
เอกสารประกอบการบรรยาย

หลกัสูตร  Fundamental
หัวขอวิชา

องคกรและระบบงานตรวจสอบภายใน

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน

กรมบัญชีกลาง



ขอบเขตวิชา

โครงสรางองคกร

บทบาท  หนาที่งานตรวจสอบภายใน

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายใน  พ.ศ. 2542



ความเปนมา

• ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง  พ.ศ. 2505

ใหหัวหนาสวนราชการและผูวาราชการจังหวัด  แตงตั้งขาราชการอยางนอย  1

คน  เพื่อทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน

• มติคณะรัฐมนตรี  วนัที่  17 สิงหาคม  2519

ใหสวนราชการที่เปนกระทรวง  ทบวง  กรม  และสวนราชการที่เทียบเทา  รวมถึง

จังหวัด มีตําแหนงอัตรากําลังของผูตรวจสอบภายในใหเหมาะสมกับแตละสวน

ราชการ  กระทรวงการคลังทําหนาที่สงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการ



โครงสรางการตรวจสอบภายในภาคราชการ

คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีรัฐมนตรี

ปลัดกระทรวงปลัดกระทรวง

ผูตรวจราชการกระทรวงผูตรวจราชการกระทรวง

อธิบดีอธิบดี ผูวาราชการจังหวัดผูวาราชการจังหวัด

ผูตรวจราชการกรมผูตรวจราชการกรม

สํานักสํานัก กองกอง ศูนยศูนย

ผสน. กระทรวงผสน. กระทรวง

ผสน. กรมผสน. กรม ผสน. จังหวัดผสน. จังหวัด

สวนราชการสวนราชการ สวนราชการสวนราชการ

คตป. กระทรวง

คตป.คตป.



โครงสรางการตรวจสอบภายในภาคราชการระดับกระทรวงและกรม

ปลัดกระทรวงปลัดกระทรวง

อธิบดีอธิบดี
ผูวาราชการจังหวัดผูวาราชการจังหวัด

สํานักสํานัก กองกอง ศูนยศูนย

ผสน. กระทรวงผสน. กระทรวง

ผสน. กรมผสน. กรม

ผสน. จังหวัดผสน. จังหวัด

สวนราชการสวนราชการ

สวนกลาง สวนภูมิภาค



• เพื่อชวยผูปฏิบตัิงานในองคกรใหทํางานในหนาที่                     

ความรับผิดชอบของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ              

และประสิทธิผล

• เพื่อสงเสริมใหมีการควบคุมอยางมีประสิทธิภาพ    

ภายใตคาใชจายที่เหมาะสม

บทบาท  หนาที่งานตรวจสอบภายใน



ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการตรวจสอบ

ภายในของสวนราชการ  พ.ศ. 2542
• ความหมาย

• หมวดที่  1 ความทั่วไป

• หมวดที่  2 ผูตรวจสอบภายในระดับ

กรม

• หมวดที่  3 ผูตรวจสอบภายในระดับ

กระทรวง

• หมวดที่  4 คณะกรรมการตรวจสอบ

• หมวดที่  5 หนวยรับตรวจ

• หมวดที่  6 เบ็ดเตล็ด



การตรวจสอบการปฏิบัตติามแผนงาน

ที่เกี่ยวกับการบริหารงานดานตาง ๆ 

ตลอดจนการตรวจสอบบญัชี

การวิเคราะหประเมินความเพียงพอ 

และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ

และขอเสนอแนะ

การตรวจสอบภายใน  หมายถึง



สวนราชการ  หมายถึง

• กระทรวง  ทบวง  กรม  สํานักงาน                                            

หรือหนวยงานอืน่ใดของรัฐ  ทั้งในสวนกลาง  สวน

ภูมิภาค  หรือตางประเทศ

• แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ  หนวยงานตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น



ผูตรวจสอบภายใน  หมายถึง

• ผูตรวจสอบภายในระดับกรม

• ผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง



ผูตรวจสอบภายในระดับกรม  หมายถึง

• ผูตรวจสอบภายในระดับกรม

• ผูตรวจสอบภายในของสํานักงานปลดักระทรวง / ปลัด

ทบวง

• ผูตรวจสอบภายในของสวนราชการที่เรียกชือ่อยางอื่น  

และมีฐานะเทียบเทากรม

• ผูตรวจสอบภายในจังหวัด



ผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  หมายถึง

• ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูตรวจสอบ 

ภายในระดับกระทรวงหรือทบวง  

• ขึ้นตรงตอปลัดกระทรวงหรือปลดัทบวง

• ปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายในเฉพาะที่ไดรับมอบหมายจาก

ปลัดกระทรวงหรือปลดั  ทบวง และ / หรือ  คณะกรรมการ      

ตรวจสอบ  

• เปนเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ



คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตัง้จากคณะ รัฐมนตรี   ใหมีหนาที่

กํากับดูแลการ   ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของสวน

ราชการ

ยกเลิกดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

พ.ศ. 2548

คณะกรรมการตรวจสอบ  หมายถึง



หนวยรับตรวจ  หมายถึง

หนวยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสวน

ราชการ



หนวยงานที่ควบคุมดูแล

ปลัดกระทรวงการคลัง

เปนผูรักษาการตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง



ความทั่วไป

ผูตรวจสอบภายใน  
ตองมีคุณสมบัตติามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.พ.
กําหนด

คุณสมบตัิอื่น ๆ ตามที่กระทรวง    การคลังกําหนด
ขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการ

มีความเปนอิสระ

• ในการปฏบิตัิงานและเสนอความเห็น

• มิใหเปนกรรมการในคณะกรรมการ 
ใด ๆ ของสวนราชการ / หนวยงาน
ในสังกัด



ความทั่วไป

ผูตรวจสอบภายใน (ตอ)
ถามผีูตรวจสอบภายในมากกวา  1 คน  ใหหัวหนาสวนราชการ
แตงตั้งผูตรวจสอบภายในคนหนึ่งเปนหัวหนาควบคุมการ

ปฏิบตังิาน  รวมทัง้ใหมีอํานาจในการอนุญาตการลาและรับรอง

การใชสิทธขิอรับเงินสวสัดิการ 
ถามคีวามจําเปนตองอาศยัผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาปฏบิัติงาน  
หัวหนาสวน ราชการจะแตงตั้งผูที่เหมาะสมจากสวนราชการอื่น  
หรือจางผูเชีย่วชาญจากภายนอกได



ผูตรวจสอบภายใน (ตอ)
หัวหนาสวนราชการจะสั่งการใหปฏิบัติงานอืน่

นอกเหนือจากแผนไดตามควร แกกรณี  โดยตอง
• เปนงานในหนาที ่ 
• ไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานตามแผนการ

ตรวจสอบ  
• ไมใชงานในลักษณะประจําหรืองานตรวจกอนจาย

ความทั่วไป



• การตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการรบัเงิน  การจายเงิน หรือ
การกอหนี้ผูกพันทางการเงินทั้งหมดกอนที่จะมีการจายเงิน  ซึ่งเปน
งานในหนาที่ความรบัผิดชอบของเจาหนาที่ผูปฏิบัติและ
ผูบังคบับัญชาตามลําดับชั้นที่รับผิดชอบทางการเงิน  อันจะตอง
ดําเนินการตามขั้นตอนตามปกตอกอนการจายเงิน  ซี่งเอกสาร
ดังกลาวนั้น  ผูตรวจสอบภายในมีหนาที่ตรวจสอบภายหลงัจากที่
ไดรับอนุมัติแลว  ตามกรรมวิธีการตรวจสอบภายในในปริมาณที่
เหมาะสม  และตามที่หัวหนาสวนราชการมอบหมายใหตรวจสอบใน
กรณีที่มีขอสังเกตหรือมีปญหาก็ได

งานตรวจกอนจาย



งานประจํา

งานในหนาที่ความรับผิดชอบของขาราชการแตละ

ตําแหนงในสวนราชการนัน้ ๆ ซึ่งเปนงานที่ผูตรวจสอบ

ภายในจะตองตรวจสอบตามกรรมวิธีการตรวจสอบ

โดยทั่วไปในภายหลัง



โครงสรางและสายการบังคับบัญชา

ผูตรวจสอบภายในระดบักรม

• ผูตรวจสอบภายใน

สวนกลาง

• ขึ้นตรงตอ

หัวหนาสวนราชการ

• หนวยงานที่อยูในความ

รับผดิชอบ

- สวนกลาง

- สวนกลางทีต่ั้งอยูใน  สวน

ภูมิภาค

- ตางประเทศ



โครงสรางและสายการบังคับบัญชา

ผูตรวจสอบภายในระดบักรม

• ผูตรวจสอบภายใน

จังหวัด

• ขึ้นตรงตอ

ผูวาราชการจังหวัด

• หนวยงานที่อยูในความ

รับผดิชอบ

- สวนภูมิภาค

- สวนกลางที่ตั้งอยูในสวน

ภูมิภาค  เฉพาะ ที่หัวหนาสวน

ราชการมอบอํานาจใหผูวา

ราชการจังหวัดดําเนินการ

แทน



โครงสรางและสายการบังคับบัญชา

ผูตรวจสอบภายในระดบักระทรวง

• ผูตรวจสอบภายใน

ระดับกระทรวง

• หนวยงานที่อยูในความ

รับผดิชอบ

ตามที่ปลัดกระทรวง/หรือ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

มอบหมาย



ผูตรวจสอบภายในระดับกรม

1. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมลูและ

ตัวเลขตาง ๆ  รวมทั้งวิเคราะหและประเมนิผลการ

บริหารและการปฏิบตัิงาน

2. ตรวจสอบการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ 

• การบริหารงานดานตาง ๆ ของสวน  ราชการ

• การดูแลรักษาทรัพยสินและการใชทรัพยากร

หนาทีค่วามรับผิดชอบ



ผูตรวจสอบภายในระดับกรม (ตอ)

3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และเสนอแนะวิธกีารหรือ

มาตรการในการ     ปรับปรุงแกไขตาม (1) และ (2)

4. ตดิตามผลการตรวจสอบ

5. ประสานงานกบัผูตรวจสอบภายในกระทรวง  และ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ

หนาทีค่วามรับผิดชอบ



6. ในกรณีวาจางผูเชี่ยวชาญจากภายนอก  มารวม

ปฏิบัติงานตรวจสอบ  ใหเสนอรายละเอียดตาง ๆ 

เกี่ยวกับการจางตอคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อให

ความเห็นและขอเสนอแนะกอนเสนอหัวหนาสวน

ราชการพิจารณาอนมุตัิใหวาจาง ตอไป

7. ปฏิบตัิงานอืน่ตามที่ไดรับมอบหมาย

ผูตรวจสอบภายในระดับกรม (ตอ)

หนาทีค่วามรับผิดชอบ



ขอบเขตของการตรวจสอบ

 ใหครอบคลมุถึงการตรวจสอบ  วิเคราะห รวมทั้งการประเมิน

ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน

ตลอดจนคุณภาพของการปฏิบัติงาน   ซึ่งรวมถึง

1. ประเมินความมปีระสิทธิภาพและ   ประสิทธิผลของการ

ดําเนินงาน

2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ / หรอื

ระเบียบ  ขอบังคบั  คําสั่งที่ทางราชการกําหนด



3. สอบทานความเชื่อถือไดของขอมลู

4. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัย

ของทรัพยสิน

5. วิเคราะหและประเมนิความมี       ประสิทธิภาพ  

ประหยัด  และคุมคาในการใชทรัพยากร

ขอบเขตของการตรวจสอบ (ตอ)



การปฏิบัติงานตรวจสอบ

ใหผูตรวจสอบภายในปฏิบตัิงาน ตรวจสอบให

เปนไปตามมาตรฐานและคูมอืของ

กระทรวงการคลัง



แผนการตรวจสอบประจําป

คณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหนาสวนราชการ

กรมบัญชีกลาง

เพื่อพิจารณาความ  เหมาะสม

ภายในสัปดาหแรกของเดือน ก.ย.

เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน

เดือน ต.ค.

สําเนา  1 ชุด

เสนอ

เสนอ

สง

การเสนอแผนการตรวจสอบ

• ผูตรวจสอบภายในในสวนกลาง



แผนการตรวจสอบประจําป

ผูวาราชการจังหวัด

กรมบัญชีกลาง

เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน

เดือน ก.ย.

สําเนา  1 ชุด

เสนอ

สง

การเสนอแผนการตรวจสอบ

• ผูตรวจสอบภายในจังหวัด



การเสนอรายงานผลการตรวจสอบ

• ผูตรวจสอบภายในในสวนกลาง

หัวหนาสวนฯ  และคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานผลการตรวจสอบ

• ภายในเวลาอันสมควร

• อยางนอยทุก  2 เดือน

• เมื่อตรวจสอบเรื่องใด เรื่องหนึ่งแลว

เสร็จตามแผน

เสนอ



• ผูตรวจสอบภายในจังหวัด

รายงานผลการตรวจสอบ

ผูวาราชการจังหวัด

สวนราชการเจาสังกดัของหนวยรับตรวจ

• ภายในเวลาอันสมควร

• อยางนอยทุก  2 เดือน  

• เมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

เสร็จตามแผน

สําเนา  1 ชดุ

เสนอ

สง

การเสนอรายงานผลการตรวจสอบ



ผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

หนาทีค่วามรับผิดชอบ

หนังสือกรมบญัชีกลาง  

ที่  กค 0416.4ว187

ลงวันที่  10 พฤษภาคม  2548

เรื่อง  การปฏิบตัิงานของผูตรวจสอบภายใน



ผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

1. ตรวจสอบและประเมนิผลการดําเนินงานตาม

แผนงาน  งาน / โครงการ     

2. ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบใน

ภาพรวมของกระทรวงและจดัทําแผนการ

ตรวจสอบประจําป

หนาทีค่วามรับผิดชอบ



ผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

3. ประสานงานกบัผูตรวจสอบภายในระดบักรม  
เพื่อใหการจดัทําแผนการตรวจสอบเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผผล

4. ใหคําปรึกษาแนะนําและใหความเห็นเกี่ยวกับ
กฎหมาย  ระเบียบ

5. ปฎิบัติงานตรวจสอบอื่นตามทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

หนาทีค่วามรับผิดชอบ



คณะกรรมการตรวจสอบ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

พ.ศ. 2548

หนาทีค่วามรับผิดชอบ (ตอ)



คณะกรรมการตรวจสอบ

หนาที่ความรับผิดชอบ (ตอ)

- สอบทานระบบและกระบวนการประเมินผล

การปฏิบัติงานของสวนราชการ
- สอบทานหลักการจายคาตอบแทนและหลักเกณฑ

 การใหเงินรางวัล
- ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสวนราชการ

วาบรรลุตามขอตกลงผลงาน (Performance Agreement) 

หรือไม
- เสนอความเห็นเกี่ยวกับงบประมาณอัตรากําลังของ

หนวยตรวจสอบภายใน  เพื่อใหมีความเหมาะสมเพียงพอ
- ปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือหรือแตกตาง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล



หนวยรับตรวจ

1. อํานวยความสะดวก / ใหความรวมมือแกผูตรวจสอบ

ภายใน

2. จดัใหมีระบบการเก็บเอกสาร        ที่เหมาะสม
และครบถวน

3. จดัเตรียมรายละเอียดแผนงาน / โครงการ  
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน

หนาทีค่วามรับผิดชอบ



หนวยรับตรวจ

4. จดัทําบัญชี  จัดเก็บเอกสารประกอบ    รายการบัญชีและ

จดัทํารายงานการเงินใหเรียบรอยเปนปจจบุัน

5. ชี้แจง  ตอบขอซกัถาม  และหาขอมลู  เพิ่มเตมิ

6. ปฏิบตัติามขอทักทวง  และขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ

ภายใน

หนาทีค่วามรับผิดชอบ (ตอ)



จงใจไมปฏิบัติ / ละเลยตอการปฎิบัติ

หนาที่

รายงานใหหัวหนาสวนราชการ / ผูวาฯ

พิจารณาสั่งการตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการ พลเรือน / 

กฎหมายเฉพาะสวนราชการ

หนวยรบัตรวจ

ผูตรวจสอบภายใน

หัวหนาสวนราชการ

/ ผูวาฯ



ปญหา

• ขอ  6

คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายในตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่  

ก.พ.

• ขอ  7

การมอบอํานาจ

 หัวหนาสวนราชการไมอาจมอบอํานาจในการปกครองบังคับบัญชา

และดูแลงานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายในใหผูอื่นได



ปญหา

• ขอ  8

การสั่งการ

หัวหนาสวนราชการจะสั่งการใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอื่นได  

ตองเปนงานในหนาที่  ไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน     อีกทั้ง

ไมใชงานในลักษณะเปนงานประจําหรืองานตรวจกอนจาย



ปญหา  (ตอ)

• ขอ  9

ความเปนอิสระ

ตองมคีวามเปนอิสระทั้งในการปฏิบัติงานตรวจสอบและการเสนอ

ความเห็น    มใิหเปนกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ     ของสวน

ราชการอันมีผลกระทบตอความเปนอิสระ



ปญหา  (ตอ)

• ขอ  10

หนวยรับตรวจ

สวนกลาง  ราชการบริหารสวนกลาง

จังหวัด   ราชการบริหารสวนภูมิภาค



-

-


