คำนำ
ด้ว ยส ำนั กงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ กระทรวงกำรคลั ง โดยคณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรดำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ ปี 2549 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน ในส่วนของกำร
ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนควรมีกำรจัดทำแนวทำงกำรตรวจสอบเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนทุกครั้งหรือเรียกว่ำ
“คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านของแผนกตรวจสอบภายใน” ซึ่ ง อย่ ำ งน้ อ ยต้ อ งครอบคลุ ม ถึ ง บทบำทและควำม
รับผิดชอบ มีแนวคิดในกำรตรวจสอบสมัยใหม่ แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและกำรสอบทำนงำน เช่น ขั้นตอน
กำรดำเนินงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ กำรจัดทำรำยงำนบันทึกและจัดเก็บเอกสำร
กำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ กำรฝึกอบรม กำรวัดดัชนีผลงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน คู่มือกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน ควรได้รับกำรสอบทำน / ปรับปรุงอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และได้รับกำร
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ที่สอดคล้องกับคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยในของรัฐวิสำหกิจ
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ กระทรวงกำรคลัง ฉบับปรับปรุง ปี 2555 นั้น
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรนโยบำยรั ฐ วิ ส ำหกิ จ
กระทรวงกำรคลัง เกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน แผนกตรวจสอบภำยใน องค์กำรตลำด
กระทรวงมหำดไทย จึงได้สอบทำน/ปรับปรุง “คู่มือการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายใน” เพื่อให้ผู้
ตรวจสอบภำยในขององค์กำรตลำด กระทรวงมหำดไทย ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง ชัดเจน
และเป็นบรรทัดฐำนเดียวกัน เพื่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต่อไป

แผนกตรวจสอบภำยใน
องค์กำรตลำด กระทรวงมหำดไทย
กรกฎำคม 2562
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แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ความหมาย “การตรวจสอบภายใน”
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินอย่างเป็นอิสระ เป็นกลาง และเป็นกิจกรรมใน
การให้คาแนะนาปรึกษา ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการทางาน การตรวจสอบภายใน ช่วย
ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ที่กาหนด โดยจัดให้มีแนวทางที่เป็นระเบียบและมีแบบแผนที่ดีมาใช้ในการ
ประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกากับดูแลกิจการ และ
กาหนดให้มีการสอบทานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้อนุมัติ

แนวคิดในการตรวจสอบสมัยใหม่
1. ตรวจสอบเพื่อ
- พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
- ให้ตรงตามความต้องการของฝ่ายบริหาร
2. ตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ยง
3. ตรวจสอบทั้งระบบ
4. ตรวจสอบโดยให้ผู้รับการตรวจสอบมีส่วนร่วม
5. ตรวจสอบในลักษณะของการขอความร่วมมือ
6. ตรวจสอบในเชิงรุก
- ส่งเสริม/ กระตุ้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
- ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
- ไม่ใช่การแก้ปัญหา

คุณสมบัติผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและด้วยความรับผิดชอบ มีความตั้งใจศึกษางาน ปฏิบัติตามกฎและ
ระเบียบต่าง ๆ มีความรอบรู้ของหน่วยงานที่รับตรวจเป็นอย่างดี ทางานอย่างมีแผนงาน มีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ ปั ญหาและข้อมูล ต่าง ๆ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล ต่าง ๆ เพื่อประมวลเหตุการณ์และ
สามารถให้ข้อเสนอแนะและคาปรึกษาเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ผู้ตรวจสอบภายในควรมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ดังนี้
- คุณวุฒิขั้นต่า ระดับปริญญาตรี
- มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และ
คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
- มีความรู้ในการปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

-2-

จรรยาบรรณสาหรับผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในควรมีหลักจรรยาบรรณ 4 ประการที่พึงปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ความซื่อสัตย์ ผู้ตรวจสอบทุกคนต้องแสดงความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานทุกเรื่องที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจในทุกกิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ดาเนินการ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และด้วยความรับผิดชอบ ปฏิบัติตาม
กฎหมายและเปิดเผยข้อมูลตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ และวิชาชีพ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วน
ร่วมกับการกระทาใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรืออาจทาให้องค์กร หรือวิชาชีพเกิดความเสื่อมเสีย ให้ความ
เคารพและส่งเสริมวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณขององค์กร
2. ความเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานหรือดาเนิน
กิจกรรมทุกกิจกรรม โดยปราศจากอิทธิพลหรือการคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ คานึงถึงความรู้สึกของ
บุคคลอืน่ ต้องแสดงความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น การแสดงความเห็น การรวบรวม
ข้อมูล การประเมินและการรายงานในกิจกรรมที่ตนปฏิบัติงาน ด้วยการไม่รับสิ่งของหรือผลตอบแทนใด ๆ
ที่จะทาให้ขาดความเที่ยงธรรมในการใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติหน้าที่ มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่รับทราบ
จะได้ไม่เกิดการเข้าใจผิดในรายงานการตรวจสอบ
3. ความรู้ความสามารถ ผู้ตรวจสอบภายในควรใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ และไม่ควรยอมรับหรือปฏิบัติงานที่ตนเองไม่มีความรู้ ความสามารถยกเว้นจะ
ได้รับคาแนะนาและได้รับการสนับสนุนให้มีความรู้ ความสามารถที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ด้วยการ
พัฒนาความเชี่ย วชาญ ประสิทธิผ ลและคุณภาพของการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา ปฏิบัติหน้าที่โดยยึด
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ
รัฐวิสาหกิจ
4. การรักษาความลับ ผู้ตรวจสอบภายในควรเก็บรักษาข้อมูลที่ตนได้รับในการปฏิบัติงาน
และไม่ควรเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอานาจ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตาม
กฎหมายหรือตามวิชาชีพที่พึงกระทา ข้อมูลอันเป็นความลับที่ได้รับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ ควรนาไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ด้วยการระมัดระวังรอบคอบในการใช้ข้อมูลและรักษาข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือในรูปอื่นที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ
ขององค์กร

วัตถุประสงค์การตรวจสอบภายใน
1. เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อแนะนาที่เป็นประโยชน์ด้วยความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม โดยเพิ่มมูลค่าใน
กระบวนการดาเนินงานขององค์การตลาด การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและกิจกรรม
ต่าง ๆขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน
ระเบียบปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่ามีการกาหนดและประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงที่สาคัญ
นาไปสู่ระบบการควบคุมภายในที่ดี ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็นไปตามนโยบาย
และเป้าหมายขององค์การตลาด
3. เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าข้อมูลทางการเงิน การบริหารงาน และการดาเนินการที่
สาคัญมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยสอบทานและประเมินกระบวนการในการปฏิบัติงานความ
น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน การบริหารงาน และความเพียงพอของการควบคุมภายใน
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ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน คือการสอบทานกระบวนการในการปฏิบัติงาน
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ระเบียบวิธีปฏิบัติ และการกากับดูแลขององค์การตลาด
ที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น เพื่อ
1. ให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า
2. ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
การกากับ ดูแลการดาเนิ น งานของทุกกิจกรรม ระบบสารสนเทศ ความเสี่ ยงจากการทุจริต และความ
เพียงพอของมาตรการในการบริหารจัดการองค์กร
3. ให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลการดาเนินงานมีความครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้
4. ให้มีการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด รวมทั้งลดโอกาสในการนาไปสู่การทุจริต
5. ให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องตามนโยบาย มาตรฐาน วิธีปฏิบัติงาน ระเบียบข้อบังคับขององค์การ
ตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ให้คาแนะนาแก่ผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ การบริหารความ
เสี่ยง และการควบคุมภายใน
การปฏิบั ติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะค้นพบการ
ทุจริต แต่เป็นเพียงการประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารกาหนด เพื่อป้องกัน
หรือลดโอกาสการเกิดทุจริตเท่านั้น ทั้งนี้ฝ่ายบริหารของหน่วยรับตรวจเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อ
การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต
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โครงสร้างแผนกตรวจสอบภายใน
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการ
องค์การตลาด

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ผู้อานวยการ
องค์การตลาด
แผนก
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
(นักตรวจสอบภายใน 7)

(

นักตรวจสอบภายใน 6

นักตรวจสอบภายใน 5

นักตรวจสอบภายใน 4
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บุคลากร
ปัจจุบันบุคลากรในแผนกตรวจสอบภายใน ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย
นักตรวจสอบภายใน ระดับ 7
1
อัตรา
นักตรวจสอบภายใน ระดับ 6
1
อัตรา
นักตรวจสอบภายใน ระดับ 5
1
อัตรา
นักตรวจสอบภายใน ระดับ 4
1
อัตรา

มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในนับเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยมีมาตรฐานสากลที่
กาหนดโดยสถาบันวิชาชีพ เรียกว่า สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่กากับดูแล กาหนดมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรม เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติมาตรฐานการตรวจสอบภายในเป็นการ
กาหนดข้อปฏิบัติหลักๆ ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน ดังนี้
1. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ ประกอบด้วย
1. การกาหนดถึงวัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของงานตรวจอย่างเป็นทางการ
ไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางปฏิบัติงานที่สาคัญของหน่วย
ตรวจสอบภายใน
2. การกาหนดถึงความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
3. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ
4. การสร้างหลักประกันคุณภาพและการปรั บปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้
ครอบคลุมทุก ๆ ด้านและติดตามดูแลประสิทธิภาพของงาน
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน กล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. การบริหารงานตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรบริหารงานตรวจสอบภายใน
ให้เกิดสัมฤทธิ์ภาพ เพื่อให้งานตรวจสอบภายในให้เ กิดสัมฤทธิ์ผลมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถสร้างคุณค่า
เพิ่มกับองค์กร
2. ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน คือ การประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานขององค์กรให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบโดยการควบคุมและการ
กากับดูแล
3. การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ควรจัดทาแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมายทั้งในด้านการให้หลักประกันและการให้คาปรึกษา โดยคานึงถึง
- วัตถุประสงค์ของงานและวิธีการดาเนินงานตรวจสอบภายใน อันจะทาให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผล
- ความเสี่ยงที่สาคัญ ๆ ที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จ และความเสี่ยงที่อยู่ในระดับยอมรับได้
- ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุม เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

-6- โอกาสในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้ดีขึ้น
1. การปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวม วิเคราะห์ ประเมิน และ
บันทึกข้อมูลให้เพีย งพอต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่าง
มีคุณภาพ
2. การรายงานผลการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงานอย่าง
ทันกาล โดยรายงานดังกล่าวประกอบด้ วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต การสรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ด้วยความถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน
รวมทั้งควรเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
3. การติดตามผล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรกาหนดระบบการติดตามผลว่าได้
มีการนาข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติงานจริง
4. การยอมรับสภาพความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรนาเรื่องความเสี่ยงที่
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขหารือกับผู้บริหาร

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานในประเด็นที่เกี่ยวกับความ
เชื่อถือได้และความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลทางการเงินและการดาเนินงาน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน
และดูแลการใช้ทรัพยากรทุกประเภท การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
นโยบายและสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินผล และเสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัด
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน มีภาระหน้าที่ไม่ขัด ต่อความเป็นอิสระ และ
ความซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
1. จัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี โดยใช้แนวทางการจัดทาตามความเสี่ยง ซึ่งหมายรวมถึง
ความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน รวมทั้งในกรณีที่มีการทบทวนแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบประจาปี
2. ปฏิบั ติงานตามที่กาหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจาปีตามที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบร้องขอ
3. สอบทานและประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการ
กากับดูแลองค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
4. ให้ ค าแนะน าปรึ ก ษา เสนอแนะวิ ธี ห รื อ มาตรการในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแก่ฝ่ า ยบริ ห ารของ
องค์การตลาด และหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติ งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผ ล ประหยัด
ป้องกันการทุจริต และมีการกากับดูแลกิจการที่ดี
5. นาเสนอเป้าหมายการดาเนินงาน แนวทางการวัดผลงาน และรายงานผลการดาเนินงานของ
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ ง แนวโน้ ม และแนวปฏิ บั ติ ใ หม่ ๆ ในการตรวจสอบภายใน ต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
6. หารือขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และองค์กรกากับดูแลอื่น ประสานงานเพื่อการ
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
7. สอบทานและรายงานความเชื่อถือครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน

-78. ตรวจสอบหน่ ว ยงานต่า ง ๆ ภายในองค์ การตลาด เพื่ อให้ มั่ นใจได้ ว่า มีการด าเนินการ ตาม
นโยบาย แผนงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติงานขององค์การตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. สรุปผลการตรวจสอบ และพิจารณาร่วมกับผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่ตรวจพบ เพื่อชี้แจง หารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและข้อบกพร่องที่ตรวจพบ และมาตรการแก้ไขปรับปรุง ก่อนที่
จะเสนอในรายงานการตรวจสอบ
10. ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ
เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างถูกต้อง
11. มีการเปิดเผยปัจจัยที่บ่งชี้การทุจริต และเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบให้องค์การตลาดมี
การสืบสวนสอบสวนต่อไปตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตเป็นสาคัญ
12. รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สรุปประเด็นสาคัญที่พบ
จากการตรวจสอบระหว่างงวด และประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ อานวยการ
องค์การตลาด รายไตรมาส และรายปี
13. หั ว หน้ า หน่ ว ยตรวจสอบภายใน ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาและอบรมความรู้ ทั ก ษะ และ
ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์สูงสุดขององค์กร
โดยเป้าหมายในการอบรมนาไปสู่การได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายใน
14. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ควรจัดให้มีการประเมินตนเองเป็นประจาทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า
การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งให้มีการ
สอบทานคุณภาพของงานตรวจสอบภายในตามความเหมาะสมโดยให้มีการประเมินจากบุคคลภายนอกที่
เป็นอิสระอย่างน้อยทุก 5 ปี
15. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ต้องจัดให้มีกระบวนการสาหรับผู้ตรวจสอบภายใน ในการ
เปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตหรือการประพฤติไม่เหมาะสม
ความรับผิดชอบ
หั ว หน้ า หน่ ว ยตรวจสอบภายใน มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ฝ่ า ยบริ ห าร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่
1. ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบสารสนเทศของ
องค์การตลาด การควบคุมภายในกิจกรรมต่าง ๆ และการบริหารความเสี่ยง ภายใต้ภารกิจ และขอบเขต
การปฏิบัติงานตรวจสอบที่กาหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. รายงานประเด็นสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การตลาด และ
ประเด็นสาคัญที่พบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมนั้น ๆ
3. ให้ คาปรึ กษาและคาแนะน าแก่ผู้ บริห าร หน่ว ยรับตรวจ และหรือหน่ว ยงานต่าง ๆ ภายใน
องค์การตลาด เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร และให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ประหยัด และมีการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยคานึงถึงประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
4. เสนอข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้า และผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจาปี และ
ความเพียงพอของทรัพยากรที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
5. ประสานงาน และกากับดูแล การติดตามและการควบคุมอื่น เช่น การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ กฎหมาย หลักจรรยาบรรณ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยและการสอบบัญชี เป็นต้น

-86. ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบตามแนวทางการตรวจสอบ โดยกาหนด
ขอบเขตของงานตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบตามที่กาหนดไว้ มีการรวบรวมหลักฐานที่เพียงพอ
อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานตามแนวทางการตรวจสอบที่กาหนดขึ้นไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะค้นพบ
ทุจริตได้ และผู้ตรวจสอบภายในไม่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อค้นหาทุจริต
7. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ผลกระทบต่อขอบเขต คุณภาพของการ
รายงาน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเห็นว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และหากคณะกรรมการตรวจสอบยอมรับข้อจากัดนี้ ให้บันทึกผลการ
หารือไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
8. ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณของผู้ ต รวจสอบภายใน ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
ผู้ ต รวจสอบภายในแต่ ล ะคนมี ความรั บ ผิ ด ชอบในการท าให้ มั่ น ใจว่ า ตนเองได้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ ว ย
ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพพุงปฏิบัติ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในควร
1. มีความยุติธรรม และไม่ยอมให้เกิดอคติในการปฏิบัติงาน
2. เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ไม่รับของขวัญ สิ่งจูงใจ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบใด ๆ จากพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ขาย
สินค้าหรือบุคคลภายนอกอื่น
4. พิจารณาและบั นทึกงานที่จ าเป็นต้องดาเนินการเพื่อให้ บรรลุ วัตถุประสงค์การตรวจสอบและ
ปฏิบัติงานตามแนวทางที่ถูกต้อง
5. พิจารณาและบั นทึ กหลั กเกณฑ์ของฝ่ ายบริหารหรือหลั กเกณฑ์อื่ นใดที่ใช้ในการประเมินและ
รายงานข้อตรวจพบ
6. ใช้ความระมัดระวังรอบคอบอย่างสมเหตุสมผลในการรวบรวมหลักฐานที่เพียงพอ เกี่ยวข้องและ
เชื่อถือได้เพื่อประกอบผลการตรวจสอบ
7. ตระหนักถึงโอกาสที่ฝ่ายบริหารหรือผู้ปฏิบัติงานตั้งใจกระทาผิด ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด และละเลย
ก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพ การสูญเสีย ไม่มีความประหยัด ขาดประสิทธิผล เกิดความล้นเหลวในการ
ปฏิบัติตามนโยบายและความขัดแย้งของผลประโยชน์
8. มีความรู้ที่เพียงพอในการกาหนดปัจจัยบ่งชี้การทุจริต
9. เปิดเผยปัจจัยที่บ่งชี้การทุจริตและเสนอแนะให้มีการสืบสวนสอบสวนต่อไปตามความเหมาะสม
10. เปิดเผยข้อเท็จจริงที่มีสาระสาคัญ หากพิจารณาแล้วว่าถ้าไม่เปิดเผยอาจทาให้เกิดความเข้าใจผิด
ในรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน หรืออาจทาให้พิจารณาได้ว่าเป็นการปกปิดความผิดตามกฎหมาย
11. เปิดเผยในรายงานในกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
12. ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับมาจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
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ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบอื่น หน่วยงานกากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบอื่น
1. หากผู้ตรวจสอบภายในจาเป็นต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้ตรวจสอบขององค์กรอื่น (เช่น ผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัทเครือข่าย หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง) ควรกาหนดบทบาทและความรับผิดชอบ
ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนและลงนามโดยคณะกรรมการตรวจสอบของแต่ละฝ่ าย หากเป็นไปได้ควรจัดให้ มี
ข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกันหรือข้อตกลงการใช้ประโยชน์ของการปฏิบัติงานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชี (สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหรือผู้สอบบัญชี)
1. ผู้ตรวจสอบภายในควรประชุมหารือกับผู้ สอบบัญชีอย่างสม่าเสมอ เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการ
ตรวจสอบ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความซ้าซ้อนของการปฏิบัติงานในกิจกรรมหรือ
วัตถุประสงค์เดียวกัน โดนเฉพาะอย่างยิ่งการที่ผู้สอบบัญชีสามารถใช้งานของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อแสดง
ความเห็นหรือเป็นส่วนหนึ่งของงานสอบบัญชีได้โดยไม่กระทบต่อความอิสระ หรือไม่ทาให้การใช้วิจารณญาณ
ของผู้สอบบัญชีเบี่ยงเบนไป การหารือเป็นการทาความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเทคนิคในการตรวจสอบ แนว
ทางการตรวจสอบ และการประสานงานในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้สอบบัญชี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรขอ
คาแนะนาหรือประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาหาแนวทางในการดาเนินการแก้ไข
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานกากับดูแล
1. หากหน่ วยงานกากับดูแลอื่นที่ มีหน้ าที่ในการปฏิบั ติงานตรวจสอบเพื่ อให้ ความเชื่อมั่นเข้ามา
ปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสอบการบริหารงาน หรือการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ หัวหน้าตรวจสอบภายใน
ควรหารือเพื่อพิจารณาว่าหน่วยงานกากับดูแลอื่นจะสามารถใช้ประโยชน์จากผลการตรวจสอบภายในเพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานได้หรือไม่
2. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรกาหนดแนวทางในการขอผลการตรวจสอบจากการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบของหน่วยงานกากับดูแลอื่น เพื่อช่วยในการกาหนดและพิจารณาประเด็นที่มีสาระสาคัญที่เกิดขึ้น
หรืออาจจะเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม
ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ
1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในไม่ควร
เข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนั้น ๆ หรือเฉพาะบางวาระการประชุม เหตุผลของการไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
ร่วมประชุมควรบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
2. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรได้มีการหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการเฉพาะโดยไม่
มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. หั วหน้ าหน่ ว ยตรวจสอบภายในรายงานวั ตถุ ประสงค์ ของการตรวจสอบภายใน อ านาจและ
ภาระหน้าที่ ตลอดจนผลการดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนดไว้ รวมทั้งระบุความเสี่ยงที่สาคัญที่รัฐวิสาหกิจ
เผชิญอยู่ และการควบคุมภายในที่มี การกากับดูแลกิจการและอื่น ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร
สูงสุดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรได้รับสิทธิในการเข้าพบประธานคณะกรรรมการตรวจสอบ เพื่อ
หารือประเด็นต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
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ตรวจสอบภายในเห็นว่าประเด็นดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐวิสาหกิจอย่างร้ายแรง ให้หัวหน้า
ตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา

การสอบทานการดาเนินงานของผู้ตรวจสอบภายใน
การสอบทานกระบวนการในการปฏิบัติงานและประเมินความเพียงพอของนโยบาย ระเบียบวิธี
ปฏิบัติและการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกากับดูแลเพื่อ
1. ประเมินผล และติดตามการดาเนินงานว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิ จที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
2. ระบุและประเมินการบริหารความเสี่ยงในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับ
ของการปฏิบั ติงานของรั ฐ วิส าหกิจ โดยรวมหรือวัตถุประสงค์ ของหน่ว ยงานหรือของกิจกรรมที่ทาการ
ตรวจสอบ
3. ให้คาแนะนาแก่ฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและมีการ
ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
4. ให้เกิดความมั่นใจว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
5. ให้ เกิดความมั่น ใจว่ามีก ารปฏิบัติตามนโยบายที่กาหนด (รวมทั้งการปฏิบัติตามหลั ก
จรรยาบรรณ) ระเบียบวิธีปฏิบัติ กฎหมาย ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
6. ให้มีการดูแลรักษาทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจและผลประโยชน์ต่างๆ มิให้เกิดความสูญเสียรวมทั้ง
เกิดการทุจริต ผิดปกติหรือคอรัปชั่น
7. ให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลบัญชีต่างๆ รวมทั้งรายงานภายใน รายงานภายนอกและกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องมีความครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้
8. เสริมสร้างจริยธรรมและคุณค่าที่เหมาะสมภายในรัฐวิสาหกิจ
9. ให้หลักประกันว่าการบริหารและการจัดการในรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิผลและผู้ปฏิบัติงานมีความ
รับผิดชอบในผลงานตามหน้าที่
10. สื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมไปยังส่วนงานต่างๆ ภายในรัฐวิสาหกิจได้อย่างมี
ประสิทธิผล
11. ประสานงานและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ
ภายในและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิผล

การปฏิบัติงานและการรายงาน
การวางแผนการตรวจสอบภายใน
1. หน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ โดยพิจารณาความเสี่ยงที่อาจทาให้วัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือขององค์กรไม่บรรลุผลตามที่
กาหนดไว้
2. หน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดทาแผนตรวจสอบภายในประจาปี และหารือร่วมกับผู้บริหาร
ระดับสูงเพื่อขอความเห็นในแผนตรวจสอบภายใน รวมถึงข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ที่ควรทาการ
ตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

- 11 3. ผู้บริหารสูงสุดต้องพิจารณาแผนตรวจสอบภายในประจาปีก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่ออนุมัติ
การวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
1. หน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดทาแผนการตรวจสอบในรายละเอียดเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาตามความเสี่ยงในกิจกรรมต่างๆ ที่ทาให้วัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือ
กิจกรรมที่ทาการตรวจสอบไม่บรรลุผลตามที่กาหนดไว้
2. หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยรวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ
บันทึกผลการตรวจสอบ สอบทานผลการตรวจสอบ และจัดทารายงานผลการตรวจสอบ
3. หน่วยตรวจสอบภายในต้องติดตามการปฏิบัติตามรายงานและข้อเสนอแนะที่ได้รายงานไว้อย่าง
สม่าเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติ
ตามที่ได้เสนอแนะไว้
การรายงานและการปิดการตรวจสอบ
1. หน่วยตรวจสอบภายในควรเสนอรายงานผลการตรวจสอบที่ชัดเจน และตรงไปตรงมา ภายใน
เวลาที่เหมาะสมต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีการหารือและนาไปสู่
การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
2. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องเสนอรายงานสรุปประเด็นสาคัญที่พบและ ข้อเสนอแนะเป็น
ลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ความถี่ใน
การรายงานขึ้นอยู่กับความต้องการของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุด
3. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดทารายงานประจาปีเพื่อสรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนงานที่กาหนด ความเสี่ยงที่สาคัญ การควบคุมภายใน การกากับดูแล และเรื่องอื่นๆ ที่ควรนาเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุด
4. รายงานผลการตรวจสอบไม่ควรนาเสนอต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความ
ยินยอมจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

ติดตามผลการตรวจสอบ
1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรกาหนดและจัดให้มีระบบการติดตามการดาเนินการตาม
รายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจว่า ฝายบริหารได้นาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล หรือ
ผู้บ ริห ารระดับสู งยอมรั บความเสี่ ยงจากการไม่ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ข้อตรวจพบจากการ
ติดตามผลควรได้รับการสอบทานจากผู้เกี่ยวข้องหลักก่อนนาเสนอรายงาน
2. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรกาหนดกระบวนการติดตามว่าผู้บริหารองหน่วยรับตรวจได้
พัฒนาระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้มีการควบคุมภายในที่ดีและรัดกุมยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองและ
จัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ได้
3. เมื่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในพบว่ามีความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับเกินกว่าที่องค์การตลาดจะ
ยอมรับได้ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรหารือกับผู้บริหารระดับสูง หากไม่ได้ข้อยุติ ควรนาเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อพิจารณา
4. หากในการติดตามผล มีการเปลี่ยนแปลงความเห็นจะต้องนาเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหลักและผู้ที่
ได้รับรายงานเดิมทุกคน
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การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. ผู้ ต รวจสอบภายใน / บุ ค คลภายนอกหน่ ว ยตรวจสอบภายใน / บุ ค คลภายนอกองค์ ก ร
ต้องเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการเคยเ ป็น
ผู้บริหารในกิจกรรม / หน่วยรับตรวจ ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานตรวจสอบ และความสัมพันธ์ส่วน
บุ คคลกั บ ผู้ บ ริ ห ารกิ จ กรรม/หน่ ว ยรั บ ตรวจอย่ างเป็ นลายลั ก ษณ์ อัก ษรทุก ครั้ ง เสนอต่อ หั ว หน้ าหน่ว ย
ตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาและอนุมัติก่อนปฏิบัติงานตรวจสอบ
2. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน / ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในกิจกรรมที่ตรวจสอบเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม รวมทั้งต้องไม่
ตรวจสอบงานที่ตนเคยทาหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ
3. หากความเป็ น อิส ระหรื อความเที่ยงธรรมถู กกระทบทั้งโดยข้อเท็จ จริง หรื อโดยพฤติกรรม
ที่แสดงให้เห็น ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยรายละเอียดของผลกระทบต่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
และรายงานต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้อานวยการองค์การตลาด ผู้บริหารใน
กิจกรรม / หน่วยรับตรวจ เป็นต้น
4. ผู้ตรวจสอบภายในควรวางแผนมอบหมายงานตรวจสอบภายในเพื่อลดความเสี่ยงจากความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามความเหมาะสม

การพัฒนาและการฝึกอบรม
1. หัวหน้ารัฐวิสาหกิจต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายใน พัฒนาความรู้ ทักษะและ
ความสามารถของตนเอง โดยการเข้าร่วมในการพัฒนาและอบรมทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้ ต รวจสอบภายในควรได้ รั บ การฝึ ก อบรมอย่ า งเหมาะสมในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามความ
รั บ ผิ ด ชอบและด ารงความสามารถทางวิ ช าชี พ โดยเข้ า ร่ ว มในการพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนควรเก็บรักษาบันทึกการเข้าฝึกอบรมของตนเอง
3. ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความรู้ ทักษะและความสามารถอื่นที่จาเป็นและหลากหลายในทุก ๆ
ด้าน รวมทั้งประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบ
4. หั ว หน้ า หน่ ว ยตรวจสอบภายในมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการสรรหาบุ ค ลาก รที่ มี คุ ณ สมบั ติ
คุณลักษณะที่เหมาะสม รวมทั้งการได้รับการอบรมทางวิชาชีพและด้านอื่น ๆ ด้วย
5. หากผู้ ตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม อาจขอคาแนะนาและความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ตามความจาเป็นในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ผู้ตรวจสอบภายในต้องอบรมให้ครบถ้วนตามแผนการฝึกอบรมประจาปีที่กาหนดไว้
7. ควรมีการวิเคราะห์ Competency Gap ของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อจัดทาแผนการฝึกอบรม
สาหรับการพัฒนาทักษะของผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็นแบบแผน
8. การพัฒนาและการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน กาหนดไว้อย่างน้อย 40 ชั่วโมง/คน/ปี
9. หน่วยตรวจสอบภายในควรมีอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพอนุญาต
(The certified Internal Auditor – CIA) หรือวุฒิบัตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

- 13 ตั ว อย่ า งของวุ ฒิ บั ต รวิ ช าชี พ การตรวจสอบภายใน และวุ ฒิ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าชี พ
การตรวจสอบภายใน
หลักสูตร/ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ
ดาเนินการโดยหน่วยงาน สถาบัน สมาคม
1. วุ ฒิ บั ต รผู้ ต รวจสอบภายในวิ ช าชี พ รั บ อนุ ญ าต The Institute of Internal Auditors (IIA)
(The Certified Internal Auditor – CIA)
2. ประกาศนี ย บั ต รการประเมิ น การควบคุ ม ด้ ว ย
ตนเอง (Certification in Control Self Assessment
- CCSA)
3. ประกาศนี ย บั ต รผู้ ต รวจสอบภายในด้ า นการ
บริหารการเงิน (Certified Financial Service
Auditor – CFSA)
4. Certified Government Auditing Professional
– CGAP
5. ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต (Certified Public สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Accountant - CPA)
6. Certified Fraud Examiners - CFE
Association of Certified Fraud Examiners
(ACFE)
7. Certified Bank Auditor - CBA
The Bank Administration Institute (BAI)
8. วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายใน ระบบสารสนเทศรับ Information Systems Audit and Control
อนุญาต (Certified Information Systems Auditor Association (ISACA)
- CISA)
9. Certified Information Security Management CISM
10. Certified Information Systems Security International Information Systems Security
Professional - CISSP
Certification Consortium ((ISC)2)
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บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการทุจริต
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในควรเป็นผู้ที่มีความรู้และใช้วิจารณญาณในการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ ประกอบ
วิชาชีพที่จะสามารถบ่งชี้ร่องรอยการทุจริต แต่ทั้งนี้ไม่จาเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการสืบหาหรือสอบสวนการทุจริตโดยตรง การทุจริตนับเป็นอุปสรรคสาคัญในการใช้ทรัพยากร
ขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไม่ว่าองค์กรนั้นจะมีระบบควบคุมภายในที่ดีเลิศ
เพียงใดอย่างไรก็ตาม โดยขอบเขตและความรับผิดชอบนั้น ผู้ตรวจสอบภายในไม่มีห น้าที่ในการค้นหาหรือ
ป้ องกั น การทุจ ริ ตแต่ ผู้ ตรวจสอบภายในจะต้อ งมีค วามรั บผิ ด ชอบในการตรวจสอบและประเมิน ความ
เพียงพอของมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดโดยฝ่ายบริหาร ตลอดจนต้องมีความระมัดระวังในการรับรู้
ที่ร วดเร็ ว และแม่น ย าถึงสั ญญาณเตือนหรือข้อบ่งชี้ที่การทุจริตอาจเกิด ขึ้นเนื่องจากบทบาทหนึ่งของผู้
ตรวจสอบภายในคื อ ผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาแก่ ฝ่ า ยบริ ห ารในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานและเพิ่ ม
ประสิทธิผลตลอดจนดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ดังนั้นการเรียนรู้และเข้า ถึงมูลเหตุ
ของการทุจริต การทาความเข้าใจถึงแนวทางป้องกันและวิ ธีปฏิบัติเมื่อเกิดการทุจริตจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในสามารถจัดการกับการทุจริตได้ดียิ่งขึ้น

การตรวจสอบการทุจริต
1. ผู้ตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
ตามแนวทางการตรวจสอบที่กาหนดไว้ โดยใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญพิจารณาถึงความเสี่ยง ปัจจัยที่ทา
ให้เกิดการทุจริต และผลกระทบกรณีเกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม การ
ปฏิบัติงานตามแนวทางการตรวจสอบที่กาหนดนั้นไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะค้นพบการทุจริตได้ และ
ผู้ตรวจสอบภายในไม่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อค้นหาทุจริต
2. ผู้ตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบในการช่วยป้องกันการทุจริตโดยการสอบทานและประเมิน
ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมิน
ความเสี่ยงจากการทุจริต การสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริต และ
การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบหรือระบบในการปฏิบัติงานที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน การ
ประเมินประสิทธิผลของระบบการสื่อสารและสารสนเทศ และประเมินกิจกรรมการติดตามผล
3. การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารในหน่วยงานในรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งผู้บริหารระดับสูงอาจแต่งตั้งคณะทางานที่รับผิดชอบในการค้นหาและป้องกันการทุจริตที่เป็นอิสระขึ้น
ภายในรัฐวิสาหกิจ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะทางานที่มีความเป็นอิสระขึ้น ควรกาหนดความสัมพันธ์
ระหว่างหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในกับหัวหน้าคณะทางานค้นหาและป้องกันการทุจริตไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร โดยต้องแบ่งขอบเขตงานให้ชัดเจน
4. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ
ความจาเป็นในการสืบสวนในรายละเอียดและการปรับปรุงการควบคุมภายในหากพบการทุจริตหรือข้อ
สงสัยหรือข้อสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญในระบบการ
ควบคุมภายใน และประเมินผลกระทบที่มีต่อความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการกากับดูแล

- 15 5. ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในพบข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการ
ปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ให้รายงาน
พร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อแจ้งต่อผู้บริหารสูงสุดต่อไป
ในกรณีหน่วยตรวจสอบภายในพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทาที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างร้ายแรง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต
หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน ให้รายงานพร้อมความเห็นต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดทันที เพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจต่อไป

ตัวอย่างการทุจริต
1. การใช้ทรัพย์สินขององค์กรในทางที่ผิด หรือการยักยอกทรัพย์สินขององค์กร
2. การโยกย้ายถ่ายเทสินทรัพย์ หรือความตั้งใจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดหรือการปรับเปลี่ยน
วิธีการบันทึกบัญชี หรือการแก้ไขเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการจัดทางบการเงิน โดยการตกแต่ง การปลอ ม
หรือการเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือหลักฐานทางบัญชี
3. การบิดเบือน หรือเจตนาบิดเบือนเหตุการณ์ รายการ หรือข้อมูลสาคัญอื่นๆ ที่ใช้ในการ
บันทึกหรือจัดทางบการเงิน โดยการบันทึกรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง การปกปิดรายการหรือละเว้นการ
บันทึกรายการในบัญชี หลักฐาน หรือเอกสาร
4. ความตั้งใจที่จะบิดเบือน หรือการพยายามตีความนโยบายบัญชีต่างๆ ที่ใช้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับจานวนเงิน การแยกประเภทรายการและการนาเสนอหรือการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้
เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ต้องการ

ลักษณะการทุจริต
1. การยักยอกทรัพย์สิน เป็นลักษณะการทุจริตที่เป็นการลักลอบนาทรัพย์สินของ
องค์กรไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของกลุ่มตน เริ่มต้นแต่สิ่งเล็กๆ น้อยๆ จนถึงการยักยอก
ทรัพย์สินที่สาคัญ
2. การรับสินบนและการการติดสินบน เป็นลักษณะการทุจริตที่พนักงานเจ้าหน้าที่
หรือผู้บริหาร รับผลประโยชน์จากผู้ใดผู้หนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยให้ประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน
โดยขัดต่ออานาจหน้าที่

สาเหตุของการทุจริต
1. โอกาส (Opportunity) จากการตรวจพบและสัมภาษณ์คนที่ทาผิด จะพบว่าคน
เหล่านั้นมักไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทาความผิดในเบื้องแรกเลย หากแต่องค์กรหรือระบบเปิดโอกาสให้มีการ
กระทาผิดได้อย่างง่ายดาย ความโลภจึงอาจทาให้คนดีๆ กระทาความผิดได้ เหตุการณ์ที่เปิดโอกาสให้กระทา
การทุจริต เช่น
- ระบบการควบคุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือมีระบบการควบคุมที่ไม่เพียงพอ
- การไม่มีการกากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหลาย เช่น
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ พนักงาน หรือองค์กรกากับดูแลต่างๆ
- การที่องค์กรมีการกระจายการปฏิบัติงานไปตามพื้นที่ต่างๆ อย่างกว้างขวาง
เช่น มีสาขาหรือมีบริษัทลูกกระจายในพื้นที่ต่างๆ จนทาให้การกากับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานไม่ทั่วถึง
- การที่ อ งค์ ก รมี พ นัก งาน หรื อ ผู้ บ ริ ห ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด เห็ น หรื อ การ
กระทาของบุคคลในองค์กร หรือการให้อานาจในการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับหรือการควบคุมต่างๆ เป็นต้น

- 16 2. สิ่งจูงใจหรือความกดดัน (Incentive and Pressure) สิ่งจูงใจที่อาจทาให้คนสุจริต
กลายเป็นคนกระทาความผิดโดยเจตนา (ทุจริต) ได้ เช่น
- การที่องค์กรให้เงินเดือนหรือผลประโยชน์แก่พนักงานต่าเกินไป
- การกาหนดขั้นเงินเดือนหรือการขึ้นเงินเดือนโดยขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงาน
ขององค์กรเป็นสาคัญ
- ความกดดันจากหัวหน้างานหรือผู้บริหาร
- การที่องค์กรหรือผู้บริหารไม่เห็นคุณค่าความสาคัญของพนักงานในทุกระดับ
- การที่พนักงานมีหนี้สินส่วนตัว หรือมีความกดดันทางครอบครัว
3. ทัศนคติ ความมีเหตุผล (Rationalization) บ่อยครั้งที่ผู้สุ จริตสามารถกระทาการ
ทุจริตได้เมื่อมีโอกาสหรือเมื่ออยู่ในสถานการณ์กดดัน ยิ่งแรงกระตุ้นหรือความกดดันมากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งทา
ให้บุคคลใดสามารถกระทาการทุจริตได้มากเท่านั้น การที่จะระบุบุคคลหนึ่งบุคคลใดสามารถกระทาการ
ทุจริตหรือการระบุว่าผู้บริหารคนใดหรือพนักงานคนใดจะกระทาการทุจริตหรือไม่นั้น โดยดูจากภายนอก
เพียงอย่างเดียวเป็นเรื่องยาก โดยธรรมดาแล้วผู้ที่มีส่วนร่วมในการทุจริตย่อมต้องทาการปกปิดการทุจริตนั้น
อย่างเต็มที่ รวมทั้งพยายามเก็บซ่อนหลักฐานเอกสารต่างๆ จากผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งภายในและภายนอก
รวมถึงบุคคลอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอยู่แล้ว การปกปิดการทุจริตอาจจะกระทาโดย
- ปกปิด ซ่อนเร้นหลักฐานต่างๆ
- การไม่ตอบสนองต่อการขอข้อมูลเพิ่มเติมของฝ่ายอื่นๆ
- การปลอมแปลงเอกสาร
- การร่วมมือกันระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอกในการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
- ผู้บริหารไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมที่มีอยู่และละเลยการกากับดูแลให้ผู้อื่นกระทาตาม

ความพยายามในการป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบจากการทุจริต
1. ระบบการกากับดูแลองค์กร (Corporate Governance) ที่ดีมีประสิทธิภาพ การ
กากับดูแลที่ดีต้องมีการสร้างสมดุลของอานาจอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการองค์กรและฝ่ายบริหาร
และให้ ความสาคัญในเรื่ องของความซื่อสั ตย์ (Integrity) ความมีอิสระ (Independence) ความโปร่งใส
(Transparency) และความรับผิดชอบ (Accountability) การกากับดูแลกิจการที่ดีมีประสิทธิภาพนอกจาก
จะทาให้กิจการมีระบบการบริหารและการจัดการที่ดีมีคุณภาพแล้ว
ยังสามารถป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้บ้าง โดยเฉพาะการทุจริตที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงานระดับสูงและผู้บริหาร
2. ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการป้องกันและตรวจพบ
การทุจริตและข้อผิดพลาด โดยการนาระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอมาใช้อย่างต่อเนื่อง
ระบบดังกล่าวจะลดโอกาสการทุจริตและข้ อผิดพลาดแต่ไม่สามารถจัดการทุจริตและข้อผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ในองค์ประกอบการควบคุมภายในที่ดีจึงเน้นองค์ประกอบในเรื่องสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมส่วนที่สาคัญที่สุดคือ ผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่ระดับล่าง ระดับกลาง ระดับสูง ต้องทาเป็นตัวอย่างใน
เรื่องการมีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ
3. การบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่จะทาให้องค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร และ
บุคคลอื่นๆ ขององค์กรสามารถระบุถึงเหตุการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ
องค์กร เพื่อหามาตรการตอบสนองและจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ภายในกรอบระดับที่ยอมรับได้ว่าจะ
ไม่มีผลกระทบรุนแรงต่อการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ภายใต้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมี
กระบวนการที่สาคัญในการระบุถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นๆ การ
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ความเสี่ ย งซึ่ ง รวมถึ ง การติ ด ตามประเมิ น ผลความสามารถในการป้ อ งกั น และค้ น หารายการทุ จ ริ ต
ข้อผิดพลาดและการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
4. ระบบการควบคุมภายใน เป็นระบบที่ผู้บริหารสร้างและจัดให้มีขึ้นเพื่อ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติ ง านและลดความเสี่ ย งจากลั ก ษณะธุ ร กิ จ ระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสม ย่ อ ม
ประกอบด้วยการควบคุม ทั้งในด้านการป้องกัน (Preventive Control) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการลด
โอกาสและแรงจูงใจในการกระทามิชอบและการทุจริตให้น้อยลง การสร้างระบบควบคุมภายในที่ดีควรมี
หลักเกณฑ์การแบ่งแยกหน้าที่ การแบ่งแยกหน้าที่การทางานระหว่างพนักงานเป็นหลักเบื้องต้นที่สาคัญ
อย่างหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่ดี เช่น คนสั่งจ่ายกับคนอนุมัติสั่งจ่ายและคนจ่ายเช็คได้มีการแยก
ออกจากกั น นอกจากนี้ ใ นระบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี ย่ อ มมี ก ระบวนการติ ด ตามประเมิ น ผลหาก
กระบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารย่อมจะได้รับรายงานและรับทราบถึงสาเหตุของข้อบกพร่อง
หรื อ สถานการณ์ ที่ ไ ม่ ช อบมาพากลได้ ทั น ท่ ว งที รวมทั้ ง สามารถปรั บปรุ ง ระบบในเชิ ง ป้ อ งกั น ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ฝ่ายตรวจสอบภายในมักเป็นส่วนสาคัญส่วน
หนึ่งของกระบวนการ
5. การคัดเลือกบุคลากร การคัดเลือกบุคลากรต้องมีการตรวจสอบประวัติ รวมถึงการ
ตรวจสอบประวัติการก่ออาชญากรรมหรือการกระทาผิดทางด้านจรรยาบรรณสาหรับตาแหน่งงานที่สาคัญๆ
6. การตรวจสอบระหว่างกัน องค์กรควรวางกระบวนการทางานที่สามารถทาให้เกิดการ
ตรวจสอบระหว่างพนักงานในองค์กรกับบุคคลภายนอกองค์กร หรือระหว่างพนักงานด้วยกันเองได้ จะช่วย
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตได้และลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต เพราะหากจะกระทาการทุจริตต้อง
ได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลายคนหรือหลายกลุ่ม
7. มีข้อบังคับทางจรรยาบรรณ ความประพฤติ เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน การที่องค์กรมีกฎข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติทางด้านจรรยาบรรณ ทาให้
ทราบว่าสิ่งใดควรปฏิบัติหรือสิ่งใดไม่ควรปฏิบัติ
8. แนวทางการปฏิบัติงานของผู้บริ หาร องค์กรควรกาหนดข้ อบังคับทางวินัย รวมถึง
กระบวนการสื่อสารในเรื่องการกระทาความผิด โดยเจตนาของผู้บริหารและพนักงานในองค์กรอย่างชัดเจน
พนักงานทุกคนควรจะรับทราบถึงบทลงโทษทางวินัยที่เกิดขึ้นหากมีการกระทาการทุจริต รวมทั้งทัศนคติ
อย่างแรงกล้าของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต จะช่วยทาให้คนในองค์กรลดการกระทาผิดลงได้อย่างมาก
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ขั้นตอนการดาเนินการของผู้ตรวจสอบภายใน
1. ก่อนเริ่มงานตรวจสอบ

งานขั้นนี้เป็นเรื่องการวางแผนการตรวจสอบประกอบด้วย
- การวางแผนการตรวจสอบระยะยาว 3-5 ปี เพื่ อให้ เห็ นความต่ อเนื่องของการ
ตรวจสอบแต่ละส่วนงานในองค์การตลาด
- การวางแผนการตรวจสอบประจาปี ซึ่งกาหนดให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบ
ระยะยาว
- การวางแผนงานตรวจสอบ กาหนดกิจกรรมและระยะเวลาที่ตรวจสอบให้สอดคล้อง
กับแผนการตรวจสอบประจาปี
การวางแผนดังกล่าวข้างต้น จาเป็นต้องมีการสารวจข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่ รับตรวจ
เพื่อนาไปประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ทราบระดับของความเสี่ยง และนาผลประเมินไป
กาหนดแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง

2. ระหว่างดาเนินการตรวจสอบ
การมอบหมายงานตรวจสอบต้ อ งมี การท าเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั กษร ในการด าเนิ น การ
ตรวจสอบควรจัดทากระดาษทาการตรวจสอบ เพื่อบันทึกวิธีการและรายละเอียดการตรวจสอบ หากพบ
ข้อควรปรับปรุงควรแจ้งหน่วยงานรับตรวจ และทบทวนผลการตรวจสอบกับหน่วยงานรับตรวจให้เป็นที่
เข้าใจตรงกัน โดยบันทึกความเห็นของผู้บริหารหน่วยรับตรวจไว้ประกอบรายงานผลการตรวจสอบ

3. หลังการตรวจสอบ
เมื่อดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้อง
จั ดท ารายงานผลการตรวจสอบ ตลอดจนบันทึ กค าแนะน าและข้ อเสนอเพื่ อปรั บปรุงงาน พร้อ มทั้ ง
ประเมินผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอ
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รายละเอียดของขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอน

กิจกรรม

ก่อนเริ่มงานตรวจสอบ
1. การวางแผนการตรวจสอบ
เชิงกลยุทธ์

-

สิ่งที่ผู้บริหารคาดหวัง
สารวจข้อมูลเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ
การประเมินความเสี่ยง
วางแผนการตรวจสอบระยะยาว/แผนการตรวจสอบประจาปี
การนาเสนอแผนการตรวจสอบ

ระหว่างดาเนินการตรวจสอบ
2. การวางแผนในรายละเอียดและ การปฏิบัติงานตรวจสอบ -

วางแผนงานตรวจสอบ
การมอบหมายโครงการ
การดาเนินการตรวจสอบ
การรวบรวมข้อมูลในกระดาษทาการ
การบันทึกและสอบทานผลการตรวจสอบ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหากับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ

หลังการตรวจสอบ
3. การรายงานและการปิด
การตรวจสอบ

4. ความมั่นใจในคุณภาพ

-

จัดทาร่างรายงานการตรวจสอบ
พบผู้บริหารเพื่อปิดงาน
จัดทารายงานการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์
รายงานเสนอต่อ ผอ./Audit ตามช่วงเวลาที่กาหนด
ติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ

- การประเมินคุณภาพหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานจากภายในองค์กร
- ประเมินผลการปฏิบัติงานจากภายนอกองค์กร
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การดาเนินการตรวจสอบภายใน
ในการดาเนินการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในต้องทราบประเภทการตรวจสอบ ซึ่งแต่ละประเภท
จะมีวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์การตรวจสอบต่างกัน ต่อจากนั้นจึงกาหนดวิธีการตรวจสอบให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์การตรวจสอบ โดยระหว่างการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีกระดาษ
ทาการตรวจสอบ เพื่อใช้บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ในการตรวจสอบ และนาข้อมูลจากกระดาษทาการมา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทารายงานผลการตรวจสอบต่อไป

ประเภทวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในจาแนกได้เป็น การตรวจสอบทางการเงิน และการตรวจสอบการดาเนินงาน
1. การตรวจสอบทางการเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลตัวเลขและรายงาน
หลักเกณฑ์การตรวจสอบทางการเงิน จะตรวจสอบโดยใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี นโยบายเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ โดยตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
- รายงานถูกต้องตามที่กาหนด
- บันทึกรายการตามหลักเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วไป
- เอกสารทางการเงินครบถ้วน ถูกต้อง
2. การตรวจสอบการดาเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
และการประหยัด
ประสิทธิผล คือ การบรรลุผลสาเร็จหรือเป้าหมายที่กาหนดไว้
ประสิทธิภาพ คือ การปฏิบัติงานเป็นไปตามกาหนดเวลาอย่างถูกต้อง
ประหยัด
คือ มีการใช้ทรัพย์สินอย่างถูกวิธี
หลักเกณฑ์การตรวจสอบการดาเนินงาน จะตรวจสอบโดยใช้เกณฑ์ระบบการบริหารที่ดี
เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ เริ่มตั้งแต่การวางแผนงาน การจัดคน การสั่งการ การมอบหมายงาน การ
ประสานงาน การตัดสินใจ การควบคุม การติดตามผลและการรายงาน

วิธีการตรวจสอบ
ในการตรวจสอบจะมีการกาหนดรายการของแต่ละงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบ รวมทั้งกาหนด
เอกสารที่จะตรวจสอบ และจัดเตรียมอุปกรณ์การตรวจสอบได้แก่
- แผนงานตรวจสอบ
- กระดาษทาการตรวจสอบ
- กฎหมาย ระเบียบ มติ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่รับตรวจ
- ดินสอ ปากกาสีแดง สีน้าเงิน สีดา และสีอื่น ๆ ตามกาหนดเพื่อใช้ทาเครื่องหมายใน
เอกสารที่ตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบควรกาหนดเครื่องหมาย และดินสอสีที่จะใช้ตรงกัน เพื่อความต่อเนื่อง
และสื่อความหมายระหว่างผู้ตรวจสอบภายในด้วยกัน
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งานที่ตรวจสอบ
งานที่จะต้องตรวจสอบแต่ละงานจะตรวจสอบทั้งทางการเงิน และการดาเนินงานนั่นคือแต่ละงาน
ต้องมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีระบบบริหารที่ดี จาแนกงานตรวจสอบได้ดังนี้
- การบริหารงบประมาณ
- การบริหารการเงิน
- การบริหารการบัญชี
- การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน
- การบริหารงานบุคคล
- การดูแลรักษา และการใช้ทรัพย์สิน
- การจัดเก็บรายได้
- การจ่ายรายจ่าย
- การบริหารงานอื่น ๆ
ฯลฯ

การบริหารงบประมาณ
กิจกรรมตรวจสอบ
1. การจัดทางบประมาณ
2. การดาเนินการตามขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. ตรวจสอบความถูกต้องการอนุมัติจ่ายตามงบประมาณ
4. การบันทึกการเบิกจ่ายในสมุดคุมงบประมาณ
5. และอื่น ๆ
รายละเอียดการตรวจสอบ
1. ขั้นตอนการจัดทางบประมาณถูกต้อง
2. การบันทึกสมุดคุมงบประมาณเป็นปัจจุบัน
3. ตรวจสอบความถูกต้องอนุมัติการจ่ายตามงบประมาณเป็นไปตามที่กาหนด
4. มีการควบคุมการใช้งบประมาณเป็นไปตามที่ได้อนุมัติ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- สมุดคุมงบประมาณ
- ใบสาคัญจ่าย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ทุกหน่วยงานทั้งสานักงานใหญ่และตลาดสาขา

การบริหารการเงิน
กิจกรรมตรวจสอบ
1. การตรวจนับเงินสด
2. การตรวจสมุดบัญชีและทะเบียน
3. การบันทึกลูกหนี้พนักงาน
4. การตรวจบัญชีเงินฝาก

- 22 รายละเอียดการตรวจสอบ
1. ตรวจนับเงินสดคงเหลือ เปรียบเทียบกับยอดเงินคงเหลือในสมุดเงินสด
2. ตรวจสอบการเก็บรักษาวงเงินให้เป็นไปตามระเบียบ
3. ตรวจสอบคาสั่งแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเก็บรักษาเงินว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่
4. ตรวจสอบหลักฐานการฝากและถอนเงินกับบัญชี
5. ตรวจสอบการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งสานักงานใหญ่และตลาดสาขา
6. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของบัญชีกับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
7. ตรวจสอบการบริหารเงินฝากตามบัญชีต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรมากที่สุด
8. ตรวจสอบการทางบกระทบยอด
9. ตรวจสอบการวางแผนเงินสด-จ่าย
10.ตรวจสอบลูกหนี้พนักงานชาระคืนเงินยืมตามกาหนดเวลา และควรส่งเอกสารและคืนเงินให้
เรียบร้อยก่อนการยืมครั้งต่อไป
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. สมุดคุมเงินสดคงเหลือ
2. สมุดคุมการรับเงิน
3. สมุดคุมการจ่ายเงิน
4. สมุดคุมการจ่ายเช็ค
5. ทะเบียนคุมเช็ค
6. ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
7. ใบเสร็จรับเงิน
8. ต้นขั้วเช็ค
9. ใบนาฝากธนาคาร
10. ใบแจ้งการเข้าบัญชี
11. ใบแจ้งการหักบัญชี
12. แบบรายงาน และอื่น ๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. แผนกบัญชีการเงิน
2. สานักงานใหญ่ และตลาดสาขา
3. หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้มีเงินสดทดรองจ่าย
4. พนักงานที่เป็นลูกหนี้ และอื่น ๆ
ตัวอย่างการตรวจสอบเงินสดย่อย
- ตรวจนับเงินสดที่สานักงานใหญ่และตลาดสาขาที่มีวงเงินสดย่อย
- ใบสาคัญจ่ายเงินสดย่อยมีการอนุมัติ
- ตรวจเอกสารในสาคัญจ่ายเงินสดย่อย เมื่ อรวมกับเงินสดคงเหลือในมือมียอดเท่ากับยอดเงิน
สดย่อยที่ได้รับอนุมัติ
- ตรวจสอบสมุดเงินสดย่อย มีการบันทึกรายการถูกต้อง บันทึกรายการเป็นปัจจุบัน

- 23 ตัวอย่างการตรวจสอบในสาคัญจ่าย
- สุ่มตัวอย่างเอกสารใบสาคัญจ่ายเงินและเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้าง
- การบันทึกบัญชี สุ่มตรวจจากสมุดบัญชี สมุดคู่ฝากธนาคาร
- การจัดทารายงาน สุ่มตรวจจากสาเนาบันทึกการรายงานต่าง ๆ
ตัวอย่างการตรวจนับเงินสดคงเหลือ
- เงินสดหรือวัตถุที่ใช้แทนเงิน ตรวจนับเงินและวัตถุแทนเงินเพื่อเปรียบเทียบกับบัญชี
- การควบคุมเงินสดคงเหลือ สุ่มตรวจจากสมุดรับ-จ่ายเงินคงเหลือในแต่ละวัน
- การรายงาน สุ่มตรวจจากรายงานต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่กาหนด
ตัวอย่างการตรวจเงินฝากธนาคารและเงินสดคงเหลือ
- ยอดเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี สุ่มตรวจจากสมุดบัญชีคู่ฝากธนาคารกับสมุดบัญชีเงินสดและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ใบเสร็จรับเงิน ตรวจนับเงินสด และเอกสารแทนตัวเงิน
- การรายงาน สุ่มตรวจจากรายงาน ตรวจรูปแบบรายงาน และข้อมูลการรายงาน

การบริหารการบัญชี
กิจกรรมตรวจสอบ
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของเอกสารทางการเงิน
2. การบันทึกรายการ
3. การผ่านบัญชี
4. การรวมยอดคงเหลือ สมุดรายวันเฉพาะทะเบียนคุม
5. การบันทึกบัญชีแยกประเภทย่อย เช่น ลูกหนี้ เจ้าหนี้ รายได้ รายจ่าย และการรวมยอดใน
บัญชีแยกประเภท การจัดทากระดาษทาการ การจัดรายการปรับปรุงแต่ละครั้ง
6. การจัดทางบทดลอง
7. การจัดทางบการเงินและหมายเหตุประกอบ
รายละเอียดการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบเอกสารใบสาคัญรับ – จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด
2. ตรวจสอบระบบการจัดทาบัญชีและทะเบียนว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและวิธีการที่
กาหนด
3. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและการรวมยอดในบัญชีแยกประเภทจะต้องมีเอกสารตารางการเงิน
ประกอบครบทุกรายการ
4. ตรวจสอบความถูกต้องในการผ่านรายการบัญชีและรวมยอด
5. ตรวจสอบการบันทึกรายการในบัญชีและทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน
6. ตรวจสอบการส่งใช้เงินยืมทดรอง
7. ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ค้างชาระ ตรวจสอบหลักฐานการชดใช้หนี้ ตรวจสอบลูกหนี้ที่ควรจะตัด
เป็นสูญ หรือตั้งบัญชีสารองหนี้สูญไว้ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ส่งหนังสือยืนยันคงเหลือ
กับลูกหนี้ทุกงวด 6 เดือน
8. ตรวจอายุความของลูกหนี้ตามนโยบายและธุรกิจ
9. ตรวจสอบผลการติดตามเร่งรัดหนี้สินการดาเนินคดี
10. ตรวจสอบการชาระหนี้ของเจ้าหนี้ต่าง ๆ

- 24 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. สมุดคุมเงินสดคงเหลือ
2. สมุดธนาคารรับ
3. สมุดธนาคารจ่าย
4. สมุดค่าใช้จ่าย
5. สมุดรายวันขาย
6. สมุดรายวันซื้อ
7. สมุดรายวันทั่วไป
8. บัญชีแยกประเภทรายได้-รายจ่าย
9. บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์
10. บัญชีทะเบียนสินทรัพย์และหนี้สิน
11. ใบเสร็จรับเงิน
12. ใบสาคัญจ่ายเงิน/ใบสาคัญรับเงิน
13. ใบรับสินค้า
14. ใบสั่งจ่ายสินค้า
15. ใบกากับสินค้า – ใบแจ้งหนี้
16. สัญญายืมเงินทดรอง
17. ใบโอนบัญชี
18. สัญญาต่าง ๆ
19. Statement ของบัญชีเงินฝากต่าง ๆ
20. เอกสารประกอบการจ่ายเงิน - รับเงิน และแบบรายงานต่าง ๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. แผนกบัญชีการเงิน
2. สานักงานและตลาดสาขา
3. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่ตรวจสอบทั้งหมด
4. ธนาคารส่วนที่เป็นเจ้าหนี้
5. ลูกหนี้การค้า และอื่น ๆ
ตัวอย่างการตรวจสอบการบันทึกรายการ
การรับเงิน การเก็บค่าเช่าต่าง ๆ ค่าไฟฟ้า/น้าประปา การเก็บค่าจอดรถ ฯลฯ
- สุ่มตัวอย่างจากเอกสารใบสาคัญรับเงิน เอกสารประกอบการรับเงิน เงื่อนไขประกอบใน
แต่ละกรณี กรติดตามทวงถามลูกหนี้
การบันทึกบัญชี
- สุ่มตรวจจากสมุดรายวันรับเงิน บัญชีแยกประเภท ทะเบียนคุมผู้เช่าแต่ละราย การรายงาน
- สุ่มตรวจจากรายงานต่าง ๆ ตามเวลาที่กาหนด รูปแบบการรายงาน ข้อมูลที่รายงานเอกสาร
สัญญา ใบสั่งซื้อ
- สุ่มตรวจจากเอกสารสัญญา ใบสั่งซื้อสินค้า การจัดจ้าง กับระเบียบฯ บันทึกข้อตกลงต่าง ๆ

- 25 การจ่ายเงิน
- สุ่มตัวอย่างเอกสารใบสาคัญจ่ายเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายต่าง ๆ การดาเนินการ
เกี่ยวกับระบบภาษีต่าง ๆ
การบันทึกบัญชี
- สุ่มตรวจจากสมุดรายวันจ่ายเงิน เงินสดจ่าย บัญชีแยกประเภท ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว
การรายงาน

การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน
กิจกรรมตรวจสอบ
1. วิธีการจัดตั้งงบประมาณ
2. วิธีการจัดหา การเก็บรักษา
3. วิธีการเบิกใช้
4. การตัดจาหน่าย
5. การจัดการคลังสินค้า
รายละเอียดการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ
2. ตรวจสอบกาหนดเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดของการดาเนินงานแต่ละขั้นตอน การกาหนดเวลา
จ่ายเงินให้เป็นไปตามสัญญา
3. ตรวจสอบเอกสารรับ - จ่าย ให้มีการดาเนินการลงบันทึกขั้นตอนให้ถูกต้องตามระเบียบและ
ข้อบังคับที่กาหนดไว้
4. ตรวจสอบความถูกต้องของการอนุมัติ
5. ตรวจสอบการลงบั ญชีคุมยอด ตรวจสอบการคิดราคาซาก การกาหนดค่าเสื่ อมราคาของ
สินทรัพย์ตามระเบียบที่กาหนด
6. ตรวจสอบยอดคงเหลือกับทะเบียนคุม
7. ตรวจสอบการคิดราคาสินค้าคงเหลือ ใช้หลักเกณฑ์ราคาเดียวกันตามระเบียบที่กาหนด
8. ทาการวิเคราะห์หลักฐานการเบิกพัสดุ สถิติการใช้และแสดงความคิดเห็นให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขและวางแผนต่อไป
9. ตรวจสอบประวัติ การใช้ง าน เช่น รถยนต์ ว่า การทางาน การใช้น้ ามัน การซ่อ มและการ
บารุงรักษาว่าดาเนินการตามเวลาเป็นไปโดยสม่าเสมอ และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
10. ตรวจสอบการบ ารุ ง รั ก ษาว่ า ด าเนิ น การตามเวลาเป็ น ไปโดยสม่ าเสมอ และถู ก ต้ อ งตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
11. ตรวจสอบการเก็บรักษา โดยคานึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสาคัญ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. สมุดคุมพัสดุและทรัพย์สิน
2. ทะเบียนต่าง ๆ
3. สัญญาต่าง ๆ
4. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายและรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สานักงานใหญ่ และตลาดสาขา

- 26 2. ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องพัสดุ เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ควบคุมดูแล เช่นหัวหน้าแผนก
ตัวอย่างการจัดการพัสดุและทรัพย์สิน
การรับมอบสินค้า (การจัดเรียง ทาให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้น)
- สุ่ ม ตรวจจากเอกสารการรั บ มอบสิ น ค้ า และทะเบี ย นคุ ม พั ส ดุ แ ละทรั พ ย์ สิ น ตรวจการ
จัดเก็บทรัพย์สินและพัสดุ ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์
การส่งมอบสินค้า
- สุ่มตัวอย่างจากเอกสารสาเนาใบสั่งจ่าย และใบกากับสินค้า – ใบแจ้งหนี้ ทะเบียนคุมสินค้า
การจัดทาบัญชี
- สุ่มตรวจจากสาเนารายงาน ตรวจรูปแบบของรายงาน การจัดทาข้อมูลรายงานต่าง ๆ

การบริหารงานบุคคล
กิจกรรมตรวจสอบ
1. การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากร
2. การบันทึกเวลาการทางาน
3. สวัสดิการและ กฎหมายแรงงาน
รายละเอียดการตรวจสอบ
1. การบรรจุแต่งตั้งเป็นไปโดยระบบคุณธรรมถูกต้องตามหลักเกณฑ์
2. การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างทั่วถึงทุกระดับ และสม่าเสมออย่างต่อเนื่อง
3. การจัดสวัสดิการเป็นไปอย่างทั่วถึง
4. การบันทึกเวลาทางานให้เป็นไปตามระเบียบ การปฏิบัติงาน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศการจัดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการสอบ ตามมติของคณะกรรมการ
2. คุณสมบัติของบุคลากร
3. แผนพัฒนาบุคลากร
4. ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการ
5. บัตรบันทึกลงเวลาการปฏิบัติงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. แผนกธุรการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2. ทุกหน่วยงานทั้งสานักงานใหญ่ และตลาดสาขา

การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน
กิจกรรมตรวจสอบ
1. การดูแล รักษา และการใช้ทรัพย์สิน
รายละเอียดการตรวจสอบ
1. การดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินมีอยู่จริง
2. การบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ควรเป็นปัจจุบัน
3. สถานที่จัดเก็บปลอดภัย ทรัพย์สินตั้งอยู่ในสถานที่ที่ระบุในทะเบียนครุภัณฑ์
4. การใช้งานเป็นไปอย่างถูกวิธีและเหมาะสม
5. การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบมีการอนุมัติ

- 27 6. การบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ทะเบียนครุภัณฑ์
2. เอกสารการบารุงรักษา
3. เอกสารการเบิกจ่ายทรัพย์สิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่มีทรัพย์สินพัสดุและครุภัณฑ์

การจัดเก็บรายได้
กิจกรรมตรวจสอบ
1. วิธีการติดตามหนี้
2. วิธีการเก็บค่าเช่า
3. วิธีการนาส่งเงิน
รายละเอียดการตรวจสอบ
1. การติดตามหนี้เป็นไปอย่างสม่าเสมอลูกหนี้ ไม่ขาดต่ออายุสัญญา
2. การเก็บค่าเช่าเป็นไปตามสัญญาเช่า
3. การนาส่งเงินที่เก็บจากลูกหนี้และจากการเช่า นาฝากเข้าธนาคารตามที่ระเบียบกาหนด
4. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์อันพึงได้ขององค์การตลาด ให้ได้ครบถ้วน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ทะเบียนลูกหนี้
2. สัญญาเช่า
3. ใบเสร็จรับเงิน
4. ใบนาส่งเงิน
5. สมุดธนาคารที่แสดงมียอดเงินเข้าบัญชี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่มีรายได้

การจ่ายค่าใช้จ่าย
กิจกรรมตรวจสอบ
1. การขออนุมัติรายจ่าย
2. การดาเนินการ
3. วิธีการจ่ายเงิน
รายละเอียดของการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบการจ่ายทุกรายการให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้อง ทั้งใบเสร็จรับเงิน ใบกากับ
สินค้า และใบสาคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายแท้จริงขององค์การตลาด
3. จ่ายตามระเบียบ การจ่ายด้วยเช็ค
4. การจ่ายที่มีผู้รับเงินถูกต้องครบถ้วน
5. การจ่ายที่มีการอนุมัติตามขั้นตอน

- 28 6. ใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามหลักเกณฑ์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ใบสาคัญจ่าย
2. ใบเสร็จรับเงิน
3. ต้นขั้วเช็ค
4. สมุดรายจ่ายเงินสด
5. รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน

- 29 -

การรวบรวมข้อมูลในกระดาษทาการ
ในระหว่างทาการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในควรบันทึกรายละเอียดการตรวจสอบที่พบเพื่อเป็น
หลักฐานและใช้เป็นข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ประเมินผล การเขียนรายงานโดยการจัดทากระดาษทาการ
ในการตรวจสอบ กระดาษทาการเป็นเอกสารสาหรับผู้ตรวจสอบภายใน บันทึกการตรวจสอบของหน่วยงาน
ที่รับตรวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัน เดือน ปี และผู้ตรวจสอบ บันทึกวัน เดือน ปี ที่เข้าตรวจสอบหน่วยงานนั้น ๆ ผู้ตรวจสอบ
บั น ทึกชื่อผู้ ตรวจสอบรายการนั้น ๆ เพื่อเป็น ข้อมูล ในการสอบถามรายละเอียดระหว่างผู้
ตรวจสอบ
2. ข้อมูลหน่วยงานที่รับตรวจ บันทึกเกี่ยวกับ ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน จานวนบุคลากร กิจกรรม
ของหน่วยงาน และการประเมินผล การควบคุมภายใน
3. งานที่ตรวจสอบ ระบุงานที่ตรวจสอบ ได้แก่ ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ ตรวจสอบการจ่าย
ค่าใช้จ่าย ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ฯลฯ
4. สิ่งที่ต รวจสอบ หมายถึง เอกสารทางการเงิน สั ญญา สมุดบัญชี ทะเบียนเงินสด ฯลฯ ที่
ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบ
5. วิธีการตรวจสอบ ระบุว่าจะตรวจสอบอย่างไร เช่น ตรวจนับเงินสดย่อย ตรวจสัญญา ค่าเช่าแผง
ตรวจสอบการรับชาระเงิน ตรวจสอบการจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชาระ ฯลฯ
6. จานวนที่ตรวจสอบ หมายถึง ร้อยละของปริมาณรายการที่ตรวจสอบ จานวนเงินที่ตรวจสอบ
7. ผลการตรวจสอบ บันทึกเลขที่เอกสาร ประเภทเอกสารที่พบปัญหา ร้อยละของปัญหาที่พบ
8. ข้อเสนอแนะ บันทึกข้อเสนอแนะที่ได้ ให้กับหน่วยงานรับตรวจ เพื่อใช้ในการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานในครั้งต่อไป
ผู้ตรวจสอบภายใน ควรจัดเก็บกระดาษทาการไว้อย่างเป็นระบบตามระยะเวลาที่เหมาะสม และ
สามารถเปิดเผยต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์การ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การตลาด
กระทรวงมหาดไทย และตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ผู้ตรวจสอบภายในควรหารือกับผู้ปฏิ บัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยัน
ความเข้าใจ และขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ได้รับมีความถูกต้อง และ
เชื่อถือได้ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ต้องสอบทานกระดาษทาการ และลงนามในกระดาษทา
การดังกล่าว
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การบันทึกและสอบทานผลการตรวจสอบ
การบันทึกและสอบทานผลการตรวจสอบ เป็นการนาผลการปฏิบัติงานที่ตรวจสอบมาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ที่กาหนดและร้อยละของข้อผิดพลาดที่ยอมรับได้ โดยมีขั้นตอนและแนวทางการสอบทานผลการ
ตรวจสอบดังนี้
1. กาหนดเกณฑ์การตรวจสอบ เกณฑ์การตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
แต่ละประเภทได้แก่
การตรวจสอบทางการเงิน วัตถุประสงค์คือความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลข
และรายงาน หลักเกณฑ์ที่ใช้คือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายการ
ตรวจสอบจะพิจารณาว่าได้ทาตามหลักเกณฑ์และกาหนดร้อยละที่ยอมให้ผิดพลาดได้ งานบางอย่างร้อยละ
ที่ยอมให้ผิดพลาดอาจเท่ากับศูนย์
การตรวจสอบการดาเนินงาน วัตถุประสงค์ การมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด
หลักเกณฑ์ที่ใช้คือ ระบบการบริหารงานที่ดี ครบทุกขั้นตอน มีการวางแผน การจัดคน การสั่งการ การ
มอบหมายงาน การประสานงาน การตัดสินใจ การควบคุม การติดตามผลและการรายงานอย่างเหมาะสม
โดยกาหนดร้อยละที่ยอมให้ผิดพลาดได้
2. สรุ ปผลการตรวจสอบ โดยใช้ข้อมูล ที่บันทึ กในกระดาษทาการสรุปประเด็ นต่าง ๆ ตามที่
กาหนดร้อยละของปริมาณรายการที่ตรวจ ร้อยละของข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ ข้อผิดพลาดมีรายละเอียด
อย่างไร
3. เปรียบเทียบผลการตรวจสอบกับเกณฑ์การตรวจสอบ ข้อผิดพลาดที่ตรวจสอบอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้หรือไม่ พร้อมทั้งเสนอข้อแนะนาเพื่อปรับปรุง
4. การวิ เ คราะห์ ผ ลต่ า ง ในกรณี ที่ ก ารวิ เ คราะห์ ก ารด าเนิ น การมี ผ ลแตกต่ า งจากที่ ก าหนด
ผู้ตรวจสอบควรวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร หากบางเรื่องมีคาแนะนาก็ควรเสนอข้อแนะนาด้วย

การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหากับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ
การหารือร่วมกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่รับผิดชอบ เพื่อรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบั ติงานเป็นไปตามแผนที่วางแผนไว้ และผล
การตรวจสอบได้รับการสอบทานและปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม การ
หารือนี้ควรกระทาเป็นระยะ ๆ อย่างสม่าเสมอ
การเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบในสาระสาคัญ ควรได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
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การวางแผนการตรวจสอบ
ผู้ ต รวจสอบภายในจ าเป็ น ต้อ งมีก ารวางแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่ งประกอบด้ ว ยแผนการ
ตรวจสอบระยะยาว (3-5 ปี) และแผนการตรวจสอบประจาปี ในการวางแผนดังกล่าวผู้ตรวจสอบต้อง
ดาเนินการ ดังนี้
- หารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับประเด็นที่ฝ่ายบริหารคาดหวัง หน่วยตรวจสอบภายใน
ควรจะดาเนินการภายในระยะเวลาที่วางแผน การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่สาคัญ และประเด็นที่มีความ
เสี่ยงสูง เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในสามารถวางแผนได้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารอย่าง
เต็มที่
- สารวจข้อมูลเพื่อศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ ความเสี่ยงและเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
- ประเมินความเสี่ยงขององค์กร พร้อมทั้งจัดลาดับความสาคัญของหน่วยรับตรวจหรือกิจกรรมที่
จะต้องทาการตรวจสอบ
- จัดทาร่างแผนการตรวจสอบระยะยาว (3-5 ปี) และแผนการตรวจสอบประจาปี
- หารือกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจเพื่อเห็นด้วยกับแผนการตรวจสอบ
- นาเสนอแผนการตรวจสอบสาหรับ 3-5 ปี และแผนการตรวจสอบประจาปี ต่อผู้อานวยการ
องค์การตลาดเพื่อพิจารณาก่อนนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การตลาด และหรือคณะกรรมการ
องค์การตลาด เพื่ออนุมัติ
- จัดส่งแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจาปี ภายในเวลาที่กาหนด และส่ง
ให้กระทรวงการคลัง และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- ทบทวน แก้ไขปรับปรุงแผนการตรวจสอบตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยต้องเสนอต่อ
ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาก่อนนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การตลาด และหรือคณะกรรมการ
องค์การตลาดเพื่ออนุมัติ
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การวางแผนการตรวจสอบ
กิจกรรม
หารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับความคาดหวัง
สารวจข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
ประเมินความเสี่ยง
จัดทาร่างแผนการตรวจสอบ 3-5 ปี
และแผนการตรวจสอบประจาปี
หารือผู้บริหารหน่วยรับตรวจเพื่อขอความเห็น

นาเสนอแผนการตรวจสอบ 3-5 ปี และแผนการตรวจสอบประจาปี
เพื่ออนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีบัญชีการเงิน
- เสนอผู้อานวยการเพื่อพิจารณา
- เ ส น อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ข อ ง อ ง ค์ ก า ร ต ล า ด
และหรือคณะกรรมการองค์การตลาด
- ส่งแผนให้กระทรวงการคลัง และ สตง.
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การวางแผนการตรวจสอบระยะยาว
การวางแผนการตรวจสอบระยะยาว 3-5 ปี มี จุ ดมุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ เ ห็ น ความต่ อเนื่ อ งของการ
ตรวจสอบภายในของแต่ละหน่วยงาน และความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ในการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวของแต่ล ะหน่ว ยงาน จะต้อ งวางแผนให้ ส อดคล้ องกั บ
แผนงานและโครงการของหน่วยงานนั้น ๆ การวางแผนการตรวจสอบระยะยาวประกอบด้วย
1. แผนระยะยาว 3-5 ปี ผู้ตรวจสอบภายในต้องศึกษาแผนรัฐวิสาหกิจและติดตามรายละเอียดของ
แต่ละหน่วยงานว่ามีแผนงานและโครงการในปีใดบ้าง จะได้วางแผนการตรวจสอบให้สอดคล้อง เช่น การ
ก่อสร้างอาคาร การขยายตลาด การเพิ่มชนิดของสินค้าที่จาหน่าย เป็นต้น การตรวจสอบงานแต่ละอย่าง
จาเป็นต้องมีการวางแผนการตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อติดตามงานตั้งแต่ก่อนเริ่มจนเสร็จงาน
2. สารวจข้อมูลและประเมินผลการควบคุมภายใน การสารวจข้อมูลและประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยงานที่รับตรวจ ตามรายละเอียดที่กล่าวแล้ว เป็นขั้นตอนของการวางแผนการตรวจสอบทุก
ประเภท ทั้งนี้ เพื่อจะได้ทราบจุ ดอ่อน จุดแข็ง ของหน่ว ยงานรับตรวจ และจะได้กาหนดเป้าหมายการ
ตรวจสอบได้ถูกต้องเหมาะสม
3. กาหนดเป้าหมายการตรวจสอบ กาหนดเป้าหมายการตรวจสอบให้สอดคล้องกับข้อ 1 และ
ข้อ 2 คือสอดคล้ องกับแผนงานและโครงการของหน่วยงานรับตรวจ และสอดคล้องกับผลประเมินการ
ควบคุมภายใน การควบคุมภายในอ่อนการตรวจสอบต้องเข้ม ความสาคัญของงานมีมาก การตรวจสอบต้อง
เข้ม กาหนดเป้าหมายการตรวจสอบแต่ละปีเกี่ยวกับ
- เอกสารที่จะตรวจสอบ ซึ่งเป็นเอกสารสาคัญ
- ร้อยละของการตรวจสอบ ทั้งปริมาณรายการ และจานวนเงิน
- การสุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้เอกสารตรวจสอบที่เป็นตัวแทนที่ดีของเอกสารทั้งหมด
- วิธีการตรวจสอบ กาหนดวิธีการตรวจสอบ ทาอย่างไรในการตรวจสอบความถูกต้อง
การมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด
- ความถี่ของการตรวจสอบ จะตรวจสอบกี่ครั้ง ช่วงการตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ
4. ลาดับความสาคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ ในแต่ละหน่วยงานจะมีเรื่องตรวจสอบหลายเรื่อง
ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดลาดับความสาคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ เพื่อจัดสรรทรัพยากรบุคคลและเวลาให้
เน้นเรื่องสาคัญเป็นอันดับแรก
เมื่อได้ข้อมูลข้างต้นแล้ว ก็นามาจัดทาแผนการตรวจสอบระยะยาวของแต่ละหน่วยงานให้เห็นความ
ต่อเนื่องของการตรวจสอบภายในของหน่วยงานนั้น
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การวางแผนการตรวจสอบประจาปี
การวงแผนการตรวจสอบประจาปี เป็นการนาแผนการตรวจสอบระยะยาวของปีที่กาลังมาถึง มา
จัดทารายละเอียดประจาปี โดยแจกแจงเป็นงานตรวจสอบแต่ละเดือนทั้ง 12 เดือน เพื่อให้เห็นภาพรวมของ
การตรวจสอบประจาปี รายละเอียดในแผนการตรวจสอบประจาปีประกอบด้วย
1. หน่วยงานที่รับตรวจ หน่วยตรวจสอบภายในรวบรวมรายชื่อหน่วยงานที่รับตรวจขององค์การ
ตลาด เพื่อให้เห็นภาระงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อทราบรายชื่อหน่วยงานที่รับตรวจแล้วให้ทา
สารวจข้อมูลประเมินผลการควบคุมภายในอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบกับข้อมูลที่สารวจและผลที่ประเมินได้
จากการทาแผนการตรวจสอบระยะยาวว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่ เปลี่ยนแปลงในทางใด หากมี
การเปลี่ยนแปลงจะกระทบต่อเป้าหมายการตรวจสอบที่วางไว้ในแผนการตรวจสอบระยะยาวหรือไม่
2. ก าหนดเป้ า หมายการตรวจสอบ น าเป้ า หมายการตรวจสอบที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นแผนการ
ตรวจสอบระยะยาวมาพิจารณาปรับปรุง แล้วกาหนด
- สิ่งที่ตรวจสอบ กิจกรรมที่ตรวจสอบ จะตรวจสอบเอกสารและงานอะไรบ้าง
- ร้อยละของปริมาณรายการและจานวนเงินที่จะตรวจสอบ
- วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกต้อง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด
3. ระยะเวลาที่เข้าทาการตรวจสอบ กาหนดระยะเวลาโดยระบายเส้ นช่วงระยะเวลาซึ่งจาแนก
เป็น 12 เดือน หรือจาแนกเป็น 52 สัปดาห์
4. กาหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ทราบภาระงานของผู้ตรวจสอบภายใน และใช้ในการพิจารณา
ความซ้าซ้อนของเวลาที่กาหนดกับผู้ตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบงานนั้น ๆ และทาให้งานตรวจสอบเป็นไป
อย่างทั่วถึงทุกหน่วยงาน

การนาเสนอแผนการตรวจสอบประจาปี
เมื่อจัดทาแผนการตรวจสอบประจาปีเสร็จแล้ว ต้องนาเสนอดังนี้
1. นาเสนอผู้อานวยการองค์การตลาด เพื่อพิจารณา
2. เมื่อผู้อานวยการองค์การตลาด พิจารณาเห็นชอบแล้วนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ
องค์การตลาด และหรือคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่ออนุมัติ ภายในเดือนสุดท้ายของปีบัญชีการเงิ น คือ
ภายในเดือนกันยายนของทุกปี
3. ส่งสาเนาแผนการตรวจสอบให้กระทรวงการคลัง และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน
สามสิบวัน นับจากวันสิ้นปีบัญชีการเงิน (ภายใน 31 ตุลาคม ของทุกปี)
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การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
การวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียด ควรสอดคล้องกับแผนการตรวจสอบสาหรับ 3-5 ปี
และแผนการตรวจสอบประจาปี และจะต้องได้รับการสอบทานและอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ในการวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียด ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณา
1. วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะทาการสอบทาน
2. ความเสี่ยงที่สาคัญของกิจกรรมนั้น ๆ
3. ความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน
4. โอกาสในการปรับปรุงแก้ไขที่มีสาระสาคัญในการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน

การวางแผนงานตรวจสอบ (Audit Program)
ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายงานตรวจสอบหน่วยงานใด จะเป็นผู้จัดทาแผนงานตรวจสอบ
ของหน่ ว ยงานนั้ น การวางแผนงานตรวจสอบเป็น การกาหนดรายละเอี ย ดการตรวจสอบของแต่ ล ะ
หน่วยงานโดยการวางแผนให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจาปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว นาข้อมูลแผนการ
ตรวจสอบประจาปีมาจัดแผนงานตรวจสอบแต่ละช่วงเวลา โดยจัด ทาก่อนเข้าตรวจสอบ เป็นการทบทวน
แผนการตรวจสอบประจาปีที่ทาไว้ล่วงหน้าแล้ว ว่ายังมีความเหมาะสมหรือไม่ และเพิ่มเติมรายละเอียด
การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการวางแผนงานการตรวจสอบประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. ทบทวนแผนการตรวจสอบประจาปี โดยการสารวจข้อมูลและประเมิ นความเสี่ยงอีกครั้ง
ก่อนที่จะเข้าตรวจสอบ เพื่อวิเคราะห์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เกี่ยวกับ
- กิจกรรมของหน่วยงาน
- จานวนบุคลากร
- หน้าที่ที่มอบหมาย
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติที่เกี่ยวข้องกับงาน
- วิธีการปฏิบัติ
2. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการตรวจสอบ เกี่ยวกับ
- งานที่จะตรวจสอบ
- เอกสารที่จะตรวจสอบ
- ตรวจสอบอย่างไร
- ร้อยละของปริมาณรายการและจานวนเงิน
- การสุ่มตัวอย่าง
- วิธีการตรวจสอบ
3. กาหนดระยะเวลา โดยกาหนดเป็นวันที่อย่างชัดเจน เพื่อวางแผนการเข้าตรวจสอบได้ตาม
กาหนดแต่ละเดือนจะกาหนดเป็นรายวัน
การจัดทาแผนงานตรวจสอบจึงมีรายละเอียดที่ชัดเจน แผนงานการตรวจสอบอาจจัดทาสาหรับ
ระยะเวลา 1 เดือนหรือ 3 เดือน พร้อมที่จะลงมือปฏิบัติงานตามที่กาหนด หากผู้ตรวจสอบภายในวางแผน
งานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายของทุกหน่วยงานแล้ว จะทาให้ผู้ตรวจสอบทางานอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น สามารถเข้าตรวจสอบแต่ละหน่วยงานได้ตามกาหนด สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่รับตรวจ
ได้สะดวกยิ่งขึ้น
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การสารวจข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
การสารวจข้อมูล เกี่ยวกับ องค์กรและหน่วยงานที่รับตรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาข้อมู ล ที่ได้
ไปประเมินปั ญหา และกาหนดข้อสั งเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานที่รับตรวจนั้น
การสารวจทาได้โดยการสอบถาม สัมภาษณ์ ศึกษาข้อมูล หรือการสังเกตการณ์การทางานของหน่วยงานที่
ไปตรวจและจัดทาตารางข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับตรวจ ตลอดจนจัดทาผังบริหารงานและหน้าที่โดยย่อ
(Flow Chart) ข้อมูลที่สารวจได้แก่
1. การจัดหน่วยงาน สารวจโครงสร้างของหน่วยงาน การกาหนดตาแหน่ง สายการบังคับบัญชามี
ความชัดเจน และแสดงความสัมพันธ์กันอย่างไร เพื่อใช้พิจารณาระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน
2. จานวนบุค ลากร ส ารวจกาลั งคน คุณวุ ฒิ ประสบการณ์ของบุคลากรหน่ว ยงานที่รับตรวจ
เพื่อใช้พิจารณาความเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
3. กิจกรรมของหน่วยงาน สารวจรายละเอียดของงานแต่ละงานที่หน่วยงานที่รับตรวจรับผิดชอบ
เพื่อพิจารณาปริมาณงานกับความเหมาะสมของบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
4. หน้าที่ที่มอบหมาย สารวจว่างานใดใครรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของงานกับ
บุคลากรที่รับผิดชอบ การมอบหมายงานมีการกาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร กาหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน
5. เอกสารที่เ กี่ยวข้องกับงาน ส ารวจเอกสารที่ห น่ว ยงานที่รับตรวจต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
สาเนากีฉ่ บับ การไหลเวียนของเอกสาร เพือ่ พิจารณาว่าการปฏิบัติงานทาได้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้
6. ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน สารวจและเก็บรวบรวมจาแนกแฟ้มแต่
ละหน่วยงานที่รับตรวจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาว่าการปฏิบัติงานทาได้
ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้
7. วิธีการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ สารวจวิธีการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ การไหลเวียนของเอกสาร
ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน การอนุ มั ติ การด าเนิ น การ เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า การปฏิ บั ติ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล ประหยัด
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การประเมินความเสี่ยง
วัตถุประสงค์หลักในการประเมินความเสี่ยง คือการจัดทาแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความ
เสี่ยงที่สาคัญขององค์กร และใช้ในการจัดสรรทรัพยากรการตรวจสอบภายในไปยังกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
วิธีประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทาแผนการตรวจสอบ
1. พิจารณาวัตถุประสงค์หลักขององค์กร
2. กาหนดความเสี่ ย งหลั กที่มีผ ลกระทบต่อวัตถุป ระสงค์ขององค์กร การส ารวจข้อมูล ข้างต้ น
เพื่ อ ใช้ ใ นการก าหนดความเสี่ ย งหลั ก ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความสามารถในการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่รับตรวจ นอกจากนั้น ข้อมูลที่ใช้ในการกาหนดความเสี่ยงหลัก อาจได้มาจาก
การหารือกับ คณะกรรมการองค์การตลาด ฝ่ายบริหาร ผู้ส อบบัญชี รายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน
รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและการดาเนินงาน
3. ประเมิ น ความเสี่ ย งตามลั ก ษณะของกิจ กรรม ในการประเมิ น ความเสี่ ย งตามลั ก ษณะของ
กิจ กรรมมีปั จ จั ย ในการพิ จ ารณา 2 ปั จ จั ย คื อ ผลกระทบหากเกิด ความเสี่ ย งนั้น และโอกาสเกิด ของ
เหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น ๆ
4. พิจารณาผลการจัดการความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาผลการจัดการหรือควบคุม
ความเสี่ยงโดยฝ่ายบริหาร
5. กาหนดกระบวนการทางธุร กิจ ผู้ ตรวจสอบภายในควรวิเคราะห์ กระบวนการทางธุรกิจของ
องค์การตลาด ออกเป็นกระบวนการหลักและกระบวนการย่อย
6. พิจารณาผลการตรวจสอบในครั้งก่อน ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาผลการตรวจสอบครั้ง
ก่ อ นว่ า ได้ มี ก ารรายงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในอย่ า งไรบ้ า ง เพื่ อ ใช้
ประกอบการพิจารณาความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการหรือควบคุม
7. ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ โดยพิจารณาปัจจัยทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบเช่นเดียวกับการ
ประเมินความเสี่ยงตามลักษณะของกิจกรรม
8. สรุปผลการประเมินความเสี่ยง และสรุปความสัมพันธ์ของความเสี่ยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ของ
องค์การตลาด
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การประเมินความเสี่ยง
กิจกรรม
พิจารณาวัตถุประสงค์หลักขององค์กร
กาหนดความเสี่ยงหลัก
ประเมินความเสี่ยงตามลักษณะของกิจกรรมนั้น ๆ

พิจารณาผลการจัดการความเสี่ยง
กาหนดกระบวนการทางธุรกิจ
พิจารณาผลการตรวจสอบในครั้งก่อน
ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลัง
การจัดการหรือการควบคุม

สรุปผลการประเมินความเสี่ยง

- 39 เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้ตรวจสอบควรทาตารางวิเคราะห์ข้อมูลที่
สารวจได้ โดยใช้หลักทั่วไปของการควบคุมภายใน และให้คะแนนข้อมูลที่สารวจแต่ละรายการ โดยมีการ
กาหนดค่าคะแนน 5 ระดับ คือ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
การให้คะแนนและวิเคราะห์ผลในการสารวจข้างต้น คาถามที่กาหนดเป็นแนวทางนี้เป็นคาถามที่ ชี้
ระดับความเสี่ยง ถ้าโครงสร้างหน่วยงานมีความเหมาะสม ผู้ตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด
ก็ให้คะแนนเท่ากับ 5 และหากเห็นว่าเหมาะสมน้อยมาก ก็ให้คะแนนเท่ากับ 1 เมื่อให้คะแนนทุกรายการ
แล้วก็รวมคะแนนที่ให้แล้วหารด้วยจานวนรายการ
ตัว อย่างเช่น รวมคะแนนที่ ให้ เท่ากับ 80 คะแนน หารด้ว ยจานวนรายการ 20 รายการ จะได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 40 คะแนน จะเห็นได้ว่าค่าที่ได้ค่อนข้างสูงไปทาง 5 ดังนั้น ความเสี่ยงก็จะอยู่ในระดับต่า
หากคะแนนต่ากว่า 3 คะแนน ความเสี่ยงก็จะสูงขึ้น หากผลการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง การตรวจสอบ
ภายในก็จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสอบเข้มงวด และให้คาเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายการต่าง ๆ นอกจากทา
การประเมินความเสี่ยงจาแนกตามหน่วยงานแล้ว อาจจาแนกการประเมินตามกิจกรรมงานที่มีความสาคัญ
ของหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อจะได้กาหนดเป้าหมายการตรวจสอบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การกาหนดเป้าหมายการตรวจสอบ
การกาหนดเป้ าหมายการตรวจสอบคือ การกาหนดแนวทางการตรวจสอบ ซึ่งจะกาหนดแนว
ทางการตรวจสอบ หลังทาการสารวจข้อมูลและวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงแล้ว เมื่อสารวจข้อมูลก็จะทาให้
ทราบจุ ดอ่อนและจุ ดแข็งของแต่ล ะหน่ วยงาน และแต่ละงาน งานใดที่มีจุดอ่อนและมีความเสี่ ย งสู ง ก็
จาเป็นต้องกาหนดเป้าหมายการตรวจสอบที่เข็มงวดขึ้น มีการตรวจสอบจานวนรายการมาก ความถี่ในการ
เข้าตรวจสอบ ให้คาแนะนาใกล้ชิด
การกาหนดเป้าหมายการตรวจสอบของแต่ละหน่วยงานจะเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. เอกสารที่จะตรวจสอบ เป็นเอกสารที่มีความสาคัญในการปฏิบั ติงาน เช่นการจัดซื้อเอกสาร
ได้แก่ ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบกากับสินค้า ใบตรวจรับของ เป็นต้น เป็นเอกสารที่ต้องตรวจสอบความถูกต้อง
2. ร้อยละของปริมาณรายการที่จะตรวจสอบ เป็นการกาหนดจานวนรายการที่จะตรวจสอบ ซึ่ง
จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลการประเมินความเสี่ยงและความสาคัญของรายการ ถ้าหากมีความเสี่ยงสูง
ปริมาณรายการก็ต้องตรวจสอบมากขึ้น ขั้นต้น อาจกาหนดตรวจสอบ 20 รายการจาก 100 รายการ ถ้า
หากตรวจพบที่ ผิ ด พลาดมาก อาจเพิ่ ม ปริ ม าณมากขึ้ น หรื อ รายการที่ มี ค วามส าคั ญ มากก็ เ พิ่ ม ปริ ม าณ
ตรวจสอบมาก เพื่อให้เกิดความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
3. ร้อยละของจานวนเงินที่จะตรวจสอบ เป็นการกาหนดจานวนเงินที่จะตรวจสอบ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ผลการประเมินความเสี่ยงและความสาคัญของรายการนั้น บางครั้งอาจกาหนดถึง 100 เปอร์เซ็นต์ก็ได้
โดยปกติจะตรวจสอบรายการที่มีจานวนเงินสูงมากกว่ารายการที่มีจานวนเงินน้อย
4. การสุ่มเอกสาร เป็นการกาหนดวิธีการสุ่มเอกสารที่ตรวจสอบ เพราะโดยปกติผู้ตรวจสอบจะมี
เวลาไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบทุกรายการ จึงต้องกาหนดวิธีการสุ่มเอกสาร เพื่อให้เอกสารที่ตรวจสอบเป็น
ตัวแทนที่ดีของเอกสารทั้งหมด เช่น ตรวจรายการต้นเดือน กลางเดือน ปลายเดือน ปริมาณเท่า ๆ กัน หรือ
เน้นรายการปลายเดือนมากกว่า เนื่องจากมีปริมาณรายการเกิดขึ้นมากกว่า เป็นต้น
5. วิธีการตรวจสอบ เป็นการกาหนดวิธีการว่าจะตรวจสอบอย่างไร จึงจะสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องกับ กฎ ระเบียบ ฯลฯ ตรวจสอบกระบวนการบริหาร ตรวจสอบการมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบการ
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สาคัญ ก็เน้นวิธีการตรวจสอบให้น้าหนักมากต่อสิ่งสาคัญนั้น
6. ความถี่ของการเข้าตรวจสอบ เป็นการกาหนดจานวนครั้งและเวลาในการเข้าตรวจสอบ ซึ่ง
ขึ้น อยู่ กั บ ผลการประเมิ น ความเสี่ ย งและความส าคั ญของรายการที่ ต รวจสอบ ตลอดจนก าลั ง คนและ
ระยะเวลา
อย่างไรก็ตามการกาหนดเป้าหมายการตรวจสอบจะกาหนดอย่างไรนั้น ให้คานึงถึงผลที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในองค์การได้แก่
- เกิดความถูกต้อง คือความเชื่อถือได้ของข้อมูล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย
- เกิดประสิทธิผล คือบรรลุเป้าหมายของงานที่กาหนดโดยใช้กระบวนการบริหารและ
ระบบงานที่ดี
- เกิดประสิทธิภาพ คือการปฏิบัติงานเป็นไปตามกระบวนการบริหารงานที่ดี รวดเร็ว
ถูกต้องเสร็จทันเวลา ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
- เกิดการประหยัด คือการใช้ทรัพย์สินอย่างถูกวิธี มีการบารุงรักษาและการดูแลรักษา
อย่างดี
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การรายงานและการปิดการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบควรจัดทาและนาเสนออย่างรวดเร็ว ทันเวลา มีความเที่ยงธรรม ถูกต้อง
ชัดเจนและเรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อใช้ในการสื่อสารกับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกาหนด
ระยะเวลาในการนาเสนอไม่ควรเกิน 2 สัปดาห์ ภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จสิ้น ทั้งนี้เพื่อให้ฝ่าย
บริหารได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในได้ทันเวลา

การจัดทาร่างรายงานผลการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายใน ควรจัดทาร่างรายงานก่อนที่จะออกรายงานจริง ทั้งนี้เพื่อนาข้อมูลหลักฐานและ
ข้อตรวจพบ หารื อและขอความเห็ น ของผู้ บริห ารหน่ว ยรับตรวจเกี่ยวกับข้อตรวจพบ และแผนในการ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยบันทึกความเห็นของผู้บริหารหน่วยรับตรวจ สาหรับประเด็นที่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้บริหารหน่วยรับตรวจยังหาข้อยุติร่วมกันไม่ได้

การพบผู้บริหารเพื่อปิดงาน
การพบผู้บริหารหน่วยรับตรวจเพื่อปิดงานตรวจสอบ มีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการ ทั้งนี้เพื่อ
1. สรุปผลการตรวจสอบให้ทราบ
2. ชี้แจงข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจ
3. ขอรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม
4. ขอข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรในรายงาน
5. แจ้งกาหนดการออกรายงานจริงให้ทราบ
6. ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ให้ความร่วมมือ
7. ขอทราบกาหนดการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

การรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงาน
1. การรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์
ผู้ ตรวจสอบภายในต้ องทารายงานการตรวจสอบเป็ นลายลั กษณ์อั กษร โดยใช้ ข้อ มูล จาก
กระดาษทาการเสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานและทดสอบข้อมูลตรวจสอบเอกสาร
ประกอบหรืออ้างอิงให้สอดคล้องกันก่อนนาเสนอต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการตรวจสอบโดยทั่วไปจะประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
2. ชื่อหน่วยงานที่รับตรวจ / ผู้ให้คาแนะนาปรึกษา
3. ระยะเวลาการตรวจสอบ
4. สิ่งที่ตรวจสอบ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ
5. ร้อยละที่ตรวจสอบทั้งปริมาณรายการและจานวนเงิน
6. วิธีการตรวจสอบหรือการดาเนินการ
7. รายงานผลการตรวจสอบ/ สรุปผลการปฏิบัติงาน/ เอกสารประกอบ
8. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
9. กฎระเบียบและคาสั่งเอกสารอ้างอิง
นอกจากการรายงานผลการตรวจสอบแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทารายงานในรูปแบบคัดย่อ
สาหรับผู้บริหาร เพื่อสรุปภาพรวมผลการตรวจสอบ และนาเสนอเฉพาะประเด็นสาคัญที่มีความเสี่ยงสูง
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ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
การเขียนรายงานควรคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1. รายงานต้องมีความชัดเจน คือง่ายในการเข้าใจและสมเหตุสมผล มีข้อมูลสนับสนุน
อย่างเพียงพอ
2. รายงานในทางสร้างสรรค์ มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ต่อผู้รับการตรวจสอบและ
องค์กรในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. รายงานทันเวลาสามารถนาไปปฏิบัติได้ทันที
4. รายการที่กะทัดรัด คือ ชี้ประเด็นปัญหาโดยหลีกเลี่ยงรายละเอียดที่ไม่จาเป็น
2. การรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นการรายงานผลการปฏิบัติ งานของหน่วยตรวจสอบ
ภายในว่าได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจาปีที่เสนออนุมัติหรือไม่ หากผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยตรวจสอบภายในมีอุปสรรคประการใด ให้ระบุสาเหตุการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบประจาปีที่ได้รับอนุมัติ เสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบของ
องค์การตลาด

3. รายงานไตรมาสและรายงานประจาปี
1. ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่จัดทารายงานรายไตรมาสเสนอต่อผู้อานวยการองค์การ
ตลาด และคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การตลาด ซึ่งเป็นรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตาม
แผน การรายงานควรรวมถึงสรุปผลการตรวจสอบที่ดาเนินการระหว่างงวดที่ รายการ ผลกระทบของความ
เสี่ยงที่สาคัญ และประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การกากับดูแล ประเด็นในรายงานครั้งก่อนที่ยังไม่ได้
แก้ไข และประเด็นอื่นที่จาเป็น โดยไตรมาสที่ 4 ให้จัดทารายงานประจาปีแทน
2. รายงานประจาปี ควรแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุม ภายในและกระบวนกากับดูแล เพื่อนาเสนอต่อผู้อานวยการองค์การตลาด
และคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยท่ า นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ก่ อ นน าส าเนาส่ ง
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปีบัญชีขององค์การ
ตลาด (ภายใน 30 พฤศจิกายน ของทุกปี)

ติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ผู้ตรวจสอบภายในควรติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้นาไป
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล หรือผู้บริหารระดับสูงยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ดาเนินตามข้อเสนอแนะ
ข้อตรวจพบจากการติดตามผลควรได้รับการสอบทานจากผู้เกี่ยวข้องหลักก่อนนาเสนอรายงาน

การประเมินคุณภาพของผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายใน ควรสอบทานงานตรวจสอบภายใน ควบคุมในทุกระดับของการปฏิบัติงาน โดย
จัดให้มีการประเมินคุณภาพ รักษา และปรับปรุงคุณภาพในทุกประเด็นของกิจกรรม การตรวจสอบภายใน
เพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน และคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ที่ออก
โดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โดยมีแนวทางในการดาเนินงานได้แก่
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ตนเอง โดยจัดทาแบบสารวจเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้รับการตรวจ เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานภายหลัง
เสร็ จสิ้ น การปฏิบั ติงานตรวจสอบทุกครั้ ง และนาความเห็ นของผู้ รับการตรวจมาเป็นส่ว นหนึ่งของการ
ประเมินคุณภาพจากภายในองค์กร
2. การประเมินคุณภาพจากภายในองค์กร หมายความถึง การประเมินในแต่ละงวด โดยการ
ประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน หรือโดยบุคคลอื่นภายในองค์กรที่มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการ
ตรวจสอบ และมาตรฐานการตรวจสอบ และดาเนินการโดยสม่าเสมอ
หากมีการประเมินคุณภาพจากภายในองค์กร ผลการประเมินคุณภาพควรรวมในรายงาน
ประจาปีของหน่วยตรวจสอบภายในด้วย และควรจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น
3. การประเมินคุณภาพจากภายนอกองค์ กร ควรดาเนินการอย่างสม่าเสมออย่างน้อยทุก 5 ปี
โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ให้การสนับสนุนการประเมินคุณภาพจาก
ภายนอก และมีส่วนร่วมในการคัดเลือกและอนุมัติผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กร ทาหน้าที่ประเมิน
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้บริหารสูงสุดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ประเมินซึ่งควรเป็นบุคคลที่ได้รับประกาศนียบัตรทางวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในวิชาชีพ มีประสบการณ์
อย่างน้อย 3 ปี ในระดับบริหารของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นต้น นอกจากนี้ หากผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกองค์กรดาเนินงานในรูปแบบคณะทางาน สมาชิกของคณะทางานควรประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดควรหารือร่วมกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับผลการสอบทาน ภายหลังการประเมินคุณภาพจากภายนอก หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรจัด
ทาแนวทางในการปรับปรุงข้อบกพร่อง และนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอความเห็นชอบ รวมถึง
ควรรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการปรับปรุงนี้ไว้ในรายงานประจาปี
4. การประเมินตนเอง การประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นความรับผิดชอบของ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน โดยจะต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. พัฒนาบทบาท ความรับผิดชอบ และปรับปรุงกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน
2. เพิ่มบทบาทของการตรวจสอบภายใน ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรโดยการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
3. กาหนดให้ มีแนวทางการวัดผลการปฏิบัติงานที่สั มพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการ
ปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้
4. สนับสนุนให้มีการประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสอบทานหรือ
ตรวจสอบอื่น ๆ
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ดัชนีวัดผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
1. การวัดเชิงปริมาณ
ก. จานวนกิจกรรมการตรวจสอบที่กาหนดในแผนการตรวจสอบ
ข. จานวนกิจกรรมการตรวจสอบที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
ค. อัตราการหมุนเวียนของผู้ตรวจสอบภายใน หรือระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานในหน่วย
ตรวจสอบ
ง. ผลการสารวจความพึงพอใจของหน่วยตรวจสอบภายใน
จ. จานวนชัว่ โมงการฝึกอบรม
2. การให้บริการต่อหน่วยรับตรวจ
ก. คุณภาพของงานตรวจสอบหรืองานให้คาแนะนาปรึกษา
ข. ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อประเด็นที่ได้รับจากฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
ค. การบริหารความคาดหวังของหน่วยรับตรวจ
ง. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยรับตรวจ
จ. การบริหารทีมงานตรวจสอบ (การดาเนินการอย่างมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
บุคลากรให้มีโอกาสเติบโตในหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น)
3. ความรู้ทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม
ก. การพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม
ข. การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบที่มีความซับซ้อน
ค. การนาเสนอโดยการเป็นวิทยากรหรือเขียนบทความเกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรม
ง. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบหรือเครื่องมือในการตรวจสอบ
จ. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี หรือแนวโน้มของธุรกิจอุตสาหกรรม
4. การพัฒนาบุคลากร
ก. ความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับงานตรวจสอบที่กาหนดไว้
ข. การฝึกอบรม
ค. การสรรหา
5. การพัฒนาทางด้านเทคนิค
ก. การพัฒนาความรู้ทางด้านเทคนิคในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ข. การพัฒนาความรู้ด้านการบัญชี การเงิน
ค. การพัฒนาความรู้ด้านกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ง. การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องมือ
อิเลคทรอนิคส์ช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

- 45 6. ความคิดสร้างสรรค์หรือการยอมรับสิ่งใหม่
ก. การนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เช่น การนาโปรแกรมกระดาษทาการ
อิเลคทรอนิคส์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เป็นต้น
ข. จานวนการนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ในรัฐวิสาหกิจหรือภายในหน่วยตรวจสอบ
ภายใน
ค. จานวนที่ใช้ในการฝึกอบรมเฉพาะด้าน
ง. การมีส่วนร่วมในองค์กรทางวิชาชีพ เช่น สมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาคมผู้ตรวจ
สอบภายใน หรือสมาคมทางธุรกิจต่าง ๆ เป็นต้น
จ. ความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ฉ. การพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ
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ดัชนีการวัดผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
การวางแผน
กระบวนการ

ข้อกาหนดที่สาคัญของ
กระบวนการ

ตัวชี้วัดภายใน
กระบวนการ

ตัวชี้วัดผลของ
กระบวนการ

ก า ร ส า ร ว จ ข้ อ มู ล - ศึกษาข้อมูลของหน่วย - รายละเอียดของข้อมูล - ข้อมูลที่ได้รับครบถ้วน
เบื้องต้น
รับตรวจ
ทีไ่ ด้รับ
การประเมิ น ผลระบบ - สร้างความมั่นใจให้แก่
การควบคุมภายใน
ผู้ บ ริ ห า ร ว่ า ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
หน่ ว ยงานเป็ น ไปตาม
ระบบการควบคุมภายใน
ที่วางไว้

- จ านวนบุ ค ลากรใน - ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม
หน่ ว ยงานมี ก ารปฏิ บั ติ ภายในมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตามระบบการควบคุ ม และประสิทธิผล
ภายใน

การประเมินความเสี่ยง - พิจ ารณาว่าหน่ว ยงาน - จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม / - หน่ ว ยงานที่ มี ค วาม
ใดมีความเสี่ยงหรือความ โครงการที่มีความเสี่ยง เสีย่ งได้รับการตรวจสอบ
น่ า จะเป็ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
จน เป็ นผ ลท าใ ห้ ก า ร
ดาเนินงานไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร - ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ - ความส าเร็ จ ในการ - ร้อยละความสาเร็จใน
ตรวจสอบ
แ ล ะ ข อ บ เ ข ต ก า ร ดาเนินการตามแผนการ การดาเนินการตามแผน
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
- กาหนดระยะเวลาที่เข้า
ตรวจสอบ
- ก า ห น ด จ า น ว น ผู้
ตรวจสอบและ
งบประมาณโดยรวม
ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร - ก า ห น ด ว่ า จ ะ - การจั ด ท าแผนการ - ร้อยละความสาเร็จใน
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบในเรื่ อ งใด ปฏิบัติงาน
การนาแผนการ
ด้ ว ย วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
ปฏิบตั ิงานไปใช้
ขอบเขต และวิ ธี ก าร
ตรวจสอบใด เพื่ อให้ ไ ด้
หลักฐานครบถ้วน
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การปฏิบัติงาน
กระบวนการ

ข้อกาหนดที่สาคัญของ
กระบวนการ

ตัวชี้วัดภายใน
กระบวนการ

ตัวชี้วัดผลของ
กระบวนการ

ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน - แจ้ งหมายกาหนดการ - จานวนบุ คลากรที่ เข้ า - ร้อยละความสาเร็จใน
ตรวจสอบภายใน
เข้าตรวจสอบและจาวน ไปปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ผู้เข้าตรวจสอบ
- ใ ห้ ห น่ ว ย รั บ ต ร ว จ
จั ด เ ต รี ย ม เ อ ก ส า ร
หลั ก ฐานต่ า ง ๆ เพื่ อ ใช้
ในการตรวจสอบ
- สั ม ภาษณ์ เ จ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบ
ระหว่างการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบทางการเงิน - จ านวนหน่ ว ยงานที่ - ร้อยละความสาเร็จใน
ตรวจสอบ
การดาเนินการตรวจสอบ
- ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ได้รับการตรวจสอบ
ตามกฎระเบียบ
- ตรว จสอบด้ า นการ
ปฏิบัติงาน
-ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ดาเนินงาน
เ มื่ อ เ ส ร็ จ สิ้ น ก า ร - รวบรวมข้อมูลจากการ - สาระสาคัญในกระดาษ - งานที่ได้มีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตรวจสอบในหั ว เรื่ อ ง ทาการครบถ้วนถูกต้อง
ต่างๆ
- จั ดท ากระดาษท าการ
ต า ม หั ว เ รื่ อ ง ต่ า ง ใ ห้
ครบถ้วน
- สรุ ป ผลของการสอบ
ทานไว้ในกระดาษทาการ
ให้ครบถ้วน
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การจัดทารายงานและติดตามผล
กระบวนการ

ข้อกาหนดที่สาคัญของ
กระบวนการ

ตัวชี้วัดภายใน
กระบวนการ

ตัวชี้วัดผลของ
กระบวนการ

การรายงาน ผลการ - สรุปประเด็นข้อตรวจพบ - จ า น ว น ข้ อ มู ล ที่ - ร้อยละของระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
ใน 5 องค์ประกอบดังนี้ รวบรวมได้ ก่ อ นเสนอ นาเสนอรายงาน
1 . สิ่ ง ที่ เ ป็ น อ ยู่ รายงาน
(Condition) เป็นข้อเท็จจริง
ที่ ต รวจสอบพบและมี
หลักฐานสนับสนุน
2. สิ่ ง ที่ ค วรจะเป็ น
(Criteria) เป็ นหลั กเกณฑ์
ที่ใช้เปรียบเทียบกับสภาพ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ของงาน/
โครงการ
3. ผลกระทบ (Effects)
เป็ นผลที่เกิดขึ้ นจากสิ่ งที่
เป็ นอยู่ แตกต่ างจากสิ่ งที่
ควรจะเป็น
4. สาเหตุ (Cause)
เ ป็ น สิ่ ง ที่ ท า ใ ห้ สิ่ ง ที่
เป็นอยู่แตกต่างจากสิ่งที่
ควรเป็น
5 . ข้ อ เ ส น อ แ น ะ
(Recommendation) เป็น
การเสนอแนะในการ
ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข ก า ร
ด าเนิ น งานของงาน/
โครงการที่ตรวจสอบ
- ร่างรายงาน
- ปรับปรุงร่างรายงาน
- บันทึกข้อมูล
- ปิดตรวจสอบกับหน่วย
รั บ ตรวจแล้ ว หารื อ ข้ อ
สงสัย
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กระบวนการ

ข้อกาหนดที่สาคัญของ
กระบวนการ

ตัวชี้วัดภายใน
กระบวนการ

ตัวชี้วัดผลของ
กระบวนการ

-น า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ตรวจสอบเสนอ
ผู้ อ า น ว ย ก า ร เ พื่ อ
พิ จ า ร ณ า ห รื อ ท ร า บ
ตามแต่กรณี
การติดตามผล

- แ ผ น ก ต ร ว จ ส อ บ - จ า น ว น ข อ ง - ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ภายในมี ก ารติ ด ตามว่ า ข้อเสนอแนะที่ได้รับการ ข้อเสนอแนะที่ได้รับการ
ผู้อานวยการได้มีการสั่ ง สั่งการ
สั่งการจากผู้อานวยการ
การให้ มีการปฏิบัติตาม
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ที่ ไ ด้
น าเสนอในรายงานผล
การตรวจ
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หน่วยงานที่รับตรวจและหน้าที่หน่วยงานที่รับตรวจ
หน่วยงานที่รับตรวจ
หน่วยงานที่รับตรวจ หมายถึง หน่วยงานในโครงสร้างขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมี
หน่วยงานของส่วนกลาง หรือเรียกว่า สานักงานใหญ่ และในส่วนภูมิภาค เรียกว่า ตลาดสาขา โดยแบ่ง
ตามโครงสร้างได้ดังต่อไปนี้
สานักงานใหญ่ ประกอบด้วย
1. แผนตรวจสอบภายใน
2. แผนกการประชุมและยานพาหนะ
3. แผนกประชาสัมพันธ์
4. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. แผนกวางแผนและงบประมาณ
6. แผนกติดตามและประเมินผล
7. แผนกบริหารความเสี่ยง
8. แผนกบริหารบุคคล
9. แผนกจัดหาและพัสดุ
10. แผนกบัญชี
11. แผนกการเงิน
12. แผนกตลาดและจัดส่งสินค้า
13. แผนกกิจการพิเศษ
ตลาดสาขา ประกอบด้วย
1. ตลาดสาขาตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
2. ตลาดสาขาปากคลองตลาด กรุงเทพฯ
3. ตลาดสาขาบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. ตลาดสาขาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
5. ตลาดสาขาลาพูน จังหวัดลาพูน
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หน้าที่หน่วยงานที่รับตรวจ
ในการตรวจสอบทุกครั้ง หน่วยตรวจสอบภายในจาเป็นต้ องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่รับ
ตรวจ ดั ง นั้ น หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ รั บ ตรวจจึ ง ก าหนดไว้ ต ามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการ
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2538 ดังนี้
1. อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
2. จัดทาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้เรียบร้อยทันการ และพร้อมที่
จะตรวจสอบได้
3. เตรียมเอกสารหรือหลักฐานอื่นในการปฏิบัติงานไว้ให้ครบถ้วน และพร้อมที่จะตรวจสอบได้
4. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ผู้ตรวจสอบภายใน
5. ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่าง ๆ
6. รายงานผลการปรับปรุงให้หน่วยงานและผู้ตรวจสอบภายในทราบ
นอกจากนั้น ตามกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายในได้กาหนดสิทธิของผู้ตรวจสอบภายใน ในการ
เข้าตรวจสอบและมีอานาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สินและบุคลากรขององค์การตลาด อย่างเต็มที่
โดยต้องแจ้งให้หน่วยงานที่รับตรวจทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะทาให้หน่วยงานที่รับ ตรวจมีความ
พร้อมที่จะให้ความสะดวก เพื่อให้การตรวจสอบทาได้รวดเร็วและทั่วถึง
................................

ภาคผนวก
แบบฟอร์มต่าง ๆ
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
แผนการตรวจสอบสาหรับ 5 ปี
ลาดับที่

เรื่องที่ตรวจสอบ

หน่วยตรวจรับ

ปีงบประมาณ/จานวนวัน
(Man-Day)
2561 2562 2563 2564 2565

ตารางแผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ปี

รวมจานวนคน/วัน
(Total Man-Day)

ผู้รับผิดชอบ
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
แผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ ...................
จาแนกตามหน่วยงาน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม

หน่วยรับ
วัตถุประสงค์
ตรวจ

เรื่องมุ่งเน้น

ลาดับ
ความสาคัญ

ระยะเวลาในการตรวจ
ต.ค.
60

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย.
61

ตารางแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

จานวนคน/
ผู้รับผิดชอบ
วันที่ใช้
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บันทึกข้อความ
หน่วยงาน แผนกตรวจสอบภายใน องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย โทร 0 2024 9270-74 ต่อ 20
ที่ มท 5108/
วันที่
เรื่อง แจ้งการเข้าตรวจสอบ
เรียน หัวหน้าแผนก/ผู้จัดการตลาดสาขา
ตามแผนการตรวจสอบประจาปี......................... หน่วยตรวจสอบภายในมีกาหนดที่ต้องทา
การตรวจสอบเรื่อง.......................................................... ในหน่วยงานของท่าน โดยจะเริ่มดาเนินการตั้งแต่
วันที่....................................................... และคาดว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณวันที่...........................................
ซึ่งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ งานในครั้งนี้คือ นาง/นางสาว.....................................................................
ตาแหน่ง..................................................................... ........
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและอานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานครั้งนี้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ .........................................
หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

บันทึกข้อความ แจ้งการเข้าตรวจสอบ
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
ตารางสารวจข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับตรวจ
แผนก.................................................หัวหน้าแผนก.......................................................
ระหว่างวันที่.............................................................................................
ผู้สารวจ...................................................................................................
ลาดับที่

หัวข้อ

1

การจัดหน่วยงาน

2

จานวนบุคลากร

3

กิจกรรมของหน่วยงาน

4

หน้าที่ที่มอบหมาย

5

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

6

ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน

7

วิธีการปฏิบัติงานที่กาหนด/ผังบริหารงาน
และหน้าที่โดยย่อ (Flow Chart)

8

อื่น ๆ

รายละเอียด

ตารางสารวจข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับตรวจ
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องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลที่สารวจ
แผนก.................................................หัวหน้าแผนก.......................................................
วันที่............................................................................................................
ผู้วิเคราะห์...................................................................................................
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ข้อมูลที่สารวจ
กาหนดโครงสร้างของหน่วยงานชัดเจน
โครงสร้างหน่วยงานมีความเหมาะสม
กาหนดรายละเอียดของงานชัดเจน/ครบถ้วน
จานวนบุคลากรเพียงพอ
คุณวุฒิของบุคลากรเหมาะสมกับงาน
กิจกรรมของหน่วยงานตรงกับหน่วยงาน
มอบหมายงานตรงกับตาแหน่งงาน
มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
ระบบการทางานมีขั้นตอนเหมาะสม
มีการสอบยันยอดพบข้อผิดพลาดได้
เอกสารมีการจัดเก็บอย่างเหมาะสม
เอกสารรายงานมีการลงเลขที่จัดเก็บ
มีการปฏิบัติตามระเบียบ
มีการป้องกันและดูแลทรัพย์สิน
การทางานเสร็จทันเวลา
รายการหนึ่งมีบุคคลมากกว่า 1 คนรับผิดชอบ
ฯลฯ

ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลที่สารวจ

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1
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แผนงานตรวจสอบ (Audit Program)
เรื่องที่ตรวจสอบ.....................................................................................................................
เริ่มทาการตรวจสอบ................................................ สิ้นสุดการตรวจสอบ....................................................
ขอบเขตการตรวจสอบ..................................................................................................................................
หน่วยงานที่รับตรวจ.....................................................................................................................................
ผู้ตรวจสอบ..................................................................................................................................................
งานที่ตรวจสอบ

วัตถุประสงค์

ขั้นตอน/วิธีการตรวจสอบ

จานวนตัวอย่าง
ที่ทดสอบ

ตารางแผนงานตรวจสอบ

กระดาษทาการ
อ้างอิง

ผู้ตรวจสอบ

-7-

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
กระดาษทาการตรวจสอบภายใน
หน่วยงานที่รับตรวจ..............................................................................
สาหรับระยะเวลาเดือน...................................... ถึงเดือน.................................... พ.ศ. ........ ...............
ว/ด/ป

ข้อมูลหน่วยงาน
ที่ตรวจสอบ

งานที่ตรวจสอบ

สิ่งที่ตรวจสอบ/
กิจกรรม

วิธีการตรวจสอบ

ตารางกระดาษทาการตรวจสอบภายใน

จานวนที่
ตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะ
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แผนกตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบ
เรื่อง
หน่วยตรวจรับ
ว/ด/ป

วัตถุประสงค์

ขอบเขต

เอกสารที่ตรวจ

.
.
ผลการตรวจสอบ

ผลกระทบ

ตารางรายงานผลการตรวจสอบ

ความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของ
ผู้รับตรวจ
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แบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้กรอกแบบประเมินตนเอง:
ระยะเวลาที่ครอบคลุมในการประเมินผล:
ชื่อผู้ประเมิน/ผู้สอบทานผลการประเมิน:
วันที่ทาการประเมินผล:
คานา
แบบฟอร์มนี้ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ในการประเมินผลงานของ
หน่วยตรวจสอบภายใน ในระยะเวลาการสอบทานที่กาหนดไว้ เช่น ในรอบระยะเวลาหนึ่งปี หรือในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน เป็นต้น
คาถามในแต่ละหมวดได้แสดงไว้ในหน้าถัดไป กรุณาอ่านคาถามและให้คะแนนในแต่ละคาถามโดย
คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 4 ซึ่ง 1 เป็นคะแนนต่าสุด หมายความว่าการปฏิบัติงานในปัจจุบันยังควรได้รับการ
ปรับปรุงมากที่สุดและ 4 เป็นคะแนนสูงสุด ซึ่งหมายความว่าในการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่องค์กรอื่นได้ถือปฏิบัติ
หากท่านเห็นว่าประเด็นที่ระบุนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของท่าน โปรดระบุไว้ในช่อง “ไม่
เกี่ยวข้อง” พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ

ประเด็นที่พิจารณา
บทบาทและความรับผิดชอบ
บทบาทและวัตถุประสงค์ของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน
การจั ด ท าและปฏิ บั ติ ต ามกฎบั ต รของหน่ ว ย
ตรวจสอบภายใน
ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในต่อ
องค์กรหรือหน่วยงานอื่นเช่น บริษัทในเครือ
บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน และบริษัทร่วม
ความเป็นอิสระ
ระดับของความเป็นอิสระและ ความรับผิดชอบ
ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยตรวจสอบภายใน
กับคณะกรรมการตรวจสอบ

1

แนวปฏิบัติ
2 3 4 ไม่เกี่ยวข้อง

เหตุผล
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ประเด็นที่พิจารณา
ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ผู้สอบ
บัญชีและหน่วยงานกากับดูแล
รู ป แบบในการติ ด ต่ อ ประสานงานระหว่ า ง
หน่วยตรวจสอบภายใน กับผู้สอบบัญชีและ
หน่วยงานกากับดูแล
ความเหมาะสมของการทางานร่ ว มกั บ ฝ่ า ย
บริหาร
บุคลากร การพัฒนาและการฝึกอบรม
ระดั บ ความรู้ ค วามสามารถของเจ้ า หน้ า ที่
ตรวจสอบภายใน
การสรรหาและรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ
การพัฒนาและการฝึกอบรม
การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์
การวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องการตรวจสอบ
ภายใน
การวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง
การวางแผนในรายละเอียดและ
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
การวางแผนการตรวจสอบภายในใน
รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมหรือ
กระบวนการ
แนวทางการตรวจสอบกาหนดขึ้นเพื่อ
ช่ว ยในการหาและบั น ทึ ก ข้ อมู ล เอกสาร
หลักฐานต่างๆ เพื่อช่วยในการสรุป ผลการ
ตรวจสอบ
การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
การรายงานและการปิดการตรวจสอบ
การรายงานและปิดการตรวจสอบ

1

แนวปฏิบัติ
2 3 4 ไม่เกี่ยวข้อง

เหตุผล
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ประเด็นที่พิจารณา

1

แนวปฏิบัติ
2 3 4 ไม่เกี่ยวข้อง

ความมั่นใจในคุณภาพ
การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
การรายงานต่อผู้บริหารสูงสุด
การรายงานต่อผู้บริหารสายงาน
การติดตามและวัดผลการปฏิบัติงาน
การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ

แบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน

เหตุผล
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แบบสารวจวัดผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน
1. การวัดเชิงปริมาณ
ก. จานวนกิจกรรมการตรวจสอบที่กาหนดในแผนการตรวจสอบ
ข. จานวนกิจกรรมการตรวจสอบที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
ค. อัตราการหมุนเวียนของผู้ตรวจสอบภายใน หรือระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน
ในหน่วยตรวจสอบ
ง. ผลการสารวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ
จ. ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ตรวจสอบภายใน
ฉ. จานวนชั่วโมงการฝึกอบรม
2. การให้บริการต่อหน่วยรับตรวจ
ก. คุณภาพของงานตรวจสอบหรืองานให้คาแนะนาปรึกษา
ข. ความรวดเร็ ว ในการตอบสนองต่อประเด็นที่ได้รับจากฝ่ ายบริห ารหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ค. การบริหารความคาดหวังของหน่วยรับตรวจ
ง. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยรับตรวจ
จ. การบริหารทีมงานตรวจสอบ (การดาเนินการอย่างมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาบุคลากรให้มีโอกาสเติบโตในหน่วยงานอื่นขององค์กร เป็นต้น)
3. ความรู้ทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม
ก. การพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม
ข. การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีความซับซ้อน
ค. การนาเสนอโดยการเป็นวิทยากรหรือเขียนบทความเกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรม
ง. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบหรือเครื่องมือในการตรวจสอบ
จ. การมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาหรื อ น าเสนอแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี หรื อ แนวโน้ ม ของธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม
4. การพัฒนาบุคลากร
ก. ความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับงานตรวจสอบที่
กาหนดไว้
ข. การฝึกอบรม
ค. การสรรหา
5. การพัฒนาทางด้านเทคนิค
ก. การพัฒนาความรู้ทางด้านเทคนิคในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ข. การพัฒนาความรู้ด้านการบัญชี การเงิน
ค. การพัฒนาความรู้ด้านกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 13 ง. การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้
เครื่องมืออิเลคทรอนิคส์ช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
6. ความคิดสร้างสรรค์หรือการยอมรับสิ่งใหม่
ก. การนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เช่น การนาโปรแกรม
กระดาษทาการอิเลคทรอนิคส์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เป็นต้น
ข. จานวนของการนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ในองค์กรหรือภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ค. จานวนที่ใช้ในการฝึกอบรมเฉพาะด้าน
ง. การมีส่วนร่วมในองค์กรทางวิชาชีพ เช่น สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี
หรือสมาคมทางธุรกิจต่าง ๆ เป็นต้น
จ. ความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ฉ. การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ

แบบสารวจวัดผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน
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--------------------------------------------คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของหน่วยงาน
ฝ่าย/แผนก/ตลาดสาขา................................................................................................................
ผู้ประเมิน ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงาน....................................................... วันที่............................. ...
ส่วนที่ 2 กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในอย่างต่อเนื่อง
กรุณาระบุระดับความสาคัญและระดับประสิทธิผลของแต่ละประเด็นที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ โดยพิจารณาระดับตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ระดับความสาคัญ

ไม่สาคัญ
1

ไม่ค่อยสาคัญ
2

สาคัญ
3

ระดับประสิทธิผล

ต่ากว่ามาตรฐาน
1

มาตรฐาน
2

ดี
3

สาคัญมาก
4
ดีมาก
4

ระดับความสาคัญ หมายถึง ระดับความสาคัญของประเด็นที่ทาการประเมินที่ผู้กรอกแบบประเมินเห็นว่ามีความสาคัญมากน้อยเพียงใด
ระดับประสิทธิผล หมายถึง ระดับผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้กรอกแบบประเมินมีความเห็นว่าผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี
หรือต่ากว่ามาตรฐาน

ความสามารถทางธุรกิจ
ประเด็นการประเมิน
1. มีความเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับธุรกิจขององค์กรเป็นอย่างดี
2. มีความเข้าใจธุร กิจ และความเสี่ ย งที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเป็น
อย่างดี
3. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน
ขององค์กร
4. สามารถระบุประเด็นหรือความเสี่ยงที่สาคัญได้ทันเวลา
ความเห็นอื่น

ระดับ
ระดับ
ความสาคัญ
ประสิทธิผล
1 2 3 4 1 2 3 4

- 15 -

การติดต่อสื่อสาร
ประเด็นการประเมิน

ระดับ
ระดับ
ความสาคัญ
ประสิทธิผล
1 2 3 4 1 2 3 4

1. สามารถพบปะ หารื อ หรื อได้รั บ การตอบสนองจากที มงาน
ตรวจสอบภายใน
2. มีการสื่อสารประเด็นที่พบจากการตรวจสอบตลอดระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
3. มีการรายงานและข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร มีความ
ชัดเจน กระชับ และเสนอรายงานได้ทันเวลา
4. ข้อเสนอแนะและคาแนะนาเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์และมีการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์เสมอ
ความเห็นอื่น
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ประเด็นการประเมิน
1. มีการชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบทันเวลา
2. มี ก ารให้ พ นั ก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในหน่ ว ยงานมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ
3. มีการรวบรวมความต้องการหรือประเด็นที่ท่านมุ่งเน้นและนาไป
รวมในขอบเขตการตรวจสอบภายใน และหากไม่ได้นาไปรวมใน
ขอบเขตการปฏิบัติงานได้มีการอธิบายอย่างเหมาะสม
4. มีการใช้ทรัพยากร และเวลาของผู้บริหารในหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล
ความเห็นอื่น

ระดับ
ระดับ
ความสาคัญ
ประสิทธิผล
1 2 3 4 1 2 3 4

- 16 ทักษะทางวิชาชีพ
ประเด็นการประเมิน

ระดับ
ระดับ
ความสาคัญ
ประสิทธิผล
1 2 3 4 1 2 3 4

1. ความเที่ยงธรรม
2. ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
3. ทัศนคติในเชิงสร้างสรรค์
4. ความเชี่ยวชาญเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
5. ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค
6. การแสดงความคิดสร้างสรรค์ และการนาเสนอความเห็นใน
ประเด็นอื่นนอกเหนือจากงานที่ปฏิบัติอยู่
ความเห็นอื่น
ประเด็นทั่วไป
ประเด็นการประเมิน

ระดับ
ระดับ
ความสาคัญ
ประสิทธิผล
1 2 3 4 1 2 3 4

1. งานตรวจสอบภายในได้สนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิผลและมีค่าใช้จ่ายในระดับที่เหมาะสม
2. งานตรวจสอบภายในได้ ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของการ
ควบคุมและการลดผลกระทบจากความเสี่ยง
3. การมีส่ว นร่ ว มของหน่ว ยตรวจสอบภายในในกิจกรรมต่าง ๆ
เป็นการสร้างประโยชน์ หรือเพิ่มคุณค่าให้กับงานที่ได้รับ
4. ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจะช่วยปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้น
5. งานตรวจสอบภายในได้ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
การปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ การตรวจสอบภายในหรื อ คู่ มื อ การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
ความเห็นอื่น
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป

แบบสารวจความเห็นจากภายในองค์กร
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เลขทะเบียนกระดาษทาการ
1. แผนกการประชุมและยานพาหนะ
2. แผนกประชาสัมพันธ์
3. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. แผนกวางแผนและงบประมาณ
5. แผนกติดตามและประเมินผล
6. แผนกบริหารความเสี่ยง
7. แผนกบริหารบุคคล
8. แผนกจัดหาและพัสดุ
9. แผนกบัญชี
10. แผนกการเงิน
11. แผนกตลาดและจัดส่งสินค้า
12. แผนกกิจการพิเศษ
13. สาขาตลิ่งชัน
14. สาขาบางคล้า
15. สาขาหนองม่วง
16. สาขาลาพูน
17. สาขาปากคลองตลาด

(GM)
(PR)
(IT)
(WB)
(ME)
(RM)
(HR)
(SO)
(AC)
(FC)
(MT)
(ST)
(TC)
(BC)
(NM)
(LP)
(PK)

General Administration
Public Relations
Information Technology
Planning/Budget
Monitoring and Evaluation
Risk Management
Human Resource
Supply/Operation
Accounting
Finance
Marketing/transportation
Special Task
Taling Chan
Bang Clark
Nong Muang
Lum Phun
Pak Khlong Talat

