
ความเปนมาของการตรวจสอบภายในภาคราชการ 

  การตรวจสอบภายในภาคราชการ เร่ิมมีมาตั้งแตป พ.ศ. 2505 โดยระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 

2505 ไดกําหนดใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งขาราชการ ในหนวยงาน 1 คนหรือหลายคน เปนผูตรวจสอบภายใน รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบการเบิกจายเงินรวมท้ังการกอหน้ีผูกพันงบประมาณรายจาย ของเจาของ งบประมาณน้ัน ๆ และตรวจสอบ
งานดานอื่น ตามท่ีหัวหนาสวนราชการมอบหมายเปนการภายใน และรายงาน ผลการตรวจสอบโดยตรง ตอหัวหนาสวน
ราชการ อยางนอยเดือนละครั้ง และตอมาในป พ.ศ. 2516 ขอกําหนดเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน ไดถูกนําไป กําหนดไวใน
ระเบียบ การรับจาย การเก็บรักษา และการนําสงเงินของสวนราชการ พ.ศ. 2516 แทน โดยกําหนดใหหัวหนาสวนราชการ หรือ
ผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังขาราชการซ่ึงไมตํ่ากวาช้ันตรีอยางนอย 2 คน เปนกรรมการตรวจสอบการเงินประจําเดือนทุกเดือน 

และมีการแกไข ปรับปรุงในป พ.ศ. 2520 โดยเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการแตงตั้งผูตรวจสอบภายใน จากเดิมท่ีกําหนดให
ทํางาน ในลักษณะของคณะกรรมการการตรวจสอบการเงิน เปนแตงตั้ง ขาราชการอยางนอย 1 คน เปนผูตรวจสอบภายในของ
สวนราชการน้ัน หรือของสวนราชการในสวนภูมิภาคในจังหวัดน้ัน แลวแตกรณี  

  พ.ศ. 2519 คณะรัฐมนตรีไดมีมติกําหนดใหสวนราชการท่ีเปนกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการท่ี
เทียบเทา รวมถึงจังหวัดทุกจังหวัดมีตําแหนง อัตรากําลังเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายในของสวนราชการหรือของจังหวัด
โดยเฉพาะ โดยใหปฏิบัติงานขึ้นตรง ตอหัวหนาสวนราชการ หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี และใหกระทรวงการคลัง เปน
ผูรับผิดชอบในการฝกอบรม  

  พ.ศ. 2531 – 2532 กระทรวงการคลังไดพิจารณาเห็นสมควรใหมีการสงเสริม สนับสนุน และผลักดันให
สวนราชการมีการตรวจสอบภายในท่ีเปนระบบ เพื่อสามารถเปนเครื่องมือของผูบริหารในการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน
ของสวนราชการในความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับขอกําหนดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ในระเบียบ
การรับ จาย การเก็บรักษา และการนําสงเงินของสวนราชการ พ.ศ. 2520 ยังไมครอบคลุมถึงขอบเขต หนาที่ความรับผิดชอบท่ี
แทจริงของการตรวจสอบภายใน จึงไดยกเลิกขอกําหนด เก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน ในระเบียบดังกลาว และนํามากําหนด
เปนระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2532 (ซึ่งไดมีการปรับปรุงแกไขครั้งสุดทาย
ในป พ.ศ. 2542)  

  ในปลายป พ.ศ. 2541 ถึงตนป 2542 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใน หลักการตามขอเสนอของ
กระทรวงการคลัง ใหจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํากระทรวงเพ่ือทําหนาที่กํากับดูแลระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน ในภาพรวมของกระทรวง เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในใหเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของผูบริหารใน
การควบคุม ติดตาม การใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน งาน / 

โครงการตาง ๆ และให จัดต้ังกลุมงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เพื่อทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการและ ทําหนาที่ผู



ตรวจสอบภายใน ของกระทรวง โดยมุงเนนการตรวจสอบ งานโครงการที่มีความสําคัญ หรือท่ีมีความเสี่ยงสูง หรือที่มีสัญญาณ
บอกเหตุวา อาจจะมีความเสียหาย เกิดขึ้น โดยประสานแผนการตรวจสอบกับหนวยตรวจสอบภายในระดับกรม เพ่ือใหการ
ตรวจสอบมีขอบเขตงานท่ี กวางขวาง และไมซํ้าซอนกัน  

  มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีใชอางอิงในระดับสากล คือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (The Professional Practice Standards for Internal Aditing)ของสถาบันผูตรวจสอบภายใน (The 

Institue of Internal Auditors : IIA) และปจจุบัน IIA และIIA Research Foundation ของสหรัฐอเมริกา ไดปรับปรุงและ
แกไขมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบใหมใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน โดยปรับเปลี่ยนคํา
นิยามของการตรวจสอบภายในใหม ซึ่งเนนเรื่องการเปนหลักประกันที่เท่ียงธรรม และการเปนที่ปรึกษาอิสระของผูบริหาร  

แนวคิด หลักการ และเปาหมาย ของการตรวจสอบภายใน 

  1. แนวคิด  

  1.1 การตรวจสอบภายในมีความจําเปนสําหรับการบริหารองคกรในปจจุบัน โดยถือวาเปนเคร่ืองมือของ
ผูบริหารในการบริหารงานท้ังในภาคเอกชนและภาคราชการ ซึ่งเดิมจะเนนเฉพาะการตรวจสอบทางดาน การเงิน การบัญชี 

สําหรับหนาที่งาน 3 ลักษณะ คือ 

   - การตรวจสอบ   - การติดตาม   - การประเมินผล 

   1.2 ในปจจุบันไดเนนเร่ืองของการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ในการปฏิบัติงานดานตางๆ 

จึงเพ่ิมการตรวจสอบภายในดาน 

   - การตรวจสอบการปฏิบัติงาน  - การตรวจสอบการบริหาร  

  2. หลักการ การตรวจสอบภายในของสวนราชการ จะยึดถือหลักการเพื่อใหปฏิบัติงานตรวจสอบ ไดบรรลุ
ตามแนวคิดขางตน 3 ประการ ดังตอไปน้ี  

  2.1 มีอํานาจท่ีจะเขาตรวจสอบ คือการท่ีผูตรวจสอบภายในจะตองไดรับมอบอํานาจเพียงพอที่จะเขา  

สังเกตหรือตรวจสอบในสิ่งที่เกี่ยวของกับเรื่องท่ีตรวจสอบไดท้ังหมด  

  2.2 เสรีภาพในการตรวจสอบ คือความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายในในการตรวจสอบทุกๆ ดาน  

  2.3 ผูตรวจสอบภายในจะตองไมมีอํานาจและความรับผิดชอบโดยตรงกับงานท่ีทําการตรวจสอบ  

  3. เปาหมาย เพ่ือใหงานตรวจสอบภายในเปนไปตามแนวคิดและหลักการตามขอ1 และ 2 ดังกลาว จึงควร
ใหหัวหนาสวนราชการ ผูตรวจสอบภายใน หนวยรับตรวจ และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ ไดเขาใจถึงระบบการตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการ ดังน้ี  



  3.1 โครงสรางการจัดองคกร    3.2 สายการบังคับบัญชา  

  3.3 ตําแหนงและอัตรากําลัง   3.4 ขอบเขตการปฏิบัติงาน  

  3.5 หนาที่ความรับผิดชอบ    3.6 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

  3.7 ผลงานของผูตรวจสอบ  

โครงสรางองคกรงานตรวจสอบภายในภาคราชการ 
  ปจจุบันโครงสรางงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ ประกอบดวย  

  1. หนวยตรวจสอบภายในระดับกรม / จังหวัด  

  เปนสายงานข้ึนตรงกับหัวหนาสวนราชการระดับกรมในสวนกลาง และผูวาราชการจังหวัดในสวนภูมิภาค 

โดยมีผูตรวจสอบภายในระดับกรมและผูตรวจสอบภายในจังหวัด ทําหนาท่ีเปนเคร่ืองมือของผูบริหารในการตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานของสวนราชการ  รวมทั้งการเปนท่ีปรึกษาของหนวยงานภายในของสวน
ราชการ  

  2. กลุมงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  

  เปนสายงานข้ึนตรงกับปลัดกระทรวง และทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบภาค
ราชการ โดยมีผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง มีหนาท่ีตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน / โครงการที่มีความเสี่ยงสูง
หรือที่มีความเชื่อมโยงระหวางสวนราชการในกระทรวง ตามท่ีปลัดกระทรวงและ / หรือคณะกรรมการตรวจสอบฯ มอบหมาย  

  3. คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ  

  แตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี ทําหนาท่ีสอบทาน และกํากับดูแลระบบการตรวจสอบภายในในภาพรวมของ
กระทรวงใหมีประสิทธิภาพ และรายงานผลใหปลัดกรทรวง หรือรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีทราบ ตามควรแกกรณี  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท่ีมา : เว็บไซต กรมบัญชีกลาง (การตรวจสอบภายในราชการ) www.cgd.go.th 

 
 

กลุมตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนสวนราชการระดับกรม  สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  บริหารราชการแผนดิน
ภายใตพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. 2550  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเริ่มมีผูทําหนาท่ีผูตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานในกลุมตรวจสอบภายใน ต้ังแต
วันท่ี 25 มิถุนายน 2552  โดยกลุมตรวจสอบภายในเปนหนวยงานสนับสนุน มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับอธิการบดี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป การดําเนินงานดานการตรวจสอบภายในเปนไปตามฐานและระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  
ในระยะเริ่มแรกจนถึงปจจุบันมีขาราชการปฏิบัติงานจํานวน 1 คน 
 


