สวนที่ 1
แนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายในมี ลั ก ษณะงานเป น งานบริ ก ารให ค วามเชื่ อ มั่ น และการให
คําปรึกษา เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนดภายใตการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลที่ดีที่มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลงานตรวจสอบภายในจึงเปนการนําเสนอในรูปแบบของการรายงาน
ขอเท็จจริงและการใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะที่สรางคุณคาเพิ่มใหกับสวนราชการ ดังนั้น
ขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติงานตามกระบวนการตรวจสอบ จึงเปนสิ่งที่ผูตรวจสอบภายในตองให
ความมั่นใจในความนาเชื่อถือไดของขอมูลซึ่งถือเปนคุณภาพของผลงานตรวจสอบภายใน และ
ตองรักษาระดับคุณภาพไวอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงงานอยางตอเนื่องเพื่อให
งานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือสําคัญที่ผูบริหารใชในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของสวนราชการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนดไว
คุณภาพของงานตรวจสอบภายใน
คุณภาพ หมายถึง คุณลักษณะของสินคาหรือบริการที่สามารถตอบสนองความคาดหวัง
ของลูกคาหรือผูรับบริการตามที่ไดตกลง ระบุ หรือบงบอกไว
จากความหมายของคุณภาพดังกลาว คุณภาพของสินคาหรือบริการ จึงมีองคประกอบ
2 สวน คือ
1. คุณลักษณะของสินคาหรือบริการที่สามารถสรางความพึงพอใจและตอบสนอง
ความตองการของลูกคา หรือผูรับบริการ
2. คุณลักษณะของสินคาหรือบริการที่เปนไปตามขอตกลงหรือมาตรฐานที่กําหนดไว
งานตรวจสอบภายในเปนงานบริการ คุณภาพงานตรวจสอบภายใน จึงหมายถึง
งานตรวจสอบภายในที่มีการปฏิบัติงานที่เปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของทางราชการ
และผลการปฏิบัติงานสามารถสรางความพึงพอใจใหกับหัวหนาสวนราชการและหนวยรับตรวจ
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ทั้งนี้ สามารถพิจารณาความมีคุณภาพไดจากองคประกอบเกี่ยวกับคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ดังนี้
1. การปฏิบั ติงานที่เ ปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริ ยธรรมของ
ผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ
2. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค ขอบเขต อํานาจหนาที่ของหนวยงานตรวจสอบ
ภายในที่กําหนดไวในกฎบัตร
3. การชวยเสริมสรางใหสวนราชการมีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการกํากับดูแลที่ดี อยางมีประสิทธิภาพ
4. การให ข อ เสนอแนะ มาตรการ หรื อ แนวทางในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานของสวนราชการ
5. การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานของหนวยงานตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ คุณภาพของงานตรวจสอบภายใน ควรพิจารณารวมถึงการบริหารทรัพยากร
ที่ มี อยู ของงานตรวจสอบภายในควบคู ไปด วย ซึ่ งจะเกี่ ยวข องกั บจํ านวน ความรู ความสามารถ
และจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน
ระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ระบบคุณภาพ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการตาง ๆ ที่ไดออกแบบหรือกําหนดขึ้น
โดยมีความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง เพื่อจัดใหการดําเนินงานสูความสําเร็จจนไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
เชน การกําหนดนโยบายคุณภาพ การวางแผนคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพ
และการปรับปรุงคุณภาพ เปนตน
ระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายใน จึงหมายถึง กระบวนการที่ไดมีการออกแบบไว
เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไดผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการไดออกแบบหรือกําหนดระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายในไวใน 3 หมวด ดังนี้
1. หมวด 2000 การบริหารงานตรวจสอบภายใน
กําหนดใหมีการวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง และเสนอ
หัวหนาสวนราชการเพื่ออนุมัติแผนการตรวจสอบ รวมทั้งบริหารทรัพยากร กําหนดนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติงาน และประสานงานกับหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ ตลอดจนเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบตอหัวหนาสวนราชการ
การเสริมสรางระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ
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2. หมวด 2340 การควบคุมการปฏิบัติงาน
กํ า หนดให หั ว หน า หน ว ยงานตรวจสอบภายในควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของ
ผูต รวจสอบภายในให เ ป น ไปตามกระบวนการตรวจสอบภายใน โดยให คํา แนะนํ าช ว ยเหลื อ
เพื่อนําไปสูการรายงานผลการตรวจสอบที่มีคุณคา มีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
และปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
3. หมวด 1300 การประกันคุณภาพและการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง
กําหนดใหมีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง โดยมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอกสวนราชการ ซึ่งจะกลาวรายละเอียดในหัวขอ
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน คือ กระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดใหมีขึ้น
เพื่อใหความมั่นใจอย างสมเหตุสมผลวา กระบวนการทํางานของหนวยงานตรวจสอบภายใน
มีคุณภาพสามารถตอบสนองความคาดหวังของผูรับบริการในองคกร รายงานผลการตรวจสอบ
ไดรับการยอมรับและเชื่อถือจากผูบริหาร ผูรับการตรวจและผูที่เกี่ยวของ
กระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดใหมีขึ้นเพื่อเปนการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ประกอบดวย การสอบทานหรือการประเมินผลทั้งจากภายในและภายนอกสวนราชการ ดังนี้
1. การสอบทานหรือการประเมินผลภายใน (Internal Review)
1.1 การกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา เปนการดําเนินการ
เพื่อใหมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในในขั้นตอนตาง ๆ เปนไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริย ธรรมของผูต รวจสอบภายในของสว นราชการ และ
เปนไปตามนโยบาย รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในที่กําหนดไว
1.2 การสอบทานหรือประเมินคุณภาพที่จัดขึ้นภายในหนวยงานตรวจสอบภายใน
(การประเมินตนเองของหนวยงานตรวจสอบภายใน (Self - Assessment)) หรือประเมินโดย
คณะทํางานหรือบุคคลที่อยูภายในสวนราชการเดียวกันที่มีความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและ
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ซึ่งควรจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนแตละงวดหรือ
เปนระยะ ๆ
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2. การสอบทานหรือการประเมินผลภายนอก (External Review)
เป น การประเมิ น คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านโดยผู มี ค วามรู ความสามารถและ
ประสบการณ ด า นการตรวจสอบภายในและมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส ว นราชการ
รวมทั้งเปนผูที่มีความเปนอิสระและไมมีสวนไดสวนเสียกับสวนราชการ การประเมินผลภายนอก
ควรดําเนินการอยางนอยทุก 5 ป รวมทั้งตองมีการรายงานตอหัวหนาสวนราชการอยางเปนทางการ
ถึงผลการประเมินคุณภาพดวย
การจัดใหมีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน จะชวยใหหนวยงานตรวจสอบ
ภายในและผูตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบตอคุณภาพของการปฏิบัติงานใหเปนที่นาเชื่อถือ
และไดรับการยอมรับจากบุคคลตาง ๆ ยิ่งขึ้น
การเสริมสรางระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ
ตามที่ ม าตรฐานการตรวจสอบภายในของส ว นราชการ กํ า หนดให ห น ว ยงาน
ตรวจสอบภายในควรจัดใหมีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยใหมีการสอบทานหรือ
การประเมินผลจากภายในและภายนอกสวนราชการนั้น กรมบัญชีกลางไดเตรียมความพรอมใหกับ
หนวยงานตรวจสอบภายในที่จะเขาสูระบบการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอก
สวนราชการ โดยจัดทําโครงการเสริมสรางระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายในของสวนราชการขึ้น
เพื่อสนับสนุนและผลักดันใหหนวยงานตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายในใหความสําคัญ
กับคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และไดทบทวนการปฏิบัติงานที่ผานมาวาเปนไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการมากนอยเพียงใด มีปญหาอุปสรรคในเรื่องใดบาง
และนําไปหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น ในอันที่จะ
ทําใหการทํางานมีคุณภาพเปนที่เชื่อถือและยอมรับของผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ การดําเนินการ
เสริมสรางระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายในดังกลาว ไดดําเนินการดังนี้
1. จัดใหมีทีมงานเสริมสรางระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบดวย
บุคลากรของกรมบัญชีกลางที่มีความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในของส ว นราชการ ทํ า หน า ที่ ใ ห คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า และสอบทานการปฏิ บั ติ ง านของ
หน ว ยงานตรวจสอบภายในร ว มกั บ ผู ต รวจสอบภายใน เพื่ อ หาแนวทางการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานฯ ยิ่งขึ้น
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2. กําหนดกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้
2.1 รวบรวมและศึ ก ษาสภาพแวดล อ มการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในของ
หน ว ยงานตรวจสอบภายใน โดยอาศั ย แบบสอบถามและแบบประเมิ น ตนเองของหน ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน
2.2 ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานตรวจสอบภายใน
โดยการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของและสอบทานการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ดานการบริหารงาน ดานกระบวนการตรวจสอบ และดานบุคลากร
2.3 ศึกษา วิเคราะหและสรุปแนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยการจัดประชุมและจัดอบรม/สัมมนา
2.4 จั ด ทํ า รายงานผลการเสริ ม สร า งระบบคุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน และเสนอตอหัวหนาสวนราชการ
อยางไรก็ตาม เพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการมีแนวทาง
การเสริมสรางระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่เปนแนวทางเดียวกัน ในอันที่จะเปนการเตรียม
ความพรอมในการเขาสูระบบการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอก จึงไดกําหนด
วิธีการดําเนินการเสริมสรางระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยละเอียดไวในสวนที่ 2 และ
สวนที่ 3 ตอไป

การเสริมสรางระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ

กรมบัญชีกลาง

