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นโยบายการตรวจสอบภายใน 
(Internal Auditing Policy) 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 
---------------------------------------------------- 

1. วัตถุประสงค์ 
 นโยบายฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  โดยยึดหลักการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หน้าที่
ความรับผิดชอบที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นกลไกหนึ่งของกระบวนการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) เพื่อสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าระบบต่าง ๆ ขององค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  
 

2. กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนต้องศึกษาท าความเข้าใจกับกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน 
อย่างถ่องแท้ ซึ่งข้อกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานด้านที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ได้แก่ 

1.  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

2.  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

3.  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 

4. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

5. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561  
3.  นโยบายการตรวจสอบภายใน 

1. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความเป็นอิสระเที่ยงธรรม โปร่งใสเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในเรื่องที่ตรวจสอบ 
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2. ผู้ตรวจสอบภายในจ าไมต่รวจสอบงานที่ตนเองเป็นผู้ปฏิบตัิหรือด าเนินการ ภายใน 1 ปี หรืองานที่ พ่อ แม่ 
สามี ภรรยา ญาติพ่ีน้อง หรือเพื่อนสนิท เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อมิให้เสียความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการตรวจสอบ 

3. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎมาย และการด าเนินการในลักษณะมีผลประโยชน์
ทับซ้อนกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

4. การปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในต่อหน่วยรับตรวจ ต้องอยู่บนวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางการ
ปฏิบัติงาน หรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  มิใช่เป็นการตรวจสอบเพ่ือจับผิด 

5. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ                
ต้องพัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรูด้้านวิชาชีพตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง 

6. การวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงขององค์กร ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันโดยปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน 

7. ผู้ตรวจสอบภายในควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อให้ผลลัพธ์ที่มี
ประโยชน์สูงสุด 

8. กลุ่มตรวจสอบภายในจัดให้มีการประชุมในหน่วยงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อได้ทราบปัญหาจากการ
ตรวจสอบและแนะน าแนวทางแก้ไขและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจได้อย่างถูกต้อง 

9. กลุ่มตรวจสอบภายในจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบจากหน่วยรับตรวจ 
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าข้อเสนอแนะ ความคาดหวังและความต้องการของหน่วยรับตรวจ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มา
วางแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น 
4. การก ากับดูแลและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

4.1 ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการก ากับดูแลและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1) ก าหนดวัตถุประสงค์อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็น

ทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
(2) วางแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีตามผลการประเมินความเสี่ยง

แผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์ของกรม รวมทั้งการมอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผล 
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

(3) ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดแนวทางและก ากับดูแลการตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายในหน่วยงานของกรม  

(4) ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดแนวทางการออกแบบและการประเมินผลการควบคุมภายในของ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561   เพื่อก าหนดความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
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(5)  ให้ค าปรึกษา เกี่ยวกับลักษณะงานและขอบเขตงานของหน่วยรับตรวจ เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม  
ลดความเสี่ยงและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ และให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน 

(6)  ประสานการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้บริหาร
ของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อท าให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถน าไปสู่
การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(7) ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดรูปแบบการจัดท ากระดาษท าการ รวมถึงการสอบทานและการควบคุมดูแล
ข้อมูลหลักฐานและกระดาษท าการ และก าหนดแนวทาง การจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในในระบบ 
Intranet เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

(8)  ก ากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้มอบหมาย เพือ่ให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ และมีระบบในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไป
ตามแผนการตรวจสอบที่ก าหนด 

(9)  พัฒนาระบบในการติดตามผลการตรวจสอบตามที่ผู้บริหารสั่งการ ในรายงานผลการตรวจสอบ 
(10)  ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายในระดับรองลงมา และหน่วยรับตรวจ เช่น ให้ค าปรึกษาแนะน าในการ

ปฏิบัติงาน โดยจัดท ากิจกรรม KM ภายในหน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
(11)  ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อให้การประเมินผลการ

ควบคุมภายในเป็นไปตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
(12)  ก ากับดูแลการจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้

สอดคล้องและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(13)  ก ากับดูแล ปรับปรุง และรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน ตาม

หลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 
(14)  ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี 

4.2 ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
(1) ปฏิบัติตามกฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 
(2) ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 

และต้องสะสมความรู้ ทักษา และความสามารถอื่น ๆ จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
(3) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและมีทักษะการ

ปฏิบัติงานอย่างสมเหตุสมผลในอันที่จะท าให้การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและน่าเช่ือถือ 
(4)  ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ มาเป็ น

เครื่องมือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
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(5) ผู้ตรวจสอบภายในต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา  
เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

(6) ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าหรือปรับปรุงคู่มือที่ใช้ในการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันและสามารถน าไปใช้
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปแีต่ละป ี

(7) จัดท าแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา และ
การจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  

(8) ระบุวิเคราะห์ประเมินผลและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

(9) รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายภายในเวลาที่เหมาะสม ทันต่อการแก้ไขสถานการณ์ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

5.1 การวางแผนตรวจสอบ 
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ตามผลการประเมินความ

เสี่ยงโดยมีการจัดท าข้อตกลงในการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยงร่วมกันของบุคลากรในองค์กรกับกลุ่มตรวจสอบภายใน 
และน าแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในมาใช้ในการประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผน
และเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี  ใน
กรณีที่การวางแผนการตรวจสอบภายในส่วนราชการมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปให้เสนอแผนการตรวจสอบระยะยาว    
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี รวมทั้งเสนอการปรับเปลี่ยน
แผนการตรวจสอบในรอบปีที่มีนัยส าคัญให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติด้วย ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงาน (Engagement  Plan) เป็นลายลักษณ์อักษร ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ
ภายในให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจ าปี  โดยการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาวาง
แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องให้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่มีความส าคัญรวมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ 
ขอบเขต และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

5.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง โดยต้องรวบรวมข้อมูล

วิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติขององค์กร  
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยน าแผนการปฏิบัติงานมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ พร้อมทั้งบันทึก
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบให้เพียงพอต่อการสนับสนุนข้อสรุป 

หัวหน้าทีมตรวจสอบต้องสอบทานกระดาษท าการ  เอกสาร  หลักฐานที่รวบรวมไว้จากการตรวจสอบและ
ข้อสรุปสิ่งที่ตรวจพบ เพื่อให้มั่นใจว่าทีมตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์  และเป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบที่ก าหนดไว้ 

5.3 การรายงานผลการตรวจสอบ 
รายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบ

แล้วเสร็จตามแผน เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์ขอบเขต  วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด
ทุกขั้นตอน  สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ   ประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญและการควบคุม  พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
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ปรับปรุงเพื่อเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป  รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ  ที่ผู้บริหารควร
ทราบ 

ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่สอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในก่อน
น าเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ 

ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในต้องเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบตาม
ความเหมาะสม 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการเป็นระยะๆ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี
เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ โดยครอบคลุมกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น 
และการให้ค าปรึกษา รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน  

5.4 การติดตามผลการตรวจสอบ 
(1) วางแผนการติดตามผล ประกอบด้วย วิธีการติดตาม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
(2) ด าเนนิการติดตามผลตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการติดตามผล 
(3) รายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบงวดปัจจุบันในทุกประเด็นการตรวจสอบที่พบข้อบกพร่องต่อ

หัวหน้าส่วนราชการพร้อมกับการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับการตรวจสอบหน่วยรับตรวจส่วนภูมิภาค และ
รายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบงวดก่อนพร้อมกับการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจส่วนกลาง 

(4) จัดเก็บหลักฐานการติดตามไว้อย่างเป็นระบบ 

ทั้งนี้  ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายการตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
        (นางสาวกุลกริยา  เปลี่ยนสกุลวงศ์) 
           ผู้อ านวยการตรวจสอบภายใน 
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กระบวนการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit Process) 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้น 

การประเมินผลระบบ 
การควบคุมภายใน 

การวางแผนตรวจสอบ 

การประเมินความเสี่ยง 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การจัดท ารายงานและ 

ติดตามผล 

การติดตามผล 

ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 

การวางแผนการปฏิบัติงาน 

การวางแผนการตรวจสอบ 

- แผนการตรวจสอบระยะยาว 
- แผนการตรวจสอบประจ าปี 

ระหว่างการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 

การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้น 
งานตรวจสอบ 

- การรวบรวมหลักฐาน 
- การรวบรวมกระดาษท าการ 
- การสรุปผลการตรวจสอบ 

รายงานผลการ 
ปฏิบัติงาน 

- การจัดท ารายงาน 
- รูปแบบรายงาน 
 

 

 

 

 

 

 

กระดาษ 

ท าการ 


