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ความเปนมาของ
การตรวจสอบภายในภาคราชการ
การตรวจสอบภายในภาคราชการ เริ่มมีมาตั้งแตป พ.ศ. 2505 โดยระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง
พ.ศ. 2505 ไดกําหนดใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งขาราชการ ในหนวยงาน 1 คนหรือหลายคน เปนผูตรวจสอบ
ภายใน รับผิดชอบในการตรวจสอบการเบิกจายเงินรวมทั้งการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย ของเจาของ
งบประมาณนั้น ๆ และตรวจสอบงานดานอื่น ตามที่หัวหนาสวนราชการมอบหมายเปนการภายใน และรายงาน
ผลการตรวจสอบโดยตรง ตอหัวหนาสวนราชการ อยางนอยเดือนละครั้ง และตอมาในป พ.ศ. 2516 ขอกําหนด
เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ไดถูกนําไป กําหนดไวในระเบียบ การรับจาย การเก็บรักษา และการนําสงเงินของ
สวนราชการ พ.ศ. 2516 แทน โดยกําหนดใหหัวหนาสวนราชการ หรือผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการซึ่ง
ไมต่ํากวาชั้นตรีอยางนอย 2 คน เปนกรรมการตรวจสอบการเงินประจําเดือนทุกเดือน และมีการแกไข ปรับปรุง
ในป พ.ศ. 2520 โดยเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการแตงตั้งผูตรวจสอบภายใน จากเดิมที่กําหนดใหทํางาน ในลักษณะ
ของคณะกรรมการการตรวจสอบการเงิน เปนแตงตั้ง ขาราชการอยางนอย 1 คน เปนผูตรวจสอบภายในของสวน
ราชการนั้น หรือของสวนราชการในสวนภูมิภาคในจังหวัดนั้น แลวแตกรณี
พ.ศ. 2519 คณะรัฐมนตรีไดมีมติกําหนดใหสวนราชการที่เปนกระทรวง ทบวง กรม และสวน
ราชการที่เทียบเทา รวมถึงจังหวัดทุกจังหวัดมีตําแหนง อัตรากําลังเพื่อทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในของสวน
ราชการหรือของจังหวัดโดยเฉพาะ โดยใหปฏิบัติงานขึ้นตรง ตอหัวหนาสวนราชการ หรือผูวาราชการจังหวัด
แลวแตกรณี และใหกระทรวงการคลัง เปนผูรับผิดชอบในการฝกอบรม
พ.ศ. 2531 – 2532 กระทรวงการคลังไดพิจารณาเห็นสมควรใหมีการสงเสริม สนับสนุน และ
ผลักดันใหสวนราชการมีการตรวจสอบภายในที่เปนระบบ เพื่อสามารถเปนเครื่องมือของผูบริหารในการ
ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของสวนราชการในความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับ
ขอกําหนดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ในระเบียบการรับ จาย การเก็บรักษา และการนําสงเงินของสวน
ราชการ พ.ศ. 2520 ยังไมครอบคลุมถึงขอบเขต หนาที่ความรับผิดชอบที่แทจริงของการตรวจสอบภายใน จึงได
ยกเลิ ก ข อ กํ า หนด
เกี่ ย วกั บ งานตรวจสอบภายใน ในระเบี ย บดั ง กล า ว และนํ า มากํ า หนดเป น ระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง วาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2532 (ซึ่งไดมีการปรับปรุงแกไขครั้งสุดทาย
ในป พ.ศ. 2542)
ในปลายป พ.ศ. 2541 ถึงตนป 2542 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใน หลักการตามขอเสนอของ
กระทรวงการคลัง ใหจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํากระทรวงเพื่อทําหนาที่กํากับดูแลระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน ในภาพรวมของกระทรวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในใหเปน
เครื่องมือที่สําคัญของผูบริหารในการควบคุม ติดตาม การใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ
และเปนไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน งาน / โครงการตาง ๆ และให จัดตั้งกลุมงานตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง เพื่อทําหนาที่เปนฝายเลขานุการและ ทําหนาที่ผูตรวจสอบภายใน ของกระทรวง โดยมุงเนนการ
ตรวจสอบ งานโครงการที่มีความสําคัญ หรือที่มีความเสี่ยงสูง หรือที่มีสัญญาณบอกเหตุวา อาจจะมีความเสียหาย

หนวยตรวจสอบภายใน

-2-

เกิดขึ้น โดยประสานแผนการตรวจสอบกับหนวยตรวจสอบภายในระดับกรม เพื่อใหการตรวจสอบมีขอบเขตงาน
ที่ กวางขวาง และไมซ้ําซอนกัน
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ใชอางอิงในระดับสากล คือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (The Professional Practice Standards for Internal Aditing)ของสถาบันผูตรวจสอบ
ภายใน (The Institue of Internal Auditors : IIA) และปจจุบัน IIA และIIA Research Foundation ของสหรัฐอเมริกา
ไดปรับปรุงและแกไขมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบใหมใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ
ในปจจุบัน โดยปรับเปลี่ยนคํานิยามของการตรวจสอบภายในใหม ซึ่งเนนเรื่องการเปนหลักประกันที่เที่ยงธรรม
และการเปนที่ปรึกษาอิสระของผูบริหาร

แนวคิด หลักการ และเปาหมาย ของการตรวจสอบภายใน
1. แนวคิด
1.1 การตรวจสอบภายในมีความจําเปนสําหรับการบริหารองคกรในปจจุบนั โดยถือวาเปนเครื่องมือ
ของผูบริหารในการบริหารงานทั้งในภาคเอกชนและภาคราชการ ซึ่งเดิมจะเนนเฉพาะการตรวจสอบทางดาน
การเงิน การบัญชี สําหรับหนาที่งาน 3 ลักษณะ คือ
- การตรวจสอบ
- การติดตาม
- การประเมินผล
1.2 ในปจจุบนั ไดเนนเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ในการปฏิบัติงาน
ดานตาง ๆ จึงเพิ่มการตรวจสอบภายในดาน
- การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
- การตรวจสอบการบริหาร
2. หลักการ
การตรวจสอบภายในของสวนราชการ จะยึดถือหลักการเพื่อใหปฏิบัติงานตรวจสอบ ไดบรรลุตาม
แนวคิดขางตน 3 ประการ ดังตอไปนี้
2.1 มีอํานาจที่จะเขาตรวจสอบ คือการที่ผูตรวจสอบภายในจะตองไดรับมอบอํานาจเพียงพอที่จะเขา
สังเกตหรือตรวจสอบในสิ่งที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตรวจสอบไดทั้งหมด
2.2 เสรีภาพในการตรวจสอบ คือความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายในในการตรวจสอบทุกๆ ดาน
2.3 ผูตรวจสอบภายในจะตองไมมีอํานาจและความรับผิดชอบโดยตรงกับงานที่ทําการตรวจสอบ
3. เปาหมาย
เพื่อใหงานตรวจสอบภายในเปนไปตามแนวคิดและหลักการตามขอ1 และ 2 ดังกลาว จึงควรใหหัวหนา
สวนราชการ ผูตรวจสอบภายใน หนวยรับตรวจ และหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ ไดเขาใจถึงระบบการตรวจสอบ
ภายในของสวนราชการ ดังนี้
3.1 โครงสรางการจัดองคกร
3.2 สายการบังคับบัญชา
3.3 ตําแหนงและอัตรากําลัง
3.4 ขอบเขตการปฏิบัติงาน
3.5 หนาที่ความรับผิดชอบ
3.6 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.7 ผลงานของผูตรวจสอบ
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โครงสรางองคกรงานตรวจสอบภายในภาคราชการ
ปจจุบันโครงสรางงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ ประกอบดวย
1. หนวยตรวจสอบภายในระดับกรม / จังหวัด
เปนสายงานขึน้ ตรงกับหัวหนาสวนราชการระดับกรมในสวนกลาง และผูวาราชการจังหวัดในสวน
ภูมิภาค โดยมีผูตรวจสอบภายในระดับกรมและผูตรวจสอบภายในจังหวัด ทําหนาที่เปนเครื่องมือของผูบริหาร
ในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานของสวนราชการ รวมทั้งการเปนที่
ปรึกษาของหนวยงานภายในของสวนราชการ
2. กลุมงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
เปนสายงานขึน้ ตรงกับปลัดกระทรวง และทําหนาทีเ่ ปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
ภาคราชการ โดยมีผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
มีหนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน /
โครงการที่มีความเสี่ยงสูงหรือที่มีความเชือ่ มโยงระหวางสวนราชการในกระทรวง ตามที่ปลัดกระทรวงและ /
หรือคณะกรรมการตรวจสอบฯ มอบหมาย
3. คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ
แตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี ทําหนาที่สอบทาน และกํากับดูแลระบบการตรวจสอบภายในในภาพรวม
ของกระทรวงใหมีประสิทธิภาพ และรายงานผลใหปลัดกรทรวง หรือรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีทราบ ตามควร
แกกรณี
โครงสรางองคกรงานตรวจสอบภายในภาคราชการ
คณะรัฐมนตรี

สตง.

รัฐมนตรีวาการ
กระทรวง/รัฐมนตรีชวยฯ

ค.ต.ป.

ปลัดกระทรวง

ผูตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง

ผูตรวจราชการกระทรวง

อธิบดี
ผูตรวจสอบภายใน
ระดับกรม

สํานัก

ผูวาราชการจังหวัด
ผูตรวจสอบภายใน
จังหวัด

ผูตรวจราชการกรม

กอง

ศูนย/เขต

สวนราชการ

สวนราชการ

สวนราชการ
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ที่มา : เว็บไซต กรมบัญชีกลาง (การตรวจสอบภายในราชการ) www.cgd.go.th
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