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นโยบายการตรวจสอบภายใน 
1. วัตถปุระสงค์ 
 นโยบายฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หน้าที่ความรับผิดชอบที่จ าเป็น
ในการด าเนินกิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าเป็นกลไกหนึ่งของกระบวนการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
ระบบต่าง ๆ ขององค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุปรสงค์และเป้าหมายขององค์กร  

2. การตรวจสอบภายใน 
    2.1 กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน 
 งานตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานด้านการตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารภายใต้ขอบเขตการด าเนินงาน โดยบุคลากรทุกคนต้องศึกษาท าความเข้าใจกับ
กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน อย่างถ่องแท้ ทั้งนี้ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
ภายใน ได้แก่ 

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

(2) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ 
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(3) หลักเกณฑก์ระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

(4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
(5)  มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรยิธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

    2.2 การจัดท ากลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 ก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า รวมทั้งครอบคลุมถึงทิศทางและการบริหารทรัพยากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
    2.3 การจดัท ากฎบตัรการตรวจสอบภายใน 
 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา 
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมี
การเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในภายในและภายนอกส่วนราชการ  มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงงานหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ และน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการทุกปี   
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  2.4 การก าหนดกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน 
กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วยการปฏิบัติตัวและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

เกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม เสนอกรอบคุณธรรมการตรวจสอบ
ภายในให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่ให้บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในทราบและถือปฏิบัติ 
รวมทั้งเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในและภายนอกทราบทั่วกัน และสรุปผลประเมินการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมเสนอหัวหน้า
ส่วนราชการ 
    2.5 การประเมินคณุภาพงานตรวจสอบภายใน 
 การประเมินผลจากภายใน ด้วยการสอบทานเป็นระยะๆ โดยการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามค านิยามของการตรวจสอบภายในมาตรฐานและ  
จริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและรายงานผลการประเมินตนเองให้หัวหน้าส่วนราชการทราบอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป 
 การประเมินผลจากภายนอก ต้องจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปีโดยบุคคลหรือคณะบุคคลจากภายนอกส่วน
ราชการที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นอิสระ เช่น กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และรายงานผลการประเมิน
จากภายนอกตามความถี่ในการประเมินให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
 น าผลการประเมินจากภายในและภายนอกมาจัดท าแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงตามผลการประเมิน และ
สรุปผลการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางดังกล่าวเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

3. การก ากับดูแลและหน้าที่ความรบัผิดชอบ 
  3.1 ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน มีหน้าทีใ่นการก ากับดูแล ดังนี้ 
 (1) ก าหนดวัตถุประสงค์อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็น
ทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 (2) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ก าหนดขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม
ทุกกิจกรรมการตรวจสอบ 
 (3) ปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายในโดยก าหนดแผนหรือแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง
ตามผลการประเมิน 
 (4) บริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สามารถเพิ่มมูลค่าและความส าเร็จแก่องค์กร 
 (5) ก าหนดและรักษาระบบการติดตามการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
    3.2 ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
 (1) ปฏิบัตติามกฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 (2) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องกระท าด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ          
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและมีการน าเทคโนโลยีหรือโปรแกรมส าเร็จรูปมาช่วยในการตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล 
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 (3) จัดท าคู่มือที่ใช้ในการตรวจสอบที่เป็นปัจจุบันและน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าป ี
 (4) จัดท าแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา และ
การจัดสรรทรัพยากร 
 (5) ระบุวิเคราะห์ประเมินผลและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 (6) รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างทันท่วงท ี

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
   4.1 การวางแผนตรวจสอบ 

ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ตามผลการประเมินความเสี่ยง
โดยมีการจัดท าข้อตกลงในการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยงร่วมกันของบุคลากรในองค์กรกับกลุ่มตรวจสอบภายใน และน า 
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในมาใช้ในการประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนและ
เสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี  ในกรณี 
ที่การวางแผนการตรวจสอบภายในส่วนราชการมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึน้ไปให้เสนอแผนการตรวจสอบระยะยาว    
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าป ีรวมทั้งเสนอการปรับเปลี่ยน
แผนการตรวจสอบในรอบปีที่มีนัยส าคญัให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติด้วย  
 ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าแผนการปฏิบัติงาน(Engagement  Plan) เป็นลายลักษณ์อักษร ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจ าปี  โดยการรวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องให้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่มี
ความส าคัญรวมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
   4.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง โดยต้องรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติขององค์กร  
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยน าแผนการปฏิบัติงานมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ พร้อมทั้งบันทึก
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบให้เพียงพอต่อการสนับสนุนข้อสรุป 

หัวหน้าทีมตรวจสอบต้องสอบทานกระดาษท าการ  เอกสาร  หลักฐานที่รวบรวมไว้จากการตรวจสอบและ
ข้อสรุปสิ่งที่ตรวจพบ เพื่อให้มั่นใจว่าทีมตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์  และเป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบที่ก าหนดไว้ 
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   4.3 การรายงานผลการตรวจสอบ 
รายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุก 1- 2 เดือนนับ

จากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์ขอบเขต  วิธีปฏิบัติงานและ
ผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน  สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ   ประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญและการควบคุม  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป  
รวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ  ที่ผู้บริหารควรทราบ 

ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่สอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในก่อน
น าเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ 

ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในต้องเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบตาม
ความเหมาะสม 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการเป็นระยะๆ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี
เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ โดยครอบคลุมกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น 
และการให้ค าปรึกษา รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน  
      4.4 การติดตามผลการตรวจสอบ 
 (1) วางแผนการติดตามผล ประกอบด้วย วิธีการติดตาม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 (2) ด าเนนิการติดตามผลตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการติดตามผล 
 (3) รายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบงวดปัจจุบันในทุกประเด็นการตรวจสอบที่พบข้อบกพร่องต่อ
หัวหน้าส่วนราชการพร้อมกับการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับการตรวจสอบหน่วยรับตรวจส่วนภูมิภาค และ
รายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบงวดก่อนพร้อมกับการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจส่วนกลาง 
 (4) จัดเก็บหลักฐานการติดตามไว้อย่างเป็นระบบ 
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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 


