเสริมสรางวัฒนธรรมท่ีมีจริยธรรมในโอกาส
ตางๆ รวมท้ังแนวปฏิบัติดานบุคลากรท่ีสนับสนุนใหพนักงานปฏิบัติและสราง
วัฒนธรรมท่ีมีจริยธรรมใน กกท. 

๔.  การกําหนดชองทางท่ีหลากหลายและเขาถึงงายในการรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติไม
ถูกตองตามหลักจรรยาบรรณ 

๕.  การเปดเผยหลักจรรยาบรรณตอพนักงาน คูคา และลูกคา  
๖.  การแบงแยกหนาท่ีเพ่ือใหม่ันใจวาการปฏิบัติผิดหลักจรรยาบรรณไดรับการสืบสวน

สอบสวน และรายงานอยางมีประสิทธิผล 
๗.  การฝกอบรมเก่ียวกับหลักจรรยาบรรณใหพนักงานและผูบริหารของ กกท.  
๘.  การประเมินผลกระบวนการตางๆ ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการท่ีอาจสรางแรง

กดดันหรือความมีอคติภายใน กกท. ท่ีอาจมีผลกระทบตอวัฒนธรรมท่ีมีจริยธรรมของ 
กกท.  

 
 

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
 

การบริหารงานฝายตรวจสอบภายใน 
 

 ฝายตรวจสอบภายในท่ีมีระบบการบริหารงานท่ีดี มีการจัดระบบงานท่ีดี มีการวางแผนท่ีดี มีบุคลากร
ท่ีมีความสามารถและมีประสบการณ มีกระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด             
จะสามารถชวยสงเสริมใหการดําเนินงานของ กกท. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบการบริหารฝายตรวจสอบภายใน ให
สอดคลองกับขอบเขต อํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไว 

1. การคัดเลือกบุคลากร 

คุณภาพของผูตรวจสอบภายใน ถือเปนปจจัยท่ีสําคัญในการบริหารงานของฝายตรวจสอบภายใน 

เนื่องจากงานตรวจสอบภายในเปนงานท่ีตองตรวจสอบท้ังระบบงาน และกิจกรรมหลากหลาย รวมท้ังตอง

ติดตอประสานงานกับผูรับการตรวจสอบหลายระดับ ดังนั้นในการคัดเลือกบุคลากรจึงควรพิจารณาถึง

วัตถุประสงค และเปาหมายของงานท่ีจะทําการตรวจสอบ วาควรใชผูตรวจสอบภายในลักษณะใด การคัดเลือก

บุคลากรอยางนอยควรพิจารณาถึงคุณวุฒิ ความรู ประสบการณท่ีตองการ การมีมนุษยสัมพันธสามารถติดตอ

ประสานงานกับผูปฏิบัติงาน ไดทุกระดับรวมท้ังเปนผูมีเทคนิคในการวิเคราะห การเขียนรายงาน และการ

นําเสนอท่ีดีดวย 

ในการรับสมัครพนักงาน เพ่ือเขาปฏิบัติงานในฝายตรวจสอบภายใน กองทรัพยากรบุคคล               

มีหนาท่ีรับสมัครและสอบขอเขียน และสงใหคณะกรรมการ ซ่ึงมีผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในเขารวมเปน

กรรมการพิจารณาคัดเลือกผูท่ีเหมาะสมกอนรับเขาปฏิบัติงาน 

กรณีท่ีใชวิธีการสรรหาภายใน โดยกองทรัพยากรบุคคลจะออกหนังสือเวียนใหหนวยงานตาง ๆ    

ท่ีสนใจจะยายมาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทําเรื่องสมัคร โดยผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในเปนผู

พิจารณาคัดเลือกผูท่ีเหมาะสมเชนเดียวกัน 

ในการคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจสอบภายใน ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 

ควรกําหนดแนวทางการพิจารณาคัดเลือกไว ดังนี้ 

1.1 คุณสมบัติท่ีตองการ 

- เปนผูมีทัศนคติท่ีดีตอ กกท. และมีความมุงม่ันท่ีจะเขาทํางาน 

- เปนผูมีความรูในสายงานวิชาชีพอยางดี ท้ังในเชิงวิชาการและการประยุกตใช 

- มีความมุงม่ันและกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองอยางเหมาะสม 

- มีความสามารถในการสื่อสารและการนําเสนอ 

- มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถในการตัดสินปญหาอยางเปนระบบ 

- มีความรับผิดชอบ ความเปนผูนํา และมนุษยสัมพันธดี 

 

 



1.2 การทดสอบโดยการสัมภาษณ 

ในการสัมภาษณผูสัมภาษณจะไดเห็นกริยาทาทางของผูเขารับการสัมภาษณ ซ่ึงสามารถใช

ประกอบการพิจารณาคัดเลือกได 

ผูสัมภาษณควรเตรียมคําถามในการสัมภาษณใหพรอมและไมควรสรุปและตัดสินเร็วเกินไป 

ควรพิจารณาบุคลิกภาพ ทวงที วาจา และสอบถามคําถามท่ีเตรียมไวจนหมดจึงสรุปผล 

คําถามในการสัมภาษณ ไมควรมีมากเกินไป ควรเนนเฉพาะท่ีมีสาระสําคัญท่ีผูสัมภาษณ

ตองการคําตอบ แลวจึงประเมินผลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

2. การพัฒนาบุคลากร 

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดใหผูตรวจสอบภายใน         

ท่ีเขาใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศ (Orientation) และอบรมกอนเริ่มปฏิบัติงาน ดังนี้ 

2.1 แนะนําผูตรวจสอบภายในท่ีเขาใหมใหรูจักพนักงานทุกคนในฝายตรวจสอบภายใน 

2.2 อธิบายโดยยอเก่ียวกับโครงสายการบังคับบัญชาของฝายตรวจสอบภายใน แผนภูมิการ

จัดการองคกร กกท. นโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค ของ กกท. และสิทธิหนาท่ีท่ี

พนักงานพึงมีตอ กกท. 

2.3 อธิบายวัตถุประสงค หนาท่ีและความรับผิดชอบของฝายตรวจสอบภายใน แนวทางและ

ขอบเขตการตรวจสอบภายใน พรอมท้ังเกณฑพิจารณาความดีความชอบ และโอกาส

กาวหนาในการทํางาน 

2.4 จัดใหไดรับทราบเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

2.4.1 มาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

2.4.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบสํานักงานการตรวจเงินแผนดินท่ีเก่ียวของ 

2.4.3 จรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายใน 

2.4.4 คูมือการตรวจสอบภายใน 

2.4.5 พระราชบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง กกท. และระเบียบปฏิบัติของ           

ฝายตรวจสอบภายใน 

การจัดปฐมนิเทศ และการอบรมกอนเริ่มปฏิบัติงานจะทําใหผูตรวจสอบภายในใหมไดเขาใจถึง
นโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงคและแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดดวย
ความม่ันใจ 

สําหรับผูตรวจสอบภายในท่ีปฏิบัติงานประจําอยูแลว ควรไดรับการสนับสนุนสงเสริมใหพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบไดมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

การพัฒนาตนเอง อาจทําโดยการสมัครเปนสมาชิกสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 
การเขารับการอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ซ่ึงอาจจัดในลักษณะ Inhouse  Training หรือไป
รับอบรมจากสถาบันภายนอก การประชุมวิชาการ สัมมนาหรือการเขารับศึกษาหลักสูตรตาง ๆ จากสมาคม
วิชาชีพหรือสถาบันศึกษาท่ีเปดสอน 

 



หนาท่ีของผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน ในการพัฒนาบุคลากรมีดังนี้ 
1. จัดทําโครงการศึกษา ฝกอบรม การประชุมทางวิชาการ การสัมมนาสําหรับผูตรวจสอบ

ภายในทุกระดับตามความเหมาะสม 

2. ขออนุมัติงบประมาณรายจายสําหรับโครงการตามขอ 1 

3. ใหผูตรวจสอบภายในสงแผนการท่ีจะเพ่ิมพูนความรูความชํานาญของตนเองเปนประจําทุกป 

4. จัดใหมีหนังสือวิชาการ Brochure เก่ียวกับการศึกษา อบรมหลักสูตรตาง ๆ การประชุม  ทาง

วิชาการ การสัมมนาเก่ียวกับการตรวจสอบภายในไวใหผูตรวจสอบภายในไดศึกษาและ

อางอิง 

5. ใหการยอมรับและยกยองผูท่ีตั้งใจปฏิบัติงานหรือผูไดรับวุฒิบัตรวิชาชีพ เชน ผูตรวจสอบ-

ภายในรับอนุญาต (CIA) เปนตน 

3. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน 

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีวางแผนการตรวจสอบ เพ่ือดําเนินการตามอํานาจ

หนาท่ีและความรับผิดชอบของฝายตรวจสอบภายใน โดยสอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย และวัตถุประสงค

ภายใตแผนวิสาหกิจของ กกท. 

แผนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของฝายตรวจสอบภายในประกอบดวย 3 แผนยอย ดังนี้ 

1. แผนการตรวจสอบประจําป เปนแผนเก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหเปน

แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบอยางเปนระบบ และสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของการตรวจสอบท่ี

วางไว 

2. แผนบุคลากร เปนแผนท่ีเก่ียวกับการจัดอัตรากําลังและจํานวนพนักงานของฝายตรวจสอบ

ภายใน รวมท้ังความตองการพัฒนาในอนาคต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

3. แผนงานการจัดทําแผนและภารกิจอ่ืน ท่ีฝายตรวจสอบภายในตองปฏิบัตินอกเหนือ                

จากแผนการปฏิบัติการตรวจสอบประจําป เชน การจัดทําแผนยอย ๆ การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ   

รายไตรมาส/ประจาํป รายงานการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส/ประจําป ฯลฯ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม ดูแลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในทุกระดับในฝายตรวจสอบภายใน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ปกติจะทําทุกครั้งภายหลังจากการ

ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น โดยหัวหนาทีมท่ีรับผิดชอบงานตรวจสอบนั้น ๆ จะเปนผูประเมิน และเสนอผูอํานวยการ

กองและผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในเพ่ือทราบ และนําจุดออนท่ีสมควรไดรับการแกไขปรับปรุง มาหารือ

กับผูถูกประเมิน และพิจารณาใหคําปรึกษาแนะนํา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

สําหรับการประเมินผลของหัวหนาทีมตรวจสอบ จะประเมินระหวางปโดยผูอํานวยการ              

ฝายตรวจสอบภายใน ผูอํานวยการกอง ผูตรวจสอบภายใน และผูรวมทีม 

 



5. การประเมินคุณภาพของฝายตรวจสอบภายใน 

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลใหมีการดําเนินการเพ่ือ

ประเมินคุณภาพของฝายตรวจสอบภายใน 

เพ่ือใหม่ันใจวาฝายตรวจสอบภายในมีโครงสรางการจัดองคกรท่ีเหมาะสม มีการบริหารงานและ

การปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีพนักงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความรูความสามารถและ

ความชํานาญเหมาะสมกับงานท่ีตองปฏิบัติ 

การท่ีจะม่ันใจวาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพจําเปนตองมีการประเมินคุณภาพของฝายตรวจสอบภายใน โดยแยกการประเมินออกเปน 2 วิธี 

คือ 

1.  การประเมินคุณภาพโดยบคุลากรของฝายตรวจสอบภายใน (ประเมินตนเอง) 

2. การประเมินคุณภาพโดยบุคคลภายนอก 

การประเมินคุณภาพของฝายตรวจสอบภายใน จะเริ่มตั้งแตการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับงาน การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง การกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคและขอบเขตของการ
ตรวจสอบ การประเมินระบบควบคุมภายใน การประเมินความเสีย่ง การวางแผนการตรวจสอบ การควบคุม
และกํากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน ตลอดจนการสนับสนุนใหนําเอาเทคนิคใหม ๆ 
มาใชในการตรวจสอบเพ่ือประหยัดเวลาและคาใชจายและเพ่ิมประสิทธิภาพของการตรวจสอบ ฯลฯ 

การประเมินคุณภาพโดยบุคลากรของฝายตรวจสอบภายใน อาจทําโดยวิธีใหพนักงานในฝาย
ตรวจสอบภายในกรอกแบบสอบถามการประเมินคุณภาพของฝายตรวจสอบภายใน ซ่ึงรวบรวมวิธกีารหรือวิธี
ปฏิบัติตาง ๆ ท่ีหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีมีคุณภาพ หรือควรจะมีหรือควรปฏิบัติตามเพ่ือใหผูท่ีทําการ
ประเมินคุณภาพ 

การประเมินคุณภาพโดยบุคคลภายนอก ซ่ึงหมายถึงหนวยงานหรือพนักงาน กกท. ท่ีไมไดเปน
พนักงานของฝายตรวจสอบภายใน รวมถึงบุคคลหรือหนวยงานภายนอกท่ีไดรับมอบหมายใหประเมินคุณภาพ
ของฝายตรวจสอบภายใน 

6. การสํารวจความพอใจของผูใชบริการ 

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน ควรทําการสํารวจความพอใจของผูใชบริการ ปละ 1 ครั้ง 

เพ่ือใหทราบถึงความพอใจของผูใชบริการ ซ่ึงไดแก ผูรับผิดชอบตรวจสอบ ผูบริหารหนวยงานท่ีรับตรวจ                 

ผูวาการ กกท. คณะกรรมการตรวจสอบและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ท่ีมีตอบริการท่ีไดรับจาก             

ฝายตรวจสอบภายใน 

ในการสํารวจความพอใจของผูใชบริการฝายตรวจสอบภายใน ควรจัดทําแบบสํารวจความพอใจ

ผูใชบริการสงใหผูบริหารดังกลาวขางตน กรอกขอความพรอมขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

 

 

 



7. การประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

การปฏิบัติงานตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานตรวจสอบของสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดิน มีเทคนิคการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบและขอสรุปจากการตรวจสอบท่ีคลายคลึงกันจน

ทําใหมีผูสงสัยวาทํางานซํ้าซอนกันหรือไม ทําไมมีฝายตรวจสอบภายในแลวยังมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

มาทําการตรวจสอบอีก 

เม่ือพิจารณาถึงวัตถุประสงคในการตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายใน และสํานักงานการตรวจ

เงินแผนดินแลว จะเห็นความแตกตางไดชัดเจน คือ 

- งานของฝายตรวจสอบภายใน มุงเนนการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายใน ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดในการดําเนินการกิจการตาง ๆ 

ของ กกท. ประเมินความเสี่ยงหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ หรือการกระทําท่ีกอใหเกิด

ความเสียหายแก กกท. จัดทําขอเสนอแนะเพ่ือการแกไขปรับปรุง เพ่ือลดการสูญเสีย

รั่วไหล สวนงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ปฏิบัติงานในฐานะผูสอบบัญชี

มุงเนนการตรวจสอบเพ่ือใหเห็นถึงความถูกตองนาเชื่อถือไดของงบการเงินประจําปของ 

กกท. พรอมท้ังยืนยันวาการบันทึกบัญชีของ กกท. เปนไปตามหลักการท่ียอมรับกันได 

โดยท่ัวไปหรือไม เพียงไร 

- ฝายตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบ

ภายใน สวนสํานักงานการตรวจเงินแผนดินปฏิบัติการตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ

สอบบัญชี 

ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน ไดระบุถึงการประสานงานระหวาง                
ผูตรวจสอบภายในกับผูสอบบัญชี ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือใหแนใจวาขอบเขตของการตรวจสอบ
ครอบคลุมงาน หรือกิจกรรมท่ีจําเปนและลดงานท่ีซํ้าซอนกัน 

ปจจุบันฝายตรวจสอบภายใน ไดประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินในเรื่องตาง ๆ 
ดังนี้ 

1. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบภายใน

ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 ขอ 21 ระบุใหฝายตรวจสอบภายใน จัดสงแผนการตรวจสอบ

และรายงานผลการตรวจสอบใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ดังนี้ 

1.1 จัดสงสําเนาแผนการตรวจสอบประจําป 1 ชุด ภายใน 30 วัน หลังจากท่ีไดรับอนุมัติ 

1.2 จัดสงสําเนารายงานผลการตรวจสอบประจําป ภายในสิ้นเดือนถัดไป 

2. นอกเหนือจากการประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตามขอ 1 แลว 

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในอาจประสานงานเพ่ิมเติมในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

2.1 ประชุมหารือกับเจาหนาท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ท่ีรับผิดชอบตรวจสอบ 

กกท. เปนครั้งคราวเพ่ือหารือถึงแผนการตรวจสอบประจําป และการปฏิบัติการ

ตรวจสอบเพ่ือลดการทํางานซํ้าซอน เพ่ือใหผลงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพและเปนไป

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 



2.2 ท้ังสองฝายอาจขอดูแนวการตรวจสอบและกระดาษทําการของแตละฝายบนพ้ืนฐาน

ของการรักษาความลับ เพ่ือใหทราบถึงวัตถุประสงค ขอบเขตของการตรวจสอบและสิ่ง

ท่ีตรวจพบและเอกสารหลักฐานประกอบจะทําใหท้ังสองฝายพิจารณาพ่ึงพางานของแต

ละฝายได 

2.3 หารือทําความเขาใจเทคนิคการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบและศัพทท่ีใชในการ

ตรวจสอบรวมกัน เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในประเมินความนาเชื่อถืองานตรวจสอบของ

เจาหนาท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และเจาหนาท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

สามารถประเมินความนาเชื่อถือการปฏิบัติงานตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายใน 

การติดตอประสานงานอยางใกลชิด ระหวางฝายตรวจสอบภายในและสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินจะทําใหเกิดความเชื่อถือระหวางกัน ซ่ึงจะเปนประโยชนแกงานของท้ังสองฝายและประโยชนของ กกท. 
โดยรวม 

8. การวัดผลงานและดัชนีวัดผลงาน 

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน ควรวัดผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน รวมท้ัง

บุคคลภายนอกท่ีไดรับการวาจางใหปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

ตัวอยาง ดัชนีวัดผลงานของฝายตรวจสอบภายใน  

1. การวัดเชิงปริมาณ 

ก. จํานวนกิจกรรมการตรวจสอบท่ีกําหนดในแผนการตรวจสอบ 

ข. จํานวนกิจกรรมการตรวจสอบท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จ 

ค. อัตราการหมุนเวียนของผูตรวจสอบภายใน หรือระยะเวลาท่ีผูตรวจสอบภายใน

ปฏิบัตงิานในหนวยตรวจสอบ 

ง. ผลการสํารวจความพึงพอใจของหนวยรับตรวจ 

จ. ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูตรวจสอบภายใน 

ฉ. จํานวนชั่วโมงการฝกอบรม 

2. การใหบริการตอหนวยรับตรวจ 

ก. คุณภาพของงานตรวจสอบหรืองานใหคําแนะนําปรึกษา 

ข. ความรวดเร็วในการตอบสนองตอประเด็นท่ีไดรับจากฝายบริหารหรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ค. การบริหารความคาดหวังของหนวยรับตรวจ 

ง. การสรางความสัมพันธท่ีดีกับหนวยรับตรวจ 

จ. การบริหารทีมงานตรวจสอบ (การดําเนินการอยางมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคในการ

พัฒนาบุคลากรใหมีโอกาสเติบโตในหนวยงานอ่ืนขององคกร เปนตน) 

 

 

 



3. ความรูทางดานธุรกิจ อุตสาหกรรม 

ก. การพัฒนาความรูดานธุรกิจและอุตสาหกรรม 

ข. การประยุกตใชความรูทางดานธุรกิจและอุตสาหกรรมเขามาใชในการแกไขปญหาในการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีมีความซับซอน 

ค. การนําเสนอโดยการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบหรือเครื่องมือในการตรวจสอบ 

ง. การมีสวนรวมในการพัฒนาหรือนําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี หรือแนวโนมของธุรกิจ

อุตสาหกรรม 

4. การพัฒนาบุคลากร 

ก. ความกาวหนาในการพัฒนาบุคลากรท่ีมีอยูในปจจุบันใหสอดคลองกับงานตรวจสอบท่ี

กําหนดไว 

ข. ฝกอบรม 

ค. การสรรหา 

5. การพัฒนาทางดานเทคนิค 

ก. การพัฒนาความรูทางดานเทคนิคในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ข. การพัฒนาความรูดานการบัญชี การเงิน 

ค. การพัฒนาความรูดานกฎ ระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ง. การพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การใชคอมพิวเตอร การใช

เครื่องมืออิเลคทรอนิคสชวยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

6. ความคิดสรางสรรคหรือการยอมรับสิ่งใหม 

ก. การนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เชน การนําโปรแกรมกระดาษ

ทําการอิเลคทรอนิคสเขามาใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เปนตน 

ข. จํานวนของการนําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดีใหกับหนวยงานอ่ืน ๆ การกีฬาแหงประเทศไทย

หรือภายในฝายตรวจสอบภายใน 

ค. จํานวนท่ีใชในการฝกอบรมเฉพาะดาน 

ง. การมีสวนรวมในองคการทางวิชาชีพ เชน สมาคมนักบัญชี และผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สมาคมผูตรวจสอบภายใน หรือสมาคมทางธุรกิจตาง ๆ เปนตน 

จ. ความคิดสรางสรรคและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ฉ. การพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ 



บทท่ี ๔ 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 
ผังข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

๑. สํารวจขอมูลเบ้ืองตนเพ่ือจัดทําแผนการตรวจ (ประเมินผล

ระบบการควบคุมภายในและประเมินความเส่ียง ๒๐ วันทําการ) 

๒. จัดทําแผนการตรวจสอบภายใน 

(๕ วันทําการ) 

 

๓. เสนอผูวาการเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน และกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ืออนุมัต ิ

(๓ วันทําการ) 
 

๔. มอบหมายงานตรวจสอบ (Audit Assignment) 

(๑ วันทําการ) 
 

๕. จัดทําแผนการตรวจสอบในรายละเอียด (Audit Program) 

(๑๐ วันทําการ/กิจกรรม) 
 

๖. ดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบและแผนการ

ปฏิบัติงาน 

(ระยะเวลาตามแผนการตรวจสอบ) 

 

๗. จัดทํารางรายงานการตรวจสอบภายใน โดยแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกับหนวยรับตรวจ (ประชุมปดการตรวจสอบ) 

(๕ วันทําการ) 
 

๘. รายงานผลการตรวจสอบใหกรรมการตรวจสอบพิจารณา 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งตอไป 

(๕ วันทําการ) 

 

๙. แจงผลการตรวจสอบตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบ 

เสนอผูวาการเพ่ือส่ังการ และหนวยรับตรวจเพ่ือดําเนินการ 

(๓ วันทําการ) 
 

 

หนวยรับตรวจ 

๑๐. ติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ  

(หลังจากแจงผลใหหนวยรับตรวจรับทราบตามขอเสนอแนะ ภายใน 
ระยะเวลาที่กําหนด) 

 



ข้ันตอนท่ี ๑  สํารวจขอมูลเบื้องตนเพ่ือจัดทําแผนการตรวจ (ประเมินผลระบบการควบคุมภายในและ
ประเมินความเสี่ยง ๒๐ วันทําการ) 

ข้ันตอนท่ี ๒  จัดทําแผนการตรวจสอบภายใน  (๕ วันทําการ) 
ข้ันตอนท่ี ๓   เสนอผูวาการเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในและกรรมการตรวจสอบเพ่ืออนุมัติ (๓ วันทําการ) 
ข้ันตอนท่ี ๔   มอบหมายงานตรวจสอบ (Audit Assignment) (๑ วันทําการ) 
ข้ันตอนท่ี ๕  จัดทําแผน การตรวจสอบในรายละเอียด (Audit Program) (๑๐ วันทําการ/กิจกรรม) 
ข้ันตอนท่ี ๖  ดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน  (ระยะเวลาตามแผนการ

ตรวจสอบ) 
ข้ันตอนท่ี ๗  จัดทํารางรายงานการตรวจสอบภายใน โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหนวยรับตรวจ           

ประชุมปดการตรวจสอบ (๕ วันทําการ)   
ข้ันตอนท่ี ๘  รายงานผลการตรวจสอบใหกรรมการเพ่ือพิจารณา (๕ วันทําการ) 
ข้ันตอนท่ี ๙ แจงผลการตรวจสอบตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบ เสนอผูวาการเพ่ือสั่งการ และ

หนวยรับตรวจเพ่ือดําเนินการ (๓ วันทําการ) 
ข้ันตอนท่ี ๑๐ ติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ (หลังจากแจงผลใหหนวยรับตรวจรับทราบตาม

ขอเสนอแนะ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด) 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจําเปนตองดําเนินการอยางเปนข้ันตอน เพ่ือใหสามารถ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางม่ันใจและไดผลงานท่ีมีคุณภาพ ท้ังนี้ ข้ันตอนของการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีสําคัญ  
ประกอบดวย 

๑. การวางแผนตรวจสอบ 
การวางแผนเปนการคิดลวงหนากอนท่ีจะลงมือปฏิบัติงานจริงวาจะตรวจสอบเรื่องใด           

ดวยวัตถุประสงคอะไร ท่ีหนวยรับตรวจใด ณ เวลาไหน และใชเวลาตรวจสอบเทาไร โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยู  
คือ บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณอยางเหมาะสม การวางแผนท่ีดีชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
วัตถุประสงคภายในระยะเวลา งบประมาณ และอัตรากําลังท่ีกําหนด 

การวางแผนตรวจสอบประกอบดวยเนื้อหาสาระสําคัญ ไดแก 
๑.๑ ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ  

๑.๑.๑  การวางแผนการตรวจสอบ  (Audit Plan) แผนการตรวจสอบ หมายถึง 
แผนการปฏิบัติงานท่ีผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน จัดทําข้ึน โดยทําไวลวงหนาเก่ียวกับเรื่องท่ีจะ
ตรวจสอบ จํานวนหนวยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแตละเรื่อง ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมท้ัง
งบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการสอบทานความกาวหนาของงาน
ตรวจสอบเปนระยะ เพ่ือใหงานตรวจสอบดําเนินไปอยางราบรื่นทันตามกําหนดเวลา 

แผนการตรวจสอบจะแบงเปน ๒ ระดับ 
ก. แผนการตรวจสอบระยะยาว  เปนแผนท่ีจัดทําไวลวงหนามีระยะเวลา ๓-๕ ป 

โดยตองกําหนดใหครอบคลุมหนวยรับตรวจท่ีอยูในความรับผิดชอบท้ังหมด ซ่ึงในแผนฯ จะประกอบดวย
รายละเอียด  ดังนี้ 

(๑) หนวยรับตรวจตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของฝายตรวจสอบภายใน 
(๒) เรื่องหรือแผนงาน งาน/โครงการ ท่ีจะตรวจสอบในแผนการตรวจสอบ

ระยะยาว 



(๓) ระยะเวลาท่ีใชในการตรวจสอบหนวยรับตรวจในแตละแหงหรือในแตละ
เรื่องท่ีจะตรวจสอบ 

(๔) จํานวนผูตรวจสอบ/จํานวนวันท่ีจะใชในการตรวจสอบหนวยรับตรวจในแต
ละแหงหรือในแตละเรื่องท่ีจะตรวจสอบ 

ข. แผนการตรวจสอบประจําป เปนแผนท่ีจัดทําไวลวงหนามีรอบระยะเวลา ๑ ป 
และตองจัดทําใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบระยะยาวท่ีกําหนดไว  โดยการระบุหนวยงานและเรื่องท่ีจะ
ตรวจสอบในแตละปตามท่ีปรากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาว  มาจัดทําเปนแผนการตรวจสอบประจําป
ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้ 

(๑) วัตถุประสงคของการตรวจสอบ เพ่ือใหทราบถึงเรื่องอะไรบางเพ่ือจะได
กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคได 

(๒) ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือใหทราบวาจะดําเนินการตรวจสอบ
ในหนวยรับตรวจใดและเรื่องใดท่ีจะตรวจสอบบาง เม่ือไร ความถ่ีในการ
ตรวจสอบ ระยะเวลาท่ีจะทําการตรวจสอบแตละเรื่อง และจํานวน            
คน/วันท่ีจะทําการตรวจสอบแตละเรื่อง 

(๓) ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
(๔) งบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

๑.๑.๒  การวางแผนการปฏิบัติงาน ( Engagement Plan) เม่ือผูอํานวยการ  
ฝายตรวจสอบภายใน ไดจัดทําแผนการตรวจสอบตามขอ ๑.๑.๑ เสร็จเรียบรอยแลว  ผูอํานวยการฝาย
ตรวจสอบภายใน จะมอบหมายใหผูตรวจสอบภายในดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีวางไว  
ดังนั้นผูตรวจสอบภายในจึงตองวางแผนการปฏิบัติงานลวงหนากอนการตรวจสอบวาจะตรวจสอบเรื่องใด           
ท่ีหนวยรับตรวจใด  ดวยวัตถุประสงค ขอบเขต การตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบใด จึงจะทําใหการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๑.๒  ข้ันตอนการวางแผนการตรวจสอบ  
๑.๒.๑  การสํารวจขอมูลเบ้ืองตน    
การสํารวจขอมูลเบื้องตนมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูตรวจสอบภายในเรียนรู และทํา

ความเขาใจเก่ียวกับงานของหนวยงานท่ีตองทําการตรวจสอบในรายละเอียด รวมท้ังทําความคุนเคยกับ
หนวยงานและระบบงานท่ีจะเลือกมาตรวจสอบ ซ่ึงจะชวยใหสามารถประเมินความเสี่ยงในชั้นตนกอนจะ
ดําเนินการตรวจสอบไดอยางเหมาะสมและเปนระบบ 

การสํารวจขอมูลเบื้องตน สามารถศึกษาจากแผนภูมิ การจัดแบงสวนงาน นโยบาย 
เปาหมาย วัตถุประสงค  ระเบียบปฏิบัติขององคกร และทําความเขาใจเก่ียวกับแผนกลยุทธ แผนการ
ปฏิบัติงาน และคูมือการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ การใหไดมาซ่ึงขอมูลดังกลาวเพ่ิมข้ึน ผูตรวจสอบภายใน
อาจใชวิธีการประชุมหารือกับผูบริหารของหนวยรับตรวจ สัมภาษณหัวหนาหนวยรับตรวจและเจาหนาท่ี            
ท่ีเก่ียวของ สังเกตการณการปฏิบัติงานจริง และจากกระดาษทําการและรายงานผลการปฏิบัติงานในครั้งกอน
ประกอบดวย 

๑.๒.๒ การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  
การประเมินผลระบบการควบคุมภายในท่ีแตละหนวยรับตรวจไดจัดใหมีข้ึน            

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔           
มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  เพ่ือใหทราบวาระบบ



การควบคุมภายในท่ีไดจัดวางไวนั้นไดนําไปปฏิบัติตามท่ีกําหนด และผลงานบรรลุตามเปาหมายขององคกร 
การประเมินผลการควบคุมภายในแบงไดหลายประเภท เชน การประเมินผลตามวัตถุประสงคของการควบคุม 
ประเมินผลตามองคประกอบการควบคุมภายใน ประเมินผลตามกิจกรรมการควบคุมเฉพาะดาน หรือ
เฉพาะงานใดงานหนึ่ง  การประเมินผลตามกิจกรรมการควบคุมโดยรวมขององคกร  เปนตน 

ท้ังนี้ ในการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ไมวาจะดําเนินการในประเภทใด         
ก็ตาม  ประกอบดวยข้ันตอนหลัก  ดังนี้ 

(๑) การเลือกเรื่องหรือสิ่งท่ีจะประเมิน เชน การเลือกวาจะประเมินท้ังระบบ  
หรือจะประเมินเฉพาะวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของ หรือจะ
ประเมินเฉพาะองคประกอบดานใดดานหนึ่ง 

(๒) การทําความเขาใจโครงสรางของระบบการควบคุมภายใน ผูตรวจสอบภายใน
ควรทําความเขาใจโครงสราง รูปแบบ วิธีการ และวัตถุประสงคท่ีตองการจากระบบการควบคุมภายใน 

(๓) การทดสอบการมีอยูจริง และการปฏิบัตงิานจริงของระบบการควบคุมภายใน 
ในข้ันตอนนี้ผูตรวจสอบภายในตองหาหลักฐานเก่ียวกับการปฏิบัติจริงในปจจุบันวามีวิธีการอยางไร ยังคง
เหมือนหรือแตกตางกับรูปแบบ โครงสรางหรือองคประกอบของการควบคุมท่ีกําหนดไวอยางไร โดยอาจใชการ
สอบถาม และสังเกตการณการปฏิบัติงานจริง 

(๔) การประเมินประสิทธิผล เปนการประเมินโดยการวิเคราะหใหทราบวาระบบ
การควบคุมภายในท่ีมีอยูและใชจริงนั้น ไดสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลในความสําเร็จตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม 

(๕) การสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน เปนการพิจารณาวา ระบบ
การควบคุมภายในท่ีมีอยูนั้นเหมาะสมรัดกุมเพียงใด มีจุดออนหรือจุดบกพรองหรือมีความเสี่ยงท่ีจะทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว  เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนการตรวจสอบให
เหมาะสมตอไป รวมท้ังชวยในการกําหนดขอบเขต วิธีการ ปริมาณการตรวจสอบระยะเวลาท่ีใชในการ
ตรวจสอบ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและงบประมาณท่ีใชในการตรวจสอบ  ซ่ึงจะชวยใหประหยัดเวลา อัตรากําลัง 
และงบประมาณในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

๑.๒.๓ การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
เนื่องจากภารกิจการปฏิบัติงานของ กกท. โดยท่ัวไปจะแบงตามฝายและสํานัก และ

กิจกรรม  ดังนั้น การวางแผนการตรวจสอบภายในใหสามารถครอบคลุมหนวยงานหรือกิจกรรม ท่ีควร
ดําเนินการตรวจสอบในแตละปไดอยางครบถวน และเหมาะสมกับทรัพยากรของฝายตรวจสอบภายในท่ีมีอยู 
ไดแก อัตรากําลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน จึงมีความจําเปนตองนําแนวทางการ
ประเมินความเสี่ยงมาใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือชวยใหสามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือความนาจะ
เปนท่ีอาจเกิดข้ึนและเปนผลทําใหการทํางานไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ซ่ึงหากพิจารณาแลวเห็นวามี
ความสําคัญในระดับสูง ก็ควรวางแผนการตรวจสอบทันทีหรือในปแรกๆ 

ข้ันตอนในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ สามารถเลือกประเมิน
ความเสี่ยงในระดับหนวยงานทุกหนวยงานหรือระดับกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในองคกรก็ได ตามความเหมาะสม
กับศักยภาพของตน  ท้ังนี้ ไมวาจะประเมินความเสี่ยงในระดับใดจะประกอบดวย ๓ ข้ันตอนหลักๆ คือ 

(๑) การระบุปจจัยเสี่ยง  เปนการคนหาถึงสถานการณหรือสาเหตุท่ีจะกอใหเกิด
ความเสี่ยงข้ึนภายในองคกร โดยพิจารณาขอมูลท่ีไดจากสํารวจเบื้องตน จากสภาพแวดลอมท่ัวไปท้ังภายในและ
ภายนอกขององคกร และนํามาแยกเปนประเภทของขอมูลท่ีเก่ียวกับดานกลยุทธ ดานการดําเนินงาน             



ดานความรู ดานการเงิน และดานกฎหมาย ระเบียบ เชน ปจจัยเสี่ยงเรื่องของแผนและผลการปฏิบัติงาน ปจจัย
เสี่ยงเก่ียวกับกระบวนการและวิธีการดําเนินงาน ปจจัยเสี่ยงเรื่องการจัดการฐานขอมูล เปนตน 

(๒) การวิเคราะหความเสี่ยง เม่ือผูตรวจสอบภายในสามารถระบุสาเหตุความเสี่ยง
ภายในองคกรวาเปนเรื่องใดระดับหนวยงานหรือกิจกรรมแลว ก็ใหทําการวิเคราะหวาปจจัยเสี่ยงนั้นมี
ผลกระทบอยางไรตอองคกรและมีโอกาสหรือความถ่ีท่ีจะเกิดมากนอยเพียงใด โดยอาจกําหนดเกณฑของแตละ
ปจจัยเสี่ยงท่ีพบเปน ๓ ระดับ ไดแก สูง กลาง ต่ํา และใหคะแนนกํากับไวดวย เชน ระดับสูง ๓ คะแนน 
ระดับกลาง ๒ คะแนน ระดับต่ํา ๑ คะแนน หรืออาจกําหนดเปน ๕ ระดับ เชน สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา            
ต่ํามาก  เพ่ือใหไดคะแนนท่ีสามารถวิเคราะหความเสี่ยงไดละเอียดเพ่ิมมากข้ึนก็ยอมได 

ท้ังนี้ การวิเคราะหความเสี่ยงนี้ ผลกระทบท่ีเกิดอาจเทียบกับจํานวนเงินท่ีตองเสียไป
จากการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค หรือการระบุผลกระทบเปนปริมาณหรือตัวเลข ตัวอยางเชน การ
จัดทําแผนกอสรางสนามกีฬาไมมีการสํารวจขอมูลอยางเพียงพอ ทําใหมีอุปสรรคในข้ันตอนการดําเนินงาน เสีย
คาใชจาย ในการสํารวจเพ่ิมเติม ซ่ึงเม่ือวิเคราะหรวมกับความถ่ีจะเกิด และจากการเก็บขอมูลสถิติแลวพบวา
เกิดข้ึนเปนประจําทุกป จํานวนเงินคาใชจายท่ีเสียไปในแตละครั้งตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น
อาจกําหนดวาปจจัยเสี่ยงในเรื่องนี้หากอยูในความเสี่ยงระดับสูง ๓ คะแนน อยูในเกณฑ ๕๐๐,๐๐๐ บาท หาก
เปนความเสี่ยงระดับปานกลาง ๒ คะแนน จะอยูในเกณฑนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไมต่ํากวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
และเปนความเสี่ยงต่ํา ๑ คะแนน ในเกณฑตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ บาทลงไป เปนตน 

ข้ันตอนสุดทายของการวิเคราะห ผูตรวจสอบภายในตองสรุปในภาพรวมของ           
ฝายและสํานักวาแตละหนวยงานหรือกิจกรรมท่ีเลือกประเมินมีความเสี่ยงโดยเฉลี่ยดวยคะแนนเทาใดบาง 

(๓) จัดลําดับความเสี่ยง เม่ือทราบแลววาในแตละหนวยงานหรือกิจกรรมตาม         
ท่ีเลือกประเมิน  มีคะแนนความเสี่ยงเทาใดแลว  ใหนํามาจัดเรียงลําดับคะแนนมากสุดไปหานอยสุด เพ่ือใชใน
การวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและประจําปตอไป 

๑.๒.๔  การวางแผนการตรวจสอบ 
ผลท่ีไดจากการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงจะทําให

ผูตรวจสอบภายในจะสามารถพิจารณาไดวาควรวางแผนการตรวจสอบระยะยาวในหนวยงานหรือกิจกรรมใด 
ดังนี้ 

(๑) นําลําดับความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงมาพิจารณาจัดชวงความเสี่ยง 
เพ่ือใหไดหนวยงานหรือกิจกรรมใดท่ีมีความเสี่ยงในระดับสูงเพียงใด ควรวางแผนการตรวจสอบในปแรกๆ และ
ไลเรียงความเสี่ยงตามลําดับท่ีคํานวณไดในปตอๆ ไป 

(๒) พิจารณาความถ่ีท่ีควรเขาทําการตรวจสอบ 
(๓) คํานวณจํานวนคน/วันท่ีจะทําการตรวจสอบแตละหนวยงาน หรือกิจกรรม        

ท่ีจะตรวจสอบ 
ขอควรระวังในการวางแผนการตรวจสอบ ควรตองพิจารณาวาผูตรวจสอบภายใน          

มีความรู ความสามารถ และความชํานาญในการตรวจสอบในรายละเอียดงานนั้นๆ เพียงพอหรือไม  มิฉะนั้น 
จะเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานท่ีเกิดจากตัวของผูตรวจสอบภายใน  ซ่ึงอาจจะทําใหแผนการตรวจสอบไม
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคได 

เม่ือไดกําหนดแผนการตรวจสอบระยะยาวแลว ผูตรวจสอบภายในตองกําหนด
แผนการตรวจสอบประจําป  โดยการนําขอมูลจากแผนการตรวจสอบระยะยาวในแตละปมาจัดทําแผนการ
ตรวจสอบประจําป  ดังนี้ 



(๑) กําหนดวัตถุประสงคในเรื่องหรือกิจกรรมท่ีทําการตรวจสอบ เพ่ือจะไดวาง
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ 

(๒) กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเก่ียวกับหนวยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจ 
ความถ่ีในการตรวจสอบ และจํานวนคน/วัน 

(๓) กําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ โดยระบุชื่อผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
(๔) กําหนดงบประมาณท่ีใชปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยระบุงบประมาณท่ีจะใช

ปฏิบัติงานตรวจสอบท้ังป โดยแยกรายการใหชัดเจน เชน คาเบี้ยเลี้ยงคาท่ีพัก และคาพาหนะ ฯลฯ 
๑.๒.๕ การวางแผนการปฏิบัติงาน  
ผูตรวจสอบภายในแตละคนควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีไดรับ

มอบหมายจากผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน (Audit Assignment) ใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบ
ประจําป  โดยในการวางแผนการปฏิบัติงานตองอาศัยขอมูลจากการสํารวจขอมูลเบื้องตน  การประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน  รวมท้ังผลการประเมินความเสี่ยงเพ่ือใหการวางแผนการปฏิบัติงานในแตละเรื่อง
ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบท่ีมีความสําคัญ  การวางแผนการปฏิบัติงานควรจัดทําเปนลายลักษณอักษร
และมีลักษณะยืดหยุน  โดยสามารถแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมตามสภาวการณไดตลอดเวลา และผูอํานวยการ
ฝายตรวจสอบภายในไดสอบทานและเห็นชอบดวย   

การวางแผนการปฏิบัติงานมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ 
ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบภายในควรทําการสํารวจขอมูลเพ่ิมเติม 

เชน ประชุมหารือกับผูบริหารของหนวยรับตรวจท่ีจะเขาไปตรวจสอบ สัมภาษณบุคคลท้ังภายในและภายนอก
ท่ีมีสวนเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลท่ีสํารวจได จัดทําแผนภาพ (Flow 
chart) การปฏิบัติงาน เปนตน และในกรณีท่ีผูตรวจสอบภายในไดทําการประเมินความเสี่ยงในระดับหนวยงาน
ก็ควรตองประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม เพ่ือหาขอมูล หลักฐานเพ่ิมเติม ท่ีจะกําหนดประเด็นของการ
ตรวจสอบวาประเด็นใดควรตรวจสอบในรายละเอียด เพ่ือจะไดกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต และแนวทาง 
การปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดตอไป 

(๒) การกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน 
ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานในเรื่อง หรือกิจกรรม                 

ท่ีตรวจสอบไว เพ่ือใหทราบวาเม่ือตรวจสอบสิ้นสุดแลว ผูตรวจสอบภายในจะไดประเด็นขอตรวจพบอะไรบาง 
ในการกําหนดวัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบควรกําหนดวัตถุประสงคใหครอบคลุมประเด็น            
การตรวจสอบท่ีสําคัญๆ หรือท่ีควรสนใจเปนพิเศษ และควรพิจารณาเรื่องความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(๓) การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานเปนการกําหนดเพ่ือใหทราบวาจะตรวจสอบอะไร

เปนจํานวนมากนอยเทาใด ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานใหเพียงพอ ในอันท่ีจะ
ชวยใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค ซ่ึงควรกําหนดใหครอบคลุมถึงระบบการทํางานตางๆ 
เอกสารหลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพยสินท่ีเก่ียวของ 

(๔) การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
แนวทางการปฏิบัติงาน (Audit Program) หมายถึง การกําหนดวิธีปฏิบัติงานใน

รายละเอียดท่ีผูตรวจสอบภายในตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร  ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน  เพ่ือใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานในรายละเอียดวาในการตรวจสอบแตละเรื่องจะตองตรวจสอบอะไรบาง            



ดวยวัตถุประสงคอะไร ท่ีหนวยรับตรวจใด ณ เวลาใด  และใชวิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด ซ่ึงจะชวยใน
การรวบรวมหลักฐาน ในรายละเอียดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดทํารายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด 

แผนการปฏิบัติงานสําหรับการตรวจสอบในแตละเรื่องหรือกิจกรรม   ควร
ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้ 

๑) เรื่องและหนวยรับตรวจ ควรกําหนดวาเปนแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ             
ในเรื่องใด และ ณ หนวยรับตรวจใดบาง 

๒) วัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน ควรกําหนดเพ่ือใหทราบวาผูตรวจสอบภายใน 
จะทราบประเด็นขอตรวจพบอยางไรบาง เม่ือเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 

๓) ขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรกําหนดขอบเขตประเด็นท่ีจะตรวจสอบและปริมาณ
งานท่ีจะทําการทดสอบ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จตามวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว 

๔) แนวทางการปฏิบัติงาน ควรกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ          
ในแตละเรื่องใหชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธีการในการคัดเลือกขอมูล การวิเคราะห การประเมินผล และการ
บันทึกขอมูลท่ีไดรับระหวางการบริหารงานตรวจสอบ รวมท้ังกําหนดเทคนิคการตรวจสอบท่ีเหมาะสมท่ีจะชวย
ใหการตรวจสอบไดหลักฐานครบถวน และเพียงพอท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

๕) ชื่อผูตรวจสอบภายในและระยะเวลาท่ีตรวจสอบ เพ่ือใหทราบวาใครเปน
ผูรับผิดชอบตรวจสอบเรื่องใด และตรวจสอบเม่ือใด 

๖) สรุปผลการตรวจสอบ เพ่ือใชบันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปเฉพาะประเด็น
การตรวจสอบท่ีสําคัญพรอมระบุรหัสกระดาษทําการท่ีใชบันทึกผลการตรวจสอบ เพ่ือสะดวกในการอางอิง 
และการคนหากระดาษทําการ นอกจากนี้ ควรลงลายมือชื่อผูตรวจสอบและผูสอบทานพรอมท้ังวันท่ี 
ท่ีตรวจสอบหรือสอบทานไวดวย เพ่ือแสดงใหเห็นวาใครเปนผูตรวจสอบและผูสอบทาน 

เม่ือผูตรวจสอบภายในไดกําหนดแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว งานข้ันตอไป
ของผูตรวจสอบภายในท่ีจะตองพิจารณากอนเขาทําการตรวจสอบตามข้ันตอนและวิธีการท่ีไดกําหนดไวตาม
แผนการปฏิบัติงาน คือ กระดาษทําการท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว 
เพ่ือบันทึกขอมูล ขอตรวจพบตาง ๆ ในระหวางการปฏิบัติงานนั้น ๆ ใหเปนหลักฐานอางอิงในการเขียนรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการแกไขขอบกพรองตอไป 

๒. การเสนอและการอนุมัติแผน 
เม่ือผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในไดวางแผนการตรวจสอบเสร็จเรียบรอยแลว ใหเสนอ

แผนการตรวจสอบตอผูวาการ กกท. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปน
ผูอนุมัติแผนการตรวจสอบ แลวจึงเสนอใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบภายในเดือนสุดทายของปบัญชี
การเงินรัฐวิสาหกิจพรอมท้ังสงสําเนาแผนการตรวจสอบประจําปท่ีไดรับอนุมัติแลวใหกระทรวงการคลังและ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายใน ๓๐ วัน  และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด ซ่ึงใน
ระหวางปถามีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในประจําปตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการฝายตรวจสอบ
ภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจําปท่ีมีการปรับปรุงตอผูวาการ กกท. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ และ
เสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  และเสนอใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบภายใน ๓๐ 
วันนับแตวันท่ีไดรับการอนุมัติ พรอมท้ังสงสําเนาแผนการตรวจสอบภายในประจําปท่ีไดรับการอนุมัติแลว ให
กระทรวงการคลังและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีไดรับการอนุมัติ 

 



๒.๑  ผูตรวจสอบภายในเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ  ดวยการประชุมเปดงานตรวจสอบ
ระหวางทีมตรวจสอบกับหนวยรับตรวจท่ีเก่ียวของ เพ่ือแจงวัตถุประสงค รายละเอียดของขอบเขตการ
ตรวจสอบใหหนวยรับตรวจทราบ  ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบมีข้ันตอนท่ีควรดําเนินการ ดังนี้ 

๒.๑.๑  การมอบหมายงานตรวจสอบ ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน ควร
มอบหมายงานตามท่ีผูตรวจสอบภายในแตละคนมีความถนัด ความรู ความชํานาญ รวมท้ังควรเลือกงาน        
ท่ีสามารถพัฒนาความชํานาญและประสบการณแกผูตรวจสอบภายในแตละคน และไมกระทบตอความเปน
อิสระดวย 

๒.๑.๒ วิธีปฏิบัติการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจและ
เทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสมในแตละข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) การรวบรวมขอมูลและหลักฐานการตรวจสอบ ซ่ึงอาจเปนทางการ         
โดยเปนลายลักษณอักษร และไมเปนทางการดวยวาจา 

(๒) การเขาสังเกตการณการปฏิบัติงาน เพ่ือหาขอสรุปของการปฏิบัติงาน
นั้นๆ วามีประสิทธิภาพเพียงใด 

(๓) การทําการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ เอกสาร และ
สินทรัพย ท้ังนี้ รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

(๔) การทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบท่ีวางไว 
(๕) การตรวจสอบเชิงวิเคราะห ซ่ึงเปนวิธีการวิเคราะหและเปรียบเทียบ

ขอมูลท่ีเปนตัวเลข 
๒.๑.๓  การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน  
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ

ภายในอยางละเอียดและสมํ่าเสมอ  เพ่ือใหแนใจวาการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปตามวิธีปฏิบัติการตรวจสอบ  
และขอบเขตการตรวจสอบท่ีกําหนดไวพรอมท้ังเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับตารางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบท่ีกําหนด 

๒.๑.๔ การนําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช  
ผูตรวจสอบภายใน ตองนําแผนการปฏิบัติงานท่ีไดจัดทําไวลวงหนามาใชเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถแกไขเพ่ิมเติมใหเหมาะสมกับสถานการณได  
โดยผูตรวจสอบภายในควรระบุขอเสนอแนะในการแกไขแผนการปฏิบัติงานไวในกระดาษทําการ  ซ่ึงหัวหนา
งานและผูอํานวยการกองตองประเมินความสมเหตุสมผลของขอเสนอแนะ 

๒.๑.๕ การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ  
ผูตรวจสอบภายใน  อาจจําเปนตองเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ  เพ่ือให

สอดคลองกับสภาพท่ีเปลี่ยนไป โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลและความคุมคาท่ีจะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการ
ตรวจสอบ ท้ังนี้ ตองไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในทุกครั้ง 

๒.๑.๖ การประชุมปดงานตรวจสอบ  จะกระทําเปนข้ันตอนสุดทายเม่ือผูตรวจสอบ
ภายในไดจัดทําสรุปผลสิ่งท่ีตรวจพบ หรือเม่ือจัดทํารางรายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว ผูเขารวม
ประชุมตองประกอบดวย ผูตรวจสอบภายใน ผูบริหารหนวยรับตรวจท่ีมีอํานาจสั่งการใหปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะ หรือผลสรุปจากท่ีประชุมเรื่องตางๆ ท่ีนําเขามาเปนวาระการประชุม ดังนี้ 

 
 



(๑) สรปุการตรวจสอบ 
(๒) ทําความเขาใจและชี้แจงประเด็นท่ียังสงสัย 
(๓) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาขอยุติในประเด็นท่ียังมีความเห็นไมตรงกัน 
(๔) แจงกําหนดการการออกรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(๕) ขอบคุณผูเก่ียวของในการใหความรวมมือ 

๒.๒ การปฏิบัติเม่ือเสร็จส้ินงานตรวจสอบ  ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบใน
หนวยรับตรวจแลว ผูอํานวยการฝาย ผูอํานวยการกอง  หัวหนางาน  ควรสอบทานใหแนใจวาทีมตรวจสอบได
ปฏิบัติหนาท่ีตางๆ เสร็จสมบูรณตามท่ีกําหนดไว และสอบทานกระดาษทําการ เอกสาร หลักฐานท่ีรวบรวมไว 
จากการตรวจสอบและขอสรุปสิ่งท่ีตรวจพบ รางรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู
ตรวจสอบภายในแตละคน โดยประเมินจากความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  การปฏิบัติงาน
เม่ือเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ ประกอบดวย 

๒.๒.๑  การรวบรวมหลักฐาน 
หลักฐานการตรวจสอบ หมายถึง เอกสารขอมูล หรือขอเท็จจริงตางๆ ท่ีใชเปนขอมูล

ในการสนับสนุนความเห็นเก่ียวกับขอสรุปหรือขอตรวจพบในการพิสูจนวาสิ่งท่ีไดตรวจพบนั้นมีความถูกตอง
นาเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด 

๒.๒.๒ การรวบรวมกระดาษทําการ  
๒.๒.๓ การสรปุผลการตรวจสอบ  

๒.๒.๑  คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบ 
ก. ความเพียงของหลักฐานการตรวจสอบ  ท่ีจะทําใหสามารถยืนยันหรือใหขอสรุปไดอยาง

ถูกตอง สมเหตุสมผล ทําใหทุกคนสรุปความเห็นไดอยางเดียวกัน การพิจารณาวาจํานวนเพียงพอหรือไมนั้น  
ตองพิจารณาวาหลักฐานนั้นเปนหลักฐานทางตรงหรือทางออม ในกรณีท่ีเปนหลักฐานทางตรง ซ่ึงไดแก
หลักฐานท่ียืนยันไดชัดเจน แนนอนทําใหทุกคนหมดความสงสัยได มีหลักฐานเพียงชิ้นเดียวก็เพียงพอ ถาเปน
หลักฐานทางออม ซ่ึงไดแกหลักฐานแวดลอมท่ีมาเสริมความม่ันใจและความนาจะเปน  ดังนั้นหลักฐานทางออม
อาจจะตองมีจํานวนมากหรือหลายประเภท 

ข. ความเช่ือถือไดและจัดหามาไดของหลักฐาน ขอมูลท่ีไดมาจากแหลงท่ีเชื่อถือได และโดยใช
เทคนิควิธีการตรวจสอบท่ีดีท่ีสุด เชน ขอมูลหลักฐานท่ีไดมาจากแหลงอิสระหรือแหลงภายนอกนาเชื่อถือ
มากกวาขอมูลหลักฐานท่ีไดมาจากภายในหนวยรับตรวจ ขอมูลหลักฐานท่ีไดมาจากระบบควบคุมภายในท่ีดี 
นาเชื่อถือมากกวาขอมูลหลักฐาน ท่ีไดมาจากระบบควบคุมภายในท่ีมีจุดออน การสังเกตการณ การคํานวณ 
และวิธีการอ่ืนไดโดยตัวผูตรวจสอบภายในเองนาเชื่อถือมากกวาขอมูลหลักฐานท่ีไดมาจากการปฏิบัติงานของ
ผูอ่ืน ตนฉบับของขอมูลหลักฐานนาเชื่อถือมากกวาภาพถายสําเนาหรือราง ขอมูลจากความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
และผูประกอบวิชาชีพ มีความนาเชื่อถือกวาความเห็นของบุคคลธรรมดา 

ค. ความเกี่ยวของของหลักฐาน  หลักฐานท่ีมีความเก่ียวของกับวัตถุประสงคการตรวจสอบมี
ความสัมพันธกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ 

ง. ความมีประโยชนของหลักฐาน  หลักฐานท่ีชวยในการตัดสินใจของผูบริหารตองมีสาระ  
(Materiality) หรือมีประโยชน และทันเวลา ในการสรุปความเห็นหรือตัดสินใจของผูบริหาร 

ผูตรวจสอบภายในควรสรุปผลการตรวจสอบงานแตละสวนเม่ือเสร็จสิ้นการตรวจสอบ โดยการ
สรุปการตรวจสอบจากกระดาษทําการท่ีไดจัดทํา ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาอยางรอบคอบและสรุป
เฉพาะสิ่งท่ีเปนสาระสําคัญเทานั้น 



๒.๒.๒ การรวบรวมกระดาษทําการ  
ความหมายกระดาษทําการตรวจสอบ 

กระดาษทําการตรวจสอบ คือเอกสารการตรวจสอบซ่ึงผูตรวจสอบภายในจัดทําและไดรับการ
สอบทานโดยผูบริหารของหนวยงานตรวจสอบภายใน  กระดาษทําการจะบันทึกหลักฐานท่ีไดและผลการ
วิเคราะหท่ีใชสนับสนนุผลของการตรวจสอบและขอเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ 
ประเภทของกระดาษทําการตรวจสอบ 

กระดาษทําการ (Work paper) นั้น จะประกอบดวยเอกสารท่ีจัดเตรียมข้ึน เพ่ือใชในการตรวจสอบ 
และจากการรวบรวมเอกสารหลักฐานตางๆ เพ่ือใชประกอบการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ซ่ึงเอกสารเหลานั้นอาจ
ไดมาจากแหลงภายในและ / หรือจากภายนอกองคการก็ได 

ประเภทกระดาษทําการท่ีใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบนั้น  อาจจําแนกลักษณะไดดังตอไปนี้ 
๑. Audit Assignment หมายถึง หนังสือมอบหมายใหปฏิบัติงานตรวจสอบ จะเปนหลักฐาน

การสั่งงานใหตรวจสอบเรื่องอะไร  วัตถุประสงคในการตรวจสอบ  ระยะเวลาการตรวจสอบ  และรายชื่อผู

ตรวจสอบภายใน 

๒. Audit Program หมายถึง แนวทางข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบและกระบวนวิธีการ

ตรวจสอบในรายละเอียดท่ีจะนํามาใชในการตรวจสอบ 

๓. แบบสอบถาม หมายถึง แบบสอบถามระบบควบคุมภายใน หรือ Internal Control 

Questionnaire Checklist (ICQ) ท่ีไดออกแบบในลักษณะ Audit Program อยางหนึ่งสําหรับการสอบทาน

และประเมินระบบควบคุมภายใน เปนกระดาษทําการท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งท่ีกําหนดใหผูตรวจสอบใช 

ICQ ท่ีไดจัดทําข้ึนและผูตรวจสอบภายในไดนําไปใชจนไดคําตอบแลวนั้นเปนกระดาษทําการ

สําคัญท่ีจะตองนํามาใชเปนหลักฐาน  การสรุปจุดออนของการควบคุมภายใน  และใชเพ่ือประกอบการเขียน

รายงานการตรวจสอบ 

๔. Flowchart หมายถึง ผังทางเดินของงานท่ีผูตรวจสอบภายในไดจัดทําข้ึน เพ่ืออธิบายทาง

ไหลของกระบวนวิธีปฏิบัติงานและข้ันตอนวิธีปฏิบัติงานตางๆ นั้น  จะตองมีคําอธิบายและเอกสารประกอบ

รายการตางๆ เม่ือแลวเสร็จใหนํามาเก็บไวในแฟมถาวร 

๕. จดหมายโตตอบ หมายถึง บันทึกจากฝายตรวจสอบภายใน เชน จดหมายแนะนําตัวผู

ตรวจสอบภายในถึงหนวย รับตรวจ จดหมายแจงผลการตรวจสอบ หนังสือตอบจากหนวยรับตรวจ หรือเอกสาร

หลักฐานท่ีเปนจดหมายโตตอบเปนลายลักษณอักษร ในรูปแบบทางการถือเปนกระดาษทําการประเภทหนึ่ง 

๖. Audit Schedule หมายถึง บันทึกกําหนดเวลาการตรวจสอบ หรือกําหนดการตางๆ เชน 

แผนปฏิบัติงานประจําเดือน ประจําป เปนกระดาษทําการท่ีผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติงานและกําหนดการ

ทํางานใหเปนไปตามกําหนดการ 

๗. Audit Note หมายถึง บันทึกขอท่ีพบเห็นท่ีเปนจุดออนสําคัญ ท่ีอาจทําใหเกิดความสูญเสีย 

หรือความเสียหายประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง 

๘. บันทึกของผูตรวจสอบหรือเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ การตรวจสอบทุกครั้ง ผูตรวจสอบภายใน

จะตองนําขอมูลท่ีพบเห็นหรือท่ีรวบรวมจดบันทึกมาแลวทําการวิเคราะหและประเมินผล โดยการออก

ความเห็นหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุง ในการพัฒนาจุดออนหรือขอบกพรองเหลานั้นในรูปกระดาษทําการ 



๙. ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องเปนเรื่องเดียวกับงานตรวจสอบนั้น 

ข้ันตอนการจัดทําการดาษทําการตรวจสอบ 

การออกแบบและเนื้อหาหลักฐานท่ีบรรจุในกระดาษทําการตรวจสอบแตละงานจะข้ึนอยูกับ

ลักษณะและสถานการณของงานตรวจสอบ  อยางไรก็ตามกระดาษทําการทุกงานตองจัดทําใหสมบูรณตาม

กระบวนการและข้ันตอนการตรวจสอบ  ดังนี้ 

๑. การวางแผน 

๒. การตรวจสอบและการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

๓. วิธีการตรวจสอบ  หลักฐานท่ีได  และการสรุปผลการตรวจ 

๔. การสอบทานงาน 

๕. การรายงานและการติดตามผล 

ประโยชนของกระดาษทําการการตรวจสอบ 

๑. เปนเครื่องสนับสนุนการสรุปผลและการจัดทํารายงานของผูตรวจ  เม่ือผูตรวจสอบภายใน

สรุปผลการตรวจสอบหรือแสดงความคิดเห็นในรายงาน  ตองมีหลักฐานสนับสนุนความเห็นหรือขอสรุปนั้น   

ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะปรากฏอยูในกระดาษทําการตรวจสอบ 

๒. เปนเครื่องชวยในการปฏิบัติงานและควบคุมงานตรวจสอบ   โดยเครื่องแสดงใหเห็นความ

คืบหนาของงานท่ีทํา  การปฏิบัติงานเปนไปตามข้ันตอนตามลําดับ  และความจําเปนวาตองมีการตรวจสอบ

เพ่ิมเติมหรือไม  และสามารถสอบยืนยันหลักฐานท่ีไดระหวางกันในกรณีท่ีมีผูตรวจสอบภายในหลายคน

ปฏิบัติงานเดียวกันในสถานท่ีตางกัน 

๓. เปนเครื่องชวยในการวางแผนการตรวจสอบ   โดยอาศัยกระดาษทําการครั้งกอนเปน

แนวทางกําหนดกําลังคนท่ีจะใชกับงานท่ีจะมอบหมายในการตรวจสอบครั้งปจจุบันอยางเหมาะสม 

๔. ใหหลักฐานท่ีถาวรในการอางอิง  เนื่องจากในกระดาษทําการไดจดบันทึกรายละเอียด

เก่ียวกับวิธีการตรวจสอบ  และหลักฐานท่ีพบระหวางการตรวจสอบ  ฉะนั้น จึงสามารถใชหลักฐานเหลานี้

สําหรับอางอิงหรือคนหาขอเท็จจริงไดทุกเม่ือ  เชน ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหนวยรับตรวจ  หรือใช

เปนพยานหลักฐานในการตอสูคดี ฯลฯ 

๕. เปนเครื่องช้ีนําแนวทางในการตรวจสอบครั้งตอไป   โดยอาศัยหลักฐานจากกระดาษทํา

การตรวจสอบครั้งกอนมาพิจารณาถึงวิธีการตรวจสอบท่ีควรใชหรือเพ่ิมเติมในครั้งนี้  สิ่งท่ีควรตองติดตามจาก

ครั้งกอน  และใชเปนกรณีศึกษาได 

๖. เปนเครื่องชวยในการใหขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน   โดยการนํา

หลักฐานซ่ึงจดบันทึกไวในกระดาษทําการตรวจสอบศึกษาวิเคราะหความถูกตองสมบูรณและความเหมาะสม

ของระบบงานเพ่ือใหขอสังเกตหรือขอคิดเห็น  ตลอดจนคําแนะนําท่ีจําเปนเพ่ือปรับปรุงจุดออนหรือ

ขอบกพรองของระบบงานนั้น 

๗. เปนเครื่องวัดความสามารถและผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน โดยพิจารณา

ประสิทธิภาพของการจัดทํากระดาษทําการ  ผูตรวจสอบภายในท่ีมีคุณสมบัติเพียงพอท่ีจะเปนผูตรวจสอบได



ตองมีความสามารถในการจัดทํากระดาษทําการไดอยางถูกตองสมบูรณ สามารถเลือกหลักฐาน วิเคราะห

ขอเท็จจริงท่ีสําคัญในการตรวจสอบ  และสิ่งท่ีควรบันทึกไวในกระดาษทําการตรวจสอบ  ตองมีความเขาใจและ

รูจักพิจารณาขอบเขตของการทดสอบหลักฐานท่ีไดรับนอกเหนือจากการมีมนุษยสัมพันธอันดี มีบุคลิกภาพ  

และความประพฤติท่ีเหมาะสม 

๘. เปนเครื่องชวยในการฝกอบรมผูตรวจสอบภายใน  โดยการนํากระดาษทําการครั้งกอนมา

อบรม  ชี้นําและแนะแนวทางผูตรวจสอบภายในใหเขาใจถึงลักษณะของงานท่ีตองทํา  ตลอดจนปญหาตางๆ ท่ี

คาดวาจะพบในขณะตรวจสอบ  หรือนํากรณีจากการตรวจสอบครั้งกอนมาเปนกรณีศึกษาตัวอยางใหผูตรวจ

สอบภายในฝกทําได 

ลักษณะของกระดาษทําการตรวจสอบท่ีดี 

๑. ความถูกตองและสมบูรณ   ความถูกตอง หมายความวาเปนหลักฐานท่ีไดมาจากการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบจริง  รวมท้ังไดใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนจนแนใจวาถูกตอง  เชื่อถือได  ความถูกตองยัง

รวมถึงชื่อบุคคล  สถานท่ี  วันท่ี  จํานวนและหลักฐานอางอิงอ่ืน  นอกจากนั้น หากสอบยันกันไดระหวาง

กระดาษทําการท่ีอางอิงหากมีผลตาง  ตองมีการทํากระทบยอดและแจงผลใหทราบในกระดาษทําการ             

สวนความสมบูรณของกระดาษทําการ หมายความวาตองมีกระดาษทําการตรวจสอบตามข้ันตอนการตรวจสอบ

ตางๆ ท่ีกลาวแลวขางตน  และใชอางอิงไดอยางสมบูรณ 

๒. ความชัดเจนและเขาใจงาย   ความชัดเจนเริ่มตั้งแตกระระบุวัตถุประสงคท่ีจัดทํา  วิธีการ

ตรวจสอบ  และลําดับผลท่ีไดจากการตรวจสอบ  ซ่ึงทําใหผูอ่ืนติดตามและสรุปความเห็นตามไดงาย  

นอกจากนี้ ควรเลือกใชถอยคําท่ีเขาใจงาย  มีคําอธิบายความอยางกะทัดรัดและไดใจความ  ท้ังนี้กระดาษทํา

การตรวจสอบแผนหนึ่งควรใชบันทึกสําหรับวัตถุประสงคหนึ่ง  ไมควรปะปนกันหลายๆ เรื่อง 

๓. ความเรียบรอยและอานงาย  กระดาษทําการตรวจสอบแตละแผนควรจัดทําใหเปนระเบียบ

เรียบรอย  เขียนเรียงตามลําดับจากบนลงลาง  จากซายสูขวามือ  ดวยลายมือและการลงนามท่ีอานงาย  

รวมท้ังควรจัดเรียงกระดาษทําการตรวจสอบแตละแผนใหงายตอการสอบทาน  เชน เรียงจากเอกสารแผนสรุป

เอกสารประกอบ  เก็บในแฟมตามหมวดและรหัสอางอิงท่ีเปนระบบเดียวกัน 

๔. ความเพียงพอและตรงกับวัตถุประสงค  กระดาษทําการตรวจสอบควรใหหลักฐานท่ีตรง

กับวัตถุประสงคของการจัดทําและตรงกับวัตถุประสงคตามแผนการตรวจสอบและเปนประโยชนในการอางอิง  

ไมควรมีรายละเอียดเกินความจําเปน  ซ่ึงนอกจากจะเสียเวลาคาใชจายในการจัดทําแลวยังทําใหยากตอการ

คนหาหลักฐานท่ีตองการ  เชน การอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ไมจําเปนตองอธิบายรายละเอียด  เพียงแต

สรุปข้ันตอนสําคัญ  วิธีการตรวจสอบสําคัญและผลสรุปการตรวจ  ถาหากผลการตรวจจะพบปญหาสําคัญใด  

แตหากผลการตรวจพบปญหาสําคัญ  ผูตรวจสอบภายในตองระมัดระวังวามีกระดาษทําการเพียงพอท่ีใชแสดง

สภาพปญหา  ปริมาณและวันท่ีท่ีพบ  รวมท้ังชื่อบุคคลท่ีผูตรวจสอบไปพบหรือปรึกษาหารือ  ผลของการ

ปรึกษาหารือ  การสรุปขอยุติและการแกไขปญหา ฯลฯ กอนการเสนอการแกไขปญหาในงานนั้น 

 

 



ขอแนะนําในการจัดทํากระดาษทําการ 

๑. กระดาษทําการตรวจสอบควรประกอบดวยหลักฐาน  ดังนี้ 

(๑) ชื่อกระดาษทําการท่ีแสดงใหเห็นลักษณะหรือสิ่งท่ีจะจัดทํา  เชน กระดาษทําการยืนยัน

ยอดลูกหนี้  ใบตรวจนับสินคา ฯลฯ 

(๒) ชื่อหนวยรับตรวจ สถานท่ี ชื่อผูตรวจ ชื่อผูสอบทาน วันท่ี 

(๓) วัตถุประสงค แหลงหลักฐาน ขอบเขตการตรวจ วิธีการตรวจ 

(๔) เลขรหัสกระดาษทําการ รหัสอางอิง 

 

๒. รูปแบบกระดาษทําการตรวจสอบควรออกแบบใหงายตอการจัดทํา สอบทาน และมี

ประสิทธิภาพ 

(๑) เรียบรอย อานงาย ชวงจังหวัดเหมาะสมและใชเขียนหนาเดียว 

(๒) ขนาดมาตรฐาน หรือพับใหไดมาตรฐานเดียวกัน ตําแหนงและรูปแบบเปนมาตรฐาน

หรือคลายคลึงกันใหมากท่ีสุด 

(๓) ใชเครื่องหมายตรวจสอบมาตรฐานและมีคําอธิบายเครื่องหมายท่ีใชในหนาแรกของ

กลุมกระดาษทําการตรวจสอบ หรือในหนากระดาษทําการตรวจสอบนั้น 

(๔) ประหยัดเวลาและคาใชจายในการจัดทํา ผูตรวจสอบควรประหยัดเวลาการทําโดยใช

เอกสารบางสวนท่ีลูกคาจัดทําข้ึนมาตรวจสอบความถูกตองและใชเปนกระดาษทําการ

ตรวจสอบได  การถายเอกสารหรือเก็บสําเนาควรทําเทาท่ีจําเปน 

(๕) กระดาษทําการท่ีใชบอยอาจจะออกรูปแบบมาตรฐานไว  เพ่ือประหยัดเวลาการจัดทํา  

แตควรมีเนื้อท่ีวางเพ่ือใหผูปฏิบัติงานเพ่ิมหลักฐานท่ีพบพิเศษในแตละงาน 

๓. การจัดทํากระดาษทําการสรุปเปนแผนแรกของกลุมกระดาษทําการตรวจสอบ  เพ่ืองายตอ

การสอบทานและติดตามเรื่อง  ซ่ึงทําไดหลายรูปแบบ  เชน 

(๑) สรุปผลการทดสอบ โดยระบุวัตถุประสงคขอบเขตการทดสอบ  ผลท่ีไดจากการทดสอบ

การติดตามผลความคลาดเคลื่อนท่ีพบ  การสรุปความเห็นของผูตรวจสอบ  หากตองมี

กระดาษทําการประกอบก็ใหเรียงตามลําดับท่ีแจงในกระดาษทําการตรวจสอบสรุป  

และระบุเลขท่ีกระดาษทําการอางอิง 

(๒) การสรุปตามลําดับขอบกพรองท่ีรายงาน 

(๓) การสรุปผลการตรวจในแนวการตรวจสอบและระบุเลขท่ีกระดาษทําการอางอิง 

(๔) ในกรณีท่ีพบขอบกพรอง ควรมีหลักฐานระบุถึงวันท่ีท่ีตรวจพบ  ชื่อบุคคลท่ีไดสอบถาม  

หรือประชุมปรึกษาหารือ  ผลสรุปจากการประชุมปรึกษาหารือ  ชื่อบุคคลท่ีจะ

รับผิดชอบในการแกไข  รวมถึงวันท่ีท่ีทําการแกไข 

(๕) ควรเก็บเอกสารเฉพาะสวนท่ีจําเปนตอการอางอิงและยืนยันผลสรุปเทานั้นเอกสาร

สวนเกินอ่ืนควรทําลายหรือสงคืนผูเก่ียวของ 



๔. การกําหนดระบบดัชนีกระดาษทําการตรวจสอบ ใหงายตอความเขาใจ  การปรับปรุงเพ่ิม-ลด  

และชวยในการจัดเก็บหรือคนหากระดาษทําการตรวจสอบในแฟม 

(๑) กระดาษทําการตรวจสอบทุกแผนควรมีเลขท่ีรหัสกํากับตรงมุมขวามือดานบน  เพ่ือ

สะดวกในการจัดเก็บเปนหมวดและเรียงตามลําดับ  การใหรหัสควรกําหนดไวลวงหนา

และเปนระบบ  เพ่ือใหผูจัดทําเขียนรหัสไดทันทีเม่ือจัดทํากระดาษทําการนั้นเสร็จและ

ยังชวยใหเขียนรหัสกระดาษทําการตรวจสอบท่ีอางอิงไดทันที 

(๒) การเขียนรหัสอางอิง (Cross-Reference) นิยมเขียนดวยปากกาหรือดินสอสีท่ีแตกตาง

จากท่ีใชทํากระดาษทําการตรวจสอบเพ่ือเนนใหเห็นชัด 

แฟมกระดาษทําการตรวจสอบ 

กระดาษทําการจะมี ๒ ลักษณะ คือ กระดาษทําการตรวจสอบท่ีจัดพิมพไวลวงหนาใหผูตรวจสอบ
ภายในนําไปใช โดยนําติดตัวไปใชกรอกขอความเอง และกระดาษทําการท่ีจัดสงไปใหบุคคลอ่ืนกรอกขอความ
ตอบกลับมา 

นอกจากนั้นแลวยังมีขอมูลและเอกสารอ่ืน เชน หนังสือ หรือจดหมายโตตอบเอกสารหลักฐาน
ตางๆ ท่ีสําคัญ ท่ีเก่ียวของกับรายงานการตรวจสอบก็ควรนําเก็บเขาแฟมไว 

๑) ประเภทแฟมกระดาษทําการตรวจสอบ 

กระดาษทําการจะแยกเก็บไวใน ๒ แฟม คือ 
(๑) แฟมปจจุบัน (Current File) 

แฟมปจจุบันเปนแฟมใชเก็บกระดาษทําการตรวจสอบท่ีใชในงาน
ตรวจสอบครั้งหนึ่งๆ หรือในรอบระยะเวลาการตรวจสอบชวงหนึ่งๆ กระดาษทําการ
ท่ีรวบรวมไวในแฟมปจจุบัน จะนํามาใชประกอบเขียนรายงานผลการตรวจสอบ และ
ใชเปนหลักฐานเอกสารประกอบรายงานนั้น ปกติใหเก็บไวไดนาน ๑ ป 
(๒) แฟมถาวร (Permanent File) 

แฟมถาวรเปนท่ีรวบรวมของกระดาษทําการตรวจสอบท่ีจําเปนตองเก็บไว
อางอิงในการ ตรวจสอบครั้งตอๆ ไปหรือในปตอๆ ไป และเปนกระดาษทําการ
ตรวจสอบท่ีเก็บขอมูลสําคัญๆ ไว 

ขอมูลในแฟมถาวรใหเก็บไวนาน ๑๐ ป ท้ังนี้จะตองมีการปรับปรุงทุกครั้ง
หลังจากท่ีการตรวจสอบเรื่องนั้นๆ แลวเสร็จ 

๒) การจัดเก็บขอมูลในแฟมปจจุบัน (Current File) 

ปกติเก็บไวนาน ๑ ป เอกสารท่ีควรเก็บไวในแฟมปจจุบันไดแก 
(๑) หนังสือโตตอบกับหนวยรับตรวจในระยะเวลาตรวจสอบ 

(๒) หนังสือถึงผูบริหาร ระบุถึงจุดออนของระบบควบคุมภายใน พรอมขอแกไข 

(๓) แบบสอบถามการประเมินระบบควบคุมภายใน และการประเมินความพึงพอใจ 

(๔) แผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจําป 

(๕) บัญชีท่ีตรวจสอบ 

(๖) ใบยืนยันยอด และ/หรือ คําตอบ 



(๗) กระดาษทําการตรวจสอบวิเคราะหขอมูลและงบการเงิน 

(๘) กระดาษทําการตรวจสอบแสดงผลการตรวจนับเงินสดทรัพยสินตางๆ  

(๙) กระดาษทําการตรวจสอบแสดงรายการปรับปรุงทางการบัญชี 

๓) การจัดเก็บขอมูลในแฟมถาวร (Permanent File) 

ปกติเก็บไว ๑๐ ป เอกสารท่ีควรเก็บไวในแฟมถาวรไดแก 
(๑) สําเนาหลักฐานท่ีถูกตรวจสอบ 

(๒) ผังการจัดองคการ 

(๓) คูมือปฏิบัติงาน ระเบียบ ขอบังคับ 

(๔) ผังงานหลักท่ีสําคัญ 

(๕) รายงานการประชุม 

(๖) รายงานการสอบบัญชีปตางๆ 

(๗) สําเนาสัญญาตาง ๆ ขอตกลงความรวมมือ 

(๘) นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญท่ี กกท. ถือปฏิบัติอยู 

(๙) สําเนาแบบยื่นแสดงรายการเสียภาษีปกอนๆ 

การสอบทานกระดาษทําการตรวจสอบ 
๑) ผูควบคุมงานตรวจสอบ จะตองทําการสอบทานกระดาษทําการตรวจสอบเสมอ 

๒) การสอบทานควรทําเปนระยะๆ ในชวงการตรวจสอบ 

๓) ไมควรทําการสอบทานรวดเดียว เม่ือทําการตรวจสอบแลวเสร็จ 

๔) หลักฐานแสดงการสอบทานกระดาษทําการตรวจสอบ 

(๑) แบงบันทึกกระดาษทําการเปน ๒ ซีก 

(๒) ซีกซายเปนการจดขอมูลกระดาษทําการตรวจสอบ 

ซีกขวาเปนการสอบทานกระดาษทําการตรวจสอบ 
ผลการสอบทานกระดาษทําการตรวจสอบดานซีกขวา ควรเริ่มตนดวยคํา

วา “ขอสังเกตจากการตรวจสอบปรากฏวา ...............” 
๕) ผูสอบทานกระดาษทําการตรวจสอบตองลงชื่อและวันท่ี ท่ีทําการสอบทานนั้นไวดวย 

๖) ผูสอบทานกระดาษทําการตรวจสอบจะตองสอบทานกระดาษทําการทุกแผน 

กระดาษทําการตรวจสอบท่ีไมไดทําประโยชนตอการตรวจสอบครั้งตอไป หรือไมมี
ประโยชนตอการนําไปใชเขียนรายงาน หรือใชเปนหลักฐานประกอบปฏิบัติงานตรวจสอบ ควรแยกออกและ
ทําลาย 

ขอมูลสําคัญในแฟมถาวร (Permanent File) จะตองมีการสอบทานและ ปรับปรุงทุก
ครั้งท่ีทําการตรวจสอบแลวเสร็จ 

๗) มาตรฐานกระดาษทําการตรวจสอบ 

ในการสอบทานกระดาษทําการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในท่ีรับผิดชอบจะตองทํา
การตรวจสอบเช็คเรื่องมาตรฐานของกระดาษทําการตรวจสอบทุกครั้ง 



มาตรฐานกระดาษทําการตรวจสอบ ไมวาจะเปนเรื่องของรูปราง, รูปแบบ, ขนาดของ
กระดาษทําการตรวจสอบ หรือเนื้อหา หัวขอเรื่องท่ีจะกําหนดใหใชปฏิบัติงานตองไดมาตรฐานเดียวกันเสมอ 
โดยเฉพาะการเช็คสอบรูปแบบกระดาษทําการตรวจสอบใหมท่ีไดทบทวนใหม จะตองใหมีมาตรฐานสอดคลอง
กับรูปแบบเดิมท่ีทําไวท้ังหมดดวย  เรื่องสําคัญท่ีควรกําหนดไวใหถือปฏิบัติเปนมาตรฐานของกระดาษทําการ
ตรวจสอบ คือ 

(๑) การมีรูปแบบท่ีเหมาะสมและสะดวกตอการใชงาน 

(๒) การใหขอมูลท่ีตรงกับวัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

(๓) ความสมบูรณถูกตองตรงกับความจริง 

(๔) ความชัดเจน มีระเบียบเรียบรอย อานเขาใจงาย 

ดังนั้น ผูทําหนาท่ีสอบทานกระดาษทําการจึงตองศึกษา และติดตาม
แบบฟอรมและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับกระดาษทําการของฝายตรวจสอบอยางใกลชิด
และตอเนื่องดวย 

การสอบทานกระดาษทําการตรวจสอบ 
เม่ือผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจไปแลว ควรมีการสอบทานงานเปนระยะๆ เพ่ือใหม่ันใจถึง

ความกาวหนาและคุณภาพของหลักฐานท่ีใชประกอบรายงาน  โดยผูสอบทานตามสายการบังคับบัญชาหรือผูท่ี
มีความรูและทักษะมากกวาผูจัดทํา  แลวบันทึกผลการสอบทานไวเปนหลักฐานในกระดาษท่ีเรียกวา กระดาษ
ทําการตรวจสอบ   รวมท้ังการบันทึกขอสงสัยหรือสิ่งท่ีตองการใหปฏิบัติงานเพ่ิมเติมและมีการสอบทานซํ้าอีก
ครั้งเม่ือผูจัดทําไดอธิบายหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมแลว 

วิธีการสอบทานอาจจะจัดทําในรูปตารางสรุปกิจกรรมท่ีควรทํา (Check List) ซ่ึงรวมการสอบ
ทานในเรื่องดังตอไปนี้ 

๑. สอบทานการปฏิบัติตามแผนงานตรวจ 

๒. สอบทานความถูกตองของหลักวิชา หลักเกณฑ และมาตรฐานท่ีใชอางอิง 

๓. สอบทานการจัดทํากระดาษใหไดตามลักษณะกระดาษทําการตรวจสอบท่ีดี  โดยเฉพาะเรื่อง

ปญหาท่ีรายงานตองสอบทานความครบถวน  เพียงพอของกระดาษทําการเปนกรณีพิเศษ 

๒.๒.๓ การสรุปผลการตรวจสอบ  
การสรุปผลการตรวจสอบ เปนวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบข้ันสุดทายกอนการจัดทํา

รายงานผลการปฏิบัติงานหลังจากท่ีผูตรวจสอบภายในไดทําการตรวจสอบ เรื่องใดเรื่องหนึ่งแลวเสร็จ หรือเปน
เรื่องท่ีเห็นวาจําเปนตองรายงานผลระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผูตรวจสอบภายในจะตองรวบรวม
ขอเท็จจริงและหลักฐานตางๆ ท่ีไดระหวางการตรวจสอบ เพ่ือสรุปหาขอตรวจพบหรือสิ่งท่ีตรวจพบท้ังดานดี
และปญหาขอบกพรองท่ีคิดวามีคาควรแกการตรวจสอบ และรายงานใหผูเก่ียวของทราบถึงสิ่งท่ีตรวจพบ  
(Audit Finding) หมายถึง ขอเท็จจริงท่ีรวบรวมและสรุปจากหลักฐานท่ีไดระหวางการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบ ขอตรวจพบท่ีควรแกการรายงานใหผูเก่ียวของทราบ 

ในการสรุปผลการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในตองสรุปขอตรวจพบใหครบ
องคประกอบ โดยตองชี้ใหเห็นขอเท็จจริงวาผูตรวจสอบภายในพบอะไร สภาพท่ีเกิดเปนอยางไร  สิ่งท่ีตรวจพบ
ตางจากขอกําหนด กฎหมาย หรือสิ่งท่ีควรจะเปนอยางไร  สิ่งท่ีตรวจพบมีผลอยางไรบาง   ทําไมจึงเกิดข้ึนได  
และจะแกไขไดอยางไร 

 



๓.  การจัดทํารายงานและติดตามผล  
๓.๑  การจัดทํารายงาน  
การจัดทํารายงานเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบถึง

วัตถุประสงค ขอบเขต  วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบขอมูลท้ังหมดทุกข้ันตอน สรุปขอบกพรองท่ีตรวจ
พบ ประเด็นความเสี่ยงท่ีสําคัญและการควบคุม รวมท้ังเรื่องอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบควรทราบ  

การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเปนเทคนิคอยางหนึ่งท่ีผูตรวจสอบภายในจะตอง            
เอาใจใส เปนพิเศษ เพราะรายงานนั้นแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในท้ังหมด 
ลักษณะของรายงานท่ีดีตองเปนรายงานท่ีมีประโยชนตอผูอานรายงานเรื่องท่ีมีสาระสําคัญ ขอตรวจพบเปน
เรื่องท่ีตรงกับขอเท็จจริง ขอเสนอแนะหรือขอแนะนําเปนประโยชนและสามารถปฏิบัติได  
 
ลักษณะของรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีดี 

๑. ถูกตอง  รายงานผลการปฏิบัติงานตองมีความถูกตอง ขอความทุกประโยค ตัวเลขทุกตัว 
เอกสารอางอิงทุกชนิดตองมาจากหลักฐานท่ีนาเชื่อถือ และผูตรวจสอบไดประเมินขอมูลเหลานั้นแลว              
การอางอิงทุกครั้งตองมีเอกสารประกอบและสามารถใหคําอธิบายแลวพิสูจนขอเท็จจริงไดทุกเรื่อง การรายงาน
สิ่งใดก็ยอมหมายความวาสิ่งนั้นผูตรวจสอบภายในไดทราบหรือไดยอมรับแลววาเปนสิ่งท่ีตรงตามขอเท็จจริง 

๒. ชัดเจน หมายถึง ความสามารถในการสื่อขอความหรือความตองการของผูตรวจสอบภายใน  
หรือสิ่งท่ีตองการเสนอใหผูอานรายงานเขาใจเชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน โดยไมตองมีการตีความหรือ
อธิบายเพ่ิมเติม 

๓. กะทัดรัด  หมายถึง การตัดทอนความคิด ขอความ คําพูดท่ีฟุมเฟอย หรือสิ่งท่ีไมใช
สาระสําคัญ  และสิ่งท่ีไมเก่ียวของโดยตรงกับเรื่องท่ีจะรายงานออกไป 

๔. ทันกาล  การเสนอรายงานตองกระทําภายในเวลาท่ีเหมาะสม ทันตอการแกไขสถานการณ  
ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาวาสิ่งท่ีตรวจพบ ควรรายงานในขณะและเวลาใด เพราะผูบริหารตองนําสิ่งท่ี
เสนอในรายงานไปดําเนินการตอมิใชเก็บรายงานไวเปนจดหมายเหตุเพ่ือการศึกษาทางประวัติศาสตร 

๕. สรางสรรค การรายงานควรแสดงใหเห็นคุณภาพและความจริงใจของผูตรวจสอบ ผูรายงาน
ควรชี้ใหเห็นสวนดีของการปฏิบัติงานกอนท่ีจะกลาวถึงขอบกพรองตางๆ ท่ีตองการใหปรับปรุง  ทําใหผูอาน
คลอยตามคําแนะนําและขอเสนอแนะ  และมีความพอใจท่ีจะใหความรวมมือในการแกไขปรับปรุง การวิจารณ
ขอบกพรองโดยไมมีการใหขอเสนอแนะ หรือการวิจารณโดยปราศจากการเสนอแนะขอยุติท่ีชอบดวยเหตุผล
เปนสิ่งท่ีไมควรกระทํา 

๖. จูงใจ การเสนอรายงานควรจูงใจใหผูอานจับประเด็นไดตั้งแตตนจนจบ โดยการใชรูปแบบ
ถอยคําและศิลปะของภาษา  ทําใหผูอานยอมรับและเกิดความรูสึกตองการแกไขปญหาหรือขอแนะนําท่ีผู
ตรวจสอบภายในเสนอในรายงาน โดยชี้ใหเห็นปญหา  ประโยชนรวมกันและประโยชนตอองคกร  ไมตําหนิโดย
ไมมีขอแนะนําในเชิงสรางสรรค ใหทราบถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนหากไมแกไข 
 
 
 
 
 
 



รูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติงานข้ึนอยูกับผลของการตรวจสอบ และความตองการของ ฝาย

บริหาร รูปแบบและวิธีการรายงานท่ีใชกันโดยท่ัวไป มีดังนี้ 
๑. การรายงานเปนลายลักษณอักษร เปนวิธีการรายงานท่ีมีลักษณะเปนทางการ  ใชรายงานผล

การปฏิบัติงานเม่ือการตรวจสอบงานหนึ่งงานใดแลวเสร็จ ผูตรวจสอบภายในจะตองจัดทํารายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบ เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษรเสนอตอผูบริหาร 

๒. การรายงานดวยวาจา แยกเปน 
๑) การรายงานดวยวาจาท่ีไมเปนทางการ สวนใหญใชกับรายงานท่ีตองกระทําโดยเรงดวน 

เพ่ือใหทันตอเหตุการณ จะใชในกรณีท่ีควรแจงใหผูบริหารหรือหัวหนาหนวยรับตรวจ
ทราบทันทีท่ีตรวจพบ เพราะหากปลอยใหลาชาอาจมีความเสียหายมากข้ึน 

๒) การรายงานดวยวาจาท่ีเปนทางการ เปนการรายงานโดยการเขียนรายงานและมีการ
นําเสนอดวยวาจาประกอบ 

การรายงานดวยวาจายังใชในกรณีเสนอรายงานผลความคืบหนา หรือผลการตรวจสอบโครงการ
พิเศษท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหาร เพ่ือขอความเห็นเก่ียวกับขอเท็จจริงท่ีตรวจพบ หรือขอความคิดเห็น
เพ่ิมเติม หรือขอความชวยเหลือในกรณีการตรวจสอบมีปญหาหรืออุปสรรค เชน ผูรับตรวจไมใหความรวมมือ
หรือไมใหเอกสารบางอยางเพ่ือการตรวจสอบ 
 
รายงานแบบเปนทางการและรายงานท่ีเปนลายลักษณอักษร ประกอบดวยสาระสําคัญ  ดังนี้ 

๑. บทคัดยอสําหรับผูบริหาร (เปนการสรุปภาพรวมผลการตรวจสอบและนําเสนอเฉพาะ
ประเด็นท่ีสําคัญท่ีมีความเสี่ยงสูง) การเสนอรายงานควรจัดทําบทคัดยอไวดานหนาของรายงานท่ีจะนําเสนอ
ผูบริหาร  เปนการยอเนื้อความของรายงานอยางสั้นๆ  กะทัดรัด  ชัดเจนและไดใจความครอบคลุมเนื้อหาของ
รายงานท้ังหมด  แสดงขอเท็จจริงหรือขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน  ผลกระทบท่ีมีตอองคกรและขอเสนอแนะในการ
แกไขปรับปรุงโดยไมตองแสดงเหตุผลประกอบ  แตเปนขอมูลท่ีเพียงพอใหผูบริหารเขาใจและสั่งการได 

๒. บทนํา คือสวนแรกของรายงานท่ีบอกใหทราบวาผูตรวจสอบภายในไดตรวจสอบเรื่องอะไร
ในหนวยงานใด เปนการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีกําหนดไว หรือเปนการตรวจสอบกรณีพิเศษ 

๓. วัตถุประสงค  แสดงเปาหมายการตรวจสอบใหชัดเจน เพ่ือใหผูอานรายงานติดตามประเด็น
ไดสะดวก และคาดการณไดวาจะทราบขอมูลใดบางเม่ืออานรายงานจบ 

๔. ขอบเขต แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานท่ีไดทําการตรวจสอบมีมากนอยเพียงใด มี
ขอจํากัดอะไรบางท่ีผูตรวจสอบภายในไมสามารถตรวจสอบได หรือตองชะลอการตรวจสอบไวกอน พรอม
เหตุผลประกอบ 

๕. สิ่งท่ีตรวจพบ  เปนสวนสําคัญของรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงขอเท็จจริงท่ีตรวจพบ
ท้ังในดานดีและท่ีควรไดรับการแกไข วิธีการดําเนินการแกไข รวมท้ังความเห็นของผูรับการตรวจ 

๖. ขอเสนอแนะ เปนขอเสนอแนะท่ีผูตรวจสอบภายในเสนอแนะตอผูบริหารหรือผูอํานวยการฝาย
ตรวจสอบภายใน เพ่ือสั่งการแกไข ปรับปรุง ขอเสนอแนะควรมีลักษณะสรางสรรค และสามารถนําไปปฏิบัติได 

๗. ความเห็น  หากขอความใดเปนความเห็นมิใชขอเท็จจริง  หรือยังไมมีหลักฐานสนับสนุน
เพียงพอ  ผูตรวจสอบภายในควรระบุใหชัดเจนวาเปนความเห็นเทานั้น 



๘. เอกสารประกอบ เนื่องจากการรายงานเปนเพียงการสรุปผล  ดังนั้น รายงานควรเสนออยาง
กะทัดรัด  ขอมูลใดท่ีจําเปนตองอางถึงแตเปนขอมูลยาวหรือมีรายละเอียดมาก  ควรแสดงเปนเอกสารประกอบ
แนบทายรายงานไวดวย  เอกสารประกอบไมควรมีมากจนเกินไปจนทําใหรายงานไมนาสนใจ 

๓.๒  การติดตามผล   
การติดตามผลเปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงถือไดวา

เปนข้ันตอนท่ีสําคัญยิ่งของการตรวจสอบ  เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบวาผูรับ
การตรวจและผูบริหารไดปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม  และขอบกพรองท่ี
พบไดรับการแกไขอยางเหมาะสมแลวหรือยัง  เม่ือผูตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานและ
ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการตรวจสอบ และผูวาการแลว ผูตรวจสอบภายในตองติดตามผลวาผูบริหาร ไดสั่ง
การหรือไมประการใด และหากสั่งการแลวฝายตรวจสอบภายในตองติดตามหนวยรับตรวจไดมีการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะหรือไม  ท้ังนี้เพ่ือใหแนใจวาขอบกพรองนั้นไดรับการแกไขอยางเหมาะสมหรือมีปญหาและ
อุปสรรคอยางไร  เพ่ือรายงานผลการติดตามตอผูบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบตอไป   และหากผูบริหาร
ท่ีไดรับทราบแลวมิไดสั่งการแกไขตามขอเสนอแนะ แสดงวาผูบริหารยอมรับภาระความเสี่ยงหากเกิดความ
เสียหายข้ึนในอนาคต 

 
 การติดตามผลการปฏิบัติและการใหคําแนะนําปรึกษาตามขอทักทวงหรือขอเสนอแนะของ

รายงานผลการตรวจสอบ 
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน กําหนดใหผูตรวจสอบภายในแตละคนกําหนดเวลา 

ท่ีเหมาะสมการติดตามผล โดยใหติดตามความคืบหนาในการปรับปรุงแกไขจุดออน  และขอบกพรองจาก
หนวยงานเปนระยะๆ หากมีปญหาวาหนวยรับตรวจไมสามารถแกไขได จะใหผูตรวจสอบภายในเขาไปพิจารณา
ใหคําแนะนําเพ่ือใหสามารถดําเนินการตอไปได  และเม่ือหนวยรับตรวจดําเนินการแกไขจุดออนหรือ
ขอบกพรองแลว  ฝายตรวจสอบภายในจะตองรายงานผลใหคณะกรรมการตรวจสอบและผูวาการทราบอีกครั้ง
หนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุป 
คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในฉบับนี้  มีเปาหมายสําคัญเพ่ือใหผูตรวจสอบภายในหรือ

ผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายใน  มีความเขาใจในหลักการตรวจสอบและแนวทาง ใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักการดวยความม่ันใจอยางมีคุณภาพ ผลงานท่ีได
เปนท่ียอมรับของบุคคลท่ีเก่ียวของ ชวยเพ่ิมมูลคา (Value Added) แก กกท.  ผูบริหารใชเปนขอมูลในการ
บริหารงานกอใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี  ผลของการดําเนินงานของ กกท.บรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบดวยข้ันตอน ซ่ึงในแตละข้ันตอนผูตรวจสอบ
ภายในจําเปนตองเลือกใชเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสม อันจะทําใหการตรวจสอบเปนไปตามวัตถุประสงค 
และแผนการตรวจสอบท่ีกําหนด รวมท้ังไดหลักฐานเพียงพอท่ีจะสนับสนุนขอสรุปหรือขอคิดเห็นเก่ียวกับขอ
ตรวจพบ (Audit Findings) ของตน การเริ่มตนกระบวนการตรวจสอบตั้งแตข้ันตอนของการวางแผน ซ่ึงนับวา
มีความสําคัญอยางมาก โดยผูตรวจสอบภายในตองใชขอมูลจากเทคนิคการประเมินความเสี่ยงเปนแนวทางใน
การวางแผนและกําหนดกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ ซ่ึงจะชวยใหการจัดสรรทรัพยากรของฝายตรวจสอบภายใน
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน สวนในข้ันตอนของการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายใน
จําเปนตองมีความรูความเขาใจในวิธีการตรวจสอบแบบตางๆ เปนอยางดีและอยางมีเทคนิค ไดแก เทคนิค
สําคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เชน การสุมตัวอยาง การสอบถาม การสังเกตการณ การตรวจนับของจริง            
การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ และการคํานวณเปนตน สวนเทคนิคสําคัญท่ีใชในการสรุปผลการตรวจสอบ 
เชน การวิเคราะหเปรียบเทียบ การรายงานผลการปฏิบัติงานมีท้ังการรายงานโดยวาจาและเปนลายลักษณ
อักษร เทคนิคการนําเสนอ เทคนิคการเขียนรายงาน เปนตน สําหรับข้ันตอนของการติดตามผลควรไดมีการรับ
ฟงความคิดเห็น การรวมกันแกไขปญหาอยางเปนทีม เพ่ือใหการแกไขปญหาตรงประเด็นและปฏิบัติได 

ปจจัยความสําเร็จและประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน สวนใหญวัดจากความยอมรับ
ขอเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงาน แตความสําเร็จจะเกิดข้ึนไดตองอาศัยเทคนิคการตรวจสอบประกอบ
กับทักษะของผูตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะการสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสารใหเกิดความเขาใจและการ
ยอมรับจากผูบริหารและหนวยรับตรวจขององคกร การรวบรวมหลักฐานขอมูล ขอเท็จจริงอ่ืนๆ ท่ีผูตรวจสอบ
ภายในตองปรับใชใหเหมาะสมกับบุคคลและสถานการณอันจะกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมแกองคกรอยางแทจริง 
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ภาคผนวก 
ผังโครงสรางฝายตรวจสอบภายใน 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

คณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย 

 

ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย 

 

สํานักผูวาการ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ฝายตรวจสอบภายใน 

 

ฝายนโยบายและแผน 

 

ฝายการคลัง 

 

ฝายทรัพยากรบุคคล 

 

รองผูวาการฝายบริหาร 

 

ฝายกีฬาภูมิภาค 

 

ฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศ 

 

 

ฝายวิทยาศาสตรการกีฬา 

 

รองผูวาการฝายกีฬาเปนเลิศและ
วิทยาศาสตรการกีฬา 

 

ฝายกีฬาอาชีพและกีฬามวย 

 

 

ฝายธุรกิจและสิทธิประโยชน 

 

รองผูวาการฝายกีฬาอาชีพและ
สิทธิประโยชน 

 

ฝายกีฬาสถาน 

ฝายสารสนเทศ
และวิชาการกีฬา 

 

รองผูวาการฝาย
สงเสริมกีฬา 



 

 

 

 
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 

 

ผูอํานวยการกองสงเสริมการกํากับดูแลที่ดี 

 
 

 

หัวหนางานตรวจสอบบัญช ี

 
 

ผูตรวจสอบภายใน 2 อัตรา 

 
 

 

ผูชวยปฏิบัติงานโครงการฯ 

 
 

หัวหนางานตรวจสอบ 
การบริหาร 

 
 

 

ผูตรวจสอบภายใน 2 อัตรา 

 
 

 

ผูชวยปฏิบัติงานโครงการฯ 



 

 

ภาคผนวก 
Work Flow กระบวนงานฝายตรวจสอบภายใน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



แบบฟอรมการเขียน Work Flow

คําแนะนํา :

 - การดําเนินงานหลัก : กระบวนการจัดทําแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ (แผนระยะยาวและแผนประจําป)

 - ขั้นตอนการดําเนินงานภายใตการดําเนินงานหลักโดยการใชสัญลักษณแทนขั้นตอนการดําเนินงานและการเชื่อมโยงซึ่งแสดงใหเห็นถึงลําดับขั้นตอนกอนและหลัง

 - ระบุปญหาที่พบในระบบขั้นตอนการดําเนินงานปจจุบันและขอเสนอแนะในการควบคุมขั้นตอนการดําเนินงาน

ปญหาที่พบในระบบขั้นตอนการดําเนินงานปจจุบัน

การประเมินความเสี่ยงเพื่อใชในการพิจารณา ฝายตรวจสอบภายใน ฝาย/สํานัก/รองผูวาการ ผูวาการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ กกท. สตง/กระทรวงการคลัง

เลือกหนวยรับตรวจไมเปนระบบ

ขอเสนอแนะในการควบคุมขั้นตอนการดําเนินงาน

จัดประชุมคณะทํางานเพื่อประเมินความเสี่ยง

โดยจัดใหมีกรอบการประเมินความเสี่ยงอยาง

เปนระบบในการวางแผน

ฝาย สํานักและหนวยงานที่เกี่ยวของ

การประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงดวย Risk and Control Self-Assessment

ฝาย : ตรวจสอบภายใน

กองสงเสริมการกํากับดูแลที่ดี

ผูจัดทํา/วันที่จัดทํา : นส.สุพัตรา หมวดชนะ

การดําเนินงานหลัก : กระบวนการวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ

1.จัดต้ังคณะทํางาน
จัดทําแผน

2.รวบรวมขอมูลทํา
ความเขาใจในขอมูลตางๆ

3. หารือถึงส่ิงที่ผูบริหาร
คาดหวัง

4. หารือถึงส่ิงที่ผูบริหาร
คาดหวัง

กระดาษทําการ
A1/1

5.จัดประชุมคณะทํางาน
เพื่อประเมินความเส่ียง

โดย ผอ.และหน.พิจารณา

กระดาษทําการ
A1/2

6. สรุปผลการประเมิน
จัดลําดับความเส่ียง

1/A



แบบฟอรมการเขียน Work Flow

คําแนะนํา :

 - การดําเนินงานหลัก : กระบวนการจัดทําแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ (แผนระยะยาวและแผนประจําป)

 - ขั้นตอนการดําเนินงานภายใตการดําเนินงานหลักโดยการใชสัญลักษณแทนขั้นตอนการดําเนินงานและการเชื่อมโยงซึ่งแสดงใหเห็นถึงลําดับขั้นตอนกอนและหลัง

 - ระบุปญหาที่พบในระบบขั้นตอนการดําเนินงานปจจุบันและขอเสนอแนะในการควบคุมขั้นตอนการดําเนินงาน

ปญหาที่พบในระบบขั้นตอนการดําเนินงานปจจุบัน

การประเมินความเสี่ยงเพื่อใชในการพิจารณา ฝายตรวจสอบภายใน ฝาย/สํานัก/รองผูวาการ ผูวาการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ กกท. สตง/กระทรวงการคลัง

เลือกหนวยรับตรวจไมเปนระบบ

ขอเสนอแนะในการควบคุมขั้นตอนการดําเนินงาน

จัดประชุมคณะทํางานเพื่อประเมินความเสี่ยง

โดยจัดใหมีกรอบการประเมินความเสี่ยงอยาง

เปนระบบในการวางแผน

ฝาย สํานักและหนวยงานที่เกี่ยวของ

การประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงดวย Risk and Control Self-Assessment

ฝาย : ตรวจสอบภายใน

กองสงเสริมการกํากับดูแลที่ดี

ผูจัดทํา/วันที่จัดทํา : นส.สุพัตรา หมวดชนะ

การดําเนินงานหลัก : กระบวนการวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ

1.จัดต้ังคณะทํางาน
จัดทําแผน

2.รวบรวมขอมูลทํา
ความเขาใจในขอมูลตางๆ

3. หารือถึงส่ิงที่ผูบริหาร
คาดหวัง

4. หารือถึงส่ิงที่ผูบริหาร
คาดหวัง

กระดาษทําการ
A1/1

5.จัดประชุมคณะทํางาน
เพื่อประเมินความเส่ียง

โดย ผอ.และหน.พิจารณา

กระดาษทําการ
A1/2

6. สรุปผลการประเมิน
จัดลําดับความเส่ียง

1/A



แบบฟอรมการเขียน Work Flow

คําแนะนํา :

 - การดําเนินงานหลัก : กระบวนการจัดทําแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ (แผนระยะยาวและแผนประจําป)

 - ขั้นตอนการดําเนินงานภายใตการดําเนินงานหลักโดยการใชสัญลักษณแทนขั้นตอนการดําเนินงานและการเชื่อมโยงซึ่งแสดงใหเห็นถึงลําดับขั้นตอนกอนและหลัง

 - ระบุปญหาที่พบในระบบขั้นตอนการดําเนินงานปจจุบันและขอเสนอแนะในการควบคุมขั้นตอนการดําเนินงาน

ปญหาที่พบในระบบขั้นตอนการดําเนินงานปจจุบัน

ทรัพยากรไมเพียงพอตอการตรวจสอบ ฝายตรวจสอบภายใน ฝาย/สํานัก/รองผูวาการ ผูวาการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ กกท. สตง/กระทรวงการคลัง

ขอเสนอแนะในการควบคุมขั้นตอนการดําเนินงาน

การจัดสรรทรัพยากรการตรวจสอบตามลําดับความเสี่ยง

และตองขอความเห็นชอบจากฝายบริหาร และคณะ

กรรมการตรวจสอบ รวมทั้งรายงานขอจํากัดทรัพยากร

ฝาย สํานักและหนวยงานที่เกี่ยวของ

การประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงดวย Risk and Control Self-Assessment

ฝาย : ตรวจสอบภายใน

กองสงเสริมการกํากับดูแลที่ดี

ผูจัดทํา/วันที่จัดทํา : นส.สุพัตรา หมวดชนะ

การดําเนินงานหลัก : กระบวนการวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ

9.พิจารณาแผนระยะ
ยาว/แผนประจาํป

ผอ./หน.

12. ประชุมหารือ
ฝาย/สํานกั

17. สําเนา A1/5
(Approved)

13. คณะทํางานปรับ
แผน ผอ./หน. พจิารณา

1/B

10. พิจารณา
ความเพียงพอของ

ทรัพยากร

11. พิจารณาเพิ่มหรือ
ยอมรับขอจํากัด

14. พิจารณา
ใหความเห็นชอบ

15. พิจารณา
อนุมัติ

16. เพื่อทราบ

Yes

Yes

No

Yes

No No



แบบฟอรมการเขียน Work Flow

คําแนะนํา :

 - การดําเนินงานหลัก : กระบวนการตรวจสอบและใหความเชื่อมั่น

 - ขั้นตอนการดําเนินงานภายใตการดําเนินงานหลักโดยการใชสัญลักษณแทนขั้นตอนการดําเนินงานและการเชื่อมโยงซึ่งแสดงใหเห็นถึงลําดับขั้นตอนกอนและหลัง

 - ระบุปญหาที่พบในระบบขั้นตอนการดําเนินงานปจจุบันและขอเสนอแนะในการควบคุมขั้นตอนการดําเนินงาน

ปญหาที่พบในระบบขั้นตอนการดําเนินงานปจจุบัน

1. ผลการสํารวจขอมูลไมไดความเสี่ยงที่แทจริงของ ฝายตรวจสอบภายใน หนวยรับตรวจ รองผูวาการ ผูวาการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ กกท.

กระบวนงาน

2. ขอเสนอแนะไมสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร

ขอเสนอแนะในการควบคุมขั้นตอนการดําเนินงาน

1. จัดทําขั้นตอนการสํารวจขอมูลอยางเปนระบบ

   เพื่อใหผูตรวจสอบใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

2. จัดสงผูตรวจสอบภายในอบรมตามแผนพัฒนา

   สมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน  

   ใหมีความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญดาน

   การตรวจสอบภายในสูมาตรฐานสากล

ฝาย สํานักและหนวยงานที่เกี่ยวของ

การประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงดวย Risk and Control Self-Assessment

ฝาย : ตรวจสอบภายใน

กองสงเสริมการกํากับดูแลที่ดี

ผูจัดทํา/วันที่จัดทํา : นายพิพัฒน ภริตานนท

การดําเนินงานหลัก : กระบวนการตรวจสอบและใหความเชื่อมั่น

1. มอบหมายงาน

9. ประชุมปดการตรวจ/
สํารวจความพึงพอใจ

13.รับสําเนา
รายงาน

10.รายงานฉบับสมบูรณ
/ขอเสนอแนะ

6. สรุปรางรายงาน

11.รับทราบ/ส่ังการ

8. พิจารณา
ขอตรวจพบ

11. พิจารณารายงาน/
ขอเสนอแนะ

Yes

Yes

No

No

2.ประชุมเปดการตรวจ

3. สํารวจขอมูล

4.วางแผนการตรวจ

5.ตรวจสอบ/สอบทาน

7. หารือกับผูเกีย่วของ
เพื่อยืนยันผลตรวจ

13.รับสําเนา
รายงาน

12.สําเนารายงาน
(Approved)

14.ติดตามการ
ดําเนินงาน



แบบฟอรมการเขียน Work Flow

คําแนะนํา :

 - การดําเนินงานหลัก : กระบวนงานใหคําปรึกษา

 - ขั้นตอนการดําเนินงานภายใตการดําเนินงานหลักโดยการใชสัญลักษณแทนขั้นตอนการดําเนินงานและการเชื่อมโยงซึ่งแสดงใหเห็นถึงลําดับขั้นตอนกอนและหลัง

 - ระบุปญหาที่พบในระบบขั้นตอนการดําเนินงานปจจุบันและขอเสนอแนะในการควบคุมขั้นตอนการดําเนินงาน

ปญหาที่พบในระบบขั้นตอนการดําเนินงานปจจุบัน

1. ผลการสํารวจขอมูลไมไดความเสี่ยงที่แทจริงของ ฝายตรวจสอบภายใน หนวยรับตรวจ รองผูวาการ ผูวาการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ กกท.

กระบวนงาน

2. ผลการใหคําปรึกษาไมสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร

และไมสามารถนําไปปฏิบัติจริงได

ขอเสนอแนะในการควบคุมขั้นตอนการดําเนินงาน

1. จัดทําขั้นตอนการสํารวจขอมูลอยางเปนระบบ

   เพื่อใหผูตรวจสอบใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

2. จัดสงผูตรวจสอบภายในอบรมตามแผนพัฒนา

   สมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน  

   ใหมีความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญดาน

   ดานการตรวจสอบสูมาตรฐานสากล

3. จัดใหมีการหารือภายในฝายตรวจสอบภายใน

ฝาย สํานักและหนวยงานที่เกี่ยวของ

การประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงดวย Risk and Control Self-Assessment

ฝาย : ตรวจสอบภายใน

กองสงเสริมการกํากับดูแลที่ดี

ผูจัดทํา/วันที่จัดทํา : นายพิพัฒน ภริตานนท

การดําเนินงานหลัก : กระบวนงานใหคําปรึกษา

1. มอบหมายงาน

7. แจงผูรับบริการ/
สํารวจความพึงพอใจ

11.รับสําเนา
รายงาน

8.รายงานฉบับสมบูรณ
/ขอเสนอแนะ

6. ขอตรวจพบ

9.เพื่อทราบ

9. พิจารณารายงาน
ขอเสนอแนะ

Yes

No

2. สํารวจขอมูล

3.วางแผนการตรวจ

4.ตรวจสอบ/สอบทาน

5.หารือสรุปขอตรวจพบ

11.รับสําเนา
รายงาน

10.สําเนารายงาน
(Approved)

12.ติดตามการ
ดําเนินงาน



แบบฟอรมการเขียน Work Flow

คําแนะนํา :

 - การดําเนินงานหลัก : กระบวนการรักษาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

 - ขั้นตอนการดําเนินงานภายใตการดําเนินงานหลักโดยการใชสัญลักษณแทนขั้นตอนการดําเนินงานและการเชื่อมโยงซึ่งแสดงใหเห็นถึงลําดับขั้นตอนกอนและหลัง

 - ระบุปญหาที่พบในระบบขั้นตอนการดําเนินงานปจจุบันและขอเสนอแนะในการควบคุมขั้นตอนการดําเนินงาน

ปญหาที่พบในระบบขั้นตอนการดําเนินงานปจจุบัน

การประเมินตนเองของผูตรวจสอบภายในไมพิจารณา ฝายตรวจสอบภายใน ฝาย/สํานัก รองผูวาการ ผูวาการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ กกท.

ตามความเปนจริงถึง Gap Analysis

ขอเสนอแนะในการควบคุมขั้นตอนการดําเนินงาน

การประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณา Gap Analysis

ในภาพรวมของฝายตรวจสอบภายใน

ฝาย สํานักและหนวยงานที่เกี่ยวของ

การประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงดวย Risk and Control Self-Assessment

ฝาย : ตรวจสอบภายใน

กองสงเสริมการกํากับดูแลที่ดี

ผูจัดทํา/วันที่จัดทํา : นส.สุพัตรา หมวดชนะ

การดําเนินงานหลัก : กระบวนการรักษาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

1.จัดต้ังคณะทํางาน

2.ประเมินตนเอง
(สคร.,COSO,สมรรถนะ)

3. ผลการประเมินความ
พึงพอใจภายหลัง
ปฏิบัตงานตรวจ

4. ผลการประเมินความ
พึงพอใจรายงานผล

การตรวจสอบ

กระดาษทําการ
Q1/1

6.จัดประชุมคณะทํางาน
พิจารณา Gap /กลยุทธ/

แผนปฏิบัติการ/
แผนพัฒนาสมรรถนะ

1/A

5. ผลการประเมินความ
พึงพอใจรายงานผล

การตรวจสอบ



แบบฟอรมการเขียน Work Flow

คําแนะนํา :

 - การดําเนินงานหลัก : กระบวนการรักษาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

 - ขั้นตอนการดําเนินงานภายใตการดําเนินงานหลักโดยการใชสัญลักษณแทนขั้นตอนการดําเนินงานและการเชื่อมโยงซึ่งแสดงใหเห็นถึงลําดับขั้นตอนกอนและหลัง

 - ระบุปญหาที่พบในระบบขั้นตอนการดําเนินงานปจจุบันและขอเสนอแนะในการควบคุมขั้นตอนการดําเนินงาน

ปญหาที่พบในระบบขั้นตอนการดําเนินงานปจจุบัน

ฝายตรวจสอบภายใน ฝาย/สํานัก รองผูวาการ ผูวาการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ กกท.

ขอเสนอแนะในการควบคุมขั้นตอนการดําเนินงาน

ฝาย สํานักและหนวยงานที่เกี่ยวของ

การประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงดวย Risk and Control Self-Assessment

ฝาย : ตรวจสอบภายใน

กองสงเสริมการกํากับดูแลที่ดี

ผูจัดทํา/วันที่จัดทํา : นส.สุพัตรา หมวดชนะ

การดําเนินงานหลัก : กระบวนการรักษาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

แผนพัฒนาสมรรถนะ
Q1/4

แผนปฏิบัติการ
Q1/3

แผนกลยุทธ
Q1/2

8.พิจารณา
ใหความ
เห็นชอบ

7.พิจารณาแผน
ผอ/หนง.

1/A

9.พิจารณา
อนุมัติ

10. ติดตามตามแผน

Yes

Yes
No

No



แบบฟอรมการเขียน Work Flow

คําแนะนํา :

 - การดําเนินงานหลัก : กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

 - ขั้นตอนการดําเนินงานภายใตการดําเนินงานหลักโดยการใชสัญลักษณแทนขั้นตอนการดําเนินงานและการเชื่อมโยงซึ่งแสดงใหเห็นถึงลําดับขั้นตอนกอนและหลัง

 - ระบุปญหาที่พบในระบบขั้นตอนการดําเนินงานปจจุบันและขอเสนอแนะในการควบคุมขั้นตอนการดําเนินงาน

ปญหาที่พบในระบบขั้นตอนการดําเนินงานปจจุบัน

ตารางงานของกรรมการแตละทานไมตรงอาจสงผล

ใหการประชุมตองเลื่อนออกไป

ขอเสนอแนะในการควบคุมขั้นตอนการดําเนินงาน

1. จัดทําขั้นตอนการสํารวจขอมูลอยางเปนระบบ

   เพื่อใหผูตรวจสอบใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

2. จัดสงผูตรวจสอบภายในอบรมตามแผนพัฒนา

   สมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน  

   ใหมีความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญดาน

   การตรวจสอบภายในสูมาตรฐานสากล

ฝายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ผูเขารวมประชุมตามวาระ

ฝาย สํานักและหนวยงานที่เกี่ยวของ

การประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงดวย Risk and Control Self-Assessment

ฝาย : ตรวจสอบภายใน

กองสงเสริมการกํากับดูแลที่ดี

ผูจัดทํา/วันที่จัดทํา : นายพิพัฒน ภริตานนท

การดําเนินงานหลัก : กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

5. บันทึกขออนุมัติคาใชจาย

8. บันทึกเชิญผูเกี่ยวของ

1. จัดทําปฏิทินประชุม
ประจําป

2. พิจารณา

3. กําหนดวันประชุม
ประจําเดือน

6. ประสานหองประชุม 
อาหาร

7. หารือวาระเร่ืองที่จะ
นําเขาที่ประชุม

4. ยืนยันวันประชุม 

1/A

9. รวบรวมขอมูลตาม
วาระ



แบบฟอรมการเขียน Work Flow

คําแนะนํา :

 - การดําเนินงานหลัก : กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

 - ขั้นตอนการดําเนินงานภายใตการดําเนินงานหลักโดยการใชสัญลักษณแทนขั้นตอนการดําเนินงานและการเชื่อมโยงซึ่งแสดงใหเห็นถึงลําดับขั้นตอนกอนและหลัง

 - ระบุปญหาที่พบในระบบขั้นตอนการดําเนินงานปจจุบันและขอเสนอแนะในการควบคุมขั้นตอนการดําเนินงาน

ปญหาที่พบในระบบขั้นตอนการดําเนินงานปจจุบัน

ตารางงานของกรรมการแตละทานไมตรงอาจสงผล

ใหการประชุมตองเลื่อนออกไป

ขอเสนอแนะในการควบคุมขั้นตอนการดําเนินงาน

1. จัดทําขั้นตอนการสํารวจขอมูลอยางเปนระบบ

   เพื่อใหผูตรวจสอบใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

2. จัดสงผูตรวจสอบภายในอบรมตามแผนพัฒนา

   สมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน  

   ใหมีความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญดาน

   การตรวจสอบภายในสูมาตรฐานสากล

การประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงดวย Risk and Control Self-Assessment

ฝาย : ตรวจสอบภายใน

กองสงเสริมการกํากับดูแลที่ดี

ผูจัดทํา/วันที่จัดทํา : นายพิพัฒน ภริตานนท

การดําเนินงานหลัก : กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ฝาย สํานักและหนวยงานที่เกี่ยวของ

ฝายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ผูเขารวมประชุมตามวาระ

10. เลมวาระ

13. บันทึกเทป/จัด
รายงานการประชุม

11. สงเลมวาระใหกรรมการ
กอนประชุม 3 วัน

12. โทรศัพทประสาน
กรรมการกอนการประชุม

1/A

15. ผอ.กอง/ผอ.ฝาย ตรวจ
รางรายงานการประชุม

16.สงรางรายงานการประชุมใหกรรมการ

14. สรุปรายงานการ
ประชุม

17.รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ



 

 

ภาคผนวก 
แบบฟอรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



ขั้นตอน รหัสแบบฟอรม ชื่อแบบฟอรม ผูดําเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ

OPA 001 แบบฟอรม บันทึกมอบหมายงาน Audit Assignment  เสนอ ผอ.ฝายตรวจสอบภายใน

OPA 002 แบบฟอรม แผนการตรวจสอบในรายละเอียดเบื้องตน ทั้ง 3 แบบฟอรม

OPA 003 แบบฟอรม การเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อใหขออนุมัติการมอบหมายงาน

OPA 004 แบบฟอรม บันทึกเปดตรวจแจงหนวยรับตรวจ เสนอ ผอ. ฝายตรวจสอบภายใน

OPA 005 แบบฟอรม วาระการประชุมเปด OPA 004 และ OPA 005

OPA 006 แบบฟอรม ใบเซ็นตชื่อผูเขาประชุมเปดการตรวจสอบ เพื่อลงนามไปถึงหนวยรับตรวจ

OPA 007 แบบฟอรม สรุปรายงานการประชุมเปดการตรวจสอบ

ขั้นตอนสํารวจขอมูล และการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

OPA 008 แบบฟอรม แผนการสํารวจขอมูล (กระดาษทําการหลักของขั้น 3) เสนอ ผอ. ฝายตรวจสอบภายใน เพื่อขออนุมัติ

OPA 009 แบบฟอรม แผนการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน Audit Program OPA016-OPA015

OPA 010 แบบฟอรม การสัมภาษณ สังเกตการณ โดยแนบกระดาษทําการ OPA008-OPA009

OPA 011 แบบฟอรม ICQ ภาคบังคับ  และ OPA011-OPA012

OPA 012 แบบฟอรม Flowchart

OPA 013 แบบฟอรม Walkthrough

OPA 014 แบบฟอรม การวิเคราะหเปรียบเทียบ 

OPA 015 แบบฟอรม แผนการตรวจสอบในรายละเอียด (ฝตส.) (Audit Program)

OPA 016 แบบฟอรม บันทึกขอความขออนุมัติแนวการตรวจสอบ (Audit Program)

2 3 วัน

3 ผูตรวจสอบภายใน 15 วัน

ขั้นตอนการเปดตรวจ

รายละเอียดแบบฟอรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ขั้นตอนการมอบหมายงาน

1 ผูตรวจสอบภายใน 3 วัน

ผูตรวจสอบภายในและ  

ธุรการฝายตรวจสอบภายใน



ขั้นตอน รหัสแบบฟอรม ชื่อแบบฟอรม ผูดําเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ

แบบฟอรม แผนการตรวจสอบในรายละเอียด (ฝตส.) (Audit Program) นําแบบฟอรม OPA 015 ที่ไดรับอนุมัติมาจัด

OPA 017 แบบฟอรม กระดาษทําการตามวิธีการตรวจแตละวิธี ทํากระดาษทําการเพื่อดําเนินการตรวจแตละ

OPA 018 แบบฟอรม รางรายงานผลการตรวจสอบ วิธีการ

OPA 019 แบบฟอรม บันทึกรางรายงานผลการตรวจสอบเสนอผูอํานวยการกอง หัวหนางาน / ผูตรวจสอบภายใน

OPA 020 แบบฟอรม บันทึกปดตรวจแจงหนวยรับตรวจ

OPA 021 แบบฟอรม วาระการประชุมปด

OPA 022 แบบฟอรม ใบเซ็นตชื่อผูเขาประชุมปดการตรวจสอบ

OPA 023 แบบฟอรม บันทึกสรุปแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 

OPA 024 แบบฟอรม แบบประเมินความพึงพอใจ

OPA 025 แบบฟอรม สรุปรายงานการประชุมปดการตรวจสอบ

OPA 026 รายงานฉบับสมบูรณ (ตามแบบ OPA 018 แตเพิ่มเติมรายละเอียด) ผูตรวจสอบ/หัวหนางาน จัดทําภายหลังการประชุมปดตรวจ

OPA 027 แบบฟอรม บันทึกเสนอรองที่เกี่ยวของ ผูอํานวยการกอง

OPA 028 แบบฟอรม บันทึกเรียนผูวาการ ผูอํานวยการกอง

OPA 029 แบบฟอรม บันทึกสงขอสั่งการจากผูวาการใหหนวยรับตรวจ ผูอํานวยการกอง เสนอเขาคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย

OPA 030 แบบฟอรม นําเสนอเขาคณะกรรมการตรวจสอบ    ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน OPA 023 และ OPA 026

7 OPA 031 แบบฟอรมการติดตามการดําเนินงานของหนวยรับตรวจตามขอเสนอแนะ ผูตรวจสอบภายใน/หัวหนางาน 5 วัน

50 วันรวมวันทํางาน

ขั้นตอนการจัดทําบทคัดยอ และรายงานผลการตรวจ

6

ขั้นตอนการติดตามผลการตรวจสอบตามขอเสนอแนะ

ผูตรวจสอบภายใน  

ธุรการฝายตรวจสอบภายใน

ขั้นตอนการตรวจสอบ และสรุปผลการตรวจสอบ

4
ผูตรวจสอบภายใน

20 วัน

ขั้นตอนการปดตรวจ 

5 4 วัน

5 วัน



 

บันทึกขอความ
 

การกีฬาแหงประเทศไทย ฝายตรวจสอบภายใน โทร. ๐๒-๑๘๖-๗๒๖๐ ภายใน ๗๒๖๐, ๗๒๖๑ 
ท่ี  ฝตส. ๕๑๐๑/                วันท่ี……………………………………….               
เรื่อง   การมอบหมายงาน (Audit Assignment) ตามแผนการตรวจสอบ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ....... 
 
เรียน   ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 

ตามแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ............. ของฝายตรวจสอบภายใน กําหนดให
งาน   ตรวจสอบ จํานวนเรื่อง  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

เรื่องท่ีตรวจสอบ...................... 
 วัตถุประสงค.............................. 
 ระยะเวลา…………………………….. 

เจาหนาท่ีตรวจสอบ…………….. 
 
 
เรื่องท่ีตรวจสอบ...................... 

 วัตถุประสงค.............................. 
 ระยะเวลา…………………………….. 

เจาหนาท่ีตรวจสอบ…………….. 
 
รายละเอียดตามแผนการตรวจสอบในรายละเอียด  และรายงานการเปดเผยความขัดแยงทาง 

ผลประโยชนของผูตรวจสอบภายในท่ีแนบ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายการท่ีมีการมอบหมายงานดังกลาวขางตน 

 

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

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

      ผูอํานวยการกองสงเสริมการกํากับดูแลท่ีดี 

 
 

 

ผูอํานวยการกอง……………….… 
หัวหนางาน……………………….... 
ผูดําเนินการ…………………..……
 

OPA 001 
 



แผนการตรวจสอบในรายละเอียด 
เรื่อง  ......................................... 

1. ประเภทการตรวจสอบ 
................................................................................................................................................................. 

2. วัตถุประสงคการตรวจสอบ  
   ................................................................................................................................................................. 
3. ขอบเขตการตรวจสอบ 

................................................................................................................................................................. 
4. วิธีการตรวจสอบ 

................................................................................................................................................................ 
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
         ครั้งท่ี 1................................................................................................................................................ 
         ครั้งท่ี 2................................................................................................................................................ 
6.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

          1)  การมอบหมายงานตรวจสอบ (Audit Assignment)  
2)  หารือกับผูรับผิดชอบหลักของกิจกรรม (Open Meeting) หรือเรื่องท่ีจะตรวจสอบในประเด็น

ท่ีเก่ียวกับนโยบาย ระเบียบ  วิธีปฏิบัติ และการดําเนินงานในกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ แจงใหทราบ                
ถึงผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงาน พรอมท้ังแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ วัตถุประสงค                   
ในการตรวจสอบ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การรายงาน และประเด็นท่ีผูรับผิดชอบหลักตองการให             
ผูตรวจสอบภายในมุงเนนหรือพิจารณาเพ่ิมเติม 

3)  สอบทานและเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับกิจกรรมหรือเรื่องท่ีจะตรวจสอบ เชน 
นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ  ผลการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีภายนอก  หรือผลการตรวจสอบ
ภายในครั้งกอน  ทดสอบระบบโดยการปฏิบัติตามเพ่ือทําความเขาใจในกิจกรรมนั้น  รวมท้ังการประเมิน
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

4)  ขออนุมัติแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) 
               5)  ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

6) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบฉบับราง 
7) ประชุมปดการตรวจสอบ (Exit Meeting) 
8) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ 

7.  ผูรับผิดชอบหลักของกิจกรรม ......................................................................................................................... 
8.  ผูรับรายงาน .................................................................................................................................................... 
9.  ผูตรวจสอบ ..................................................................................................................................................... 
10. ติดตามผลการตรวจสอบ ................................................................................................................................ 

 
ผูจัดทํา...................................................... 
ตําแหนง................................................... 
วันท่ี.......................................................... 

 
ผูสอบทาน...................................................... 
ตําแหนง......................................................... 
วันท่ี............................................................... 

 

OPA 002 

 



 

การกีฬาแหงประเทศไทย 
การเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชนของพนักงาน ฝายตรวจสอบภายใน และบุคคลภายนอก  

ประจําป......................... 

เรียน ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 

ขาพเจา : …………………………………….…... 

ตําแหนง : ………………………………………… 

สอบทานการปฏิบัติงาน เรื่อง  ..........................................................................  

หนวยรับตรวจ :  ..................................................... 

ขาพเจาขอเปดเผยวา 

1. ขาพเจา   เคย ปฏิบัติงานหรือเปนผูบริหารในฝายและสํานัก..................................ตําแหนง
............................................................................  ระยะเวลาตั้งแต
..................................ถึง......................................... 

            ไมเคย ปฏิบัติงานหรือเปนผูบริหารในฝาย/สํานักใดของการกีฬาแหงประเทศไทย  

 มี ความสัมพันธสวนบุคคลกับผูบริหารกิจกรรมท่ีทําการตรวจสอบ  

 ไมมี ความสัมพันธสวนบุคคลกับผูบริหารกิจกรรมท่ีทําการตรวจสอบ  

2. ขาพเจา  มี คูสมรส  บิดา  มารดา  บุตรหรือบุตรบุญธรรม  และหรือญาติสนิท
ปฏิบัติงาน  หรือเปนผูบริหารในหนวยรับตรวจ ดังนี้ 

1. ……………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………….. 

    ไมมี คูสมรส  บิดา  มารดา  บุตรหรือบุตรบุญธรรม  และหรือญาติสนิท
ปฏิบัติงาน  หรือเปนผูบริหารในหนวยรับตรวจ 

 

3. ขาพเจา  เปน ผูมีสวนไดเสียในหางหุนสวน  บริษัท  ท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวของกับ กกท. 
อันอาจขัดตอผลประโยชน กกท.  โดย...................... 
........................................................................................................ 

   ไมเปน ผูมีสวนไดเสียในหางหุนสวน  บริษัท  ท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวของกับ กกท.  
อันอาจขัดตอผลประโยชน กกท. 

 

ลงชื่อ........................................................... 

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

......./.........................../.............. 

 

 

OPA 003 

 



บันทึกขอความ 
การกีฬาแหงประเทศไทย  ฝายตรวจสอบภายใน  โทร. ๐๒-๑๘๖-๗๒๖๐  ภายใน ๗๒๖๐, ๗๒๖๑ 

ท่ี ฝตส.๕๑๐๑/ วันท่ี     ................................................ 

เรื่อง ขอเชิญประชุมเปดการตรวจสอบ/สอบทานการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน ประจาํป 
           งบประมาณ พ.ศ. ............... 

เรียน     ผูอํานวยการฝาย........................................... 

               ฝายตรวจสอบภายใน ขอแจงใหทราบถึงกําหนดการสอบทานการปฏิบัติงานตามแผนการ
ตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ..............   ท่ีไดรับอนุมัติเรียบรอยแลว พรอมแจงรายชื่อเจาหนาท่ี
ตรวจสอบ ดังนี้ 

 
               ๑. ระบบ/กิจกรรม...................................................................................................................... 
                   วัตถุประสงค ………………………………………………………………………………………..……… 
                   ขอบเขตการตรวจสอบ ……………………………………………………………………………..…………… 

                       หนวยรับตรวจ ……………………………………………………………………………..……….….. 
                   ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   ……………………………………………………………………….. 

                  ครั้งท่ี ๑ …………………………………………………………………………..………... 
                  ครั้งท่ี ๒ …………………………………………………………………………………….. 

                   เจาหนาท่ีตรวจสอบ .............................................................................................................. 

                

                   ฝายตรวจสอบภายในขอความอนุเคราะหใหทานอํานวยความสะดวก เพ่ือใหการปฏิบัติงานครั้ง
นี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูตรวจสอบภายในจะดําเนินการประสานงานขอเอกสารในระหวางการ
ตรวจสอบ/สอบทาน และสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  โดยขอเชิญทาน หรือผูแทน
เขารวมประชุมเปดการตรวจสอบ/สอบทาน ในวันท่ี .................. เวลา ...........................  น. ณ หองประชุม
ช้ัน ............... อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา       

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการตอไป 
 

 
 

 

 

(…….………………………………) 
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 

OPA 004 
 



  

ระเบียบวาระการประชุมการเปดตรวจตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ………..

ระหวาง................................... กับ ฝายตรวจสอบภายใน 

วันท่ี .................................... เวลา ................. น. 

ณ หองประชุมฝายตรวจสอบภายใน ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 

----------------------------------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องเพ่ีอทราบ 

๒.๑   เรื่องแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ..... (เอกสารประกอบวาระท่ี ๒.๑) 

๒.๒   เรื่องแบบประเมินความพึงพอใจ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๓.๑   เรื่องสอบทาน................................... (เอกสารประกอบวาระท่ี ๓.๑) 

๓.๒   เรื่องสอบทาน..................................  (เอกสารประกอบวาระท่ี ๓.๒) 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืนๆ 

 

--------------------------------------- 
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การประชุมเปดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ……….. 

ระหวาง…………………………..กับ ฝายตรวจสอบภายใน 

วันที่ …………………………………………. เวลา …………………. น. 

ณ หองประชุมฝายตรวจสอบภายใน ช้ัน ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 

    ลําดับท่ี รายช่ือผูเขารวมประชุม ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑ 
 

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน   

๒ ……………………………………. ……………………………………………………….   

๓ นายสมพร  ไชยสงคราม ผูอํานวยการกองสงเสริมการกํากับดูแลท่ีดี   

๔ นางสาวกัญญา  ชัยชะนะ หัวหนางานตรวจสอบบัญชี   

๕ นางสาวปยมาศ  ถาวระ หวหนางานตรวจสอบการบริหาร   

๖ นายอดิทัต  บุญธิมา ผูตรวจสอบภายใน ๖ 
 ๗ นางสาวสุพัตรา  หมวดชนะ ผูตรวจสอบภายใน ๖ 
 ๘ นายพิพัฒน  ภริตานนท ผูตรวจสอบภายใน ๕   

๙  นางสาวบัวแกว  หอมจันทร ผูตรวจสอบภายใน ๔   

๑๐ นายอิสวัต  อยูวิวัฒน ผูชวยปฏิบัติงาน   

๑๑ นางสาวจันทราภรณ  ไพศาล ผูชวยปฏิบัติงาน   

๑๒ นางสาวอาศุอร  มณไทวงศ ผูชวยปฏิบัติงาน   
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รายงานการประชุมเปดการตรวจตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. .............. 
ระหวาง................................... กับ ฝายตรวจสอบภายใน 

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

ณ หองประชุมฝายตรวจสอบภายใน ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 
 

-------------------------------------------------------- 
 
ผูมาประชุม 

๑. ......................................... ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 
๒. …………………………………… ผูอํานวยการฝาย...........................  
๓. นายสมพร  ไชยสงคราม ผูอํานวยการกองสงเสริมการกํากับดูแลท่ีดี  
๔. ……………………………………. 

 
เริ่มประชุมเวลา  ................ น. 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 ..................................... ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน ………………………………………. 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๒    เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๒.๑ เรื่องแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ………….. 
๒.๒ เรื่องแบบประเมินความพึงพอใจ  
มติท่ีประชุมทราบ  

  
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๓.๑  เรื่องสอบทาน................................................... 
๓.๒  เรื่องสอบทาน................................................... 

 
มติท่ีประชุมเห็นชอบ ดังนี้ 
๑. ............................................................................................................................... 
๒. ............................................................................................................................... 

เลิกประชุมเวลา  ………… น. 
 

 ...................................... 
ผูจดรายงานการประชุม 
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รหัสงานตรวจ AC/AM 59… 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ข้ันตอนและวิธีการ ผูจัดทํา หมาย
เหตุ 

กระดาษทําการ
อางอิง 

1. การศึกษาความเปนมาและรวบรวมเอกสาร    
1.1 แผนงานโครงการ งบประมาณ เปาหมาย   A1/2 
1.2  โครงสรางการจัดองคการ   A1/2 
1.3 คูมือและวิธีปฏิบัติงาน   A1/2 
1.4 รายงานและกระดาษทําการตรวจสอบเดิม   A1/2 
1.5 รายงานและจดหมายแจงจดุออนของผูตรวจสอบภายนอก   A1/2 
1.6 การกําหนดขอบเขต ประเด็น ปญหาข้ันตน   A1/2 
2. การประชุมเปดงานตรวจ    

2.1 การเตรียมการ การนัดหมาย และวาระในการประชมุ   OPA 004 

2.2 การขอความเห็นจากผูบริหารหนวยรับตรวจในประเด็นการตรวจสอบ   OPA 007 

2.3 สิ่งที่ตองขอความชวยเหลือจากผูบริหาร   OPA 004 

2.4 การบันทึกและรายงานผลการประชุมเปดงานตรวจ   OPA 007 

3. การปฏิบัติตามแผนสํารวจขอมูล    

3.1 การไปเยี่ยมหรือสังเกตการณสถานที่ปฏิบัติงานจริง   OPA 010 ,A1/1 

3.2 การสัมภาษณ การสอบถาม การประชุม และการปรึกษาขอความเห็น   OPA 010, A1/1 

3.3 การประเมินการควบคุมภายใน (ICQ)   OPA 011 

3.4 การวิเคราะหเปรียบเทียบ   OPA 014 

3.5 การประเมินความเสี่ยงข้ันตน การทําผังภาพ การตรวจติดตาม
รายการตั้งแตตนจนจบ (Walkthrough) 

  OPA 012-013 

4. การสรุปผลการสํารวจขอมูล    

4.1 ประเด็นที่ควรตรวจ ขอบเขต และวิธีการตรวจที่ควรทํา    

4.2 ประเด็นที่ยุติการตรวจและเหตุผล    

4.3 การสื่อสารหรือการรายงานผลการสํารวจขอมูล    

ผล/ความเห็นของผูสอบทาน 
ผลการสํารวจขอมูลพบประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับ ......................................................... ซึ่งจะนําไปจัดทําในตาราง
ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมตอไป 

 

แผนงานสํารวจขอมูล 
หนวยรับตรวจ  
ระบบ/กิจกรรม  
งวดการตรวจสอบ  
ผูจัดทํา/วันท่ี  
ผูสอบทาน/วันท่ี  

OPA 008 

 



 

รหัสงานงานตรวจ AC/AM 59… 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการสํารวจขั้นตน และการ

ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง วิธีการควบคุมและบริหารความเสี่ยง 

หลักฐานท่ีตองใชเพ่ือการทดสอบ 
การควบคุม 

วิธีการตรวจสอบ 
(Audit Program) 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
หนวยรับตรวจ  
ระบบ/กิจกรรม  
งวดการตรวจสอบ  
ผูจัดทํา/วันท่ี  
ผูสอบทาน/วันท่ี  

OPA 009 
 



 
      

รหัสงานตรวจ AC/AM 59… 

       

จัดทําโดย /วันที ่   

       

สอบทานโดย /วันที่   

          กระดาษทําการ บันทึกการสัมภาษณ (Interview Note)     
    หนวยรับตรวจ      
    ระบบ/กิจกรรม     
    งวดการตรวจสอบ      
    ผูใหขอมูล      
    

          ลําดับการปฏิบัติงาน คําอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

คูมือการทํางานท่ีเกี่ยวของ 

    

     

     

     

     
    

    

    

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการยอย 
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แบบประเมินการควบคุมภายใน (ดาน.................) 
                             
วัตถุประสงค เพ่ือใหแนใจวา.......................................................................................................................  
 
ระดับคะแนนของการประเมิน 
 1 = ไมมีระดับการควบคุมภายใน (ไมมี, ไมดี, ไมทํา, ไมชัดเจน) ซ่ึงตองปรับปรุงทันที 
 2 = มีระดับการควบคุมภายในยังไมดีเพียงพอ (มีบาง, ทําบางไมทําบาง, ไมคอยชัดเจน) ตองมีแผน 

ปรับปรุง 
 3 = มีระดับการควบคุมภายในท่ีดีพอสมควร แตยังมีขอบกพรองอยูบาง ตองมีแผนปรับปรุง 
 4 = มีระดับการควบคุมภายในท่ีดี (มี, ดี, ทํา, ชัดเจน) ระดับนี้ไมตองปรับปรุง 
 

 
 
 
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
(คํานวณคาระดับความเช่ือม่ันดวย) 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ขอ กิจกรรม 
ไมมี
ไมใช 

มี/ใช 
ระดับคะแนน 

คําอธิบาย 
1 2 3 4 

1         
2         
3         
4         

ชื่อผูประเมิน............................................... 
              (...............................................) 
ตําแหนง...................................................... 
        วันท่ี........./....................../............... 

ชื่อผูใหขอมูล............................................... 
              (...............................................) 
ตําแหนง...................................................... 
        วันท่ี........./....................../............... 

ชื่อผูประเมิน............................................... 
              (...............................................) 
ตําแหนง...................................................... 
        วันท่ี........./....................../............... 

ชื่อผูใหขอมูล............................................... 
              (...............................................) 
ตําแหนง...................................................... 
        วันท่ี........./....................../............... 

OPA 011 
 



 
    

รหัสงานตรวจ AC/AM 59… 

     

จัดทําโดย / วันท่ี   

     

สอบทานโดย / วันท่ี   

       กระดาษทําการ     
 หนวยรับตรวจ     
 ระบบ/กิจกรรม     
 งวดการตรวจสอบ     
 ผูใหขอมูล     
       
 ลําดับที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง การควบคุมภายใน กระบวนการ (Flowchart) ผลการประเมิน 
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       รหัสงานตรวจ AC/AM 59... 

       จัดทําโดย /วันท่ี   
       สอบทานโดย / วันท่ี   
กระดาษทําการ บันทึกการทดสอบทางเดินเอกสารและขอมูล (Walkthrough)      

หนวยรับตรวจ           
 

  

ระบบ/กิจกรรม           
 

  

งวดการตรวจสอบ           
 

  

ผูใหขอมูล           
 

  

         
ลําดับท่ี คําอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ความ
เส่ียง 

การควบคุม
ภายใน 

ประเด็น/ผลจากการสอบทาน
เอกสาร/หลักฐาน 

อางอิงกระดาษทํา
การเลขท่ี 

คูมือการทํางานท่ีเกี่ยวของ 

1   

2   

3   

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการยอย 

1           

2           

3           
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รหัสงานตรวจ AC/AM 59...

จัดทําโดย / วันที่

สอบทานโดย / วันที่

กระดาษทําการ การวิเคราะหเปรียบเทียบ

หนวยรับตรวจ

ระบบ/กิจกรรม

งวดการตรวจสอบ

ผูใหขอมูล

ป....... ป....... ป.......

OPA 014

ลําดับที่ รายการ ผลการวิเคราะห
การวิเคราะหเปรียบเทียบ.......... ณ...................



ฝตส. AC59 

 

แผนการตรวจสอบในรายละเอียด (Audit Program) 
หนวยรับตรวจ (ฝาย/กอง/งาน) ............................... 

 
ผูจัดทํา...............................วันท่ี...............................ผูสอบทาน...............................วันท่ี...............................
กระบวนงานตรวจสอบ เรือ่ง............................... 

 
ช่ือกิจกรรม......................................... 

รหัสกิจกรรมตามแผน 
ปฏิบัติงานAC/AM.............. 

เปนกิจกรรม 
ท่ีเคย
ตรวจสอบ 
หรือไม 

 
  เคย   
  ไมเคย 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
 
 

ขอดี/จุดออนของหนวยรับตรวจ 
      ฝาย............................................................................................................................................................ 
      จุดออน/ความเส่ียง: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
      ขอดี/จุดแข็ง: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
สรุปผลการตรวจสอบท่ีผานมา (กรณีท่ีเคยเขาตรวจ) 
        
 
จํานวนท่ีประมาณไว............คน-วัน เริ่มปฏิบัติงานระหวางวันท่ี......................................................................... 

ลําดับท่ี วิธีการตรวจ/ขอบเขตการตรวจสอบ ผูตรวจสอบ กระดาษทําการอางอิง ผลการสอบทาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยังไมมีรายละเอียด ยังไมมีรายละเอียด 
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บันทึกขอความ 
การกีฬาแหงประเทศไทย ฝายตรวจสอบภายใน   โทร. ๐๒-๑๘๖-๗๒๖๐  ภายใน ๗๒๖๐,๗๒๖๑ 
ท่ี ฝตส. ๕๑๐๑/ วันท่ี            
เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)  

เรียน  ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 

   ตามท่ีไดรับอนุมัติมอบหมายงานตรวจสอบระบบ/กิจกรรม ......................................... 
(Audit Assignment) ตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ......... ของฝายตรวจสอบภายใน นั้น 

  งาน............................... ไดสํารวจขอมูลเบื้องตน เพ่ือประเมินความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน  และนํามาจัดทําแผนการตรวจสอบในรายละเอียด โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค ความเสี่ยง ขอบเขต
การตรวจสอบ/สอบทาน  หนวยรับตรวจ วิธีการตรวจสอบ/สอบทาน และระยะเวลา รวมท้ังรายชื่อเจาหนาท่ี
ตรวจสอบ ตามรายละเอียดเอกสาร ฝตส. AC......... หรือ AM……….ท่ีแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 

             ( ...........................................) 
                                                               ผูอํานวยการกองสงเสริมการกํากับดูแลท่ี  
 

OPA 016 

 



 
 
 
 

กระดาษทําการ.............................. 
หนวยรับตรวจ ............................................. 

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

1. วัตถุประสงค  
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ  
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. วิธีการตรวจสอบ  
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. สรุปขอตรวจพบท่ีสําคัญ     
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ................................................ผูตรวจสอบ 
วันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ.............. 

 
ลงชื่อ...................................................ผูสอบทาน 
วันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

 
 

       

 เอกสารท่ี  AC59………… 
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 รางรายงานผลการตรวจสอบ  
 

เรื่อง …………………………………………………… 
ช่ือหนวยรับตรวจ…………………………………………………… 
เริ่มทําการตรวจสอบวันท่ี ……………………………………………………ถึงวันท่ี...................................................... 
รวมเวลาทําการตรวจสอบท้ังส้ิน......................วันทําการ 
ผูตรวจสอบ …………………………………………………………….. 
 
วัตถุประสงค   
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
ความเส่ียง  
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
ขอบเขตการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบ  
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
 
ผบการประเมินการควบคุมภายใน 
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
กระดาษทําการอางอิง (.......................................) 
 
ผลการตรวจสอบ   
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
กระดาษทําการอางอิง (.......................................) 
 
ผลกระทบ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

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

..............................................................................................................................................................................
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บันทึกขอความ 
การกีฬาแหงประเทศไทย งานตรวจสอบการบริหาร โทร. ๐๒-๑๘๖-๗๒๖๐ ภายใน ๗๒๖๐, ๗๒๖๑ 
ท่ี  ฝตส.๕๑๐๑/                วันท่ี   
เรื่อง  ผลการสอบทาน……………………………………………. 
 
เรียน   ผูอํานวยการกองสงเสริมการกํากับดูแลท่ีดี 

ตามท่ีไดรับอนุมัติแนวการตรวจสอบ (Audit Program) เรื่อง........................... โดยกําหนดเจาหนาท่ี
ตรวจสอบ .................................................... นั้น  

 โดยมีวัตถุประสงค  
 ..................................................................................................................................................... 
 ความเส่ียง 
 ..................................................................................................................................................... 
 ขอบเขตการตรวจสอบ   
 ..................................................................................................................................................... 
 
 บัดนี้ การดําเนินงานดังกลาวไดแลวเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

 

        

  (ผูทําหนาท่ีตรวจสอบหรือหัวหนางาน)  
  

 

ผูอํานวยการกอง...................... 
หัวหนางาน.............................. 
ผูดําเนินการ............................. 
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บันทึกขอความ 

การกีฬาแหงประเทศไทย ฝายตรวจสอบภายใน โทร. ๐๒ ๑๘๖-๗๒๖๐ ภายใน ๗๒๖๐, ๗๒๖๑ 

ท่ี ฝตส ๕๑๐๑/ วันท่ี            

เรื่อง ขอนัดประชุมปดการตรวจสอบระบบ..................................... ประจาํปงบประมาณ พ.ศ................... 

 

เรียน ผูอํานวยการ..................................... 

    ดวย ฝายตรวจสอบภายใน ไดดําเนินการตรวจสอบระบบ................................. ตามแผนการ 

ตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.....................เรยีบรอยแลว 

                   การนี้ ฝายตรวจสอบภายใน ขอความอนุเคราะหทาน และผูท่ีเก่ียวของเขารวมประชุมปด                

การตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาผลการตรวจสอบ และขอเสนอแนะพรอมหาแนวทางปรับปรุงแกไขรวมกัน ในวันท่ี 

......................................... เวลา ................................ น. ณ หองประชุมฝายตรวจสอบภายใน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 

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

       ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 

ผูอํานวยการกอง......................... 
หัวหนางาน................................. 
ผูดําเนินการ................................ 
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ระเบียบวาระการประชุมการปดตรวจตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ………… 

ระหวาง................................... กับ ฝายตรวจสอบภายใน 

วันท่ี .................................... เวลา ................. น. 

ณ หองประชุมฝายตรวจสอบภายใน ชั้น ๗ อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 

----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องเพ่ีอทราบ 

๒.๑   เรื่องแบบประเมินความพึงพอใจ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๓.๑   ผลการสอบทาน................................... (เอกสารประกอบวาระท่ี ๓.๑) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืนๆ 

 

 

--------------------------------------- 
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การประชุมปดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. .............. 
ระหวาง…………………..…………..กับ ฝายตรวจสอบภายใน 
วันที่…………………..………………..  เวลา ………………..น. 

ณ หองประชุมฝายตรวจสอบภายใน ช้ัน ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 

    ลําดับท่ี รายช่ือผูเขารวมประชุม ตําแหนง ลายมือช่ือ 
๑ ........................................... ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน   
๒ ……………………………………. ……………………………………………………….   
๓ นายสมพร  ไชยสงคราม ผูอํานวยการกองสงเสริมการกํากับดูแลท่ีดี   
๔ นางสาวกัญญา  ชัยชะนะ หัวหนางานตรวจสอบบัญช ี   
๕ นางสาวปยมาศ  ถาวระ หวหนางานตรวจสอบการบริหาร   
๖ นายอดิทัต  บุญธิมา ผูตรวจสอบภายใน ๖   
๗  นางสาวสุพัตรา  หมวดชนะ ผูตรวจสอบภายใน ๖   
๘  นายพิพัฒน  ภริตานนท ผูตรวจสอบภายใน ๕   
๙ นางสาวบัวแกว  หอมจันทร ผูตรวจสอบภายใน ๔   

๑๐ นายอิสวัต  อยูวิวัฒน ผูชวยปฏิบัติงานฯ   
๑๑ นางสาวจันทราภรณ  ไพศาล ผูชวยปฏิบัติงานฯ   
๑๒ นางสาวอาศุอร  มณไทวงศ ผูชวยปฏิบัติงานฯ   
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สรุปแลกเปล่ียนขอคิดเห็นผลการตรวจสอบเรื่อง................................................. 
หนวยรับตรวจ...................................................... 
ระหวางวันท่ี......................................................  

 

ขอตรวจพบ 
ความเห็น / ขอเสนอแนะ 
ของผูตรวจสอบภายใน 

ความเห็นของหนวยรับตรวจ 
แนวทางการดําเนินงาน 

(กรณีท่ีมีความเห็นตางกัน) 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
เอกสารนี้ทําข้ึนไว .... ชุด มีขอความถูกตองตรงกันทุกประการ  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 

CC: คณะกรรมการตรวจสอบ 
    : ผูอํานวยการฝาย........... 
 

ลงชื่อ...................................ผูรับรอง 
(ผูบริหารหนวยรับตรวจ) 

ตําแหนง......................................... 
วันท่ี............./................/.............. 

ลงชื่อ...................................ผูรับรอง 
(นายเพ่ิมพล ภูธรใจ) 

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 
วันท่ี............./................/.............. 

๑ 
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แบบประเมินความพึงพอใจของหนวยรับตรวจ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ................... 

******************** 

 

ฝายตรวจสอบภายใน ไดจัดทําแบบประเมินนี้เพ่ือใหผูบริหารและผูรับการตรวจสอบไดประเมิน

การปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายในภายหลังการปฏิบัติงาน  โดยแบบประเมินแบงออกเปน ๓ สวน 

สวนท่ี ๑  ขอมูลของหนวยงาน  

สวนท่ี ๒ ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน  

 การประเมินการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายในมีเกณฑการใหคะแนน ๕ ระดับ  

ดังนี้ 

 ระดับ ๕ หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  

 ระดับ ๔ หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  

 ระดับ ๓ หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  

 ระดับ ๒ หมายถึง มีความพึงพอใจนอย  

 ระดับ ๑ หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด  

สวนท่ี ๓ ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ  เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน  

 การประเมินท้ัง ๓ สวน ใหทําเครื่องหมาย  ใน  หรือชองระดับคะแนนท่ีตองการ 

 

*************************** 

 

สวนท่ี ๑  ขอมูลของหนวยงาน  

๑. หนวยรับตรวจ 

 ฝาย/สํานัก (ระบุ) ..................................................... 

 

๒. ผูประเมิน 

 ผูบริหาร 

 พนักงาน 
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สวนท่ี ๒ ขอคําถามความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน มีท้ังหมด ๑๐ ขอ 

ส่ิงท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ความคิดเห็น

เพ่ิมเติม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. มีการนัดหมาย และสงหนังสือแจงเขาพบกับหนวยรับตรวจอยางเปน

ทางการ 
      

๒. แจงผลการตรวจสอบดวยวาจา  เพ่ือเปดโอกาสใหผูรับการตรวจสอบ
ชีแ้จงผลการตรวจสอบ 

      

๓. มีการสรุปผลการตรวจสอบ และชี้แจงประเด็นท่ีตรวจพบไดอยาง
ชัดเจน 

      

๔. หนวยงานของทานไดมีสวนรวมในการพิจารณาในการจัดทํา
ขอเสนอแนะหรือไม 

      

๕. ขอเสนอแนะจากการตรวจสอบมีประโยชนตอการปฏิบัติงานและ
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

      

๖. มีการจัดทําบันทึกแจงการปดตรวจพรอมรางรายงานผลการตรวจสอบ        
๗. มีการใหคําแนะนํา คําปรึกษา เก่ียวกับเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมถึง

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
      

๘. การมีมนุษยสัมพันธในการติดตอประสานงานกับหนวยรับตรวจ       
๙. ผูตรวจสอบภายในรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน       
๑๐. ผูตรวจสอบภายในมีความรู ความเขาใจ และสามารถถายทอดความ

คิดเห็นของตนเองโดยวาจา เพ่ือใหทานเขาใจไดตรงตามท่ีตองการ 
      

 

สวนท่ี ๓ ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ  เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน  

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

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

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

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

 

ขอขอบคุณทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  ฝายตรวจสอบภายใน

หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือดวยดีเชนนี้ในโอกาสตอไป 

 

     

ฝายตรวจสอบภายใน 
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รายงานการประชุมปดการตรวจตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. …….. 
ระหวาง................................... กับ ฝายตรวจสอบภายใน 

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

ณ หองประชุมฝายตรวจสอบภายใน ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 
 

-------------------------------------------------------- 
 
ผูมาประชุม 

๑. ......................................... ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 
๒. …………………………………… ผูอํานวยการฝาย...........................  
๓. นายสมพร  ไชยสงคราม ผูอํานวยการกองสงเสริมการกํากับดูแลท่ีดี  
๔. ……………………………………. 

 
เริ่มประชุมเวลา  ................ น. 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 ................................... ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน ………………………………………. 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๒    เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๒.๑ เรื่องแบบประเมินความพึงพอใจ  
มติท่ีประชุมทราบ  

  
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๓.๑  ผลการสอบทาน................................................... 
 

มติท่ีประชุมเห็นชอบ ดังนี้ 
๑. ............................................................................................................................... 
๒. ............................................................................................................................... 

เลิกประชุมเวลา  ………… น. 
 

 ...................................... 
ผูจดรายงานการประชุม 
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 รายงานผลการตรวจสอบ  
 

เรื่อง …………………………………………………… 
ช่ือหนวยรับตรวจ…………………………………………………… 
เริ่มทําการตรวจสอบวันท่ี ……………………………………………………ถึงวันท่ี...................................................... 
รวมเวลาทําการตรวจสอบท้ังส้ิน......................วันทําการ 
ผูตรวจสอบ …………………………………………………………….. 
วันท่ีมีการประชุมรวมกับหนวยรับตรวจ  ฝายตรวจสอบภายในไดประชุมรวมกับ...................................... 
ในวันท่ี ................... เพ่ือหารือประเด็นท่ีตรวจสอบและแนวทางแกไขรวมกัน 
 
วัตถุประสงค   
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
ความเส่ียง  
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
ขอบเขตการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบ  
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
 
ผลการประเมินการควบคุมภายใน 
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
 
ผลการตรวจสอบ   
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
 
ผลกระทบ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

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

........................................................................................................................................................................
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บันทึกขอความ 
การกีฬาแหงประเทศไทย ฝายตรวจสอบภายใน   โทร. ๐๒-๑๘๖-๗๒๖๐  ภายใน ๗๒๖๐,๗๒๖๑ 
ท่ี ฝตส. ๕๑๐๑/   วันท่ี            
เรื่อง ผลการตรวจสอบ…………………………………………………… 

เรียน  รองผูวาการ 

   เรื่องเดิม 
   ฝายตรวจสอบภายใน ไดดําเนินการตรวจเอกสารดาน ……………………………………………
ตามแผนการตรวจสอบประจําป พ.ศ. ............... และไดประชุมหารือเพ่ือพิจารณารางรายงานการตรวจสอบ
รวมกับ ................................................  เม่ือวันท่ี ..............................................  จนกระท่ังไดขอสรุปซ่ึง
เห็นชอบรวมกันแลว 
   ขอเท็จจริง 
                      คณะกรรมการตรวจสอบ กกท. ในการประชุมครั้งท่ี ................... วันท่ี ........................ มี
มติใหนําเรียนผลการตรวจสอบเสนอผูวาการเพ่ือสั่งการ รวมท้ังใหฝายตรวจสอบภายในรายงานความ
คืบหนาในการปฏิบัติตามขอเสนอแนะใหคณะกรรมการตรวจสอบ กกท. ทราบ 
  ขอพิจารณา 
  ฝายตรวจสอบภายในไดจัดทําบทสรุปผูบริหาร ……………………………………………………….. 
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ 

 ขอเสนอ         
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

   
              
           (....................................) 
                                                         ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 

    
 
 
 
 
 
                

 

ผูอํานวยการกอง..................... 
หัวหนางาน.............................. 
ผูดําเนินการ........................... 
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บันทึกขอความ 
การกีฬาแหงประเทศไทย ฝายตรวจสอบภายใน  โทร. ๐๒-๑๘๖-๗๒๖๐ ภายใน ๗๒๖๐, ๗๒๖๑ 
ท่ี ฝตส. ๕๑๐๑/   วันท่ี            
เรื่อง ผลการตรวจสอบ……………………………………… 

เรียน  ผูวาการ 

   เรื่องเดิม 
   ฝายตรวจสอบภายใน ไดดําเนินการตรวจเอกสารดาน ……………………………………………
ตามแผนการตรวจสอบประจําป พ.ศ. ............... และไดประชุมหารือเพ่ือพิจารณารางรายงานการตรวจสอบ
รวมกับ ................................................  เม่ือวันท่ี ..............................................  จนกระท่ังไดขอสรุปซ่ึง
เห็นชอบรวมกันแลว 
   ขอเท็จจริง 
                      คณะกรรมการตรวจสอบ กกท. ในการประชุมครั้งท่ี ................... วันท่ี ........................ มี
มติใหนําเรียนผลการตรวจสอบเสนอผูวาการเพ่ือสั่งการ รวมท้ังใหฝายตรวจสอบภายในรายงานความ
คืบหนาในการปฏิบัติตามขอเสนอแนะใหคณะกรรมการตรวจสอบ กกท. ทราบ 
  ขอพิจารณา 
  ฝายตรวจสอบภายในไดจัดทําบทสรุปผูบริหาร ……………………………………………………….. 
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ 

 ขอเสนอ         
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

   
              
    

    
 
 
 
 
 
                

 

ผูอํานวยการกอง..................... 
หัวหนางาน.............................. 
ผูดําเนินการ........................... 
 
 
 
 
 
 

(.................................) 
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 
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บันทึกขอความ 
การกีฬาแหงประเทศไทย  ฝายตรวจสอบภายใน  โทร. ๐๒-๑๘๖-๗๒๖๐ ภายใน ๗๒๖๐,๗๒๖๑ 
ท่ี   ฝตส. ๕๑๐๑/ วันท่ี      
เรื่อง การตรวจสอบ...................................................... 

เรียน     ผูอํานวยการฝาย......................(ตามรายชื่อดานลาง) 

ตามท่ี ฝายตรวจสอบภายในไดตรวจสอบ................................................... และไดประชุมหารือ
เม่ือวันท่ี ........................................................   เพ่ือพิจารณารางรายงานผลการตรวจสอบรวมกับผูเก่ียวของ
จนกระท่ังไดขอสรุปซ่ึงเห็นชอบรวมกันแลว นั้น 

ฝายตรวจสอบภายใน ไดรายงานผลการผลการตรวจสอบดังกลาว ใหผูวาการทราบแลว       
โดยผูวาการเห็นชอบใหฝายและสํานักตางๆดําเนินการตามขอเสนอแนะ รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป  
 
 
 
 
 
 

๑. ผูอํานวยการสํานักผูวาการ 
๒. ผูอํานวยการฝายกีฬาภูมิภาค 
๓. ผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน 
๔. ผูอํานวยการฝายการคลัง 
๕. ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 
๖. ผูอํานวยการฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศ 
๗. ผูอํานวยการฝายวิทยาศาสตรการกีฬา 
๘. ผูอํานวยการฝายธุรกิจและสิทธิประโยชน 
๙. ผูอํานวยการฝายกีฬาอาชีพและกีฬามวย 
๑๐. ผูอํานวยการฝายกีฬาสถาน 
๑๑. ผูอํานวยการฝายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

 
 

 
 

 

ผูอํานวยการกอง..................... 
หัวหนางาน.............................. 
ผูดําเนินการ............................. 
 
 
 
 
 

(.................................) 
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 
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แบบสงระเบียบวาระนําเสนอเขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
------------------------ 

1.  ประชุมครั้งท่ี...................................... วันท่ี.............................................. 
2.  หัวขอเรื่อง  ……………………………………………… 
     (กรุณากาเครื่องหมาย       ในชอง  )  

 เรื่องเพ่ือทราบ  
 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 มีการนําเสนอดวย Power Point 
 เอกสารแนบ OPA 027,OPA 026,OPA 023 

3.  บทคัดยอเรื่องท่ีจะนําเขาท่ีประชุม 

   เรื่องเดิม 
   …………………………………………………………………………………………….... 

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

 
   สาระสําคัญของเรื่อง 

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

 
 
   ขอเสนอ 
    จึงเสนอเพ่ือพิจารณา 
  
 

OPA 030 
 



 

รายงานผลการติดตามการดาํเนินการของหนวยงานรับตรวจตามขอเสนอแนะของ ฝตส. ประจําป พ.ศ. ......... 
หนวยงาน/กระบวนงาน ………………………………………………………………. 

 

ลําดับ 
ฝตส. 

เลขที่/ลว. 

หนวยรับ
ตรวจ 

ประเด็นที่ตรวจพบ การติดตาม 

สิ่งที่ตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
การดําเนินการ 

ผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะ วันท่ีติดตาม วันทีรายงาน ดําเนินการ
แลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนินการ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                             ผูตรวจ      ผูใหขอมูล                                                                                 ผูใหขอมูล 

                                         (                                          )                                          (                                                      )                                        (                                                       )  
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ภาคผนวก 
แบบฟอรมการจัดทําแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

การประเมินความเส่ียงเพ่ือจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ………. 
 

 

 

ฝาย ………………………………   กอง ……………………………….. 

กระบวนงาน........................................................................        

เรื่องท่ีควรมุงเนน…………………………………………………………    

                                                                                                                                                                                
 

ปจจัยเส่ียง กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู 
ผลการประเมินความเส่ียง 

โอกาสเกิด ผลกระทบ 
คะแนน

ความเส่ียง 
ดานคน  

 
 

 
   

ดานอุปกรณ  
 

  
 

   

ดานการบริหารจัดการ  
 

 
 

    

ดานการเงิน  
 

 
 

 
 

   

ดานสภาวะแวดลอม  
 

 
 

  
 

   

 

ท่ีมาของความเส่ียง(Source) 

S1 การสัมภาษณ+แบบ ปม. S2,RF แผนความเส่ียงขององคกร+แผนยุทธศาสตร S3 ผลการตรวจปท่ีผานมา S4 การควบคุมภายใน+CSA S5 ผลการใชจายงบประมาณ 

S6 ความคาดหวังของผูบริหาร S7 ขอสังเกตของ สตง. S8 ขอเสนอแนะของทริส S9 รายงานการประชุมผูบริหาร S10 แผนตรวจระยะยาว 
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น้ําหนัก ปการ

(1-5) ตรวจ

RR RW TR RR RW TR RR RW TR RR RW TR RR RW TR
คะแนน 

1-5

 √ งานตรวจภาคบังคับ

! กระบวนงาน และสถานการณบงชี้สัญญาณเตือนภัยที่อาจเกิดการทุจริต

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงของแตละฝายและสํานัก

ปงบประมาณ พ.ศ………….

กระบวนงาน เรื่องที่ควรมุงเนน

งาน

ตรวจ

ภาค

บังคับ/

Fraud

หนวยรับตรวจ

ปจจัยเสี่ยง

TR เฉลี่ย

ที่มาของเรื่องที่ควรมุงเนน (ประเด็นความเสี่ยง) (S:Source)

S1 การสัมภาษณ+แบบ ปม.  S2,RF แผนความเสี่ยงขององคกร+แผนยุทธศาสตร    S3 ผลการตรวจปที่ผานมา   S4 การควบคุมภายใน+CSA   S5 ผลการใชจายงบประมาณ

S6 ความคาดหวังของผูบริหาร  S7 ขอสังเกตของ สตง.  S8 ขอเสนอแนะของทริส  S9 รายงานการประชุมผูบริหาร  S10 แผนตรวจระยะยาว

TR 

เฉลี่ย

ถวง

น้ําหนัก

คน ระบบอุปกรณ การบริหารฯ การเงิน สภาวะแวดลอม
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พ.ศ……….. พ.ศ……… พ.ศ……….

man-day man-day man-day

            -               -               -   

 √ งานตรวจภาคบังคับ

! กระบวนงาน และสถานการณบงชี้สัญญาณเตือนภัยที่อาจเกิดการทุจริต

ภายใต

ยุทธศาตร

ลําดับ

ที่

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ  (พ.ศ…………………………….)

ฝายตรวจสอบภายใน

รวมวันทํางาน งานตรวจสอบ และงานใหความเชื่อมั่น
ที่มาของเรื่องที่ควรมุงเนน (ประเด็นความเสี่ยง) (S:Source)

S1 การสัมภาษณ+แบบ ปม.  S2,RF แผนความเสี่ยงขององคกร+แผนยุทธศาสตร    S3 ผลการตรวจปที่ผานมา   S4 การควบคุมภายใน+CSA   S5 ผลการใชจายงบประมาณ

S6 ความคาดหวังของผูบริหาร  S7 ขอสังเกตของ สตง.  S8 ขอเสนอแนะของทริส  S9 รายงานการประชุมผูบริหาร  S10 แผนตรวจระยะยาว

ปงบประมาณ
TR เฉลี่ย

ถวง

น้ําหนัก

ระดับความ

เสี่ยง
เรื่องที่ควรมุงเนน

งาน

ตรวจ

ภาค

บังคับ/

Fraud

หนวยรับตรวจ
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 √ งานตรวจภาคบังคับ

! กระบวนงาน และสถานการณบงชี้สัญญาณเตือนภัยที่อาจเกิดการทุจริต

แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ………………

ฝายตรวจสอบภายใน

ระดับ

ความเสี่ยง
ขอบเขต วิธีการ

ผูรับผิดชอบและ

จํานวนผูตรวจสอบ

ที่มาของเรื่องที่ควรมุงเนน (ประเด็นความเสี่ยง) (S:Source)

S1 การสัมภาษณ+แบบ ปม.  S2,RF แผนความเสี่ยงขององคกร+แผนยุทธศาสตร    S3 ผลการตรวจปที่ผานมา   S4 การควบคุมภายใน+CSA   S5 ผลการใชจายงบประมาณ

S6 ความคาดหวังของผูบริหาร  S7 ขอสังเกตของ สตง.  S8 ขอเสนอแนะของทริส  S9 รายงานการประชุมผูบริหาร  S10 แผนตรวจระยะยาว

ลําดับ

ที่ เรื่องที่ควรมุงเนน

งาน

ตรวจ

ภาค

บังคับ/

Fraud

วัตถุประสงค
หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

จํานวนวัน

ชวงเวลา

KPI

TR 

เฉลี่ย

ถวง

น้ําหนัก

ภายใต

ยุทธ

ศาตร
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ภาคผนวก 
แบบฟอรมการประเมินการควบคุมภายใน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
แบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (ดานทั่วไป) 

การกีฬาแหงประเทศไทย สวนกลาง 
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ........... 

 

เรื่อง  การควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค การควบคุมภายในเพ่ือใหเกิดความม่ันใจ อยางสมเหตุสมผล ดังนี้ 
๑. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 
๒. ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน 
๓. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายท่ีบังคับองคกรนั้น ๆ 

  
ระดับคะแนนของการประเมิน 
 ๑ = ไมมีระดับการควบคุมภายใน (ไมมี, ไมดี, ไมทํา, ไมชัดเจน) ซ่ึงตองปรับปรุงทันที 
 ๒ = มีระดับการควบคุมภายในยังไมดีเพียงพอ (มีบาง, ทําบางไมทําบาง, ไมคอยชัดเจน) ตองมีแผน 

ปรับปรุง 
 ๓ = มีระดับการควบคุมภายในท่ีดีพอสมควร แตยังมีขอบกพรองอยูบาง ตองมีแผนปรับปรุง 
 ๔ = มีระดับการควบคุมภายในท่ีดี (มี, ดี, ทํา, ชัดเจน) ระดับนี้ไมตองปรับปรุง 

 
 

ขอ กิจกรรม 
ระดบัคะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ 

 สภาพแวดลอมของการควบคุม      
๑ ผูบริหารมีทัศนคติและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมตอการกระจาย

อํานาจ 
     

๒ ผูบริหารสื่อสารท้ังคําพูดและการกระทําใหบุคลากรทราบถึง
การใหความสําคัญของความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

     

๓ มีการมอบหมายอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเปนลาย
ลักษณอักษรอยางชัดเจน 

     

๔ มีการพัฒนาและฝกอบรมใหบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

     

๕ มีการแสดงแผนภูมิการจัดองคกรท่ีถูกตองและทันสมัยให
พนักงานทุกคนทราบ 

     



 
 

๒ 

ขอ กิจกรรม 
ระดบัคะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ 

 การประเมินความเส่ียง      

๑ มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานของ
หนวยงานอยางชัดเจนและวัดผลได 

     

๒ บุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการกําหนดและใหการ
ยอมรับ 

     

๓ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากปจจัย
ภายในและภายนอก เชน การปรับลดบุคลากร การใชเทคโนโลยี
สมัยใหม การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม เปนตน 

     

๔ มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
กําหนดวิธีการควบคุม 

     

๕ มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเก่ียวกับวิธีการควบคุม      

 กิจกรรมควบคุม      

๑ กิจกรรมการควบคุมไดกําหนดข้ึนตามวัตถุประสงคและผลการ
ประเมินความเสี่ยง 

     

๒ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและวงเงินอนุมัติของ
ผูบริหารแตละระดับไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร 

     

๓ มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุมและ
เพียงพอ 

     

๔ มีการแบงแยกหนาท่ีการปฏิบัติงานท่ีสําคัญหรืองานท่ีเสี่ยงตอ
ความเสียหายตั้งแตตนจนจบ เชน การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และ
การดูแลทรัพยสิน 

     

๕ มีการจัดทําผังการไหลของงาน (Flowchart) เพ่ือแสดง
กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 
 
 

     



 
 

๓ 

ขอ กิจกรรม 
ระดบัคะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ 

 สารสนเทศและการส่ือสาร      
๑ จัดใหมีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสําหรับการ

บริหารและตัดสินใจของฝายบริหาร 
     

๒ มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงาน การเงิน 
และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
ครบถวน เปนปจจุบัน 

     

๓ มีระบบการติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอกอยางเพียงพอ 
เชื่อถือได และทันกาล 

     

๔ มีกลไกหรือชองทางใหพนักงานสามารถเสนอขอคิดเห็น หรือ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร 

     

๕ มีการสื่อสารอยางชัดเจนใหพนักงานทุกคนทราบและเขาใจ
บทบาทหนาท่ีของตนเองเก่ียวกับการควบคุมภายใน 

     

 การติดตามประเมินผล      

๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน และรายงานใหผู
กํากับดูแลทราบเปนลายลักษณอักษรอยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ 

     

๒ กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน มีการดําเนินการ
แกไขอยางทันกาล 

     

๓ มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

     

๔ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีกําหนดไวอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

     

๕ มีการรายงานตอผูกํากับดูแลทันท่ี หากพบการทุจริต หรือ
สงสัยวามีการทุจริต 

     

 
 
 



 
 

๔ 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือผูใหขอมูล.............................................              

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

ตําแหนง....................................................... 

วันท่ี............../......................./..................... 

  

 

ช่ือผูประเมิน.............................................               

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

ตําแหนง....................................................... 

วันท่ี............../......................./..................... 

 

 

 



๑ 
 

แบบประเมินการควบคุมภายใน (ดานบัญชี) 
                             
วัตถุประสงค เพ่ือใหแนใจวาการบันทึกรายการบัญชีมีความถูกตอง ครบถวนตรงกับขอเท็จจริงของรายการ
ท่ีเกิดข้ึน และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับท่ีภาครัฐกําหนด หรือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  
 
ระดับคะแนนของการประเมิน 
 ๑ = ไมมีระดับการควบคุมภายใน (ไมมี, ไมดี, ไมทํา, ไมชัดเจน) ซ่ึงตองปรับปรุงทันที 
 ๒ = มีระดับการควบคุมภายในยังไมดีเพียงพอ (มีบาง, ทําบางไมทําบาง, ไมคอยชัดเจน) ตองมีแผน 

ปรับปรุง 
 ๓ = มีระดับการควบคุมภายในท่ีดีพอสมควร แตยังมีขอบกพรองอยูบาง ตองมีแผนปรับปรุง 
 ๔ = มีระดับการควบคุมภายในท่ีดี (มี, ดี, ทํา, ชัดเจน) ระดับนี้ไมตองปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 

ขอ กิจกรรม 
ไมมี
ไมใช 

มี/ใช 
ระดับคะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ 

มีการกําหนดบุคคลใหรับผิดชอบ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในหรือไม 

 
 

  

    

 

๒ 

มีคูมือการจัดทําบัญชี หรือไม 
 
 
 

  

    

 

๓ 

มีการบันทึกบัญชีเกณฑคงคางทุกส้ิน
เดือนท่ีมีการปดบัญชี หรือไม 

 
 

  

    

 

๔ 

ผูอํานวยการสํานัก /หัวหนาแผนก
ไดรับมอบอํานาจใหอนุมัติการแกไขระบบ
บัญชี ในกรณีท่ีมีขอบกพรองเกิดข้ึนได
หรือไม 
 

  

    

 



๒ 
 

 
  
 

ขอ กิจกรรม 
ไมมี
ไมใช 

มี/ใช 
ระดับคะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๕ 

มีการกําหนดระบบควบคุมภายใน
ทางการบัญชี ไวเปนลายลักษณอักษร และ
ไดจัดทําข้ึนในรูปคําส่ัง ระเบียบงานนั้น 
หรือ Flowchart หรือไม 

  

    

 

๖ 

การควบคุมเรื่องการบัญชี ท่ีกําหนดไว
สอดคลองกับระเบียบ คําสั่งขององคกร 
หรือไม 

 

  

    

 

๗ 

กําหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติ ผังบัญชี 
แบบฟอรมตางๆไวอยางชัดเจน หรือไม 

 
 

  

    

 

๘ 

มีการจัดประชุมรวมกับผูสอบบัญชี
(สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน) เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบตอระบบบัญชีท่ี
สําคัญ หรือไม 

  

    

 

๙ 

มีเครื่องมือ เครื่องใชในการบันทึก
รายการทางการบัญชีอยางเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน หรือไม 

 

  

    

 

๑๐ 

มีเครื่องอํานวยความสะดวกอยาง
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน หรือไม 

 
 

  

    

 

๑๑ 

สมุดบัญชี (Report) กรณีใชระบบ
คอมพิวเตอรมีการแยกประเภทไวเพียงพอ
และเหมาะสมกับการดําเนินงานขององคกร 
หรือไม 

  

    

 

๑๒ 

จัดใหมีการอนุมัติรายการกอน ท่ีจะมี
การบันทึกบัญชี หรือปรับปรุงแกไขรายการ
นั้นๆ หรือไม 

 

  

    

 



๓ 
 

 
 
 

ขอ กิจกรรม 
ไมมี
ไมใช 

มี/ใช 
ระดับคะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๑๓ 

มีการควบคุมความครบถวนสมบูรณ
ถูกตองของเอกสาร และการสรุปรายการ 
เพ่ือใหแนใจวารายการบัญชีตามเอกสารทุก
ใบ ไดมีการบันทึกบัญชีอยางครบถวนแลว  
หรือไม 

  

    

 

๑๔ 

การจัดทํางบทดลอง มีการจัดทําข้ึน
อยางนอยเดือนละครั้ง หรือไม 

 
 

  

    

 

๑๕ 

ในกรณีงบทดลองไมลงตัวมีขอ
กําหนดใหหาผลตางนั้นทันทีหรือ
กําหนดเวลาไว หรือไม 
 

  

    

 

๑๖ 

บัญชีท่ีไมลงตัว และยังหาสาเหตุไมพบ
นั้น มีการตั้งพักไวในบัญชีพัก ( Suspense 
Account) หรือไม 

 

  

    

 

๑๗ 

การจัดทํางบทดลอง งบการเงินราย
ไตรมาส และงบการเงินประจําป ใช
เวลานานเกินไปในการออกงบเหลานั้น  
หรือไม 

 

  

    

 

๑๘ 

ในกรณีท่ีเงินฝากธนาคารไมตรงกับ
สมุดบัญชีแยกประเภท มีการจัดทํางบ
พิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร (Reconcile) 
เพ่ือหารายการท่ีผิดปกติและมีการติดตาม
แกไขอยางทันเวลา หรือไม 

  

    

 

๑๙ 

มีการเช็คยันเปรียบเทียบบัญชีแยก
ประเภท (Outstanding Balance) กับ
บัญชีคุมยอดลูกหนี้ / เจาหนี้รายตัวทุกเดือน 
หรือไม 

 

  

    

 



๔ 
 

 

ขอ กิจกรรม 
ไมมี
ไมใช 

มี/ใช 
ระดับคะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๒๐ 

มีรายการท่ีผิดพลาด  (Errors) เกิดข้ึน
บอยครั้ง หรือไม 

 
 

  

    

 

๒๑ 

มีการตรวจคนหาสาเหตุขอผิดพลาด 
และในการแกไขขอผิดพลาดในแตละครั้ง  
มีลายเซ็นผูลงรายการแกไข และลายเซ็น
ผูอนุมัต ิหรือไม 

  

    

 

๒๒ 

ยอดคงเหลือในบัญชีทรัพยสิน เชน 
วัสดุ - อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน ในบัญชี
แยกประเภทถูกตองตรงกับบัญชีคุมยอด 
ทุกๆงวดบัญชี หรือไม 

  

    

 

๒๓ 

ตรวจนับพัสดุคงคลัง เปนระยะๆ 
หรือไม 

 
 

  

    

 

๒๔ 

ในกรณีบันทึกบัญชีโดยระบบ
คอมพิวเตอร มีการเก็บแฟมขอมูล (Data 
file) ไวตางหากกับสมุดบันทึกรายการบัญชี 
เพ่ือปองการการสูญเสีย หรือถูกทําลายโดย
อุบัติภัยตางๆ หรือไม 

  

    

 

๒๕ 

มีการควบคุม ปองกันการเขาถึงระบบ
บัญชี เพ่ือปองกันบุคคลท่ีไมมีหนาท่ี
เกี่ยวของเขาไปใชงาน หรือไม 

 

  

    

 

๒๖ 

มีการกําหนดวัน เวลา ในการปดบัญชี
ในแตละเดือน เพ่ือมิใหมีการเขาไปบันทึก
บัญชี หรือแกไขรายการ หลังจากท่ีมีการปด
บัญชีไปแลว หรือไม 

 

  

    

 

๒๗ 

ระบบบัญชีไดจัดทํารายงานขอมูลเพ่ือ
การบริหารไวอยางเหมาะสม และสามารถ
นําไปใชประโยชน ไดหรือไม 
 

  

    

 



๕ 
 

 
 
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

 

ขอ กิจกรรม 
ไมมี
ไมใช 

มี/ใช 
ระดับคะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๒๘ 

งบการเงินไดจัดทําข้ึนตามระเบียบ 
ขอบังคับท่ีกําหนดโดยภาครัฐ หรือตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป หรือไม 

 

  

    

 

ชื่อผูประเมิน............................................... 
              (...............................................) 
ตําแหนง...................................................... 
        วันท่ี........./....................../............... 

ชื่อผูใหขอมูล............................................... 
              (...............................................) 
ตําแหนง...................................................... 
        วันท่ี........./....................../............... 



๑ 
 

แบบประเมินการควบคุมภายใน (ดานการเงิน) 
                             
วัตถุประสงค เพ่ือใหแนใจวา การเงินมีการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับท่ีภาครัฐกําหนด  
 
ระดับคะแนนของการประเมิน 
 ๑ = ไมมีระดับการควบคุมภายใน (ไมมี, ไมดี, ไมทํา, ไมชัดเจน) ซ่ึงตองปรับปรุงทันที 
 ๒ = มีระดับการควบคุมภายในยังไมดีเพียงพอ (มีบาง, ทําบางไมทําบาง, ไมคอยชัดเจน) ตองมีแผน 

ปรับปรุง 
 ๓ = มีระดับการควบคุมภายในท่ีดีพอสมควร แตยังมีขอบกพรองอยูบาง ตองมีแผนปรับปรุง 
 ๔ = มีระดับการควบคุมภายในท่ีดี (มี, ดี, ทํา, ชัดเจน) ระดับนี้ไมตองปรับปรุง 
 

 
 

ขอ กิจกรรม 
ไมมี
ไมใช 

มี/ใช 
ระดับคะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ 
 
 

มีการกําหนดบุคคลใหรับผิดชอบ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในหรือไม 

 
 

       

๒ 

มีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบ
ระหวางงานดานการเงิน ดานการบัญชี และ
ผูรับ - จายเงิน กับผูท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบการ
รับ – จายเงิน  หรือไม 

       

๓ 

มีการกําหนดคูมือการปฏิบัติงานดาน
การเงิน พรอมท้ังผูท่ีมีอํานาจอนุมัติในแตละ
เรื่องในแตละวงเงิน หรือไม 

 

       

๔ 

มีคณะกรรมการรักษาเงิน หรือไม 
 
 
 

       

๕ 

มีการกําหนดวงเงินสดในมือสูงสดใน
แตละวัน หรือไม 

 
 

       

๖ 

วงเงินสดท่ีกําหนดเหมาะสมกับการใช
งานและเพียงพอ หรือไม 

 
 

       



๒ 
 

 
 
 

ขอ กิจกรรม 
ไมมี
ไมใช 

มี/ใช 
ระดับคะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๗ 

มีการตรวจนับเงินสดเปนครั้งคราว
และเปรียบเทียบกับบัญชี หรือไม 

 
 

       

๘ 

มีการจัดทํารายงานเงินสดคงเหลือ
ประจําวัน และทะเบียนคุมเช็ค หรือไม 

 
 

       

๙ 

ตราสารหรือเอกสารท่ีเกี่ยวกับเงิน มี
การเก็บในตูนิรภัยและมีคณะกรรมการท่ี
ไดรับมอบหมายดูแล หรือไม 
 

       

๑๐ 

มีการสอบทานเพ่ือใหแนใจวารายการ
รับ – จายเงินทุกรายการมีการลงบัญชีอยาง
ครบถวนถูกตอง หรือไม 
 

       

๑๑ 

มีการสอบทานเพ่ือใหแนใจวารายการ
รับ – จายเงินทุกรายการมีการลงบัญชีอยาง
ครบถวนถูกตอง หรือไม 
 

       

๑๒ 

กอนการจายเงินมีการอนุมัติโดยผูมี
อํานาจ  และตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของหลักฐานประกอบการจาย 
หรือไม 
 

       

๑๓ 

การเบิกคาเบ้ียเล้ียงและคาใชจาย
เดินทางเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 
หรือไม 

 
 

       

๑๔ 

ในการเบิกจายคาใชจายในแตละครั้ง 
ผานการตรวจสอบอยางรอบคอบโดยผูมี
หนาท่ีตรวจสอบ หรือไม 
 

       



๓ 
 

 
 
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

ขอ กิจกรรม 
ไมมี
ไมใช 

มี/ใช 
ระดับคะแนน 

คําอธิบาย 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๑๕ 

มีการจัดทํารายงานลูกหนี้ท่ีเกิน
กําหนดชําระ และติดตามทวงถาม หรือ
ยืนยันยอด ลูกหนี้ ณ วันส้ินงวด หรือไม 
 

       

๑๖ 
มีการจดัทําทะเบียนคุมงบประมาณท่ี

ไดรับ และจายไปในแตละปไว หรือไม 
 

       

๑๗ 

ขอมูลท่ีแสดงในรายงานการเงิน
ถูกตอง ครบถวน เช่ือถือได และทันตอ
เหตุการณและสามารถนําไปใชประโยชน
ทางการบริหาร หรือไม 

       

ชื่อผูใหขอมูล............................................... 
              (...............................................) 
ตําแหนง...................................................... 
        วันท่ี........./....................../............... 

ชื่อผูประเมิน............................................... 
              (...............................................) 
ตําแหนง...................................................... 
        วันท่ี........./....................../............... 



 

 

ภาคผนวก 
แบบฟอรมการประเมินตนเองฝายตรวจสอบภายใน 
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แบบประเมินตนเอง 
ฝายตรวจสอบภายใน  การกีฬาแหงประเทศไทย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ........... 
 

ช่ือผูกรอกแบบประเมินตนเอง  

ระยะเวลาท่ีครอบคลุมในการประเมินผล  

ช่ือผูประเมิน/ผูสอบทานผลการประเมิน:  

วันท่ีทําการประเมินผล:  

 
คํานํา 
แบบฟอรมนี้ไดออกแบบมาเพ่ือชวยหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในในการประเมินผลงานของหนวยตรวจสอบ
ภายในระยะเวลาการสอบทานท่ีกําหนดไว เชน ในรอบระยะเวลาหนึ่งป หรือในรอบระยะเวลา 6 เดือน เปนตน 
 
คําถามในแตละหมวดไดแสดงไวในหนาถัดไป กรุณาอานคําถามและใหคะแนนในแตละคําถามโดยคะแนนตั้งแต 
1 ถึง 4 ซ่ึง 1 เปนคะแนนต่ําสุด หมายความวาการปฏิบัติงานในปจจุบันยังควรไดรับการปรับปรุงมากท่ีสุดและ 
4 เปนคะแนนสูงสุด ซ่ึงหมายความวาในการปฏิบัติงานนั้นเปนไปตามแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีองคกรอ่ืนได            
ถือปฏิบัติ 
 
หากทานเห็นวาประเด็นท่ีระบุนี้ไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของทาน โปรดระบุไวในชอง “ไมเก่ียวของ” 
พรอมแสดงเหตุผลประกอบ 
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ประเด็นท่ีพิจารณา 
แนวปฏิบัต ิ

เหตุผล 
1 2 3 4 

ไม
เกี่ยวของ 

บทบาทและความรับผิดชอบ       

บทบาทและวัตถุประสงคของหนวย
ตรวจสอบภายใน 

      

การจัดทําและปฏิบัติตามกฎบัตรของ
หนวยตรวจสอบภายใน 

      

ความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบ
ภายในตอองคกรหรือหนวยงานอ่ืน เชน 
บริษัทในเครือ บริษัทท่ีเก่ียวของกัน และ
บริษัทรวม 

      

ความเปนอิสระ       

ระดับของความเปนอิสระ  และความ
รับผิดชอบ 
 

      

ความสัมพันธกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

      

ความสัมพันธระหวางหนวยตรวจสอบ
ภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

      

ความสัมพันธกับฝายบริหาร ผูสอบ
บัญชีและองคกรกํากับดูแล 

      

รูปแบบในการติดตอประสานงาน
ระหวางหนวย ตรวจสอบภายใน กับ
ผูสอบบัญชีและหนวยงานกํากับดูแล 

      

ความเหมาะสมของการทํางานรวมกับ
ฝายบริหาร 

      

บุคลากร การพัฒนาและการ
ฝกอบรม 

      

ระดับความรูความสามารถของ                
ผูตรวจสอบภายใน 

      

การสรรหาและรักษาบุคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถ 

      

การพัฒนาและการฝกอบรม 
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ประเด็นท่ีพิจารณา 
แนวปฏิบัต ิ

เหตุผล 
1 2 3 4 

ไม
เกี่ยวของ 

การวางแผนการตรวจสอบเชิง          
กลยุทธ 

      

การวางแผนเชิงกลยุทธของ           
การตรวจสอบภายใน 

      

การวางแผนการตรวจสอบตาม            
ความเสี่ยง 

      

การวางแผนในรายละเอียด  และ               
การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

      

การวางแผนการตรวจสอบภายใน          
ในรายละเอียดของแตละกิจกรรมหรือ
กระบวนการ 

      

แนวทางการตรวจสอบกําหนดข้ึนเพ่ือ
ชวยในการหาและบันทึกขอมูล 
เอกสารหลักฐานตางๆ และนําไปใชใน
การสรุปผลการตรวจสอบ 

      

การติดตามการปฏิบัติตา ม
ขอเสนอแนะ 

      

การรายงานและการปดการ
ตรวจสอบ 

      

การรายงานและปดการตรวจสอบ       

การรายงานตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

      

การรายงานตอผูบริหารสูงสุด       

การรายงานตอผูบริหารสายงาน       

ความม่ันใจในคุณภาพ       

การติดตามและวัดผลการปฏิบัติงาน       

การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงาน       
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ประเด็นท่ีพิจารณา 
แนวปฏิบัต ิ

เหตุผล 
1 2 3 4 

ไม
เกี่ยวของ 

การปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
ระมัดระวัง 

      

การปฏิบัติหนาท่ีดว ยความระมัดระวัง
รอบคอบ เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ           
พึงปฏิบัต ิ

      

 
 
ความเห็นเพ่ิมเติม 
 

บทบาทและความรับผิดชอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ความเปนอิสระ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ความสัมพันธกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ความสัมพันธกับฝายบริหาร ผูสอบบัญชีและองคกรกํากับดูแล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

บุคลากร การพัฒนาและการฝกอบรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การวางแผนในรายละเอียด และการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

การรายงานและการปดการตรวจสอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ความม่ันใจในคุณภาพ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

ภาคผนวก 
แบบฟอรมการใหคําแนะนํา 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 



แบบฟอรมการใหคําแนะนํา 
ฝายตรวจสอบภายใน 

 
เรื่องท่ีใหคําแนะนํา     .................................................................... 
วัน / เดือน / ป   ............................................................................. 
ผูรับคําแนะนํา    .............................................................................. 
 สถานท่ี     …………………………………………………………………… 
ชองทางการแนะนํา  ประชุม/หารือ  โทรศัพท 
 
รายละเอียดการใหคําปรึกษาแนะนํา 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
. 
 

                                                                            

 ………………………………… 

                                                  ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 
 

ผูสอบทาน : …………………………………………….           
ตําแหนง  :  ………………………………………………                                               
ผูใหคําแนะนํา  : ………………………………………. 
ตําแหนง  :  …………………………………………….. 

 

                         



 

 

ภาคผนวก 
รายละเอียดตัวชี้วัดฝายตรวจสอบภายใน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
รายละเอียดตัวช้ีวัดตามพันธกิจ ของฝายตรวจสอบภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ...…… 

1 

ตัวช้ีวัดท่ี IAD - 01 รอยละการดําเนินงานตามแผนกลยุทธเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
ประจําป ท่ีประสบความสําเร็จตามเปาหมายและตามแผนปฏิบัติงาน 
หนวยวัด : รอยละ 
คําอธิบาย : การดําเนินงานตามแผนกลยุทธเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจําป พ.ศ......
หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีจัดใหมีข้ึนเพ่ือใหความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวากระบวนการทํางาน 
ของหนวยงานตรวจสอบภายในสามารถนําไปสูผลการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ีกําหนดไว 
โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีดี เพ่ือเปนเครื่องมือชวยให 
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจเปนไปตามมาตรฐานสากล และสงเสริมใหสามารถพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนภายใตประเด็นสําคัญตามระบบประเมินผล 
การดําเนินงานของ กกท. ประจาํป พ.ศ. .................  ดานการตรวจสอบภายใน จํานวน 10 หัวขอ ไดแก 

1. บทบาทและความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบภายใน 
2. ความเปนอิสระ 
3. ความสัมพันธของคณะกรรมการตรวจสอบกับหนวยตรวจสอบภายใน ฝายบริหาร และผูสอบบัญชี 
4. ความสัมพันธกับฝายบริหาร ผูสอบบัญชีและองคกรกํากับดูแลอ่ืนๆ 
5. บุคลากร การพัฒนา และการฝกอบรม 
6. การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ 
7. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
8. การรายงานและการปดการตรวจสอบ  
9. การติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานและการควบคุมดูแล 
10. การปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังรอบคอบ 

สูตรการคํานวณ :  
จํานวนกิจกรรมตามแผนกลยุทธเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจําป พ.ศ.......... 

ที่ดําเนินการไดตามเปาหมายและตามแผนปฏิบัติงาน 
จํานวนกิจกรรมตามแผนกลยุทธเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจําป พ.ศ. ......... ทั้งหมด (.... กิจกรรม) 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 10 หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

• รอยละการดําเนินงานตามแผนกลยุทธเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
ประจาํป พ.ศ. ………….ท่ีประสบความสําเร็จตามเปาหมายและตามแผนปฏิบัติงาน 
รอยละ 60 

เทากับ 1 คะแนน 

• รอยละการดําเนินงานตามแผนกลยุทธเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
ประจาํป พ.ศ. ………… ท่ีประสบความสําเร็จตามเปาหมายและตามแผนปฏิบัติงาน 
รอยละ 70 

เทากับ 2 คะแนน 

• รอยละการดําเนินงานตามแผนกลยุทธเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
ประจาํป พ.ศ. …………..ท่ีประสบความสําเร็จตามเปาหมายและตามแผนปฏิบัติงาน  
รอยละ 80 

เทากับ 3 คะแนน 

X 100 
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• รอยละการดําเนินงานตามแผนกลยุทธเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
ประจาํป พ.ศ. …………..ท่ีประสบความสําเร็จตามเปาหมายและตามแผนปฏิบัติงาน  
รอยละ 90 

เทากับ 4 คะแนน 

• รอยละการดําเนินงานตามแผนกลยุทธเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
ประจาํป พ.ศ. ............. ท่ีประสบความสําเร็จตามเปาหมายและตามแผนปฏิบัติงาน 
รอยละ 100 

เทากับ 5 คะแนน 

เง่ือนไข :   - 

เอกสาร/หลักฐานท่ีใชแสดงผลการดําเนินงาน : 
1. แผนกลยุทธเพ่ือปรบัปรุงการปฏบิัติงานการตรวจสอบภายใน ประจําป พ.ศ. ............ 
2. หลักฐานการแสดงรายชื่อกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในป พ.ศ. ..........โดยระบุรายชื่อแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ท่ีจะดําเนินการจริงในป พ.ศ. ..........รวมท้ังเปาหมายความสําเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดังกลาวอยางชัดเจน 

3. รายงานการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานในป พ.ศ. ........... เทียบกับเปาหมายความสําเร็จ
ของแตละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด : หัวหนางานตรวจสอบบัญชี     เบอรติดตอ : 7260 
หัวหนางานตรวจสอบการบริหาร    เบอรติดตอ : 7261 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..................................……………………………. 
(............................................. ) 

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 
วันที่.............................................................  
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ตัวช้ีวัดท่ี IAD - 02 รอยละของผูเขารับการอบรมดานการตรวจสอบภายในมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน 
หนวยวัด : รอยละ 
คําอธิบาย :  1. ผูเขารับการอบรม หมายถึง พนักงาน กกท. ท่ีเขารับการอบรมดานการตรวจสอบภายใน ประจําป 
พ.ศ............. 

2. ผูเขารับการอบรม มีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน หมายถึง พนักงาน กกท. ท่ีเขารับการอบรม 
เรื่อง การตรวจสอบภายใน ประจําป พ.ศ. ..........มีความรูความเขาใจดานการตรวจสอบภายในและการกํากับ 
ดูแลท่ีดีเพ่ิมข้ึน โดยพิจารณาจากคะแนนการทดสอบความรู ความเขาใจ เปรียบเทียบกอนและหลังการอบรม 
(Pre-test และ Post-test) 

สูตรการคํานวณ : 
จํานวนผูท่ีเขารับการอบรม ประจําป พ.ศ. ........... มีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน 

จํานวนผูเขารับการอบรมท้ังหมด ประจําป พ.ศ. .............. 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 5 หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

• ผูเขารับการอบรมเรื่อง การตรวจสอบภายในมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึนรอยละ 75 เทากับ  1  คะแนน 

• ผูเขารับการอบรมเรื่อง การตรวจสอบภายในมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึนรอยละ 80 เทากับ  2  คะแนน 

• ผูเขารับการอบรมเรื่อง การตรวจสอบภายในมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึนรอยละ 85 เทากับ  3  คะแนน 

• ผูเขารับการอบรมเรื่อง การตรวจสอบภายในมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึนรอยละ 90 เทากับ  4  คะแนน 

• ผูเขารับการอบรมเรื่อง การตรวจสอบภายในมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึนรอยละ 95 เทากับ  5  คะแนน 

เง่ือนไข : ตองมีการกําหนดเกณฑคะแนนข้ันต่ําของระดับความรู ความเขาใจ เรื่อง การตรวจสอบภายในและการกํากับ
ดูแลท่ีดี รวมท้ังมีการประเมินเทียบกับเกณฑคะแนนท่ีกําหนดไว ประกอบการรายงานผลตัวชี้วัด 

เอกสาร/หลักฐานท่ีใชแสดงผลการดําเนินงาน :   
1. รายงานสรุปผลการดําเนินการอบรมดานการตรวจสอบภายใน 
2. รายงานสรุปผลการประเมินผูท่ีเขารับการอบรม 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด : หัวหนางานตรวจสอบการบริหาร    เบอรติดตอ : 7261 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..................................……………………………. 
(…………………………………) 

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 
วันที่.............................................................  

 

X 100 
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ตัวช้ีวัดท่ี IAD – 03.1 รอยละของจํานวนเรื่องตามแผนการตรวจสอบท่ีใหคําแนะนํา และหนวยรับตรวจนําไป
ปรับปรุง แกไขการดําเนินงาน 
หนวยวัด : รอยละ 
คําอธิบาย : 1. จํานวนเรื่องตามแผนการตรวจสอบ หมายถึง จํานวนเรื่องท่ีฝายตรวจสอบภายในดําเนินการตรวจสอบ/ 
ใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในการดําเนินงาน การเงินและการคลัง 
เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในการดําเนินงานของ กกท. ประจาํป พ.ศ............. ตามท่ีระบุในแผนการตรวจสอบท่ีไดรับ
การอนุมัติ 

2. หนวยรับตรวจ หมายถึง หนวยงานตามระเบียบวาดวยการจัดแบงสวนงานของ กกท. และไดบรรจุ
เปนหนวยรับตรวจไวในแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ............... 

3. การปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน หมายถึง จํานวนเรื่องท่ีหนวยรับตรวจดําเนินการปรับปรุง แกไข  
ตามท่ีฝายตรวจสอบภายในดําเนินการใหคําแนะนําใหปรับปรุงภายในปงบประมาณ พ.ศ. .......... และสามารถดําเนินการ
ไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ.…………. 

สูตรการคํานวณ : 
จํานวนเรื่องฯ ท่ีหนวยรับตรวจนําไปปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. ............ 

จํานวนเรื่องตามแผนการตรวจสอบท่ีใหคําแนะนํา ประจําป พ.ศ. ............... 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 5 หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

• จํานวนเรื่องตามแผนการตรวจสอบท่ีใหคําแนะนํา และหนวยรับตรวจนําไปปรับปรุง 
แกไขการดําเนินงาน รอยละ 75 

เทากับ  1  คะแนน 

• จํานวนเรื่องตามแผนการตรวจสอบท่ีใหคําแนะนํา และหนวยรับตรวจนําไปปรับปรุง 
แกไขการดําเนินงาน รอยละ 80 

เทากับ  2  คะแนน 

• จํานวนเรื่องตามแผนการตรวจสอบท่ีใหคําแนะนํา และหนวยรับตรวจนําไปปรับปรุง 
แกไขการดําเนินงาน รอยละ 85 

เทากับ  3  คะแนน 

• จํานวนเรื่องตามแผนการตรวจสอบท่ีใหคําแนะนํา และหนวยรับตรวจนําไปปรับปรุง 
แกไขการดําเนินงาน รอยละ 90 

เทากับ  4  คะแนน 

• จํานวนเรื่องตามแผนการตรวจสอบท่ีใหคําแนะนํา และหนวยรับตรวจนําไปปรับปรุง 
แกไขการดําเนินงาน รอยละ 95 

เทากับ  5  คะแนน 

เง่ือนไข :  1. การนับจาํนวนเรื่องตามแผนการตรวจสอบท่ีใหคําแนะนําและหนวยรับตรวจนําไปปรับปรุงแกไข 
การดําเนินงาน จะนับเรื่องท่ีไดใหคําแนะนําและสามารถดําเนินการปรับปรุงแกไขไดภายในปงบประมาณ พ.ศ........ 

2. เรื่องท่ีไดดําเนินการตรวจสอบ แตไมมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขถือวาไมนับเปนจํานวนเรื่อง
ตามแผนการตรวจสอบท่ีใหคําแนะนํา 

3. เรื่องท่ีไดดําเนินการตรวจสอบและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขแลว แตเปนเรื่องท่ีไมสามารถ
ปรับปรุง แกไขใหแลวเสร็จไดภายในปงบประมาณ พ.ศ. ............. (อันเนื่องมาจากการวิเคราะหและตัดสินใจของ 
ฝายตรวจสอบภายใน วามีกระบวนการ/ข้ันตอนท่ีจําเปนตองใชระยะเวลาเกินกวาท่ีจะดําเนินการไดทัน  
ในปงบประมาณ พ.ศ. ...........) ถือวาไมนับเปนจํานวนเรื่องตามแผนการตรวจสอบท่ีใหคําแนะนํา 

X 100 
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เอกสาร/หลักฐานท่ีใชแสดงผลการดําเนินงาน :   
1. แผนการตรวจสอบ ประจําป พ.ศ. ............ 
2. บันทึกตอบกลับจากหนวยรับตรวจตามเรื่องท่ีมีขอเสนอแนะ หรือรายงานผลการติดตามการดําเนินการ

ของหนวยรับตรวจตามขอเสนอแนะของฝายตรวจสอบภายใน 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด : หัวหนางานตรวจสอบการบริหาร    เบอรติดตอ : 7261 
หัวหนางานตรวจสอบบัญชี     เบอรติดตอ : 7260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..................................……………………………. 
(..................................... ) 

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 
วันที่.............................................................  
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ตัวช้ีวัดท่ี IAD – 03.2 ระดับความพึงพอใจของหนวยรับตรวจภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
หนวยวัด : ระดับ 
คําอธิบาย :  1. การประเมินความพึงพอใจของหนวยรับตรวจภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง การดําเนินการ
เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของผูรับการตรวจเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจทุกครั้ง 

2. หนวยรับตรวจ หมายถึง หนวยงานตามระเบียบวาดวยการจัดแบงสวนงานของ กกท. และไดบรรจุ
เปนหนวยรับตรวจไวในแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ................ 

สูตรการคํานวณ :  
คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในคําปรึกษา แนะนําจากฝายตรวจสอบภายใน 

เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 0.05 หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

•   ระดับความพึงพอใจในคําปรึกษาแนะนําจากฝายตรวจสอบภายใน ระดับ 4.50 เทากับ   1   คะแนน 

•   ระดับความพึงพอใจในคําปรึกษาแนะนําจากฝายตรวจสอบภายใน ระดับ 4.55 เทากับ   2   คะแนน 

•   ระดับความพึงพอใจในคําปรึกษาแนะนําจากฝายตรวจสอบภายใน ระดับ 4.60 เทากับ   3   คะแนน 

•   ระดับความพึงพอใจในคําปรึกษาแนะนําจากฝายตรวจสอบภายใน ระดับ 4.65 เทากับ   4   คะแนน 

•   ระดับความพึงพอใจในคําปรึกษาแนะนําจากฝายตรวจสอบภายใน ระดับ 4.70 เทากับ   5   คะแนน 

เง่ือนไข : ตองจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของหนวยรับตรวจโดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  
(Rating Scale) 

เอกสาร/หลักฐานท่ีใชแสดงผลการดําเนินงาน :   
1. แบบประเมินความพึงพอใจของหนวยรับตรวจภายหลงัการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
2. ผลการสํารวจความพึงพอใจของหนวยรับตรวจภายหลงัการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด : หัวหนางานตรวจสอบการบริหาร    เบอรติดตอ : 7261 
หัวหนางานตรวจสอบบัญชี     เบอรติดตอ : 7260 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..................................……………………………. 
(………………………………….) 

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 
วันที่.............................................................  

  



 
รายละเอียดตัวช้ีวัดตามพันธกิจ ของฝายตรวจสอบภายใน 
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ตัวช้ีวัดท่ี IAD – 03.3 ระดับความสามารถของผูตรวจสอบภายใน  ในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และ
แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ 
หนวยวัด : ระดับ 
คําอธิบาย :  การตรวจสอบภายใน หมายถึง งานท่ีรัฐวิสาหกิจกําหนดข้ึนเก่ียวกับการสรางความเชื่อม่ันโดยการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแลท่ีดี กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง และการปฏิบัติงานตางๆ ของรัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบ รวมท้ังการรายงานผลการปฏิบัติงานและการให
คําแนะนําปรึกษาอยางเปนอิสระและเท่ียงธรรม เพ่ือเพ่ิมคุณคาและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจให
บรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

ความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน พิจารณาจากความสามารถของหนวยงานตรวจสอบภายใน ในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน  

สูตรการคํานวณ :  
ใชระดับข้ันความสําเร็จ (Milestone) 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 กําหนดเปนจํานวนขอ (ประเด็น) ของความสําเร็จ (Milestone) โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 
ระดับ ซ่ึงพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามประเด็นของแตละระดับคะแนน ดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
จํานวนขอ(ประเด็น)ของความสําเร็จ (Milestone) 

1 2 3 4 5 
1      
2      
3      
4      
5      

 

เง่ือนไข : - 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงใหเห็นรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงท่ีนํามาใช 
1.2 การวิเคราะหความเสี่ยง 
1.3 การจัดลําดับความเสี่ยง 

ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําแผนปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําป โดยแสดงใหเห็นรายละเอียด ดังนี้ 
2.1 วัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน 
2.2 การจดัสรรทรัพยากร 
2.3 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
2.4 แนวทางการปฏิบัติ 

  



 
รายละเอียดตัวช้ีวัดตามพันธกิจ ของฝายตรวจสอบภายใน 
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ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดแบบฟอรมและข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ตามคูมือฯ (OPA 001- OPA 031) ดังนี้ 

3.1 ข้ันตอนการมอบหมายงาน (OPA001- OPA003) 
3.2 ข้ันตอนการเปดตรวจ (OPA004- OPA007) 
3.3 ข้ันตอนการสํารวจขอมูล และการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ( OPA008- 

OPA016) 
ข้ันตอนท่ี 4 ดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดแบบฟอรมและข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ตามคูมือฯ (OPA 001- OPA 031) ดังนี้ 

4.1 ข้ันตอนการตรวจสอบ และสรุปผลการตรวจสอบ (OPA 017- OPA019) 
4.2 ข้ันตอนการปดตรวจ (OPA 020-OPA025) 

ข้ันตอนท่ี 5 ดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดแบบฟอรมและข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ตามคูมือฯ (OPA 001- OPA 031) ดังนี้ 

5.1 ข้ันตอนการจัดทําบทคัดยอ และรายงานผลการตรวจสอบ (OPA 026- OPA 030) 
5.2 ข้ันตอนการติดตามผลการตรวจสอบตามขอเสนอแนะ (OPA 031) 

 

เอกสาร/หลักฐานท่ีใชแสดงผลการดําเนินงาน :   
1. แผนการตรวจสอบประจําปท่ีไดรับอนุมัติแลว  พรอมท้ังเอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการ

ประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ 
2. รายงานผลการตรวจสอบท่ีนําเสนอผูวาการและคณะกรรมการตรวจสอบ กกท. 
 

ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด : หัวหนางานตรวจสอบการบริหาร    เบอรติดตอ : 7261 
หัวหนางานตรวจสอบบัญชี     เบอรติดตอ : 7260 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..................................……………………………. 
(......................................... ) 

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 
วันที่.............................................................  

  



 
รายละเอียดตัวช้ีวัดตามพันธกิจ ของฝายตรวจสอบภายใน 
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ตัวช้ีวัดท่ี IAD – 04 จํานวนช่ัวโมงท่ีผูตรวจสอบภายในไดรับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรูดานการตรวจสอบ
ภายใน ตามแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรฝายตรวจสอบภายใน 
หนวยวัด : ชั่วโมง 
คําอธิบาย : ปจจัยหนึ่งของความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน คือความรูทักษะความสามารถของผูตรวจสอบ
ภายใน ซ่ึงเกิดข้ึนจากกระบวนการพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิผล โดยฝายตรวจสอบภายในดําเนินการจัดจางท่ี
ปรึกษา จัดทําโครงการจัดทําแผนการสรรหาและพัฒนาบุคลากรของฝายตรวจสอบภายใน ท้ังนี้ในการประเมินและ
ลดชวงหางสมรรถนะของพนักงานฝายตรวจสอบภายใน บริษัทท่ีปรึกษาฯ เสนอใหทําการประเมินสมรรถนะหลัก 
(Core Competency) สมรรถนะกลุมงาน ( Job Family Competency) และสมรรถนะเฉพาะตําแหนง ( Job 
Specific Competency) พรอมกัน เพ่ือนําขอมูลดังกลาวไปวิเคราะหจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะในการลดชวง
หางดังกลาว แตท้ังนี้การดําเนินการประเมินสมรรถนะหลัก ( Core Competency) สมรรถนะกลุมงาน ( Job 
Family Competency) ฝายทรัพยากรบุคคลไดจัดทําเปนเสนทางการฝกอบรมบุคลากรของพนักงานการกีฬาแหง
ประเทศไทย (Training Roadmap)  

ในสวนของสมรรถนะเฉพาะตําแหนง ( Job Specific Competency) ฝายตรวจสอบภายในได
ดําเนินการประเมินเพ่ือหาชวงหาง ( Gap) ของสมรรถนะดังกลาว เพ่ือนําขอมูลไปวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรฝายตรวจสอบภายใน เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีระดับสมรรถนะตรงตามท่ีกําหนดไว และสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มความสามารถ และรองรับตัวชี้วัดตามพันธกิจหลักของฝายตรวจสอบภายในดานการ
พัฒนาบุคลากรฝายตรวจสอบภายในใหมีขีดสมรรถนะในระดับสากล 

สูตรการคํานวณ :  
ใชวิธีการแจงนับ 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 10 หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

• ผูตรวจสอบภายในท่ีไดรับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรูตามแผนฯ 300 ชั่วโมง เทากับ  1  คะแนน 

• ผูตรวจสอบภายในท่ีไดรับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรูตามแผนฯ 310 ชั่วโมง เทากับ  2  คะแนน 

• ผูตรวจสอบภายในท่ีไดรับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรูตามแผนฯ 320 ชั่วโมง เทากับ  3  คะแนน 

• ผูตรวจสอบภายในท่ีไดรับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรูตามแผนฯ 330 ชั่วโมง เทากับ  4  คะแนน 

• ผูตรวจสอบภายในท่ีไดรับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรูตามแผนฯ 340 ชั่วโมง เทากับ  5  คะแนน 

เง่ือนไข : รายละเอียด แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรฝายตรวจสอบภายใน จะรวมผูชวยปฏิบัติงานฯ แตจํานวน
ชั่วโมงท่ีใชในการคํานวณ นับจากจํานวนพนักงานภายในฝายตรวจสอบภายใน (ปจจุบันมี 8 คน) ท่ีไดรับการ
พัฒนาความรู คนละไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

 
เอกสาร/หลักฐานท่ีใชแสดงผลการดําเนินงาน :   

1. แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรฝายตรวจสอบภายใน ประจําป พ.ศ. ............ 
2. สรปุการอบรมรายบุคคล 
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ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด : หัวหนางานตรวจสอบการบริหาร    เบอรติดตอ : 7261 
หัวหนางานตรวจสอบบัญชี     เบอรติดตอ : 7260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ..................................……………………………. 
(..................................... ) 

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 
วันที่.............................................................  
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ตัวช้ีวัดท่ี IAD – 05 บุคลากรฝายตรวจสอบภายในนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน 
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย : เปนตัวชี้วัดมุงเนนการจัดการสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประโยชนของการใช
งานสารสนเทศ ท้ังระบบ ( System) ระบบฐานขอมูล ( Database) ระบบเครือขาย (Network) และคุณลักษณะ
จําเปนตอการใชงานสารสนเทศผานเว็บไซต และระบบ Intranet ของหนวยงาน 

สูตรการคํานวณ :  
ใชระดับความสําเร็จ 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 กําหนดเปนจํานวนขอ(ประเด็น)ของความสําเร็จ (Milestone) โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 
ซ่ึงพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามประเด็นของแตละระดับคะแนน ดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
จํานวนขอ(ประเด็น)ของความสําเร็จ (Milestone) 

1 2 3 4 5 
1      
2      
3      
4      
5      

 
ข้ันตอนท่ี 1 การนําเสนองานตรวจสอบ/รายงาน/การติดตาม ผานทางระบบสารสนเทศ (Outlook) 
ข้ันตอนท่ี 2 การผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสารองคความรูดานการตรวจสอบผานทาง Website ฝาย

ตรวจสอบภายใน 
ข้ันตอนท่ี 3 การอัพเดทขอมูลท่ีจําเปนอยางสมํ่าเสมอและทันทวงทีในหนาเว็บไซตของฝายตรวจสอบ

ภายใน 
ข้ันตอนท่ี 4 การนําระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขามาชวยสนับสนุนการตรวจสอบ 

โดยการเรียกขอมูลมาประกอบการตรวจสอบ 
ข้ันตอนท่ี 5  การนําระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยสนับสนุนการตรวจสอบ 

โดยการเรียกขอมูลมาประกอบการจัดทําแผนการตรวจสอบ 

เง่ือนไข: - 
เอกสาร/หลักฐานท่ีใชแสดงผลการดําเนินงาน :   

1. รายละเอียดขอมูลขาวสารองคความรูท่ีเผยแพร 
2. รายละเอียดงานตรวจสอบท่ีนําระบบสารสนเทศมาสนับสนุนงานตรวจ 
3. รายละเอียดฐานขอมูลในการจัดทําแผนท่ีนําระบบสารสนเทศมาสนับสนุนงานตรวจ 
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ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด : หัวหนางานตรวจสอบการบริหาร    เบอรติดตอ : 7261 
หัวหนางานตรวจสอบบัญชี     เบอรติดตอ : 7260 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ..................................……………………………. 
(..................................... ) 

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 
วันที่.............................................................  

  



 

 

ภาคผนวก 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ 

และหนวยตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๕ 
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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 
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บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๙ บรรดาการตรวจสอบภายในท่ีอยู่ในระหว่างการดําเนินการก่อนวันท่ีระเบียบน้ีใช้บังคับ 
ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

กิตติรัตน์  ณ  ระนอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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