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บทสรุปผู้บริหาร 

 ผู้ศึกษาได้ศึกษาเรื่อง  การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  (รหัส ๒๒๐๐) ภายใต้
โครงสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ที่บัญชีกลางก าหนดไว้ 2 ด้าน  ได้แก่  มาตรฐาน
ด้านคุณสมบัติ  และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  และในส่วนของมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานมี
ทั้งหมด  7 เรื่อง  ซึ่งการวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

การตรวจสอบภายใน  มีส่วนช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์       
ที่ได้ก าหนดไว้  กระบวนการตรวจสอบ  โดยสรุปมี 3 ขั้นตอน  ได้แก่  1) การวางแผนตรวจสอบ 2) 
การปฏิบัติงานตรวจสอบ  3) การจัดท ารายงานและติดตามผล  เป็นขั้นตอนการก าหนดรายละเอียด  
วิธีการ  ระยะเวลาท างาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าขึ้น
อย่างเพียงพอ   

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  เพ่ือใช้ เป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  มีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน อย่างเป็นระบบ  สามารถพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายในของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในตามมาตรฐานวิชาชีพ และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติง าน
ตรวจสอบภายในของส่วน  โดยมีขอบเขตการศึกษา  เพ่ือสอบทานงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธี
ประกวดแบบ  โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมระยะที่ 2  ว่ามีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐  หรือไม่  และแผนการ
ปฏิบัติงาน  มีความสอดคล้องกับระเบียบฯ ดังกล่าวหรือไม่อย่างไร ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินงาน และวิธีการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลทุติยภูมิ  ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการ   ที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด  ให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ศึกษาจากผลงานทาง
วิชาการ  หนังสือเวียน  กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงาน  ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งข้อมูลจาก Website สิ่งพิมพ์ต่างๆ  เพ่ือน ามาวิเคราะห์และน าเสนอในเชิงเชิงพรรณา  
(Descriptive Studies)  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม  สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงาน  ตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน             
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาจัดท าแนวทางการจัดท าแผนการปฏิบัติงานเพ่ือสอบทาน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  โครงการพัฒนาศูนย์
วัฒนธรรม  ระยะที่ ๒ ให้เป็นพ้ืนที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ
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รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  วงเงิน 100,000,00  บาท (หนึ่ งร้อยล้านบาทถ้วน)  
เนื่องจากการออกแบบโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยฯ  ในระยะที่ ๑  นั้นได้ด าเนินการ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้มีการประกวดแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่บริการทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่ ๓๕ ไร่ และ 
ในระยะที่ ๑  ได้ก่อสร้างอาคารที่ท าการกระทรวงวัฒนธรรม และอาคารหอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวม  
๒  อาคาร  การประกวดแนวคิดเดิมได้ด าเนินการผ่านมานานเป็นทศวรรษ  ซึ่งในปัจจุบันวิถีการ
ด ารงชีวิต  (Lifestyle) ของคนรุ่นใหม่  ซึ่งมีความต้องการที่หลากหลาย  ท าให้เกิดแนวคิดว่ารูปแบบ Master 
Plan เบื้องต้นเดิม  จึงอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ตามที่ฝ่ายบริหารมีนโยบายพัฒนาพ้ืนที่             
ในบริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  เพ่ือเป็นพ้ืนที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ                  
ในภูมิภาคอาเชียน  จึงมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ใช้บริการศูนย์วัฒนธรรมฯ  ผู้ประกอบการด้านโรงละคร  ศิลปิน  นักแสดง  รวมทั้งเด็กและเยาวชน
และประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลการออกแบบโครงการฯ ระยะที่ 2  สมบูรณ์              
จึงด าเนินการโดยใช้วิธีประกวดแนวความคิดการออกแบบโครงการฯ ระยะที่ 2  เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศให้เป็นพ้ืนที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ   ให้ศูนย์กลางศูนย์กลาง               
การเรียนรู้  การอนุรักษ์  สืบทอด  แหล่งในการให้บริการการศึกษาในลักษณะสหวิทยาการ  ทางด้าน
ศิลปะและการแสดง ให้การศึกษาแก่สังคม (Social Education)  และพัฒนาการจัดการแสดง                
รวมถึงพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  เป็นต้น   

 จากการส ารวจข้อมูลและประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นพบว่า  ในปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2562 ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข็มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและชุมชน  
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและน าความเป็นไทยสู่สากล งบลงทุน ค่าที่ดิน                
และสิ่ งก่อสร้าง  ค่าออกแบบโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมระยะที่  2  วงเงินงบประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งเป็นโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูง  เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์                
และนโยบายผู้บริหาร  มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในสาระส าคัญ  โครงการ
ดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน   

เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
แตกต่างจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่
ก าหนดให้การประกวดแนวคิดและค่าออกแบบอาคารสามารถด าเนินการแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้  ไม่
ต้องกระท าพร้อมกัน  แต่ในระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้ต้องด าเนินการพร้อมกันใน ๒ ขั้นตอน  ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๑ การประกวด
แนวคิด  ขั้นตอนที่ ๒  การประกวดการออกแบบ  ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  จึงแผนการ
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ปฏิบัติงาน  ตาม (ร่าง) ข้อก าหนดรายละเอียดขอบเขต (Terms of Reference: TOR)  งานจ้าง
ออกแบบงานก่อสร้าง  โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ระยะที่ ๒  สรุปคือ 
  ขั้นตอนที่  ๑  การประกวดแนวคิด 
  ให้ผู้ เข้าร่วมการประกวด ส่งผลงานการประกวดแนวความคิด ในการออกแบบ
รายละเอียดในขั้นตอนนี้คณะกรรมการตัดสินการประกวดแนวความคิดจะท าการคัดเลือกผู้เข้าประกวด 
5 ราย  (หรือตามท่ีคณะกรรมการฯ จะก าหนด) 
  ขั้นตอนที่  ๒  การประกวดการออกแบบ 
  ผู้เข้าประกวดแนวความคิดการออกแบบที่ผ่านรอบแรก  ตามที่ก าหนดจะต้องพัฒนา
แนวความคิดที่ผ่านการคัดเลือกไว้แล้วให้เป็นแบบงานก่อสร้าง  และจัดส่งแบบงานก่อสร้างภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  และคณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสินผู้ชนะการประกวดต่อไป 

ประเด็นตองตรวจสอบ  ได้แก่ 
                      ๑. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ งานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง  โดยวิธีประกวดแบบ โครงการพัฒนาศูนย์
วัฒนธรรม ระยะที่ 2 ด าเนินการถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้ันตอนระเบียบข้อบังคับท่ีก าหนด 

๒. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน   งานจ้างออกแบบ                  
งานก่อสร้าง  โดยวิธีประกวดแบบ  ตามแผนการปฏิบัติงาน  งานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ฯ   
 ขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน  ได้แก่    

ขั้นตอนที่  1  ข้อพิจารณาในการวางแผน    
1.1 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ คือสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และความ               
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานจ้างออกแบบ  โดยการประกวดแนวคิด ตามแผน             
การปฏิบัติงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง   
  1.๒ การบริหารความเสี่ยง  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของงาน ได้แก่ 
การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ความเพียงพอและประสิทธิผลการด าเนินงาน ได้แก่ การ
จัดท ารายงานขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการครบถ้วนทุกขั้นตอน  การให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน 
   1.๓ การควบคุมกิจกรรม  ได้แก่   แผนการปฏิบัติงาน  และ การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 
      1.๔ โอกาสในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง- การตรวจสอบระหว่างด าเนินงาน 
เพ่ือให้สามารถปรับปรุงการท างาน  และการตรวจสอบภายหลังสิ้นสุดโครงการ 
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 ขั้นตอนที่  2  การก าหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน  เพ่ือสอบทาน  กระบวนการ
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดแบบ  โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมระยะที่ 2 เปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ  และเพ่ือสอบทาน การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดหางบลงทุนเปนไป  
อยางเหมาะสม และมีการด าเนินงานเปนไปตามแผนฯ ที่ก าหนด  รวมทั้งเพ่ือสอบทานวา ระบบการ
ควบคุมภายในแผนปฏิบัติการจัดหางบลงทุนที่ก าหนด  สามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  และ
เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของไดด าเนินการตามระบบการควบคุมภายในทีก่ าหนด  
 ขั้นตอนที่  3  การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน  
 เพ่ือก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานที่ชัดเจนว่า  กระบวนการจัดซื้อจ้ดจ้างค่าออกแบบ
การเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระบบการควบคุม
ภายในงานจ้างออกแบบหรื อควบคุมงานก่อสร้าง  โดยการประกวดแนวคิด  ผู รับผิดชอบ                     
ในการตรวจสอบ   ได้แก่ กองกลาง กลุ่มคลังและพัสดุ  ก าหนดเริ่มตรวจสอบตั้งแตวันที่  ๑๕ - ๑๘  
มกราคม  25๖๑  และวันที่  ๑ - ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  รวม  ๕  วัน  เป็นต้น   
 ขั้นตอนที่  4  มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเพียงพอ  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์   
 ขั้นตอนที่  5  แนวทางการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การสอบทานกระบวนการ
ด าเนินงานการจ้างออกแบบฯ ว่าสามารถด าเนินการไดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้หรือไม่  มี ปัญหา
อุปสรรคในขั้นตอนใดของกระบวนการ  ควรปรับปรุงแกไขอยางไรบาง  โดยการสอบถาม สัมภาษณและ
สังเกตการณการปฏิบัติงาน ดานการจัดซื้อจัดจ้าง  การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  ในการ
ด าเนินการตามโครงการดานการจัดซื้อจัดจ้าง รัดกุมเพียงพอ  และสามารถลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ไดหรือไม และควรมีการเพ่ิมหรือลดการควบคุมหรือไม และในเรื่องใด  การสังเกตการณการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาทีเ่กี่ยวกับการด าเนินงานโครงการวาไดปฏิบัติตามระบบการ ควบคุมภายในที่ก าหนดหรือไม
อยางไร  หากเจาหนาที่ไมปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ ก าหนด  ควรหาสาเหตุวาเกิดจากอะไร                
มีผลกระทบ ตอการด าเนินงานดานใดและมีแนวทางแกไข อยางไร   
                     ปัญหาอุปสรรค  ในการศึกษาการด าเนินงาน  ดังนี้ 

๑. โครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่  มีความซับซ้อน  การด าเนินงานจึงต้อง
วางแผนอย่างรอบคอบ  ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบการปฏิบัติงาน              
ที่เก่ียวข้อง 

๒. มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายในด้านการปฏิบัติงาน  
ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  ท าให้การก าหนดระยะเวลาการจัดแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ  อาจไม่
สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 



 

จ 
 

 

๓. การส ารวจเบื้องต้นก่อนการวางแผนการตรวจสอบ  พบว่า  เนื่องจากเป็นช่วงการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ประกอบเป็นโครงการปีเดียวจ าเป็นเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไป             
ตามมาตราเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่รัฐบาลก าหนด  หน่วยงานต้องเร่งรัดการด าเนินงาน                   
ให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ มาตรการการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   ๔. มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดโดยผู้บริหาร ยังไม่มีการด าเนินงานจึงยัง          
ไม่สามารถเปรียบเทียบกับมาตรฐานของหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันได้ 

 ๕. งบประมาณเกี่ยวกับทรัพยากรที่ต้องการจะใช้จริ ง (จ านวนคน/ระดับ/เวลา)      
ยังคงมีการจ ากัด 

 ๖. บุคลากร มีการโอนย้าย โยกย้าย  ท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง  และบางครั้ง               
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการไม่เคยเข้ารับการอบรมในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ       
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐   

ข้อเสนอแนะหรือปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ  ได้แก่ 
  ๑. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  ควรได้รับการอบรมอย่างสม่ าเสมอ 
 ๒. ควรจัดอัตราก าลังส าหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านพัสดุให้เพียงพอ  และ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง 

๓. ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน  ควรได้รับการอบรมในระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ 
ปฏิบัติงาน  เพ่ือให้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการจริงตามแผนการตรวจสอบ 
  ๔. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว ควรมีความรู้ความเข้าใจ                 
ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐  รวมทั้งระเบียบ
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน   
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ค าน า 
 

 การตรวจสอบภายใน  เป็นผู้ช่วยฝ่ายบริหารในการให้บริการที่เป็นหลักประกัน                    
ที่เที่ยงธรรมและให้ค าปรึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณค่า  เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถติดตามการด าเนินงาน           
ภายในองค์กรได้อย่างทันท่วงที  งานตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพจะช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน             
ของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  การก ากับดูแลที่ดี จะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะ            
มีผลต่อความส าเร็จของหน่วยงาน การมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับบทบาทการบริหารงานส่วนราชการในการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ให้
ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์ของงาน  และลดการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานราชการ  ดังนั้น  หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการจึงต้องปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน                  
ของส่วนราชการ ในส่วนของมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติของผู้ตรวจสอบ
ภายใน  และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างเป็นระบบ  เชื่อถือได้  
รวมทั้งมีคุณภาพงานท่ีได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

 ผู้ศึกษาจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาในครั้งนี้  จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายใน สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติานของผู้ตรวจสอบภายใน  รวมทั้งผู้ที่สนใจ
เกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อไป 
 
  นางสาวพรพนา  จงเกษกรณ์ 
                กันยายน  2561 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑     
“การบริหารตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจาย
อ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  ทั้งนี้  โดยมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน 

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติ
หน้าที่  ต้องค านึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ  การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผย
ข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ  
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้  จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 

รัฐบาลจึงได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการปฏิรูปการปกครองประเทศ  เพ่ือให้หน่วยงาน
ราชการต้องปฏิบัติงานเพ่ือความผาสุขของประชาชน  บริหารราชการให้บรรลุเป้าหมาย  มีกลไก
ตรวจสอบการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน  เป้าหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  สรุปได้ดังนี้ 

๑. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
๒.  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอความต้องการ 
๓.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
๔.  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
๕.  ไม่มีขัน้ตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
๖.  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
๗.  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
ดังนั้น  การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ

รัฐ จ าเป็นต้องจัดให้มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  กระทรวงการคลัง                   
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จึงก าหนดระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๑  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้         
การตรวจสอบภายใน  มีกิจกรรมการให้ความเชื่อม่ันและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ  
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์                 
ที่ก าหนดไว้  

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  จึงเป็นเครื่องมือส าคัญของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายในส่วนราชการ  เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย  บทบาทท่ีส าคัญคือ การสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของหน่วยงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหาร                  
ความเสี่ยง  การควบคุมและการก ากับดูแลที่ดี  (Good Governance)  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
เสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับส่วนราชการ  การบริหารงานภาครัฐซึ่งมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน  โดยให้
ความส าคัญกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า              
และความประหยัด ผลส าเร็จจากการท างานสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม โปร่งใส  หน่วยงาน                 
มีความคล่องตัวในการบริหารงาน    มากขึ้น   

กรมบัญชีกลางก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน                   
ใหม้ีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  สามารถประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมและการก ากับดูแลภายในส่วนราชการ              
อย่างเป็นระบบ  โดยแนวคิดและวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบจะเปลี่ยนไปตามลักษณะและขอบเขตของงาน              
จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาวิเคราะห์   เพ่ือเสนอแนะนโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้านการ
ตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การด าเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการ
บริหารงาน  การก าหนดขอบเขตของการตรวจสอบภายในที่สมเหตุสมผลจะช่วยท าให้การตรวจสอบ        
การใช้จ่ายงบประมาณไปสู่การตรวจสอบที่เน้นประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นส าคัญ                
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ ๒๐ ปี  แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  นโยบายของรัฐบาล  และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  รวมรวบข้อมูล                 
เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการ  ที่มีความส าคัญต่อผลส าเร็จของนโยบาย  
หรืองาน/โครงการที่ได้รับนโยบายให้ติดตามก ากับดูแลเป็นกรณีพิเศษ  หรืองาน/โครงการที่มีความเสี่ยง
สูงหรือที่มีสัญญาณบอกเหตุว่าจะเกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน  ดังนั้น การเพ่ิมประสิทธิภาพ             
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจึงเป็นเรื่องส าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานมีผลการ
ด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม               
ที่เหมาะสมรวมทั้งการก ากับดูแลที่ดี   
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ในปัจจุบันมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ใช้อ้างอิงกันในระดับสากล  คือ 
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ( International Standards for The 
Professional Practice of Internal Auditing)  ที่ก าหนดโดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายในของ
สหรัฐอเมริกา (The Institute of Internal Auditors : IIA)  ได้ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขึ้นใหม่  ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  

ดังนั้น กรมบัญชีกลาง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ก ากับดูแลและพัฒนาการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  จึงได้ปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการใหม่  ให้มีความสอดคล้อง  ความเหมาะสม             
กับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของทางราชการ  เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่
น่าเชื่อถือและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  มีกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน  โดยก าหนดโครงสร้าง
มาตรฐานการตรวจสอบภายในใหม่ประกอบด้วย ๒ ส่วน  คือ  มาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐาน              
ด้านการปฏิบัติงาน  วัตถุประสงค์เพ่ือ  ๑) พัฒนามาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม               
ของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการให้มีมาตรฐานตามหลักสากลเป็นมาตรฐานตามวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน  ๒) สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ในปัจจุบัน ๓) เป็นเครื่องมือ
ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในหน่วยงาน  ๔) เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของ ส่วนราชการได้รับการยอมรับจากผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   

ผู้ศึกษาเห็นถึงความส าคัญในปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบภายในใหม่  คือ  
มาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนางานมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ภายหลังจากท่ีหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปคือ การจัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ( Internal Audit Program or 
Engagement Work Program) เป็นขั้นตอนที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องด าเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร เพ่ือก าหนด  รายละเอียด วิธีการ ระยะเวลาท างาน เป็นต้น  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในมีแนวทางการปฏิบัติงานการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ               
ที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าข้ึนอย่างเพียงพอ  เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

1.2 วัตถุประสงค ์

                    ๑.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงาน (รหัส ๒๒๐๐)  งานจ้าง
ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ระยะที่ ๒  ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
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                    ๒.  เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายใน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบทานกระบวนการ
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ๓.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายในของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและผู้ที่สนใจ 

๑.๓  ขอบเขตการศึกษา 

 ๑.  กระบวนการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  โครงการพัฒนา
ศูนย์วัฒนธรรมระยะที่ ๒  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๒.  มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน               
ของส่วนราชการตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
 ๓.  ระเบียบกระทรวงการคลัง   ว่าด้วยการตรวจสอบภายใของส่วนราชการ                    
พ.ศ. ๒๕๕๑   

๔.  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๒๖ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐                
เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

  ๕.  ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

๑.๔ วิธีการศึกษา   

การศึกษาในครั้งนี้  เป็นการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลทุติยภูมิ  ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด  ให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ศึกษาจากผลงานทาง
วิชาการ  หนังสือเวียน  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ งานที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลจาก Website สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  เพ่ือน ามา
วิเคราะห์และน าเสนอในเชิงพรรณา  (Descriptive Studies) 

๑.๕  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

๑.  ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม สามารถ              
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงาน  ตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
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๒.  ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน  สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดท าหลักฐาน             
การตรวจสอบ  การสอบทาน  รวมทั้งสรุปงานที่ได้ปฏิบัติในกระบวนการตรวจสอบ 

๓.  ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและผู้ที่สนใจ
งานด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  มีความรู้  เข้าใจ  แนวทางการพัฒนางานตรวจสอบภายใน                   
ตามมาตรฐานหลักวิชาชีพ 

๑.๖  นิยามศัพท ์
นิยามศัพท์ 

การตรวจสอบภายใน กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม    
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการ ให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการ
บรรลุถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ   

ค าอธิบายศัพท์  

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เอกสารทางการที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ 
อ านาจหน้าที่ (Charter) และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน 
ซึ่งกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  ต้องประกอบด้วย   
:  สถานภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน   
:  สายการรายงาน ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ของหัวหน้าหน่วยงาน 
 ตรวจสอบภายในกับหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
 ตรวจสอบ (ถ้ามี)   
:  สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 กับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   
:  ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   

ยุทธศาสตร์  การก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของส่วนราชการ   

การก ากับดูแล  
(Governance) 

กระบวนการด าเนินงาน เพ่ือก ากับดูแลและควบคุมให้การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม  
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ค าอธิบายศัพท ์

การก ากับดูแลเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(Information 
Technology 
Governance) 

กระบวนการที่สร้างความมั่นใจว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ               
ของส่วนราชการ ได้มีส่วนสนับสนุนวัตถุประสงค์และกลยุท ธ์ของ            
ส่วนราชการ  

การควบคุม  (Control) การกระท าใด ๆ  ก็ตามที่หัวหน้าส่วนราชการ  ฝ่ายบริหาร  และกลุ่ม
บุคคล ก าหนดให้มีขึ้นในการจัดการความเสี่ยง  โดยการวางแผนงาน    
จัดองค์กร และก าหนดแนวทางในการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล           
เ พี ย ง พอ ที่ จ ะ ท า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น อ ย่ า ง ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล ว่ า                       
การด าเนินงานสามารถบรรลุผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้  

การควบคุมพ้ืนฐาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information 
Technology Controls) 

การควบคุมที่ สนั บสนุนการบริ หารจั ดการและการก า กับดู แล                 
โดยจัดให้มีระบบการควบคุมในส่วนโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น ระบบงาน
ข้อมูล  ระบบเครือข่าย  และบุคลากร  ซึ่งประกอบด้วย  การควบคุม
แบบทั่วไป (General Controls) และแบบเฉพาะทาง (Technical 
Controls )   

การทุจริต (Fraud) การกระท าที่กฎหมายระบุว่า เป็นการฉ้อฉล หลอกลวง ปกปิด หรือ
ละเมิด อ านาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ และเป็นการกระท าที่เกิดขึ้น  
โดยปราศจากการข่มขู่  บังคับ  หรือมีเหตุบีบคั้นจากผู้อ่ืน  การทุจริต  คือ  
กา รกระท า ของบุ คคลหรื อองค์ ก ร   เ พ่ื อ ให้ ได้ ม าซึ่ งท รั พย์ สิ น               
เงินทอง หรือบริการพิเศษ  โดยไม่ต้องจ่ายเงินหรือค่าตอบแทนใด ๆ  
หรือเป็นการกระท า  เพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ทางธุรกิจอื่น   

การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) 

กระบวนการระบุ ประเมิน จัดการ และควบคุมเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
ส่วนราชการสามารถบรรลุเป้าหมาย  
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ค าอธิบายศัพท ์

การสร้างคุณค่าเพ่ิม  
(Add Value) 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเที่ยงธรรม ในอันที่จะเป็นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยท าให้ส่วน
ราชการ สามารถปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ซึ่งอาจด าเนินการในรูปแบบของการให้ค าปรึกษา
แนะน า หรือการรายงาน เป็นลายลักษณ์อักษรหรืออ่ืนๆ ที่เห็นสมควร
เพ่ือให้การด าเนินงานของส่วนราชการสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วาง
ไว้  

คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะบุคคล ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ และประสบการณ์
ด้านต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน  โดยจะท าหน้าที่ก ากับดูแล              
ให้ ส่ วนราชการมี ระบบการตรวจสอบภายในที่ มีประสิทธิภาพ               
มีมาตรการการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่รัดกุม  เพ่ือให้
การบริหารราชการโดยรวมเป็นไปอย่างโปร่งใส  มีการบริหารจัดการที่ดี
เป็นที่เชื่อถือแก่สาธารณชน   

ความเสี่ยง (Risk) ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ของส่ วนราชการ ความเสี่ ยงสามารถวัดได้ ในรูปของผลกระทบ                 
และโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น 

งานบริการให้ความเชื่อม่ัน
(Assurance Services) 

การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งการ
ประเมินผลอย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการ  
การก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของส่วนราชการ 
เช่น การตรวจสอบ งบการเงิน ผลการด าเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ  
ระเบียบ และข้อบังคับ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่าง ๆ และการ
ตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี เป็นต้น   

งานบริการให้ค าปรึกษา
(Consulting Services) 

การบริการให้ค าปรึกษาแนะน า และบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดย
ลักษณะงาน และขอบเขตของงานจะจัดท าข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการ
และมีจุดประสงค์ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับส่วนราชกา  โดยการปรับปรุง
กระบวนการการก ากับดูแล  การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของ
ส่วนราชการให้ดีขึ้น เช่น การให้ค าปรึกษาแนะน า ในเรื่องความคล่องตัว
ในการด าเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
และการฝึกอบรม  เป็นต้น   
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ค าอธิบายศัพท์ 
ต้อง (Must) การเน้นความส าคัญและจ าเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
แนวทางการปฏิบัติงาน การก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้ทีมงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
แต่ละเรื่องที่จะตรวจสอบ ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด  ณ 
เวลาใด  และใช้วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด จึงจะช่วยให้การ
รวบรวมหลักฐานในรายละเอียดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการปฏิบัติงานของผู้อ่ืน รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือการให้ค าปรึกษาด้านต่าง  ๆ           
ของบุคคลอ่ืนที่นอกเหนือจากผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  
เช่น รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายนอก รายงาน                 
ของที่ปรึกษาโครงการของส่วนราชการ เป็นต้น   

แผนการตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นไว้
ล่วงหน้า  เกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่
ใช้ในการปฏิบัติงาน  ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ร วมทั้งงบประมาณที่
ใช้ ในการปฏิบัติ ง านตรวจสอบ เ พ่ือประโยชน์ ในการสอบทาน 
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ  ๆ และให้ 
ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทันตามก าหนดเวลา  

แผนการปฏิบัติงาน  
 

แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจัดท าไว้ 
ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์  
ขอบเขต  วิธีการใด  และทรัพยากรที่ใช้เท่าใด  จึงจะท าให้การปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จ   

ผู้รับบริการ ผู้ร้องขอรับการบริการหรือหน่วยรับตรวจ   
ภารกิจงานตรวจสอบ
ภายใน     

งานของผู้ ตรวจสอบภายในที่ ก าหนดไว้ ในระเบียบ มาตรฐาน               
และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   

ส่วนราชการ กระทรวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า                 
และจังหวัด แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  ตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ   

หน่วยรับตรวจ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ   
หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนกลางหมายถึง ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือหัวหน้าของส่วนราชการ                

ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรม  ส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่า
ราชการจังหวัด 

 
 



บทท่ี ๒   
แนวคิด  ทฤษฎ ี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
ในบทนี้ผู้ศึกษาท าการศึกษาถึงแนวความคิด  ทฤษฎี  และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

มาตรฐานงานด้านการตรวจสอบภายในรวมถึงพัฒนาการงานตรวจสอบภายในในประเทศไทย 
ประกอบด้วย 

๑. ความหมายและพัฒนาการของการตรวจสอบภายในของประเทศไทย  
๒. กระบวนการตรวจสอบภายใน  
๓. โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
๔. การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๒.๑  ความหมายและพัฒนาการของการตรวจสอบภายในของประเทศไทย 

        ๒.๑.๑ ความหมาย 
     การวางแผน เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดเป้าหมาย               
ส าหรับการปฏิบัติงานของหนววยงาน  การวางแผนการตรวจสอบ  เป็นกระบวนการแรกของขั้นตอน 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  การวางแผนที่ดีจะชววยให้งานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ              
และประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขของทรัพยากรที่มีอยวางจ ากัด  โดยทั่วไปการว าง
แผนการตรวจสอบภายในจะน าการประเมินความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือในการเลือกกิจกรรมที่มี                  
ความเสี่ยงในระดับสูงมาท าการตรวจสอบ  
     การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์ส าหรับ
ชววงเวลาข้างหน้า และก าหนดสิ่งที่ที่จะท ากระท าตวาง ๆ เพ่ีอที่จะให้บรรลุผลในวัตถุประสงค์ดังกลวาว 
(ธงชัย สันติวงษ์,๒๕๓๐ : ๑๐๕ - ๑๐๖) 
     การวางแผน (Planning) คือ งานอันดับแรกท่ีมีความส าคัญยิ่งในการท าหน้าที่   
ของนักบริหาร  นักวิชาการ  และนักบริหารสววนใหญว  (ปกรณ์ ปรียากร,๒๕๕๑ : ๔๖) 
    การวางแผน  จึงเป็นกระบวนการตัดสินใจเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์และ
แนวทางการกระท าไว้ลววงหน้าเพ่ือให้บุคคลในองค์การปฏิบัติตามให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้                
(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2539 :35-36) 
    การวางแผน  คือ การตัดสินใจลววงหน้าในการเลือกทางเลือกเก่ียวกับสิ่งตวาง ๆ           
ไมวววาจะเป็นวัตถุประสงค์หรือวิธีการกระท าโดยทั่วไปจะเป็นการตอบค าถามตวอไปนี้ คือ จะท าอะไร  



 

๑๐ 
 

(What) ท าไมจึงต้องท า (Why)  ใครบ้างที่จะเป็นผู้กระท า (Who) จะกระท าเมื่อใด (When)  จะกระท า
กันที่ไหนบ้าง (Where)  และจะกระท ากันอยวางไร (How)  (อนันต์ เกตุวงศ์ (2541 : 3-4) 
                จากความหมายของการวางแผนดังกลวาวข้างต้น  สรุปได้ววา  การวางแผน 
(Planning) หมายถึง กระบวนการในการก าหนดทิศทางเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น                 
ในอนาคตขององค์การหรือหนววยงานโดยเลือกวิธีท างานที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด ให้บรรลุผล
ตามท่ีต้องการภายในเวลาที่ก าหนด  เป้าหมายการวางแผนจะพิจารณาใน  ประเด็นที่ส าคัญ 3 ประการ 
คือ   

 1)  จุดหมายปลายทาง (คืออะไร) 
2)  วิธีการด าเนินงาน (ท าอยวางไร) 
3)  ระยะเวลา (เสร็จสิ้นเมื่อไร) 

     มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการวางแผนการตรวจสอบ 
    การวางแผนการตรวจสอบ  ซึ่งได้กลวาวไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน  ในหัวข้อที่เก่ียวข้องอยูวหลายประการ  ดังนี้ 
    1.  การวางแผน 
     หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบ ควรวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง 
(Risk-bases Plan) เพ่ือก าหนดความส าคัญของแตวละกิจกรรมที่จะตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมาย             
ขององค์กร การวางแผนการตรวจสอบภายในควรจัดท าอยวางน้อยปีละครั้ง โดยใช้ข้อมูลจากการประเมิน
ความเสี่ยง และควรน าข้อมูลขวาวสารจากผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการขององค์กรมาใช้
ประกอบการพิจารณาในการจัดท าแผนการตรวจสอบด้วย 
        ในการพิจารณารับงานให้ค าปรึกษา  หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบควร
พิจารณาถึงโอกาสที่จะกวอให้เกิดการปรับปรุงเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การเพ่ิมคุณควา  และการ
ปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร และควรบรรจุภารกิจที่รับไว้นั้นลงในแผนด้วย 
    ในการวางแผนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในควรค านึงถึง 
     1.๑ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการตรวจสอบ และวิธีการที่ใช้ในการ
ควบคุมผลการด าเนินงานของงานนั้น 
     ๑.2  ความเสี่ ยงที่ ส าคัญของกิจกรรม วัตถุประสงค์  ทรัพยากร                  
การปฏิบัติงาน และวิธีการที่จะใช้ในการจัดการกับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงให้อยูวในระดับ               
ที่ยอมรับได ้
       ๑.3  ความเพียงพอ และความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง               
ของกิจกรรมนั้น ๆ รวมทั้งระบบการควบคุมภายในเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 



 

๑๑ 
 

     ๑.4  โอกาสที่จะปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายในส าหรับกิจกรรมนั้น ๆ 
   ในการวางแผนการตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบภายในควรท าการประเมิน
ความเสี่ยงเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตรวจสอบ และควรมั่นใจววาทรัพยากรส าหรั บงาน
ตรวจสอบมีความเหมาะสม เพียงพอ และสามารถน ามาใช้ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติได้อยวาง                 
มีประสิทธิผล 
    2. การสื่อสารและการอนุมัติ 
     หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบ  ควรน าเสนอแผนงานตรวจสอบและ
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้  ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแผนงานระหววางกาลที่มีนัยส าคัญ  เพ่ือน าเสนอตวอ
ผู้บริหารระดับสูง  เพื่อสอบทานและอนุมัติ  
    ๓.  การวางแผนการตรวจสอบแบบ  Risk-based Audit Plan 
    การวางแผนการตรวจสอบแบบ  Risk-based Audit Plan  หมายถึง 
การวางแผนการตรวจสอบโดยการน าการประเมินความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือ   เพ่ือก าหนดล าดับ
กิจกรรมการตรวจสอบ  และความถ่ีในการตรวจสอบในแตวละกิจกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น ผู้ตรวจสอบ                
จึงจ าเป็นต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี 
    ประโยชน์ของการวางแผนการตรวจสอบแบบ Risk-based Audit Plan 
                            ๓.1  ท าให้ทุกกิจกรรมขององค์กรได้รับการตรวจสอบอยวางครบถ้วน
ตามผลการประเมินความเสี่ยง กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงจะได้รับการตรวจสอบบวอยครั้งกววากิจกรรม                
ที่มีความเสี่ยงต่ ากววา  ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยูวอยวางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                            ๓.2 ท าให้ผู้ตรวจสอบเข้าใจในกิจกรรมและกระบวนการของหนววยงาน
ที่จะตรวจสอบกวอนเข้าตรวจสอบ สามารถประเมินความเสี่ยงของแตวละกิจกรรมในเบื้องต้น เพ่ือระบุ
ขอบเขตของงานหรือระบบงานที่มีความเสี่ยง และอาจพบปัญหาในการปฏิบัติงาน 
                           3.๓ ท าให้ เกิดการประสานงานและให้ความรววมมือที่ดีจากผู้ รับ                
การตรวจสอบ เนื่องจากต้องมีการขอข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงจากผู้รับการตรวจสอบ 
                             ๓.4 ท าให้ทราบขอบเขต  ปริมาณงาน  และจ านวนอัตราก าลัง                 
ที่ต้องการในกิจกรรมการตรวจสอบ สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลังและงบประมาณ                
ทั้งในปีปัจจุบันและอนาคต 
                          ๓.5 ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมกิจกรรมการตรวจสอบ ท าให้
สามารถบริหารงานตรวจสอบได้อยวางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 



 

๑๒ 
 

                         ๓.6  แสดงถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล               
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  ซึ่งท าให้งานของผู้ตรวจสอบเป็นที่ยอมรับมากขึ้นจาก
ผู้บริหารและผู้รับการตรวจสอบ 
    ๔. การจัดแผนการตรวจสอบแบบ  Risk-based Audit Plan 
    การจัดท าแผนการตรวจสอบ ควรก าหนดแผนการตรวจสอบทุกกิจกรรม                
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฏบัตรของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit 
Activity Charter) และหากมีการให้บริการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงการปรับปรุง               
การปฏิบัติงานขององค์กร  การให้บริการดังกลวาวต้องรวมอยูวในการวางแผนการตรวจสอบด้วย 
    การตรวจสอบภายใน 
   ความหมายและพัฒนาการของการตรวจสอบภายใน  เป็นดังนี้ 
         ความหมายของการตรวจสอบภายใน  
        การตรวจสอบภายใน  มีความหมาย จ าแนกได้ ดังนี้ 
                                การตรวจสอบ  หมายถึง การตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลข การบวก ลบ 
คูณ หาร  การตรวจสอบการท างานของบุคลากร  หรืออาจหมายความไปถึงการปฏิบัติงานด้านตวาง ๆ 
ของหนววยงานทุกระดับ 
                          ภายใน  หมายถึง  ขอบเขตของกิจกรรมที่ตรวจสอบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ภายในองค์กรและหรือกระท าโดยบุคลากรภายในองค์กร 
                       ดังนั้น  การตรวจสอบภายใน จึงหมายถึง  การตรวจสอบความถูกต้อง                 
ของการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมภายในหนววยงาน 

  ๒.๑.๒ พัฒนาการของการตรวจสอบภายในของประเทศไทย 
    การตรวจสอบภายใน  เป็นวิชาชีพใหมวที่โลกพ่ึงรู้จักเมื่อประมาณ 60 ปีที่แล้ว               
ทั้ง ๆ ที่งานตรวจสอบภายในมีปฏิบัติกันมานานกววานี้มาก  เนื่องจากเป็นเรื่องภายในองค์กรและยังไมวถือ
เป็นวิชาชีพ  ส าหรับประเทศไทยมีหลักฐานปรากฏเมื่อประมาณ 50 ปี  ที่กลวาวถึงงานตรวจสอบภายใน
ในวงราชการ  

 ระบบราชการไทย การตรวจสอบภายในได้รับการยอมรับและมีหลักฐานปรากฎ
เมื่อ พ.ศ.2505  ในระเบียบการเบิกจวายเงินจากคลัง พ.ศ. 2505  ซึ่งระบุให้สววนราชการแตวงตั้งผู้ตรวจ
สอบภายใน ดังนี้ 
 “ให้สววนราชการเจ้าของงบประมาณท่ีเป็นกระทรวง ทบวง กรม แตวงตั้งข้าราชการ
คนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบการเบิกจวายเงิน รวมทั้งการกวอหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจวายของเจ้าของงบประมาณนั้น ๆ และตรวจสอบการอ่ืนใดตามแตวหัวหน้าสววนราชการ



 

๑๓ 
 

มอบหมายเป็นการภายใน และให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตวอหัวหน้า                
สววนราชการอยวางน้อยเดือนละครั้ง” 
 การตรวจสอบตามวรรคแรก จะตรวจสอบโดยวิธีทดสอบแบบสุวมตัวอยวางก็ได้               
ตามความ เหมาะสม โดยค านึงถึงความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ และวัตถุประสงค์ที่จะให้ทราบ              
ผลการตรวจสอบโดยเร็ว” 
 จากระเบียบดังกลวาวข้างต้น ซึ่งก าหนดให้มีการแตวงตั้งผู้ตรวจสอบภายใน                 
ของสววนราชการ  พร้อมทั้งก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  และการรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  แม้ววาจะไมวมีการระบุคุณสมบัติและองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบภายใน  และยังไมวมี
การก าหนดต าแหนวงผู้ตรวจสอบภายในไว้อยวางเป็นทางการ  แตวก็นับได้วว าแป็นจุดเริ่มต้นของการ
ตรวจสอบภายในของสววนราชการ 
   ตวอมาในปี พ.ศ. 2519  คณะรัฐมนตรี  โดยการเสนอของกระทรวงการคลัง               
ได้มีมติ ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.0201/ว 78  ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 
2519  เรื่อง  การแตวงตั้งผู้ตรวจสอบภายในของสววนราชการ  ก าหนดให้ 
 “สววนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และสววนราชการที่เทียบเทวา รวมถึง
จังหวัดทุกจังหวัดมีต าแหนวงอัตราก าลัง  เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในสววนราชการ หรือของ
จังหวัดโดยเฉพาะ  โดยก าหนดให้ผู้ที่จะด ารงต าแหนวงดังกลวาวมีคุณวุฒิขั้นต่ าในระดับปริญญาตรีทางการ
บัญชี หรือทางพาณิชยศาสตร์ให้ขึ้นตรงตวอหัวหน้าสววนราชการ หรือผู้ววาราชการจังหวัด  แล้วแตวกรณี  
และให้ส านักงานกรรมการข้าราชการพลเรือนพิจารณาก าหนดต าแหนวงผู้ตรวจสอบภายใน                      
เป็นข้าราชการประจ าทุกสววนราชการระดับกรมที่มีปริมาณงานพอแตวส าหรับสววนราชการระดับกรม              
ที่มีงานน้อยควรตั้งอัตราไว้ที่ส านักงานปลัดกระทรวง  และให้กระทรวงการคลังป็นผู้รับผิดชอบ                          
ในการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ                 
และเป็นไปตามความมุวงหมาย เป็นประโยชน์แกวทางราชการยิ่งข้ึน” 
 ๑. วัตถุประสงค์และประเภทของการตรวจสอบภายใน 
               วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา               
อยูวตลอดเวลา และประเภทของการตรวจสอบภายในมีการจ าแนกออกเป็นหลายประเภท 
                   ๑.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
               กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบภายในภาครัฐ เมื่อมกราคม พ.ศ. 2545  และได้แก้ไขเพ่ิมเติมเมื่อเดือนกันยายน 2551               
ไว้ดังนี้ 



 

๑๔ 
 

                           “การตรวจสอบภายในมีสววนชววยให้สววนราชการบรรลุเป้าหมาย                
และวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร             
ความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอยวางเป็นระบบ” 
          ลักษณะและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน  จากวัตถุประสงค์             
ของการตรวจสอบภายในตามที่กลวาวไว้ อาจจ าแนกแนวทางของงานตรวจสอบภายในได้ 3 แนวทาง คือ 
    ๑.1.๑ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
                ๑.๑.๒  การควบคุม (Control) 
      ๑.๑.3  การก ากับดูแล (Governance) 
  
  
 
 
 
 
 
      ภาพที่ 1 ความหมายของการตรวจสอบภายในก าหนดโดยเอไอเอ 
 
 

แผนภาพที่  ๒.๑   ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
 
    ๑.๑.1 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
                ลักษณะของงานตรวจสอบภายในประเภทการบริหาร              
ความเสี่ยง มี  2  อยวาง คือ 
                                        1.  การติดตามดูแลและประเมินประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรววาเหมาะสมและพอเพียงหรือไมว 
             2. การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรในทุกด้าน  
ไมวววาจะเป็นด้านการก ากับดูแล  ด้านการด าเนินงาน  และด้านระบบสารสนเทศ  โดยค านึงเรื่องส าคัญ 
4  เรื่อง  คือ 
                          .                 (1) ความเชื่อถือได้และความถูกต้องครบถ้วน  (หรือ    
บูรณภาพ) ของสารสนเทศทางด้านการเงินและการด าเนินงาน  (Reliability and Integrity of 
Financial and Operational Information) 

 

การให้ความ
เชื่อมั่น 

ผู้บริหาร 

เพ่ิมคุ้มควา 

ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

การบริหารความเสี่ยง 

การควบคุม 

การก ากบัดูแล 



 

๑๕ 
 

         (2) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ของการด าเนินงาน  
(Effectiveness and Efficiency of Operation)  
      (๓) การป้องกันและรักษาทรัพย์สิน (Safeguarding of 
assets) 
      (4)  การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  และ
สัญญาข้อตกลงตวาง ๆ (Compliance with Laws, Regulations, and Contracts) 
 สิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายใน  ควรพิจารณาในการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 
 1. ควรระบุถึงความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  และควร
แจ้งเตือนถึงความเสี่ยงอื่นที่มีสาระส าคัญและยังคงมีอยูวภายในองค์กร  
 2  ควรน าความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ตนได้รับรู้มาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ไปใช้
ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนอยวางมีสาระส าคัญตวอองค์กร 
 ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากลักษณะงานตรวจสอบภายใน  ประเภทการบริหาร
ความเสี่ยง คือ 
 1.  ชววยให้องค์กรสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยวางมีสาระส าคัญ 
 2.  ชววยในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมได้อยวางเหมาะสม 
     ๑.๑.๒ การควบคุม (Control) 
                    ลักษณะของงานตรวจสอบภายในประเภทการควบคุม                  
มี  2  ลักษณะ  คือ 
                      1. การประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมขององค์กรในทุกด้าน  ไมวววาจะเป็นด้านการก ากับดูแล ด้านการด าเนินงาน และด้านระบบ
สารสนเทศ โดยค านึงถึงเรื่องส าคัญ 4 เรื่อง  ตวอไปนี้ 
     ( 1) ค ว า ม เ ชื่ อ ถื อ ไ ด้ แ ล ะ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ค ร บ ถ้ ว น              
(หรือบูรณภาพ) ของสารสนเทศทางด้านการเงินและการด าเนินงาน 
     (2) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
     (3) การป้องกันและรักษาทรัพย์สิน  
     (4) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และสัญญา
ข้อตกลงตวางๆ  
         2. การตรวจสอบเพ่ือให้แนว ใจววาฝ่ายจัดการได้ก าหนด
หลักเกณฑ์หรือบรรทัดฐาน (Criteria) อยวางเพียงพอ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้         
ถ้าหลักเกณฑ์ดังกลวาวมีเพียงพอแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในจะใช้หลักเกณฑ์ดังกลวาวในการประเมินผล              
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แตวถ้าหลักเกณฑ์ดังกลวาวไมวเพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในควรหารือกับฝ่ายจัดการ เพ่ือรววมกันก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมตวอไป 
 สิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาในการประเมินการควบคุม มีดังนี้ 
 1.  ควรระบุการควบคุมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ และควรแจ้ง
เตือนถึงจุดอวอนของการควบคุมอ่ืนที่มีสาระส าคัญและยังคงมีอยูวภายในองค์กร  
 2   ควรน าความรู้เกี่ยวกับการควบคุมที่ตนได้รับรู้มาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ไปใช้
ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนอยวางมีสาระส าคัญตวอองค์กร 
 ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากลักษณะงานตรวจสอบภายในประเภทการควบคุม คือ 
 1.  ชววยให้องค์กรสามารถรักษาประสิทธิภาพในการควบคุมด้านตวาง ๆ ไว้ได้  โดยการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมนั้น 
 2.  ชววยในการสวงเสริมให้เกิดการปรับปรุงการควบคุมอยวางตวอเนื่องภายในองค์กร 
    ๑.๑.๓ การก ากับดูแล (Governance) 
    ลักษณะงานตรวจสอบภายในประเภทการก ากับดูแล มี  2 อยวาง 
คือ 
             ๑. การทบทวนการด าเนินงานและแผนงานตวาง ๆ เพ่ือให้แนวใจววา
การด าเนินงานหรือแผนงานนั้นสอดคลองกับเป้าหมายโดยรวมและสร้างมูลควาเพ่ิมให้กับองค์กร 
            2. การมีสววนชววยให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลในองค์กรโดยการ
ประเมินและปรับปรุงกระบวนการผวานสิ่งตวอไปนี้ 
                     (๑) มูลควาและเป้าหมายขององค์กร  มีการก าหนดและการ
สื่อสารให้บุคลากรทราบทั่วทั้งองค์กร (Values and goals are established and communicated) 
                 (2) การติดตามผลส าเร็จและเป้าหมาย  (The 
accomplishment  of goals is monitored) 
                   (3) ความรั บผิ ดชอบในหน้ าที่ ของพนั กง านยั ง คงมี อยูว 
(Accountability is ensured) 
                      (4) มูลควาขององค์กรยังคงรักษาไว้อยูวตลอดไป  (Values are 
preserved) 
 ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากงานตรวจสอบภายในประเภทการก ากับดูแล คือ ชววย
ให้องค์กรได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากผู้มีสววนรววมในผลประโยชน์ขององค์กรทุกฝ่าย 
 จากที่กลวาวมาสรุปลักษณะและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน  ได้ดังตารางที่ ๒.๒ 
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ตารางท่ี  ๒.1   สรุปลักษณะและประโยชน์ของงานตรวจสอบภายใน 

แนวทางของงาน 
ตรวจสอบภายใน 

ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
สิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายใน 

ควรพิจารณา 
ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ 

1 การบริหารความเสี่ยง  
  
  
 

การติดตามดูแลและประเมินของระบบการบริการ 
ความเสี่ยงววา 
1.1  เหมาะสมและพอเพียงหรือไมว 
1.2  ค านึงถึง 4 เรื่อง คือ 
       1. ความเชื่อถือได้ ของสารสนเทศ  
       2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
       3. การป้องกันและรักษาทรัพย์สิน 
 4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ  

 
 
1.1 ระบุและประเมินความเสี่ยง 
1.2 ปรับปรุงการบริหาร 
 ความเสี่ยงและระบบ 
 ควบคุมภายใน 

 
 
1.1 ระบุและประเมิน ความเสี่ยง 
1.2 ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง 
 และระบบการควบคุมภายใน 

2 การควบคุม  2.1  การประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการ 
 ควบคุมภายในค านึงถึง 4 เรื่อง เชวนเดียวกับข้อ 1.2 
2.2 ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสม 

2.1 ระบุการควบคุมที่สอดคล้อง 
 กับวัตถุประสงค ์
2.2 ประเมินความเสี่ยง 

2.1 รักษาประสิทธิภาพ 
 และประสิทธิผลของการควบคุม 
2.2 ปรับปรุงการควบคุมอยวางตวอเนื่อง 

3 การก ากับดูแล  3.1 การทบทวนการด าเนินงานและแผนงาน 
      สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 
3.2 การประเมินและปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแลในองค์กร 

 3.1 ไดร้ับการยอมรับและเชื่อถือจาก 
 ผู้มีสววนได้สววนเสียทุกฝ่าย 
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 ๑.2  ประเภทของการตรวจสอบภายใน 
  การตรวจสอบภายในตามแนวแนวคิดสมัยใหมว เป็นบริการให้ความเชื่อมั่น              
อาจจ าแนกเป็นประเภทใหญว ๆ  ได ้ 6  ประเภท  คือ 
   (๑.๒.1)  การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) 
   (๑.๒.๒)  การตรวจสอบการปฏิบัติการ (Operational Audit) 
  (๑.๒.3)  การตรวจสอบการบริการ (Management Audit) 
  (๑.๒.4)  การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Audit) 
  (๑.๒.5)  การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology 
Audit) 
  (๑.๒.6)  การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 
  การตรวจสอบภายในแตวละประเภท  สรุปได้ดังนี้ 
   ๑.๒.1  การตรวจสอบทางการเงิน  
  เป็นการตรวจสอบเพ่ือให้แนวใจววา  การบันทึกรายการตวาง ๆ               
ในบัญชี  ข้อมูลตวาง ๆ ทางการเงินและรายงานทางการเงินได้จัดท าอยวางถูกต้อง  ครบถ้วน  เหมาะสม  
และเชื่อถือได้ และครอบคลุมถึงการจัดวางระบบการป้องกันดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินขององค์กร              
ให้ปลอดภัย  ตลอดจนการประเมินระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน (Financial Control)  ที่วางไว้
ววารัดกุม เหมาะสม เพียงพอหรือไมว เพียงใด 
    การตรวจสอบทางการเงินเป็นการตรวจสอบมุวงเน้นผลในอดีตที่ได้
เกิดขึ้นแล้ว หรือที่เรียกววา “หลังข้อเท็จจริงได้เกิดขึ้นแล้ว” (After the Facts) ซึ่งเป็นการตรวจสอบ           
ในเชิงค้นหา (Detective Audit) ข้อผิดพลาดในอดีตเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข (Corrective Audit) 
   การตรวจสอบทางการเงินมักถูกเรียกอีกอยวางหนึ่งววา การตรวจสอบ
งบการเงิน (Financial Statements Audit) แตวในความหมายที่แท้จริงนั้นคือ การตรวจสอบงบการเงิน
เป็นสววนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงิน 
   ผู้ตรวจสอบภายในไมวมุวงเน้นการตรวจสอบทางการเงิน เนื่องจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินเป็นประจ าทุกงวดบัญชีอยูวแล้วตามข้อก าหนด
ของกฎหมายววาด้วยการบัญชี อยวางไรก็ตาม ในองค์กรสววนใหญวยังคงให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบทาง
การเงินอยูวบ้างเพ่ือชววยป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาดและชววยปกปักรักษาทรัพย์สิน 
   ผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรขนาดเล็ก  มีกลไกการบริหารงานที่ไมว
ซับซ้อนมักปฏิบัติงานสววนใหญวกับการตรวจสอบประเภทนี้  ซึ่งการตรวจสอบจะมีลักษณะใกล้เคียงกับ
งานตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 



 

19 
 

  ๑.๒.๒  การตรวจสอบการปฏิบัติการ 
  เป็นการตรวจสอบเพ่ือให้แนวใจววา  การปฏิบัติงานหรือขั้นตอน             
การด าเนินงานของหนววยงานตวาง ๆ ภายในองค์กรเป็นไปอยวางมีประสิทธิภาพ  มีการใช้ทรัพยากรอยวาง
คุ้มควาและมีประสิทธิผล  จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้   โดยมุวงหวัง
ประสิทธิภาพ (Efficiency)  ประสิทธิผล (Effectiveness)  และความคุ้มควา (Economy)  ของกิจกรรม
นั้น  หากมีอุปสรรคหรือขัดขวางจะได้หาทางแก้ไขการตรวจสอบประเภทนี้   เป็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันเพ่ือมุวงตวอผลในอนาคตบางครั้งเรียกววา การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Audit) 
    การตรวจสอบการปฏิบัติการ  มีวัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินการใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอยวางมีประสิทธิภาพและคุ้มควา  และสอบทานการด าเนินงานหรือแผนงาน
เพ่ือให้แนวใจววาผลลัพธ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้และมีการปฏิบัติงานตามแผน         
ที่ก าหนดไว้ เรียกได้ววามีประสิทธิผล ดังนั้น การตรวจสอบการปฏิบัติการเป็นการประเมินการควบคุม
ด้านปฏิบัติการ (Operational Control)   
    การตรวจสอบการปฏิบัติการ   ผู้ตรวจสอบภายในสามารถ                  
แบวงประเภทการตรวจสอบตามลักษณะของการด าเนินงาน  ได้แกว  การตรวจสอบการจัดองค์การ               
การตรวจสอบระบบงาน  การตรวจสอบหน้าที่ของงาน  การตรวจสอบโครงการ  เป็นต้น 

ตารางท่ี  2.2   การเปรียบเทียบระหววางการตรวจสอบปฏิบัติการกับการตรวจสอบทางการเงิน 
 

ลักษณะ การตรวจสอบปฏิบัตกิาร การตรวจสอบทางการเงิน 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ วิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการ 
และการปฏิบัติงานของหนววยงาน 

แสดงความเห็นตวอความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน 

2. ขอบเขตของการตรวจสอบ การปฏิบัติการขององค์กร งบการเงินและบัญชี 

3. ทักษะความรู้ของผู้ตรวจสอบ หลากหลายด้าน การบัญชี 

4. เวลาที่สนใจ อนาคต อดีต 

5. ความจ าเป็น สิทธิให้เลือกของฝ่ายจัดการ บังคับตามกฎหมาย 

6. มาตรฐานท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน มาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

มาตรฐานการสอบบัญชี 

7. ผลของการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะตวอฝ่ายจัดการ ความเห็นตวองบการเงิน 

8. จุดมุวงเน้น 
การปรับปรุงเชิงสร้างสรรค ์
ตวอการปฏิบัติการ 

งบการเงินแสดงถูกต้องตามที่ควร 
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ตารางท่ี  2.2   การเปรียบเทียบระหววางการตรวจสอบปฏิบัติการกับการตรวจสอบทางการเงิน (ตวอ)  
 

ลักษณะ การตรวจสอบปฏิบัตกิาร การตรวจสอบทางการเงิน 

9. มุมมอง การบริหารหรือการจัดการ การบัญชีการเงิน 

10. ความส าเร็จ การน าข้อเสนอแนะไปด าเนินการ
ทางการบริหาร 

ความเห็นอยวางไมวมีเงื่อนไข 

 
  ๑.๒.3  การตรวจสอบการบริการ  
   เป็นการตรวจสอบเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานและการควบคุมทางด้านบริหาร(Management Control) ในระดับชั้นที่กระท าอยวางมี
ระบบ เป็นระเบียบแบบแผน และมีความเป็นอิสระ โดยมุวงถึงผลในอนาคตเพ่ือประโยชน์ตวอฝ่ายบริหาร
ลัผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตวอองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ตวาง ๆ ที่วางไว้ และเป็นการ
ตรวจสอบเพื่อประเมินผู้บริหารววามีความสามารถในการบริหารงานที่ดีหรือไมวเพียงใด 
    การตรวจสอบการบริหาร   มีขอบเขตการตรวจสอบและ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบที่กว้างขวางกววาและอยูวในระดับที่สูงกววาการตรวจสอบการปฏิบัติการ เพราะ
ไมวใชวเป็นการประเมินระดับปฏิบัติการ  หรือระดับการบริหารชั้นต้นและชั้นกลาง แตวครอบคลุมถึงระดับ
การบริหารเป็นสววนชั้นสูงเก่ียวกับการควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control) 
    การตรวจสอบการบริหาร  มีบางสววนที่ เหลื่อมล้ าซ้ าซ้อนกับ               
การตรวจสอบการปฏิบัติการจนผู้ตรวจสอบภายในบางคนมีความเห็นววา  การตรวจสอบการบริหาร               
เป็นสววนหนึ่งของการตรวจสอบการปฏิบัติการนั่นเอง 
    การตรวจสอบการบริหาร  มักจะน ามาใช้ในภาครัฐหรือสววนราชการ
มากกววาภาคเอกชน  ผู้ตรวจสอบภายในจะมุวงเน้นกับการก าหนดวัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหาร                      
และความมากน้อยของวัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหารที่สามารถบรรลุได้ 
   ๑.๒.4  การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด  
   เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานตวาง ๆ ขององค์กรววาได้ปฏิบัติ    
ตามข้อก าหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรหรือไมว เพียงใด 
   ข้อก าหนดจากภายนอกองค์กร เชวน กฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบปฏิบัติตวาง ๆ ของทางราชการและหนววยงานก ากับดูแล และข้อก าหนดจากภายในองค์กร เชวน 
ระเบียบปฏิบัติ นโยบาย แผนงาน และวิธีการตวาง ๆ ที่ฝ่ายบริหารก าหนดไว้ การตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดเป็นการประเมินการควบคุมทางการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Control) 
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   ๑.๒.5  การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   เป็นการตรวจสอบงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงาน 
เพ่ือให้ทราบถึงความนวาเชื่อถือของข้อมูลและความปลอดภัยของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
    การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสววนหนึ่งของการตรวจสอบ
ภายในประเภทอื่นทุกประเภทไมวววาจะเป็นการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติการ และ
การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนดในสววนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๑.๒.6  การตรวจสอบพิเศษ  
   เป็นการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเป็นกรณีพิเศษ 
หรือเฉพาะกิจ หรือกรณีท่ีมีการทุจริตหรือการกระท าที่สวอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุ
อันสมควรสงสัยววามีการกระท าที่สวอไปทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น หรือเรื่องที่ฝ่ายบริหาร                 
มีความกังวลและให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
     การตรวจสอบพิเศษมีมากมายหลายอยวาง เชวน 
    - การตรวจสอบสืบสวน (Investigative Audit) 
    - การตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit) 
    - การตรวจสอบความซื่อสัตย์ (Probity Audit) 
    - การตรวจสอบตามโปรแกรม (Problem Audit) หรือ การ
ตรวจสอบตามความต้องการของผู้บริหารโดยเฉพาะ (Specific Requested by Management Audit) 
    - ก า ร ต ร ว จส อบต ามค า สั่ ง พิ เ ศ ษขอ งผู้ บ ริ ห า ร  ( Special 
Assignment Audit) 
   ๑.๒.7 การตรวจสอบอื่น 
    นอกจากการตรวจสอบภายในทั้ง 6 ประเภท  ดังกลวาวมาแล้ว                
ยังมีการตรวจสอบประเภทอื่น ๆ อีก  เชวน 
    - การตรวจสอบสภาพแวดล้อม(Environment Audit) 
    - การตรวจสอบคุณภาพ(Quality Audit) 
    - การตรวจสอบทางสังคม(Social Audit) 
  การตรวจสอบทั้ง 6 ประเภท  ที่กลวาวข้างต้นนี้ ผู้ตรวจสอบภายในอาจตรวจสอบ
พร้อมกันไปในงานตรวจสอบหนววยงานเดียว  หรืออาจแยกตรวจสอบไปทีละประเภทก็ได้  ทั้งนี้  ขึ้นอยูว      
กับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  การจัดองค์กรและการบริหารงานภายในของหนววยงานตรวจสอบ
ภายในเอง สรุปประเภทของการตรวจสอบภายในได้  ดังแผนภาพที ่ ๒.๔ 
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                     ภาพที่ 2 ประเภทของการตรวจสอบภายใน 
  
 
 
แผนภาพที่  ๒.2  ประเภทการตรวจสอบภายใน 
 

การตรวจสอบภายในกับการสอบบัญชีนี้   แม้ววาจะได้ชื่อววาเป็นการตรวจสอบ
เหมือนกันและมีบางสววนที่ปฏิบัติงานคล้ายคลึงกัน  แตวการตรวจสอบทั้งสองชนิดก็ยังมีความแตกตวางกัน
อยูวหลายประการ  ซึ่งสรุปได้ดังตารางที่  ๒.3 
 
ตารางท่ี  2.3   สรุปความแตกตวางระหววางการตรวจสอบภายในกับการสอบบัญชี 
 

ประเด็นที่พิจารณา การตรวจสอบภายใน การสอบบัญชี 

1. วัตถุประสงค์ของการ
 ตรวจสอบ 

เพ่ือเพ่ิมมูลควาและปรับปรุง 
การด าเนินงานขององค์กรให้ดีขึ้น 

เพ่ือเพ่ิมความนวาเชื่อถือได้ 
ของงบการเงิน 

2. ผู้ได้รับประโยชน์จากบริการ
 หรือผู้ใช้บริการ 

ฝ่ายบริหารหรือผู้ใช้ภายในองค์กร ผู้ใช้งบการเงินทั้งภายนอก 
และภายในองค์กร 

3. ระดับของความเป็นอิสระ จากหนววยรับตรวจ จากองค์กรที่ตรวจสอบ 

4. การควบคุมภายในที่สนใจ ทุกด้าน เน้นเฉพาะการควบคุมภายใน
ทางด้านบัญชี 

 

ประเภทของการ
ตรวจสอบภายใน 

1 การตรวจสอบ
ทางการเงิน 

2 การตรวจสอบ
การปฏิบัติการ 

 

3 การตรวจสอบ 
การบริหาร 

 

4 การตรวจสอบ
การปฏิบัตติาม

ข้อก าหนด 
 

5 การตรวจสอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6 การตรวจสอบ
พิเศษ 

7 การตรวจสอบอื่น 
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ตารางท่ี  2.3   สรุปความแตกตวางระหววางการตรวจสอบภายในกับการสอบบัญชี (ตวอ) 
 

ประเด็นที่พิจารณา การตรวจสอบภายใน การสอบบัญชี 

5. ปริมาณงานและเวลาที่ใช้ 
 ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

มากและใช้เวลาตลอดทั้งปี เฉพาะและใช้ชววงระยะเวลาหนึ่ง 

6. แผนงานการตรวจสอบ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารกวอน ไมวต้องได้รับการอนุมัติ 
จากผู้บริหาร 

7. สถานภาพของผู้ตรวจสอบ เป็นลูกจ้างหรือพนักงานภายใน
องค์กร 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ  
ไมวใชวลูกจ้างหรือพนักงาน 
ขององค์กร 

8. ประเภทของการตรวจ เน้นการตรวจสอบการด าเนินงาน 
การตรวจสอบการปฏิบัติ 
ตามข้อก าหนด 

เป็นการตรวจสอบทางการเงิน 

9. ใบอนุญาตของผู้ประกอบ
 วิชาชีพการตรวจสอบ 
 ตามกฎหมาย 

ไมวมีข้อก าหนดของกฎหมาย 
(ประเทศไทย) 

ต้องมีตามข้อก าหนดของ
กฎหมาย 

10. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้เชี่ยวชาญด้านตวางๆ เชวน วิศวกร นัก
บัญชี นักการเงิน นักส ารวจ เป็นต้น 

ผู้สอบบัญชีและผู้ชววย (ถ้ามี) 

11. รายงานผลการตรวจสอบ รายงานข้อเสนอแนะตวอฝ่ายบริหาร รายงานความเห็นตวอความถูกต้อง
ตามควรของงบการเงิน เสนอตวอ
ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นสววน 

12. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ก าหนดโดย 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน 
(ภาคเอกชน) กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง (ภาครัฐ) 

สภาวิชาชีพบัญช ี

13.  การบังคับใช้ตามกฎหมาย 
 กับประเภทของกิจการ 
 หรือองค์กร 

บริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งเป็นบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
และหนววยงานราชการ 

นิติบุคคลทั่วไป ยกเว้นห้าง
หุ้นสววนจดทะเบียนขนาดเล็ก 
และบุคคลธรรมดา 

14. การน ามาใช้ในองค์กร
 ภาคเอกชน 

สววนใหญวด้วยความสมัครใจ ตามข้อบังคับของกฎหมาย 
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ตารางท่ี  ๒.4   แสดงความแตกตวางระหววางการตรวจสอบ  การสอบทานและการติดตามผล    
 

การตรวจสอบ การสอบทาน การติดตามผล 

การทดสอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
โดยเปรียบเทียบสิ่งนั้นกับสิ่งที่ 
กำหนด โดยละเอียดจนมั่นใจ  
ซึ่งสววนใหญว ผู้ตรวจสอบจะ
เชี่ยวชาญในการใช้ วิธีการนี้ 

การทบทวนกระบวนการ/ 
ขั้นตอน /หรือสิ่งที่ทำไปแล้วววา 
เป็นไปตามที่กำหนด เชวน  
สอบทาน การดำเนินงานจัดจ้าง   
เป็นต้น 

Moniter การประเมิน
ด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ลักษณะเพ่ือผลักดันให้มีการ
ดำเนินงาน ในเรื่องนั้น เชวน  
การติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุม ภายใน เป็นต้น  
Follow up การติดตามผล   
การด าเนินงานตามท่ีหนววยงาน
แจ้ง/ สั่งการ เชวน การติดตาม 
ผลการด าเนินงานหนววยรับตรวจ
ววาดำเนินการตามที่ได้เสนอแนะ 
ไว้ในรายงานหรือไมว ผลการ        
ดำเนินงาน เป็นอยวางไร 

  
 ๒.๑.๓  สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน 
           สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน  อาจแบวงได้  2  ประเภทใหญว  
คือ 
             ๒.๑.๓.1  สถาบันก ากับดูแล (Regulators) 
    หมายถึง องค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลกิจการตวาง ๆ ภายใต้
ข้อก าหนดของกฎหมายเพ่ือปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของสาธารณชน เชวน กระทรวงการคลังก ากับ
ดูแลการตรวจสอบภายในของสววนราชการ 
       ๒.๑.๓.๒ ส ถ า บั น วิ ช า ชี พ ห รื อ อ ง ค์ ก ร วิ ช า ชี พ  (Professional 
Organizations)    
    หมายถึง องค์กรที่มีหน้าที่เผยแพรวความรู้เชิงวิชาการ ก าหนด
มาตรฐานของวิชาชีพ ให้แกวผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
    สถาบันวิชาชีพตรวจสอบภายในที่ส าคัญพอสังเขป ดังนี้ 
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        (1)  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล 
    สมาคมผู้ตรวจสอบสากล มีชื่อยวอววา ไอไอเอ และมีชื่อภาษาอังกฤษววา 
The Institute of Internal Auditors : IIA  เป็นองค์กรวิชาชีพที่กวอตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2482 มี
ส านักงานใหญวตั้งอยูวที่มลรัฐฟลอริด้า  ประเทศสหรัฐอเมริกา  วัตถุประสงค์ของสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในสากล คือ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายในอยวางตวอเนื่อง  ผลงานที่ส าคัญของสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในสากล  เชวน 
     (๑.๑)  มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (Standards for 
the Professional Practice of Internal Auditing) 
     (๑.๒) แถลงการณ์ เรื่องความรับผิดชอบของการตรวจสอบภายใน 
(Statement of Responsibilities of Internal Auditing) 
     (๑.๓) ประมวลจรรยาบรรณแหวงวิชาชีพตรวจสอบภายใน (Code of 
Ethics) 
     (๑.๔) แถลงการณ์มาตรฐานการตรวจสอบภายใน (Statements on 
Internal Auditing Standards) 
     (๑.๕) แมว บทกา รปฏิ บั ติ ง านของ วิ ช า ชี พก ารตรว จสอบภาย ใน 
(Professional Practices of Internal Auditing Framework) 
      (2)  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหวงประเทศไทย 
      สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหวงประเทศไทย มีชื่อยวอววา สตท. และมีชื่อ
ภาษาอังกฤษววา The Institute of Internal Auditors of Thailand: IIAT เป็นองค์กรที่ไมวแสวงหา
ก าไร กวอตั้งเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2532 เพ่ือเป็นศูนย์กลางของวิชาชีพตรวจสอบภายในของ
ประเทศไทย 
    สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหวงประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
     1.  เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของ
สมาชิกให้เทียบเทวากับระดับสากล 
     2.  เพ่ือเผยแพรวบทบาทของวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่มีตวอวงการ
ธุรกิจในการบริหารงาน 
     3.  เพ่ือสวงเสริมและเผยแพรวผลงานดีเดวนของสมาชิกให้เป็นที่ยอมรับของ
วงการตวาง ๆ 
     4.  เพ่ือสวงเสริมความสัมพันธ์อันดีระหววางผู้ที่ประกอบวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน และเสริมสร้าง ความเข้าใจอันดีกับเพื่อนอาชีพอ่ืน 
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     5.  เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ขวาวสารแกว
สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องในสววนที่เกี่ยวกับความเป็นอยูว การประกอบอาชีพและสังคม 
  จากวัตถุประสงค์หลักข้างต้น สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหวงประเทศไทยได้ก าหนด
ภารกิจหลักไว้ดังนี้ สวงเสริมและเผยแพรววิชาชีพการตรวจสอบภายในให้เป็นที่ยอมรับและเข้าใจ               
ในบทบาทและความส าคัญของงานตรวจสอบภายในที่มีตวอองค์กร เพ่ือให้องค์กรเกิดการก ากับดูแลที่ดี 
และได้มาตรฐานในระดับสากลโดยให้ครอบคลุมกลุวมและขนาดของธุรกิจและองค์การ ตวาง ๆ                  
อยวางกว้างขวาง 
  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหวงประเทศไทย  จัดสอบวุฒิบัตรที่เป็นสากลของวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในขึ้นประเทศไทย เชวน  CIA (Certified Internal Auditor) และ  CCSA (Certification 
on Control Self-Assessment) 
  ๒.๑.๔.  การประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน  
             การประกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  ที่ประสบความส าเร็จเกิดจาก
ปัจจัยหลายประการ  โดยมีปัจจัยหลักท่ีส าคัญ  4 ประการ  คือ 
   (1)  คุณสมบัติที่ดีของผู้ตรวจสอบภายใน 
   (๒)  ทัศนคติในการตรวจสอบภายใน 
   (3)  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
   (๔)  ปัจจัยที่สวงเสริมอ่ืน 
  ปัจจัยแตวละประการข้างต้น สรุปได้พอสังเขป ดังนี้ 
  (1) คุณสมบัติที่ดีของผู้ตรวจสอบภายใน 
  ผู้ตรวจสอบภายในที่มีคุณสมบัติดี ยวอมมีโอกาสที่จะประสบผลส าเร็จในวิชาชีพ
การตรวจสอบภายในเป็นอยวางมาก คุณสมบัติที่ดีของผู้ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 2 สววน คือ 
  (1.๑) คุณสมบัติทางการศึกษา 
        ผู้ ตรวจสอบภายในควรมีคุณสมบัติทางการศึกษา (Educational 
Background) หรือด้านวิชาชีพดังนี้  
  (1.1.๑) ความรู้และความช านาญเชิงวิชาการดี หลากหลายแขนงวิชาใน
ระดับเบื้องต้นและระดับกลาง และอาจมีความรู้และความช านาญในบางแขนงวิชาในระดับสูงหรือลึกซ้ึง 
  ตัวอยวางของแขนงวิชา เชวน การบัญชี การเงิน การตรวจสอบ 
สถิติ การบริหารหรือการจัดการ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ภาษีอากร เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
ความรอบรู้กว้างขวางดังกลวาวจะชววยให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาท่ีดีได้ 
  (1.๑.2)  ศึกษาหาความรู้อยูวเสมอ ใฝ่รู้อยวางไมวหยุดยั้ง ไมวววาจะเป็นความรู้
ภายในองค์กรและความรู้ใหมว ๆ ที่มีสววนชววยในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กร 
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  ตัวอยวางของความรู้ภายในองค์กร เชวน การประกอบธุรกิจขององค์กร 
ความเสี่ยงขององค์กร วิสัยทัศน์ขององค์กร กฎระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ตวาง ๆ 
ภายในองค์กร 
  ตัวอยวางของความรู้ใหมว ๆ ที่มีสววนชววยในการพัฒนาและปรับปรุงงานและ
องค์กร เชวน ISO, TQM, 5 ส, TQC, Balanced Scorecard, KPI, EVA, CSA (Control Self-
Assessment), CSR, CG เป็นต้น 
   (1) มีความรู้  ความช านาญในมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน และเทคนิคที่จ าเป็นในการตรวจสอบ 
   (๒) มีความสามารถในการสื่อสารและรู้จักเลือกใช้เทคนิคการน าเสนอที่ดี 
   (๓) มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขององค์กร  การวางแผน  และการควบคุม
คุณภาพงาน 
      (๑.2)  คุณสมบัติสววนตัว 
  ผู้ตรวจสอบภายในควรมีคุณสมบัติสววนตัว (Personal Background) ดังนี้ 
         (1) บุคลิกภาพดี การแตวงกายสะอาด เรียบร้อย การวางตัวเหมาะสม สุภาพ 
อวอนน้อม ถวอมตน อดทน และจิตใจหนักแนวน (ไมวเยวอหยิ่ง อวดดี) เพ่ือสร้างความนวาเชื่อถือ  
  (2) มนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความชววยเหลือ ให้ค าแนะน าที่ดี และมีประโยชน์ให้
ความรววมมือและมีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเขียนรายงานเชิงสร้างสรรค์
  (3) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ความริเริ่ม ชวางสังเกต มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล แสวงหาชวองทางหรือวิธีการใหมว ๆ เพ่ือปรับปรุงงาน แก้ไขปัญหาได้อยวางรวดเร็ว ชอบการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เป็นนักคิดและชอบการวางแผน เป็นนักวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร มีปฏิญาณ
ไหวพริบที่ดี และมีทัศนคติที่ดี   
  (4) การเก็บรักษาความลับได้ดี ไมวน าความลับขององค์กรและผู้รับตรวจสอบ
ไปเผยแพรวโดยไมวได้รับอนุญาต  
  (5) การปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยูวตลอดเวลา มีความกระตือรือร้นและ
ตื่นตัวในการท างานและพัฒนางาน  พิจารณาและทบทวนตนเองอยูวเสมอววาได้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
แผนงานและส าเร็จลุลววงตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด ติดตามสารสนเทศขวาวสารทางเศรษฐกิจ สังคม 
และธุรกิจอยูวเสมอ  
                        (6) มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความเป็นอิสระและ
เที่ยงธรรม  มีลักษณะเป็นผู้น าและยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
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  (2) ทัศนคติในการตรวจสอบภายใน 
  ทัศนคติ หมายถึง แนวความคิด ความเชื่อ หรือมุมมองในสิ่งใดสิ่งหนึ่งววาเป็น
อยวางไร ทัศนคติมีความเก่ียวพันกับการแสดงออกของผู้เป็นเจ้าของทัศนคตินั้นววา ผู้นั้นแสดงออกอยวางไร
ยวอมเป็นไปตามทัศนคติของบุคคลนั้น 
  ทัศนคติในการตรวจสอบภายใน (Attitude in Internal Auditing) มีความส าคัญ
มาก ทัศนคติในวิชาชีพการตรวจสอบภายในอาจแบวงออกเป็น 2 ด้าน คือ 
  (๒.1) ทัศนคตใินการตรวจสอบภายในเชิงลบ 
       ผู้ตรวจสอบภายในจะมองเห็นววา การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนั้นเป็น
การแสดงบทบาทของต ารวจ ทนายความ นักสืบ หรือผู้พิพากษา ทัศนคติเชวนนี้จะท าให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในแสดงออกในรูปของการสอบสวน สืบสวน ค้นหาข้อเท็จจริง ค้นหาหลักฐาน ตั้งค าถาม สอบถาม 
ไตวสวน และตัดสิน ทัศนคติดังกลวาวจะกวอให้เกิดบรรยากาศในองค์กรที่ตึงเครียด ไมวเป็นมิตร ไมวนวา
ไว้วางใจ และหวาดระแวงกัน  
  (2.๒) ทัศนคติในการตรวจสอบภายในเชิงบวก 
       ผู้ตรวจสอบภายในจะมองเห็นววา การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนั้นเป็น
การแสดงบทบาทของที่ปรึกษา ผู้ให้ค าแนะน า หรือผู้ให้บริการชววยเหลือ ทัศนคติเชวนนี้จะท าให้ผู้ตรวจ
สอบภายในแสดงออกในรูปของการให้ค าแนะน า ให้ความชววยเหลือ ให้ความรู้ ค้นคว้าหาค าตอบ 
รววมมือกันแก้ไขปัญหาตวาง ๆ ทัศนคติดังกลวาวจะกวอให้เกิดบรรยากาศในองค์กรที่ไมวตึงเครียด เป็นมิตร 
ไว้วางใจ และเชื่อใจกัน 
  (๓) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
   กฎพื้นฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ประสบความส าเร็จมี 4 ประการ 
คือ 
  (๓.1)  ผู้ตรวจสอบภายในต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customer 
Focused) ผู้ตรวจสอบจะให้บริการแกวลูกค้า 3 กลุวม คือ ผู้รับตรวจ หัวหน้าหนววยงานตรวจสอบ และ
องค์กร โดยมุวงเน้นการตรวจสอบเพื่อการบริหาร (Management-Oriented Audit) 
   (๓.2)  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความช านาญงาน 
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งต้องมีความเป็นอิสระและการสื่อสารที่ดีทั้งวาจาและลาย
ลักษณ์อักษร ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  (๓.3)  การตรวจสอบภายในต้องวัดผลการด าเนินงานจริงที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ในการตรวจสอบที่ได้มีการตกลงกันไว้ลววงหน้า เพ่ือสร้างการยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   
และน าวิธีการตรวจสอบแบบมีสววนรววม (Participative Audit) มาใช้อยวางเหมาะสม 
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  (๓.๔) ข้อสรุปผลจากการตรวจสอบต้องมาจากข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ถูกต้อง
และครบถ้วนตรงตวอความเป็นจริง 
  (4)  ปัจจัยที่สวงเสริมอ่ืน 
   ปัจจัยที่ส าคัญมากซึ่งส าคัญมากซึ่งสวงเสริมให้การตรวจสอบภายในประสบ
ผลส าเร็จ มีดังนี้ 
  (๔.1) ฝ่ายบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ต้องก าหนดนโยบายและให้
การสนับสนุนอยวางจริงจัง และจริงใจแกวหนววยงานตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดยก าหนดสายการบังคับบัญชาให้ขึ้นตรงตวอผู้บริหารระดับสูงหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบฝ่ายบริหารไมวควรเข้าไปก้าวกวายหรือแทรกแซงหรือขัดขวางการท างานของผู้
ตรวจสอบภายใน โดยฝ่ายบริหารควรอนุมัติกฎบัตรของหนววยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit 
Charter) ตลอดจนสนับสนุนทางด้านงบประมาณ ก าลังคน อุปกรณ์เครื่องมือและทรัพยากรที่ใช้ในการ
ตรวจสอบอยวางเพียงพอ 
  (๔.2) หนววยงานตรวจสอบภายในต้องมีระบบงานและการบริหารที่ดี เชวน การ
จัดแบวงงานภายในอยวางดีหรือเหมาะสม มีคูวมือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 (๔.3) ความเข้าใจและยอมรับของผู้รับตรวจ สัมพันธภาพระหววางผู้ตรวจสอบ
ภายในกับผู้รับตรวจเป็นไปด้วยดี หรือความมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้ตรวจสอบภายใน  ตวางฝ่ายตวางรววมมือ
กัน มุวงเน้นประโยชน์ขององค์กรเป็นเป้าหมายรววมกัน 
  (๔.4) ผู้ตรวจสอบภายในควรได้หลักฐานการตรวจสอบที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือ
ได้ และเพียงพอตวอการสรุปผลการตรวจสอบ ดังนั้น องค์กรควรมีความพร้อมของระบบงานและระบบ
สารสนเทศ 
  (๔.5) รายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง  ข้อเสนอแนะสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และผู้รับตรวจสามารถที่จะน าไปปฏิบัติด้วยความ
เต็มใจ  
  (๔.6) การติดตามผลการตรวจสอบภายหลังการตรวจสอบแล้วอยวางตวอเนื่องและ
อยวางจริงจังของผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายใน 

๒.๒.  กระบวนการตรวจสอบภายใน  

   กระบวนการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) แบวงเป็น 3 ขั้นตอน
ตามล าดับ ดังนี้ 
 ๒.๒.1 การวางแผนตรวจสอบ  (Internal Audit Executing) 
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  ๒.๒.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบ   
  ๒.๒.3 การจัดท ารายงานและติดตามผล  (Internal Reporting and Following up) 
 
 ๒.๒.๑  การวางแผนงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Planning) 
           ๒.๒.๑.๑  ข้อพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบ 

 ผู้ตรวจสอบภายในควรสอบทานงานทุกด้านของหนววยงาน ประเมิน
ระดับความเสี่ยงจากข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายบริหารใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ ทั้งแผนการตรวจสอบ
ระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจ าปี  กิจกรรมหรือหนววยรับตรวจใดที่มีความเสี่ยงสูง  ควรได้รับ
การตรวจสอบกวอน  และลดหลั่นกันลงมาตามล าดับของที่ประเมินได้  แผนการตรวจสอบภายใน                
จะน าเสนอเพ่ือการพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารตามล าดับชั้น  ผู้ตรวจสอบภายใน
ควรพิจารณาในเรื่อง ดังนี้ 
     (๑) ความสอดคล้องกับกฎบัตรและเป้าหมายขององค์กร 
        แผนการตรวจสอบภายใน  ควรมีความสอดคล้องกับกฎบัตรและ
เป้าหมายของหนววยงาน  กระบวนการวางแผนจึงต้องพิจารณาถึงความส าคัญของกิจกรรมที่จะ
ตรวจสอบตามล าดับกวอนหลัง  รวมทั้งการก าหนดตารางเวลาของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ  แผนก าลังคน 
งบประมาณ และรายงานผลการตรวจสอบของกิจกรรม 
     (๒)  เป้าหมายของงานตรวจสอบภายใน 
         ควรสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การวัดและวันที่ต้องการบรรลุ                
ที่ได้ก าหนดไว้ลววงหน้า 
         (๓)  การก าหนดความส าคัญของกิจกรรมที่จะปฏิบัติ 
               ในการก าหนดล าดับความส าคัญของกิจกรรมกวอนหลังนั้น                    
ผู้ตรวจสอบต้องค านึงถึง 
           (๓.๑) วันที่และผลลัพธ์ของงานขั้นสุดท้าย 
           (๓.๒) การประเมินความเสี่ยงและประสิทธิผลของการบริหารความ
เสี่ยงและกระบวนการควบคุม 
            (๓.๓) ความต้องการของผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
หนววยงานก ากับดูแล 
          (๓.๔) ประเด็นปัจจุบัน ซึ่งเก่ียวข้องกับการก ากับดูแลกิจการ 
         (๓.๕) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของหนววยงาน  เชวน  แผนงาน  
ระบบ  และการควบคุมฯ 
       (๓.๖) โอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินงาน 
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      (๔) การก าหนดตารางเวลาของกิจกรรมที่จะปฏิบัติ 
          (๔.๑)  กิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติ 
           (๔.๒)  เวลาเริ่มต้นที่กิจกรรมจะต้องปฏิบัติ 
         (๔.๓)  ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น  ต้องค านึงถึงขอบเขตของ
แผนงานและลักษณะของงานที่เก่ียวข้องด้วย 
      (๕) ความเชื่อมโยงแผนการตรวจสอบกับความเสี่ยง 
           แผนการตรวจสอบต้องสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ได้จัดล าดับความส าคัญไว้
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  ตัวอยวางเชวน 
       - รหัส ๒๐๑๐  การวางแผน  โดยก าหนดให้หัวหน้างานตรวจสอบต้อง
จัดท าแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยง  เพ่ือก าหนดล าดับความส าคัญของกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หนววยงาน   
     - รหัส ๒๐๑๐.A๑ : การวางแผนการตรวจสอบต้องกระท าอยวางน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง  โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประเมินความเสี่ยงและต้องน าข้อมลู ขวาวสารของฝ่ายบริหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) มาใช้ ประกอบการพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบด้วย   
     - รหัส ๒๐๑๐.A๒ : หัวหน้าหนววยงานตรวจสอบภายในต้องระบุและ
พิจารณาถึงความคาดหวัง ของหัวหน้าสววนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) รวมถึง              
ผู้ที่เก่ียวข้องที่มีตวอความเห็นของการตรวจสอบภายใน และข้อสรุปอื่น ๆ   
     - รหัส ๒๐๑๐.C๑ : ในการพิจารณารับงานให้ค าปรึกษา หัวหน้า              
ผู้บริหารงานตรวจสอบควรพิจารณาถึงโอกาสที่จะกวอให้เกิดการปรับปรุงเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  
การเพ่ิมคุณควา  และการปรับปรุงการด าเนินงานของหนววยงานในแผนการตรวจสอบด้วย 
      (๖) การสื่อสารและการอนุมัติแผนงานตรวจสอบ 
       มาตรฐานการตรวจสอบภายใน รหัส ๒๐๒๐  การสื่อสารและการอนุมัติ
แผนงานตรวจสอบ  ระบุววา  หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบต้องสื่อสารแผนกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในและทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ตวอผู้บริหารระดับสูง  รวมถึงผลกระทบและข้อจ ากัดตวอแผนงาน
ตรวจสอบด้วยตัวอยวางเชวน 
          ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตวอสื่อสาร  หรือรายงานแผนการตรวจสอบและ
ทรัพยากรตลอดจนการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีให้ผู้บริหารทราบ  ประกอบการทบทวน
และการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีด้วย 
      (๗) การจัดการทรัพยากร  

           มาตรฐานการตรวจสอบภายใน รหัส ๒๐๓๐ หัวหน้าผู้บริหารงาน
ตรวจสอบต้องมั่นใจววาทรัพยากรส าหรับงานตรวจสอบมีความเหมาะสม เพียงพอ และสามารถน ามาใช้
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อยวางมีประสิทธิผล  ผู้ตรวจสอบภายใน  ควรก าหนดอัตราก าลังและระดับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแตวละงาน  
โดยระบุจ านวนคน และระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติงานตวอไป จ านวนคน/วัน 
            (๘) นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
          ผู้ตรวจสอบภายใน ควรก าหนดนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน                
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับงานตรวจสอบภายใน 
            (๙) การรววมมือประสานงาน 
      ผู้ตรวจสอบภายใน  ควรแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลรววมกัน  ระหววาง
หนววยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี  เพ่ือให้มั่นใจววาขอบเขตการท างานคลอบคลุมงานทุกจุด
อยวางเหมาะสมและเพียงพอ  
            ๒.๒.๑.๒ ประเภทการวางแผนงานตรวจสอบภายใน   
            แผนการตรวจสอบ  แบวงออกเป็น 2 ประเภท คือ 
            1. แผนการตรวจสอบระยะยาว (Long-term Audit Plan) หมายถึง แผนการ
ตรวจสอบที่ก าหนดไว้ลววงหน้าอยวางน้อย  3  ปี  ขึ้นไปจนถึง  5  ปี บางครั้งเรียกววา แผนหลัก (Master 
Plan) และงานที่ก าหนดในแผนจะต้องสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร 
            2. แผนการตรวจสอบประจ าปี (Annual Audit Plan)  หรือแผนการ
ตรวจสอบ ระยะสั้น สววนใหญวมีระยะเวลา 1 ปี  เมื่อจัดท าแผนขึ้นแล้ว  หนววยตรวจสอบภายในต้อง
น าเสนอแผนฯ ตวอผู้บริหารขอความเห็นชอบ  สิ่งที่ควรปรากฏในแผนการตรวจสอบประจ าปี  มีดังนี้ 
  ๒.๑ หนววยงาน/โครงการที่ตรวจสอบ   
  ๒.๒ ระดับความส าคัญของหนววยงาน/โครงการที่ตรวจสอบ  เชวน  เป็น
เรื่องที่อาจกวอให้เกิดความเสียหาย  ตรวจตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  หรือเรื่องที่มีผลกระทบ               
ตวอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของความส าเร็จของหนววยงาน  เป็นต้น 
  ๒.๓ ความถี่ของการตรวจสอบ  หมายถึง จ านวนครั้งของการตรวจสอบ
เชวน คะแนน ๑ – ๑๒  ความถี่ของการตรวจ ๑ ครั้ง  ถ้าคะแนน ๑๒ ขึ้นไป ความถ่ีของการตรวจ ๒ ครั้ง 
ทั้งนี้  คะแนนที่ได้ข้ึนอยูวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นต้น   
            ๒.๔ คน/วัน ที่ใช้ในการตรวจสอบแตวละหนววยงาน/โครงการ จ านวนวัน               
ที่ท าการตรวจสอบ และใช้กี่คน 
         ๒.๕ คน/วัน ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตลอดทั้งปี  ค านวณคน/วัน
ใน  ๑  ปี  เชวน วันท าการใน  ๑  ปี = ๓๖๕ – วันหยุดราชการทั้งปี – วันลาพักผวอน – วันลาป่วย 
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  โดยสรุปขั้นตอนการวางแผนงานตรวจสอบภายใน คือ 
(๑) การส ารวจขั้นต้น  หลังจากได้รับมอบหมายงานตรวจสอบภายในแล้ว  

ผู้ตรวจสอบภายในจะเข้าพบกับผู้บริหารของหนววยรับตรวจ เพ่ือท าความเข้าใจและเก็บรวบรวมข้อมูล
ของหนววยรับตรวจ 
  (2) การประเมินความเสี่ยงและการสอบทานการควบคุมภายในขั้นต้น โดยการ
สัมภาษณ์สังเกตการณ์ สอบทานรายงานของผู้บริหาร อวานระเบียบปฏิบัติ จัดท าแผนผังทางเดินของงาน 
ทดสอบระบบงานระบุจุดอวอนและจุดแข็งของการควบคุมภายใน  
  (3) การจัดท าแผนงานตรวจสอบภายในหรือแนวการตรวจสอบภายใน (Audit 
Program)  หลังจากได้หลักฐานการทดสอบในขั้นต้นแล้ว เสนอให้หัวหน้าตรวจสอบภายในอนุมัติ 

 ๒.๒.2  การปฏิบัติงานตรวจสอบ   
              การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาคสนาม  ผู้ตรวจสอบภายในต้อง  บันทึกแจ้ง
การเข้าตรวจสอบไปยังหัวหน้าหนววยรับตรวจ  เพ่ือแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมที่จะตรวจสอบและขอบเขต
ของการตรวจสอบ  การติดตามความก้าวหน้าของการตรวจสอบภายใน  รวมทั้งกระบวนการออก
รายงานการตรวจสอบภายใน  ประชุมหารือกวอนเริ่มการตรวจสอบภายใน  หรือเรียกววา “การประชุม
เปิดการตรวจสอบ” (Open Meeting) 
  กิจกรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาคสนาม ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้
  (1) การวางแผนกวอนเริ่มงานตรวจสอบภายใน เพ่ือเตรียมความพร้อมกวอนที่จะ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาคสนาม 
  (2.) การตรวจสอบภายในภาคสนามและการจัดท ากระดาษท าการตรวจสอบภายใน 
เป็นการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบภายใน และจดบันทึกหลักฐาน
การตรวจสอบภายในไว้ในกระดาษท าการของผู้ตรวจสอบภายใน 
  (3) เทคนิคและหลักฐานการตรวจสอบ เป็นการใช้วิธีการตรวจสอบตวาง ๆ ในการ
รวบรวมหลักฐานการตรวจสอบ ตลอดจนการประเมินหลักฐานการตรวจสอบ 
  (4) การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบภาคสนาม โดยจัดท าสรุปข้อตรวจพบ 
(Audit Finding) เพ่ือน าไปจัดท ารวางรายงานการตรวจสอบตวอไป 
 
 ๒.๒.3 การจัดท ารายงานและติดตามผล (Internal Reporting and Following 
up) 
 เมื่อสรุปผลการตรวจสอบภายใน  ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดการประชุมปิดการ
ตรวจสอบ (Exit Meeting) กับหัวหน้าหนววยรับตรวจ  เพ่ือหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับจุดอวอนของการ
ควบคุมภายในและแนวทางแก้ไขที่ตกลงรววมกัน  เพ่ือรวบไว้ในรายงานการตรวจสอบภายในอยวางเป็น
ทางการ  พร้อมทั้งค าชี้แจงของผู้บริหารของหนววยรับตรวจ (Manager’s Response) และวันที่
เป้าหมายในการด าเนินการแก้ไข 
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 บทบาทหนึ่งที่ส าคัญที่สุดของผู้ตรวจสอบภายใน คือ การให้ความมั่นใจววาแนว
ทางแก้ไขจะน าไปสูวการปฏิบัติได้จริง  โดยอาจมีการเพ่ิม/ลดขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานที่เพ่ิมจุดควบคุม
ภายในเข้าไปเพ่ือควบคุมให้มีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  เพื่อผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามการแก้ไขตวอไป 

โดยสรุป  การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 3  
กิจกรรม คือ 
  (1) การรวางรายงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหนววยรับตรวจ  เป็นการ
คัดเลือกข้อตรวจพบที่จะปรากฏลงในรายงานการตรวจสอบภายใน จากการประชุมหารือกับผู้บริหาร
ของหนววยรับตรวจ 
  (2) การจัดท ารายงานและการเผยแพรวรายงาน เมื่อจัดท ารายงานการตรวจสอบ
ภายในชุดสุดท้ายเสร็จแล้ว จะสวงมอบให้ผู้ที่เก่ียวข้อง 
  (3) การติดตามผลการตรวจสอบภายใน ภายหลังออกรายงานระยะหนึ่งจะติดตามผล
ววา ผู้บริหารสั่งการอยวางไรจากข้อเสนอแนะในรายงาน และหนววยรับตรวจได้ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะหรือไมว อยวางไร 
 สรุปขั้นตอนการตรวจสอบภายใน  มีดังนี ้
 1. หนววยงานตรวจสอบภายใน  จัดท าแผนการตรวจฝสอบประจ าปีเพ่ือขออนุมัติตวอฝ่ายจัดการ 
 2. หัวหน้าหนววยงานตรวจสอบภายใน  มอบหมายงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีที่ได้รับอนุมัติแล้วให้กับผู้ตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการน าไปปฏิบัติการตามโครงสร้าง 
 3. การส ารวจขั้นต้น  เป็นการศึกษาข้อมูลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้ทราบลักษณะงาน ภารกิจของหนววยตรวจรับ รวบรวมข้อมูล และประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในของหนววยรับตรวจ และสรุปผลจากการส ารวจขั้นต้น 
 4. จัดท าแผนงานตรวจสอบภายใน หรือแนวการตรวจสอบภายใน  โดยค านึงถึงความเสี่ยง 
จุดอวอนของระบบการควบคุมภายในที่พบจากการส ารวจขั้นต้น ก าหนดเทคนิคและวิธีตรวจสอบ 
ปริมาณงานที่จะท าและจัดสรรคนและจ านวนวันที่จะใช้ในแตวละงาน 
 5. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาคสนามตามแผนงานตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ โดยใช้
เทคนิคการตรวจสอบภายในตวาง ๆ และการสุวมตัวอยวางเพ่ือทดสอบ 
 6. จัดท ากระดาษท าการ  ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท ากระดาษท าการ  เพ่ือเก็บรวมรวบ
หลักฐานการตรวจสอบภายใน  และใช้หลักฐานในการสรุปผลการตรวจสอบ 
 7. จัดท ารวางรายงานการตรวจสอบภายใน เสนอผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ฝ่าย
บริหารทราบ  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นกับหนววยรับตรวจกวอนออกรายงานการตรวจสอบ
ภายในขั้นสุดท้าย 
 8. ติดตามผลการตรวจสอบภายใน หลังจากสวงมอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน แล้วผู้
ตรวจสอบควรติดตามผลววาได้ด าเนินการแก้ไข และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะหรือไมว อยวางไร 
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สรุป กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 

การประเมินผลระบบ 
การควบคุมภายใน 

๑. การวางแผน
ตรวจสอบ 

การประเมินความเสีย่ง 

๒. การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

การติดตามผล 

กวอนเริ่มปฏิบตัิงานตรวจสอบ 
-ประชุมเปิด/เข้าตรวจ        - แจ้งประเด็นการตรวจ 
- ขอบเขตการเข้าตรวจ       - ทรัพยากร  คน/วัน 

การวางแผนการปฏิบัติงาน 

ระหววางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- วธิีการ/เทคนิค -สัมภาษณ์   
- สอบถาม   - สังเกตการณ์     - บันทึกข้อมูล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กระดาษ 
ท าการ 

การวางแผนการตรวจสอบ 
- แผนการตรวจสอบระยะยาว 
- แผนการตรวจสอบประจ าป ี
 

 
- แผนการ 

๓. การจัดท ารายงาน
และ 

ติดตามผล 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- การจัดท ารายงาน 
- รูปแบบรายงาน 

การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 
   - การรวบรวมหลักฐาน 
   - การรวบรวมกระดาษท าการ 
   - การสรุปผลการตรวจสอบ 

 

เสนอผลการตรวจสอบโดย
แลกเปลีย่นความเห็นกับ 
ผู้รับตรวจกวอน 

ติดตามการด าเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะ 
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๒.๓  โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  

  ตามโครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  กรมบัญชีกลางก าหนดไว้ ๒ สววน                 
คือ  มาตรฐานด้านคุณสมบัติ  และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  โดยก าหนดให้มีรหัสตัวเลขก ากับในแตว
ละหัวข้อของมาตรฐาน  พร้อมกับค าอธิบายถึงการน ามาตรฐานไปใช้ในงานบริการด้านให้ความเชื่อมั่น               
และงานบริการด้านให้ค าปรึกษา ดังนี้ 
 ๑. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ  (Attribute Standards) เป็นมาตรฐานที่ก าหนดลักษณะ
หนววยงาน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เริ่มตั้งแตวรหัสมาตรฐานที่ ๑๐๐๐  
 ๒. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (Performance Standards)  เป็นมาตรฐานที่ก าหนด
ลักษณะงานด้านตรวจสอบภายในและบรรทัดฐานทางคุณภาพที่สมารถน าไปใช้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  เริ่มตั้งแตวรหัสมาตรฐานที่  ๒๐๐๐  
 การน ามาตรฐานไปใช้ในงานบริการด้านความเชื่อมั่นและงานบริหารด้านให้ค าปรึกษาจะมี
ตัวอักษร A (Assurance Services)  และ C (Consulting Servicer)  ตวอท้ายเลขรหัสมาตรฐาน ดังนี้ 
 ๑. งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่น  แทนด้วยอักษร A ตวอท้ายเลขรหัสมาตรฐาน เชวน 
๑๐๐๐.A ๑ เป็นการอธิบายถึง ลักษณะงานบริการให้ความเชื่อมั่นแกวสววนราชการที่ต้องก าหนดไว้ในกฎ
บัตร  และ ๑๑๓๐.A๓ เป็นการอธิบายถึงการให้ความเชื่อมั่นตวองานที่เคยให้ค าปรึกษามากวอน เป็นต้น  
 ๒. งานบริการด้านให้ค าปรึกษา  แทนด้วยอักษร C ตวอท้ายเลขรหัสมาตรฐาน เชวน 
๑๐๐๐.C ๑ เป็นการอธิบายถึง ลักษณะงานบริการให้ค าปรึกษา ที่ต้องก าหนดไว้ในกฎบัตร  และ 
๑๒๒๐.C๑ เป็นการอธิบายถึงการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษาด้วยความระมัดระวังอยวางรอบคอบ 
เป็นต้น 
 
ผังโครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

มาตรฐานการด้านคุณสมบตั ิ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 

๑๒๐๐  ความเชี่ยวชาญ 

 และความระมัดระวัง 

 รอบคอบ 

 เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

๑๑๐๐  ความเป็นอิสระ 

 และความเที่ยงธรรม 
 
 
 

๑๐๐๐  วัตถุประสงค์
 อ านาจหน้าที ่
 และความ 
 รับผิดชอบ 
 

๑๐๑๐  การแสดงการยอมรับ 
           ภารกิจงานตรวจสอบ 
           ภายใน ตามทีป่รากฏ   
           ในกฎบัตรการ 
          ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๐๐ การประกันและ 

         การปรับปรุง 

         คุณภาพงาน 
 

๑๑๑๐ ความเป็นอิสระภายใน 
          หนววยงาน 
๑๑๒๐  ความเที่ยงธรรมของ 
           ผู้ตรวจสอบ 
๑๑๓๐  ข้อจ ากัดของความ 
 เป็นอิสระ 
 หรือความเที่ยงธรรม 

๑๒๑๐ ความเชี่ยวชาญ 
๑๒๒๐  ความระมัดระวังรอบคอบ 
          เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
๑๒๓๐  การพัฒนาวิชาชีพอยวางตวอเนื่อง 
 
 
 

๑๓๑๐  การประเมิน 
          การประกันและ 
          ปรับปรุงคณุภาพงาน 
๑๓๒๐  การรายงานผล  
          การประเมิน  
          การประกัน 
 และปรับปรุง 
 คุณภาพงาน 
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มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 

๒๐๑๐ การวางแผน 
         การตรวจสอบ 
๒๐๒๐ การเสนอและอนุมัติ  
         แผนการตรวจสอบ 
๒๐๓๐ การบริหารทรัพยากร 
๒๐๔๐ นโยบายและ 
         วิธีการปฏิบัติงาน 
๒๐๕๐ การประสานงานและ 
         การใช้ผลการปฏิบตัิงาน 
         ของผู้อื่น 
๒๐๖๐ การรายงานตวอ 
         หัวหน้าสววนราชการและ 
         คณะกรรมการตรวจสอบ 
         (ถ้ามี) 
๒๐๗๐ ผู้ใช้บริการตรวจสอบจาก 
         ภายนอกและ 
         ความรับผิดชอบของ 
         สววนราชการ 

๒๑๑๐ การก ากับดูแล 
๒๑๒๐ การบริหาร 
          ความเสี่ยง 
๒๑๓๐ การควบคุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒๐๑ ข้อพิจารณาใน 
         การวางแผน 
๒๒๑๐ การก าหนด 
         วัตถุประสงค ์
๒๒๒๐ การก าหนดขอบเขต 
         การปฏิบัติงาน 
๒๒๓๐ การจัดสรร 
         ทรัพยากร 
๒๒๔๐ แนวทางการ 
         ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

๒๓๑๐ การระบุข้อมูล 
๒๓๒๐ การวิเคราะห์และ 
         การประเมินผล 
๒๓๓๐ การจัดเก็บข้อมูล 
๒๓๔๐ การก ากับดูแล 
         การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔๑๐ หลักเกณฑ์ใน 
         การรายงาน 
         ผลการปฏิบตัิงาน 
         ตรวจสอบ 
๒๔๒๐ คณุภาพของ 
         รายงานผล 
         การปฏิบตัิงาน 
         ตรวจสอบ 
๒๔๓๐ การระบุข้อความ 
         การปฏิบัติงาน 
         เป็นไปตาม 
         ระเบียบ 
๒๔๔๐ การเผยแพรว 
         ผลการปฏิบตัิงาน 
         ตรวจสอบ 
๒๔๕๐ การให้ความเห็น 
         ในภาพรวม 
 
 
 

๒๑๐๐ 
ลักษณะของงาน
ตรวจสอบภายใน 

๒๒๐๐ 
การวางแผนการปฏิบัติงาน 

๒๓๐๐ 
การปฏิบัติงาน 

๒๔๐๐ 
การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

๒๕๐๐ 
การติดตามผล 

๒๕๐๐ 
การยอมรับ
สภาพความ
เสี่ยงของฝ่าย
บริหาร 

๒๐๐๐ 
การบริหารงานตรวจสอบภายใน 



๓๖ 

  

 ๒.๓.๑ มาตรฐานด้านคุณสมบัต ิ
  ๑๐๐๐                                               
                                                             และ
                                                                                    
                                                              
                                                                       
   ๑๐๐๐.A๑ กา                                                          
                                                                       
                                                                      
                              

๑๐๐๐.C๑ :                                                      
                                       
   ๑๐๑๐                                                          
                                                                            
                                                                         ฐ       
                                                                                  
                                  

   ๑๑๐๐                                  
                                            ระแ             
                                           

                                                                            
                                                                                 
         ี่                                          เ                 
                                                                                   
              
   ๑๑๑๐                                           น             
                                                                                       
                                                                                          
                                                                                 ้       
                

  -                                          



๓๗ 

  

 -                                                        
 -  กา                                                             
 -                                                    

 -                                                   
-                                                                

  - ก                                              (     ) 
                                                                              
  ๑๑๑๐.A๑ :                                                   
                                                                            
                                         ภ                                          
                                                                  (     )  

 ๑๑๑๑  :                                                         
         (     )                                                              
                                                              (     )  

 ๑๑๑๒  บท                                                   
                                                                                     
                                                                     ตวอความอิสระ            
หรือความ            
 ๑๑๒๐                                                                 
ที่ไ                                                                                              
  ๑๑๓๐ :                              ความเที่ยงธรรมในกรณีที่มีเหตุหรือ 
                                                                                       
                                                                                             
                                                                                  
 ๑๑๓๐.A๑                                                              
         ำ                                             
  ๑๑๓๐.A๒                                                                
                                                                                                
                                               
 ๑๑๓๐.A๓                                                           
                                                                                     



๓๘ 

  

                                                                       ภายในที่จะไป
ตรวจสอบ      
   ๑๑๓๐.C๑                                                         
                                                    
   ๑๑๓๐.C๒                                                             
                                                                       ต้องเปิดเผยเหตุ  
                                                                                
                                                                   
                                                                               
                        
 ๑๒๑๐                                                  และความสามารถ 
                                                                                           
                                                                                      
                                                                         
 ๑๒๑๐.A๑                                                              
        อหากทีมาน                                             ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
                                                   
  ๑๒๑๐.A๒                                                          
                                                                   แตวทั้งนี้ไมวจ าเป็น 
                                                                                น          
      
 ๑๒๑๐.A๓                                                                   
             ฐ                                             ตรวจสอบด้านเทคโนโลยี 
                                                                                   ผู้ตรวจ
สอบภาบภาย                                ี                                            
รับผิดชอบ                                                    
 ๑๒๑๐  ๑                                                              
                                                                              
                                                                         
  



๓๙ 

  

   ๑๒๒๐ :                                           ผู้ตรวจสอบภายใน
                                                                                        
สมเหตุสม                            ิ   เ                                  การปฏิบัติงานด้วยความ
                      ผู้                   ้                                          
   ๑๒๒๐.A๑:                                                    ที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยง                      ำ                              
  -                                                     ห้งานที่ ได้รับ
มอบหมายบรรลุ                          
 -                   ผ                                      และ
ความส าคัญ                       
 -                                                               และ
การควบคุม  
 -                                                               การ
ทุจริต                                                                 
 -                                                                เมื่อเทียบกับ
ผลประโยชน์                   
 ๑๒๒๐.A๒ :                                                         
                                                                                         
ปฏิบัติงาน                                                      
  ๑๒๒๐.A๓ :                                                                 
                                                                                      
  ั้งนี้                                                            ความระมัดระวังอยวางรอบคอบ 
                                                                                                      
  ๑๒๒๐.C๑                                                ด้วยความ
ระมัดระวัง                                      ำ                               
  -                                                            รวมทั้ง
ลักษ                                                                                     
 -                                                           มอบหมาย
                               
 -                                                           เมื่อเทียบกับ
ผลประโ                                 



๔๐ 

  

  ๑๒๓๐                                                             หา
ความรู้                                                                                            
  ๑๓๐๐                                                ตรวจสอบ
ภายใน                                                                   งาน
ตรวจสอบ                            
  ๑๓๑๐  :                                                     
ปรับปรุง                                                            
  ๑๓๑๑  :                                                       
                                                                                    
                                                                           รู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ                             
 ๑๓๑๒                                                         ขึ้น
อยวางน้อย      ๕    โ           อค                                                  และ         
มีควา                                                                          
                  (     )                       
 -                                           
 -                                                          ์ที่อาจเกิดขึ้น 
                              ี                  
 ๑๓๒๐                                                      หัวหน้า
หนววย                                                                      วน
ราชการ                     (     )                      
 -                           มิน                         
 - คุณสมบัติและค                                           ซึ่งเป็นผู้
ประเ                                            ที่อาจ           
 -                                       ซ่ึ               จาก
ภายนอก 
 -                      
  ๑๓๒๑                  “                     ฐ             การ
ปฏิบัติ                    ”                                        าหนววยงาน
ตรวจสอบ                                          ฐ                           
                                                                                  



๔๑ 

  

                                                             ฐานและจริยธรรม          
การปฏิบัติ                             
 ๑๓๒๒ :                                          ฐ                           
การปฏิบัติ                                                              ไมวเป็นไปตามค า
นิยาม                                  ฐ                                      
และมี                                                                               
                                                           ฐ                           
                                                                                          
(     )       
 ๒.๓.๒ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  
  มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน เสมือนกระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 
ประกอบด้วยการบริหารงานตรวจสอบภายใน  เป็นการบริหารงานตรวจสอบภายใน 
    ๒๐๐๐  การบริหารงานตรวจสอบภายใน                           ต้อง
บริหารง                                                                             ภายใน
                                        
   ๒๐๑๐  การวางแผนการตรวจสอบ                           ต้อง            
วางแผน                                                                                  
ที่จะ                                                  
  ๒๐๑๐  ๑                                                        โดยใช้
                                                                                 
คณะกรรมการ        (     )                                                 
 ๒๐๑๐  ๒                                                ถึงความ
คาดหวัง                                         (     )                             ตวอ
ความเห็น                                     
 ๒๐๑๐  ๑                                                           
เพ่ือ                                                                                          
                                                                         ในแผนการตรวจสอบ
ด้วย  
  ๒๐๒๐  การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ                      
ภายในต้                                                                              
แผน                                                                        (     ) 



๔๒ 

  

                                                                                    ถึง
ผลกร                                         
  ๒๐๓๐  การบริหารทรัพยากร                                     
ทรัพยากร                                                                            
สามารถ                                         
  ๒๐๔๐  นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน                              
                                                                                 ตรวจสอบ
ภาย   
  ๒๐๕๐  การประสานงานและการใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อ่ืน               
ต                                                                                
ของ                                                                                    และ
ภายนอก                                                                                   
อยวางเ                             ซ้ า        
  ๒๐๖๐  การรายงานตวอหัวหน้าสววนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) 
หัวหน้า                                                                            
และ                  (     )                                 ี่                ผลการ
ปฏิบัติงาน                                                             ฐ     ระเบียบ
มาตรฐานแ                                                                 ประเด็น    
ความเสี่ยง                                                                        รวมทั้ง             
เรื่องอ่ืน ๆ  ที ่                                     (     )               
   ๒๐๗๐  ผู้ใช้บริการตรวจสอบจากภายนอกและความรับผิดชอบของสววนราชการ 
  ๒๑๐๐  ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน  
                                                                             
                                                                                 
                                                                             
                         ิ่                                                                      
     ู้                                                                         
                                                    
  ๒๑๑๐                                                             
                                                                                                   
                                                                                  การ



๔๓ 

  

ควบคุม                                                                                   
บริหาร                                                                     ิ    การสื่อสาร
ข้อมูล                                                                    สื่อสาร
ข้อมู                                               (     )                  
                                                                                 
 ๒๑๑๐  ๑                                                      
การน า                                                                               ที่มี
สววน                                    
 ๒๑๑๐  ๒                                                 การก ากับ
ดูแลเ                                                                       ของสววน
ราชการ   
 ๒๑๒๐                                                     สามารถ
ประเมิ                                                               สนับสนุน                   
ให้เกิดการปรับ                                                                          
เป็นดุลยพินิจ                                                                          
และเป็นไป                                                            ี                    
การเลือก                                                                    ระดับความ
เสี่                         ก                                                       ตรวจพบทั่วทั้ง 
                                                                                     การด าเนินงาน
ภายใน                                                                            การ
ประเมินคว                                                                               
ตวาง ๆ                                                                                   
                                                                             อยวาง
ตวอเนื่อง                                                           
 ๒๑๒๐  ๑                                                               
                                                                       
 -                                               
 -                                                                     
                  
 -                                                 



๔๔ 

  

 -                                                              วิธีการ
ปฏิบัติงาน                   
 ๒๑๒๐  ๒                                                        
                                                                     
 ๒๑๒๐  ๑                                                           
ต้องสามารถ                                                                            
                                  
 ๒๑๒๐  ๒                                                  ี              
การ                                                                                      
  ๒๑๒๐  ๓                                                             
กระบวน                                                                        
                                    ร ิ    
 ๒๑๓๐                                                       และ
สวงเสริม                                                                            
ประสิทธิภาพ                                                             
 ๒๑๓๐  ๑                                                        
ประสิท                                                                           ก ากับดูแล 
                                                          
 -                                                  
 -                                                         
                             
 -                                                 
 -                                                                      
                                     
 ๒๑๓๐  ๑                                                    ที่ได้รับจาก
การ                                                                



๔๕ 

  

  ๒๒๐๐           การปฏิบัติงาน                              การ
ปฏิ บั ติ ง าน      ี่                                                         
                                                                                 
                                                                      
 ๒๒๐๑                                               
                                                 
 1) ยุ                                                            
น ามาใช้                                          
 ๒)                                                                               
ของกิจกรรม                                                     ความเสี่ยงให้อยุวในระดับ               
ที่ยอมรับได ้ 
 ๓) ค                                                   และการ
ควบคุม                                                                                    
 ๔)                                                             
  ๒๒๐๑  ๑                                                            
                                                                                            
                                                                                        
เข้าถึงเ                                                                            
  ๒๒๐๑  ๑                                                              
                                                                                     
                                                                                                   
 ๒๒๑๐                                                 ผู้ตรวจสอบ
ภายใน                                                    
  ๒๒๑๐  ๑                                                          กับ
กิจกรรม                                                                       ประเมิน
ความ          
  ๒๒๑๐  ๒                                             ภายในต้อง
พิจารณา                                                                                    
                                                             
   ๒๒๑๐  ๓                                                                
การบริหาร           แ                                                                   



๔๖ 

  

สววน                            (     )                                         
                                                                                
                                                                                           
                                                                              
                                       (     )                                           
  ๒๒๑๐  ๑                                               ผู้ตรวจสอบภายใน 
                                                                 ตามขอบเขตที่มีการเห็นชอบ 
                        
  ๒๒๑๐  ๒                                                ต้องสอดคล้องกับ
การ                                                                 
 ๒๒๒๐                                                        
ขอบเขตขอ                                                                                  ที่
ก า        
 ๒๒๒๐  ๑                                                          ร  
                              ฐ                                                   ที่อยูวใน
ความดูแล                
 ๒๐  ๒                                                            ขอรับ
ค าปรึกษา                                                                                   
อักษร                                                                                          
ในการ                                                                                ตาม
มาตรฐ                                                           ษา   
 ๒๒๒๐  ๑                                                             ได้
ก าหนด                                                                               
ปรับปรุง                                                                                   ื่อ   
ที ่                                                        
  ๒๒๒๐  ๒                                                          ต้อง
ระ                                                                          ด็น
                           
 ๒๒๓๐                                                    ให้
เหมาะสม                            ใ                                                            
และความ                                                                               



๔๗ 

  

การ                                                                                       
ปริ                                                                         
 ๒๒๔๐                                                        แนวทาง   
                                                                                      
 ๒๒๔๐  ๑                                                               
                                                                                         
ดังกลวาว                                                                            ต้อง
ด าเนินการ                           
 ๒๒๔๐  ๑                                                      และ
เนื้อหา                                                      
 ๒๓๐๐                                                             และ
จัดเก็บ                                                                          
 ๒๓๑๐            ุข้                                                   
                                   แ                                 ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุ 
              
 ๒๓๒๐                                                         วิเคราะห์
แล                                                                 ี่                 
 ๒๓๓๐                                                              
เพียงพอ                                                                                   การ
ต        
 ๒๓๓๐  ๑                                                      ที่
ได้รับ                                                                              
เห็นชอบ                                          (     )                    ปรึกษา
ฝ่าย                          
 ๒๓๓๐  ๒                                                ในการเก็บ
รักษา                                                                                              
เก็บรักษา                                                                         ที่
เกี่ยวข้อง 
 ๒๓๓๐  ๑                                                     
รักษา                                                                                         



๔๘ 

  

ภายใน                                                                         และ
ระเบียบข                          
 ๒๓๔๐ :                                                       ต้องมี
การ                                                                                        
สามารถ                                                                              ของผู้
ต                                                                                  
                        
 ๒๔๐๐                                                      รายงาน
                                                         
 ๒๔๑๐                                              อบรายงานผลการ
ปฏิบัติ                                                               
 ๒๔๑๐  ๑                                                     
                                                   แ                                     
ที่เหมาะสม                                                                              หวัง
                                       (     )                                       
สนับสนุน                                                                                    
การ                             
 ๒๔๑๐  ๒                                                          ของ
ห                                                  
 ๒๔๑๐  ๓                                                        
                                                                              
 ๒๔๑๐  ๑                                                         
                                                                                  
ขอ               
 ๒๔๒๐ :                                               ผลการ
ปฏิบัติ                                                                                
                                                                                         ได้มา
จาก                                 ทั้ง                                          
ชัดเจน                                                                                         
                                                                                         
                           ซ้ า                                                                  



๔๙ 

  

ที่ส                                                                                    ในสววนที่
                                                                                               
                                                                                         แนะ   
และสรุป                                                                    ให้ฝ่าย
บริหาร                                   
 ๒๔๒๑                                                         
พบ                                                                                       
ส าคัญ                                                                     แล้ว  ให้แกวบุคคล
                     
 ๒๔๓๐                                                    ฐ     
จริยธร                                    ุใน                                
                                  ฐ                                                    
                                                                                  
               ฐ                                                    
 ๒๔๓๑                                                    ฐ      
จริย                                                                               
ภายใน               ฐ                                                         การ
                                                                                         
 -                                         ฐ               
 -                                                    เ              ไมว
สามารถ                      ฐ                                                
  -                                                        ฐ      
                                          
 ๒๔๔๐ :                                                  ตรวจสอบ
                                                            ทราบตา             
                     ฏิบัติ                           ผล          งานและมีหน้าที่
รับผิดชอบ                 
 ๒๔๔๐  ๑                                      ี                      
                                                          



๕๐ 

  

  ๒๔๔๐  ๒                                                            
ที่ไมวได้ระบุ                                                                           ต้อง
ด าเนินการ                  
 -                                               
 -                                                (     ) 
                                              
                                                                                     
 ๒๔๔๐  ๑                                                ในการเผยแพรว   
                                                        
 ๒๔๔๐  ๒                                                          ประเด็น
                                                                                       สววน
ราชการ                   บภ                                            
 ๒๔๕๐                                                 ของรายงาน
ผล                                                          ว              
                                                                              
ตรวจสอบ (     )                                                                                         
                                                                        ใ                      
 -                ี                                          ื่อ         
 -                                  
 -                                                                
          ของ                              
 -                                                                 ควบคุม
หรือ                           ฐ                        
 -                                                    
 ๒๕๐๐                                                    และรักษา
ร                   ี                                                
 ๒๕๐๐  ๑                                                 ติดตาม
ผล                                                                                          
ข้อเสนอ                                                                              
ความเสี่ยง                               



๕๑ 

  

 ๒๕๐๐ C๑                                                     ของ
งาน                                                                                
 ๒๖๐๐                                                                
ตรวจ                                                                                              
   สววนราชการ                                                                          
                                                                                  และ
คณะ               (     )                             

 ๒.๔ การวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  (Internal Audit Program)  เป็นแผนงาน
รายละเอียดขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ท าขึ้น  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
บางครั้งเรียกววา แผนงานตรวจสอบ หรือ แนวการตรวจสอบภายใน (Engagement Work Program)   
 ผู้ศึกษาได้ศึกษาในเรื่อง  การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement 
Program) ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการก าหนด
วัตถุประสงค์  ขอบเขต ระยะเวลา  และการจัดสรรทรัพยากร  โดยแผนการปฏิบัติงานต้องพิจารณาถึง
ยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงของสววนราชการ  ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน   
     ๒.๔.๑ ความหมายของแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  คือ โครงรวางรายละเอียดของงานทั้งหมด    
ที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าไว้ลววงหน้ากวอนลงมือปฏิบัติงานตรวจสอบ  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบ (Why to do)  จัดท าจากการพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการส ารวจขั้นต้น  โดยการก าหนดงาน
ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายววา  จะต้องท าอะไร (what) ท าเมื่อใด (When)  ท าสถานที่ใด (Where)     
ท าอยวางไร (How) ภายในเวลาเทวาใด (How long) และจะใช้ผู้ตรวจสอบระดับใดท า (Who) จ านวน     
กี่คน  (How many)  ในแตวละข้ันตอนการตรวจสอบที่วางไว้ 
 ค าอธิบายศัพท์ที่เก่ียวข้องกับแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และกระดาษท าการไว้  ดังนี้   

 (๑) การตรวจสอบภายใน  หมายถึง  กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา             
อยวางเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น  เพ่ือเพ่ิมคุณควาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสววน
ราชการให้ดีขึ้น  การตรวจสอบภายในจะชววยให้สววนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์          
ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม 
และการก ากับดูแลอยวางเป็นระบบ   



๕๒ 

  

 (๒) แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) หมายถึง  แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหนววยงาน
ตรวจสอบภายใน  จัดท าขึ้นไว้ลววงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ  จ านวนหนววยรับตรวจ ระยะเวลาที่
ใช้ในการปฏิบัติงาน  ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ  รวมถึงงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
เพ่ือประโยชน์ในการสอบทาน  ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะๆ และเพ่ือให้
ปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนด  
 (๓) แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) หมายถึง  แผนการปฏิบัติงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นไว้ลววงหน้าววาจะตรวจเรื่องใด  ที่หนววยรับตรวจใด 
ด้วยวัตถุประสงค์  ขอบเขต  วิธีการใด และทรัพยากรที่ใช้เทวาใด  จึงจะท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
บรรลุผลส าเร็จ   
 (๔) แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit Program)  หมายถึง การก าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  ซึ่งจะเป็นสววนหนึ่งของแผนการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้ทีมงานใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในแตวละเรื่อง  ววาจะตรวจสอบด้วยวัตถุประสงค์อะไร  ที่หนววยรับตรวจใด  ณ เวลาใด ใช้
วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด จึงจะชววยให้การรวบรวมหลักฐานในรายละเอียดเป็นไปอยวางมี
ประสิทธิภาพ    
 (๕) กระดาษท าการ  ในที่นี้หมายถึง  เอกสารหลักฐานบันทึกข้อมูลทั้งหลายที่ผู้ตรวจสอบ 
รวบรวมข้ึนจากการตรวจสอบอันจะเป็นประโยชน์ในการรวางและเขียนรายงานผลการตรวจสอบ 
   ๒.๔.๒ การจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

         ผู้ตรวจสอบภายใน  จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเบื้องต้น                      
โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากส ารวจเบื้องต้น  ดังนั้น  แผนงานดังกลวาวจึงควรจัดท าขึ้นทันที่การส ารวจขั้นต้น
เสร็จสิ้น  เพ่ือให้ได้แผนงานตรวจสอบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมากที่สุด  สามารถน าเหตุการณ์มา
ประกอบการพิจารณาได้อยวางชัดเจน  แผนปฏิบัติงานตรวจสอบรวางแรกนี้ยังไมวใชวแผนปฏิบัติงานที่
แท้จริง  ผู้ตรวจสอบภายในระดับหัวหน้าควรพิจารณารวางแผนตรวจสอบดังกลวาวและแก้ไขปรับปรุงให้
สอดคล้องกับภารกิจยุทธศาสตร์ของหนววยงาน 

        องค์ประกอบของการจัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ที่กรมบัญชี
ก าหนดให้หนววยงานภาคราชการน าไปปฏิบัติ ดังนี้ 
     ๒๒๐๐  การวางแผนการปฏิบัติงาน  
    ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานเป็นตามที่ได้รับมอบหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา และการจัดสรรทรัพยากร      
โดยแผนการปฏิบัติงานต้องพิจารณาถึง ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงของสววนราชการ              
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการส ารวจข้อมูลขั้นต้น  โดย



๕๓ 

  

ก าหนดววาจะท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยวางไร ภายในเวลาใด และใช้ผู้ตรวจสอบระดับใดท าจ านวนกี่คน 
โดยระบุไว้ในแตวขั้นตอนในการตรวจสอบ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามงาน รวมทั้งการควบคุมผลงาน   
 ๒๒๐๑ ข้อพิจารณาในการวางแผน  
  ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาในเรื่องตวาง ๆ ดังนี้  

  ๑. ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ  และวิธีการที่จะ
น ามาใช้ในการควบคุมผลการด าเนินงานของกิจกรรมนั้น 

  ๒. ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  วัตถุประสงค์  ทรัพยากร  และการด าเนินงานของ
กิจกรรม  ตลอดจนวิธีการที่จะน ามาใช้จัดการกับผลกระทบที่ เกิดจากความเสี่ยงให้อยูวระดั บ                  
ที่ยอมรับได ้

  ๓. ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมกิจกรรม  เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบิตงาน  หรือรูปแบบการควบคุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  ๔. โอกาสในการปรับปรุงการบริการความเสี่ยงและการควบคุมให้ดีขึ้นยุทธศาสตร์
และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ และวิธีการ ที่จะน ามาใช้ในการควบคุมผลการด าเนินงาน
ของกิจกรรมนั้น  
   กรณีที่ เป็นการวางแผนการปฏิบัติงาน ส าหรับการให้บริการแกว หนววยงาน
ภายนอก ผู้ตรวจสอบภายในต้องท าความเข้าใจกับ ผู้รับบริการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความ
รับผิดชอบ และความคาดหวังอ่ืน ๆ ของผู้รับบริการ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเผยแพรวผลงาน  และการ
เข้าถึงเอกสารข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริการให้ความเชื่อมั่น ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร   
  การปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในต้องท าความ เข้าใจกับ
ผู้รับบริการ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความคาดหวังอ่ืน ๆ   ของผู้รับบริการ 
ในกรณีที่เป็นเรื่องส าคัญต้องมี การบันทึกเรื่องท าความเข้าใจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร   
 ๒๒๑๐  การก าหนดวัตถุประสงค์  
  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ (Audit Objective)  คือ ผลที่ต้องการได้จากงาน
ตรวจสอบในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
ที่จะตรวจสอบ  ทั้งนี้  ขึ้นอยูวกับวัตถุประสงค์แตวละประเภทของงานตรวจสอบภายใน เชวน ต้องการตรวจ
เพ่ืออะไร ตรวจอะไร ผู้ตรวจสอบอยากทราบผลการด าเนินงานเรื่องใด เป็นต้น 
   ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ที่จะ
ตรวจสอบ  ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบต้องสอดคล้อง กับผลการประเมินความเสี่ยง     



๕๔ 

  

  การก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้อง
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ท่ีอาจจะเกิดข้อผิดพลาด ข้อบกพรวอง  การทุจริต การไมวปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ  รวมทั้งความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่มีนัยส าคัญ     

  หลักเกณฑ์ที่เพียงพอเป็นสิ่งจ าเป็นตวอการประเมินการก ากับดูแล    การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุม ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมั่นใจววาฝ่ายบริหารและหรือหัวหน้าสววนราชการ
และ คณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่เพียงพอ ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของการด าเนินงาน  ในกรณีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดมีความเพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้ 
หลักเกณฑ์เดียวกันนั้นในการประเมินผล อยวางไรก็ตาม หากพิจารณา แล้วววา หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไมว
เพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในต้องหารือ กับฝ่ายบริหารและหรือหัวหน้าสววนราชการ  และคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ (ถ้ามี) เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม   
 ประเภทของหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผล มีดังนี้  

 ๑. หลักเกณฑ์ภายใน เชวน นโยบาย และคูวมือการปฏิบัติงาน เป็นต้น  
๒. หลักเกณฑ์ภายนอก เชวน กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ เป็นต้น  
๓. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของหนววยงานต้นแบบ/หนววยงาน ที่มีความเป็นเลิศ 

เชวน แนวทางการปฏิบัติของหนววยงานอื่นหรือ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น   
  วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายใน ต้อง
ค านึงถึงกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม ตามขอบเขตที่มีการเห็นชอบ
รววมกันกับผู้รับบริการ   
  วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา ต้องสอดคล้องกับ การสร้าง
คุณควา ยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของสววนราชการ  

 ๒๒๒๐ การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน   
  หนววยตรวจสอบภายใน ต้องก าหนดขอบเขต (Audit Scope) ของการปฏิบัติงาน

ให้เพียงพอ ขึ้นอยูวกับกฎบัตรของหนววยงานตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้  ให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้   
  ๑. ระบุขอบเขตการปฏิบัติ ววาจะตรวจสอบเรื่องอะไร หนววยไหน ปริมาณเทวาใด 
  ๒.  ก าหนดขอบเขตการใช้ทรัพยากรในการตรวจต้องมีความสอดคล้องกัน เชวน 
    -ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบ ประสบการณ์ ทักษะ  เป็นต้น 
    - จ านวนผู้ตรวจสอบภายใน ในการตรวจสอบเรื่องนั้น 
    - ระยะเวลา 
    
 



๕๕ 

  

   ๒๒๓๐  การจัดสรรทรัพยากร   
  ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและเพียงพอตวอการปฏิบัติ  
งานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยให้สอดคล้องกับลักษณะและความซับซ้อนของงาน ตลอดจนข้อจ ากัด
ของเวลาและทรัพยากรที่มีอยูว   
 เหมาะสม คือ การผสมผสานระหววางความรู้ ทักษะ  และความสามารถอ่ืนๆ      
ที่จ าเป็นตวอการปฏิบัติงาน   
 เพียงพอ คือ ปริมาณของทรัพยากรที่จ าเป็น เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ   
  ๒๒๔๐ แนวทางการปฏิบัติงาน  
  ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาและจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์
อักษร  เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด       
  แนวทางการปฏิบัติงานต้องก าหนดวิธีการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินผล
และบันทกึข้อมูลตวางๆ ที่ได้รับในระหววางการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติงานดังกลวาวต้องได้รับ
ความเห็นชอบกวอนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องด าเนินการขอความเห็นชอบ
ใหมวโดยทันที   
  แนวทางการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา อาจจะมีรูปแบบและ เนื้อหาสาระที่
แตกตวางไปตามแตวละลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย 
  โดยสรุป  แนวทางการปฏิบัติงาน  ควรประกอบด้วย 
  - สิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria) กฎ กติกา  หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่ได้รับการ
ยอมรับเชวน กฎหมาย ระเบียบ  มาตรฐาน  คูวมือแนวทางปฏิบัติ เป็นต้น 
  - สิ่งที่เป็นอยูว (Condition)  สภาพการปฏิบัติงานจริงเป็นอยวางไร 
  - ผลกระทบ (Effects)  ผลกระทบหรือผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานที่เป็นอยูวเป็นอยวางไร 
  - สาเหตุ (Cause)  สาเหตุที่ท าให้การปฏิบัติงานที่เป็นอยูวแตกตวางจากสิ่งที่ควรจะ
เป็น 
  - ข้อเสนอแนะ (Recommendation)  ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามท่ีควรจะเป็น  และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 



บทท่ี  ๓ 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 

โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ระยะที่ 2 
 
๓.๑  หลักการและเหตุผล  

 ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีราชการบริหาร
ส่วนกลางจ านวน 10 หน่วย และราชการบริหารส่วนภูมิภาค จ านวน 76 หน่วย  
  ๓.๑.๑ ภารกิจตามอ านาจหน้าที่การแบ่งส่วนราชการ  
  ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวง 
ในการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริหาร
ราชการทั่วไปของกระทรวง เพ่ือการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง ดังนี้ 
 ๑. จัดท าและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันเป็นแผนแม่บทของกระทรวง               
ตามนโยบายของกระทรวง นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรี ประสานแผนปฏิบัติงานและ
เสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจ าปี รวมทั้งติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
 ๒.  แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง 
 ๓.  จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง 
 ๔.  ด าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ตลอดจน
ผลงานของกระทรวง 
 ๕.  ก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการประสานการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
 ๖.  ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์ 
ข้อมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวง และให้บริการค้นคว้าแก่หน่วยงานของรัฐ               
และประชาชน 
  ๗.  ด าเนินการเกี่ยวกับงานความร่วมมือความสัมพันธ์กับต่างประเทศ     
ด้านวัฒนธรรม 
 ๘. ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม                
และประสานให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนทุกส่วนในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมร่วมกัน รวมถึงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 



 

๕๗ 
 

 ๙.  ด าเนินการและส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์                   
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ               
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๑๐. ด าเนินการเกี่ยวกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวง
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑๑. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
   ๓.๑.2 วิสัยทัศน์ 
   เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์และการ
บริหารงาน 
ด้านวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการท างาน  รวมทั้งงานบริการ
หน่วยงานในสังกัด 
   ๓.๑.3 พันธกิจ  
 ๑.  ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๒.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในด้านศิลปะ 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๓.  พัฒนาบุคลากร ระบบงบประมาณ ระบบสารสนเทศ กฎหมาย ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 
 ๔.  ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๕.  พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยมิติทาง
วัฒนธรรม 
  ๓.๑.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
      ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้          
๒ ประเด็น 

 ๑. การบริหารจัดการ และส่งเสริมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 ๒. เผยแพร่ความรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และสร้างสรรค์
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

  ๓.๑.5 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  
 ส่วนราชการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีดังต่อไปนี้  

  ก. ราชการบริหารส่วนกลาง  



 

๕๘ 
 

   (๑)  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
   (๒) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
   (๓)  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตศูนย์ปฏิบัติการทุจริต 
    (๔)  กองกลาง  
     (5)  กองกฎหมาย  
   (6)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

                (7)  ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  
                (8)  ส านักตรวจและประเมินผล  

   (9)  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  
   (10)  ส านักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
   (1๑)  ศูนย์ปยป. 

 ข.  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
       ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  

๓.๒ ที่มาของโครงการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความ  เข็มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรมและชุมชน  โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและน าความเป็นไทยสู่สากล  
โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพ้ืนที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ                 
งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าออกแบบโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ระยะที่ 2 งบประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศให้เป็นพ้ืนที่บริการ
ทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ  เป็นแหล่งการเรียนรู้  การอนุรักษ์  สืบทอด  เป็นศูนย์กลางในการ
ให้บริการการศึกษาในลักษณะสหวิทยาการ  ทางด้านศิลปะและการแสดง  ให้การศึกษาแก่สังคม 
(Social Education)  และพัฒนาการจัดการแสดง  รวมถึงพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 

 เหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินงานขอรับจัดสรรงบประมาณค่าออกแบบโครงการ
พัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ระยะที่ 2 เนื่องจาก  กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายในการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศให้เป็นพ้ืนที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  
เป็นศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปะ  สนับสนุนให้เยาวชนมีแหล่งสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ  รวมทั้งเป็น
ศูนย์ด้านศิลปะในภูมิอาเซียน  ปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมมีโรงละครขนาดใหญ่เพียง ๑ แห่ง ได้แก่ 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  เป็นโรงละครขนาดความจุไม่เกิน  2,000  ที่นั่ง  และโรงละครเล็ก
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ขนาดความจุ  500  ที่นั่ง  ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2530  ปัจจุบันใช้งานมา 30 ปี  ยังไม่เคยปิด                
ปรับปรุงเลย  ที่ผ่านมาด าเนินการในลักษณะบ ารุงรักษาปกติ  ท าให้ปัจจุบันมีสภาพเก่ามากจ าเป็นต้อง
ได้รับการปิดปรับปรุงใหญ่   

 ที่มาของโครงการ  สืบเนื่องมาจากกระทรวงวัฒนธรรม  ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  21  กันยายน  2547  ให้จัดซื้อที่ดินในพ้ืนที่ 35 ไร่  โดยเห็นชอบอนุมัติ              
งบกลางงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จ านวนเงิน  588,564,300  บาท  
ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  กระทรวงวัฒนธรรม จัดให้มีการประกวดแบบแนวคิดโครงการ
พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยฯ มีผู้เข้าร่วมประกวด 20 ราย  ผู้ชนะได้แก่ บริษัท สถาปนิก 
49 จ ากัด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๑ กระทรวงวัฒนธรรมได้รับงบประมาณการพัฒนาแบบโครงการ  
เป็นเงิน  20,000,000  บาท   

 ต่อมาคณะรัฐมนตรี  ได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 
เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงวัฒนธรรมก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้
เป็นพ้ืนที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ  ตามแบบ Master Plan เบื้องต้น เพ่ือเสนอขออนุมัติ
งบประมาณวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,204,382,410 บาท  แบ่งการด าเนินงานออกเป็น ดังนี้  

 1.  โครงการฯ  ระยะที่ 1  งบประมาณ  1,991,282,410  บาท ประกอบด้วย  
        1. อาคารที่ท าการกระทรวงวัฒนธรรม  
        2. อาคารหอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
        3. งานระบบประกอบอาคารพิเศษ หอศิลปะฯ 
        4. งานภูมิสภาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร  
        5. ค่าควบคุมงานโครงการระยะท่ี 1 และ  
        6. ค่าออกแบบโครงการระยะที่ 2  
 2. โครงการระยะที่ 2 งบประมาณ 3,213,100,000 บาท ประกอบด้วย  
        1. อาคารศูนย์ประชุมสัมมนาและจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้  
        2. โรงละครแห่งใหม่ 2,500 ที่นั่ง  
        3. ศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม  
        4. งานพื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอ านวยความสะดวก  
        5. งานภูมิสภาปัตยกรรมและถนนรอบโครงการ  
        6. งานตกแต่งภายใน และ  
        7. ค่าควบคุมงานโครงการระยะที่ 2 
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 กระทรวงวัฒนธรรม  ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศให้เป็นพ้ืนที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ  ระยะที่ 1  เฉพาะการ
ก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยพร้อมที่จอดรถ ผูกพันงบประมาณ 5 ปี (พ.ศ.2554 - 2557) วงเงิน
รวมทั้ งสิ้น 1,179,790,000 บาท ผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  จ านวนเงิน 
949,000,000 บาท ผู้ รับจ้ างได้ด า เนินการก่อสร้ างโดยเบิกจ่ ายเงินงบประมาณทั้ งสิ้ น 
568,539,800 บาท  และผู้รับจ้างได้ทิ้งงานไม่ด าเนินการก่อสร้างต่อ 

 คณะรัฐมนตรี   ได้มีมติในคราวประชุม เมื่ อวันที่  21 มีนาคม 2560 อนุมัติ               
ให้กระทรวงวัฒนธรรม  ด าเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศให้เป็นพ้ืนที่
บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติระยะที่ 1 รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 954,539,800 บาท                   
โดยผูกพันงบประมาณใหม่ ปี 2561 - 2562  ตามผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น                        
จากค่าก่อสร้างเดิมเป็นเงิน 386,000,000 บาท (รวมค่าควบคุมงานก่อสร้างฯ วงเงินรวม 
19,158,300 บาท)  ได้รับจัดสรรงบประมาณผูกพันในปี 2554 - 256๑  ขณะอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561   
   อนึ่ง  เนื่องจากการออกแบบโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยฯ                 
ในระยะที่ ๑  นั้น  ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑  แนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่บริการทางวัฒนธรรมในปัจจุบัน
ได้เปลี่ยนแปลงตามวิถีการด ารงชีวิต  (Lifestyle)  ของคนรุ่นใหม่  ซึ่งมีความต้องการที่หลากหลาย  ท าให้
เกิดแนวคิดว่ารูปแบบ  Master Plan เบื้องต้นเดิม  จึงอาจไม่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
ตามวัตถุประสงค์ที่ฝ่ายบริหารมีนโยบายพัฒนาพ้ืนที่ในบริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  เพ่ือเป็น
พ้ืนที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติในภูมิภาคอาเซียน  จึงมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็น   
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งประกอบด้วยผู้ใช้บริการศูนย์วัฒนธรรมฯ  ผู้ประกอบการด้านโรงละคร  
ศิลปิน  นักแสดง  รวมทั้งเด็กและเยาวชนและประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  เพ่ือให้ได้ น าข้อมูล             
ในการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ระยะที่ 2  
  ในเบื้องต้น  กระทรวงวัฒนธรรมร่วมมือกับสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ด าเนินการศึกษาความต้องการในการใช้พ้ืนที่ในบริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยฯ  
ระยะที่ ๑  โดยการระดมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้บริการพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรม (Focus Group)  เช่น 
ผู้ประกอบการ  ศิลปิน  นักแสดง  ประชาชน  เป็นต้น  และน าแนวคิดจาก Focus Group มาจัดท า
รายละเอียดโครงการ (Program)  ประกอบการจัดท าร่าง TOR  เพ่ือจัดการประกวดแนวคิดในการ
ออกแบบให้บรรลุตามเป้าหมาย  ทั้งนี้  เพ่ือเปิดโอกาสให้สถาปนิกที่มีความสามารถและคุณสมบัติ               
ตามกฎหมาย  มีส่วนร่วมในการเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบลักษณะของอาคารและวางผังงาน
ออกแบบที่เหมาะสม  ทั้งประโยชน์ใช้สอยที่มีมาตรฐานคุณภาพ  และมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม             
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ที่ส าคัญของประเทศไทย  ซึ่งการประกวดแบบครั้งนี้จะเป็นแบบอย่างส าคัญ  ที่ใช้อ้างอิงในการ             
ด าเนินงานประกวดแบบสถาปัตยกรรมส าหรับหน่วยงานทั้งภาคราชการและภาคเอกชนต่อไปในอนาคต 
  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  (๑) เสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย 
  (๒) พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  (๓) ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
  (๔) พัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและน าภาพลักษณ์ไทยสู่สากล 
  (๕) พัฒนากฎหมายและยกระดับการบริหารจัดการวัฒนธรรมสู่ระดับสากล 
  โครงการก่อสร้างดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  ๔ พัฒนาความสัมพันธ์                   
ทางวัฒนธรรมและน าภาพลักษณ์ไทยสู่สากล  โดยมีกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 (ก) รณรงค์และด าเนินการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทย และวัฒนธรรมไทย               
ผ่านสถาบันทางสังคมทุกระดับ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ  

 (ข) เสริมสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดี (บุคคล/องค์กร) ในการขับเคลื่อน
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทย และวัฒนธรรมไทย ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 

 (ค) รณรงค์และสร้างกระแสผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อกระแสหลัก สื่อสมัยใหม่ สื่อบุคคล              
และสื่ออ่ืน ๆ 

 (ง) พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพ้ืนที่ เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
ทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานและองค์กร               
ที่เก่ียวข้องเพ่ือการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกของประเทศไทย 

 (จ) บูรณาการความร่วมมือในการด าเนินงานกับทุกภาคส่วน (ทีมไทยแลนด์ )                   
เพ่ือรณรงค์เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของไทย และวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดเทศกาล 
ประกวด แข่งขัน ประชัน การผลิตและเผยแพร่สื่อ ฯลฯ 

 (ฉ) รณรงค์ผ่านระบบการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา              
ตามอัธยาศัย 

 (ช) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการด าเนินงาน เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ ไทย                
ในต่างประเทศและน าความเป็นไทยสู่สากลที่มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและ            
สังคมโลก 
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3.๓  วัตถุประสงค์ของโครงการ   

 ๑. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศให้เป็นพ้ืนที่บริการทางวัฒนธรรม
ระดับนานาชาติ ระยะที่ 2 ในภูมิภาคอาเซียน 
 ๒.  เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาการจัดการแสดง 

 ๓.  เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งในการให้บริการการศึกษาในลักษณะสหวิทยาการ  ทางด้าน
ศิลปะและการแสดง ให้การศึกษาแก่สังคม (Social Education)  

 ๔.  เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวในระดับชาติ   

๓.4 แนวทางการด าเนินงานโครงการ 

 ด้วยกระทรวงการคลังได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สามารถด าเนินการได้  ๔  วิธี  ดังนี้ 
 ๑.  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 ๒.  วิธีคัดเลือก 
 ๓.  วิธีเฉพาะเจาะจง 
 ๔.  วิธีประกวดแบบ 
  ซึ่งส่วนราชการสามารถเลือกใช้วิธีแตกต่างกันตามลักษณะของงาน ยกตัวอย่างเช่น  
  ๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้หน่วยงานใช้กับงานที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน 
  ๒. วิธีคัดเลือก ให้หน่วยงานใช้กับงานที่มีลักษณะซับซ้อน หรือซับซ้อนมาก หรือใช้กับ
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วไม่ได้ผล  หรือกรณีเป็นงานออกแบบหรือใช้ความคิด  ซึ่งหน่วยงาน               
ไม่มีข้อมูล  เพียงพอที่จะก าหนดเบื้องต้นได้  โดยให้เชิญชวนผู้ให้บริการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข     
ที่ก าหนดไม่น้อยกว่า  3  ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ  แนวปฏิบัติการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
โดยวิธีคัดเลือก  ใช้ในกรณ ีดังนี้ 

  ๒.1 ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือไม่มีผู้ได้รับการ
คัดเลือก  

  2.๒ เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก  
 ๒.3 เป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิด เช่น รูปแบบสิ่งก่อสร้าง   

 ๒.4 กรณอ่ืีนท าในที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



 

๖๓ 
 

  ๓. วิธีเฉพาะเจาะจง  ก าหนดให้หน่วยงานเลือกผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งเคยทราบ 
หรือเคยเห็นความสามารถแล้ว ตามที่คณะกรรมการด าเนินงาน  จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน ก่อสร้าง
ได้พิจารณาเสนอแนะ กรณีดังนี้  
  ๓.1 ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มี   
ผู้มายื่นข้อเสนอ หรือไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก  

  ๓.2 ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนด                
ในกฎกระทรวง  

  3.๓ เป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ  หากล่าช้า
จะเสียหาย  แก่หน่วยงานหรือความมั่นคงของชาติ  
  ๔. วิธีประกวดแบบ  เป็นกรณีที่หน่วยงานเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรง              
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด  เพ่ือออกแบบงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษเป็นที่ เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรม 
หรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอ่ืน ที่ก าหนดตามกฎกระทรวง 

  การท าเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบและประกาศเชิญชวน 
ด าเนินการตามสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  หากจะไม่
ด าเนินการตามแบบหากไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท าได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงาน  
ของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารงานจ้างออกแบบงาน
ก่อสร้างและประกาศดังกล่าวไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 
 ทั้งนี้  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบงาน
ก่อสร้างให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนที ่๑ การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ 

      ๔.๑.๑ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน            
ของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑๕ วันท าการ โดยให้ค านึงถึงระยะเวลาในการชี้แจงรายละเอียด  (ถ้ามี)                  
และระยะเวลาที่ให้ผู้ให้บริการเตรียมการจัดท าเอกสารเพ่ือยื่นข้อเสนอด้วย และให้กรมบัญชีกลางจัดส่ง
ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 การให้เอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ รวมทั้งเอกสาร     
ที่เกี่ยวข้องให้กระท าไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง   
เพ่ือให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างตั้งแต่
วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง   ในกรณี 
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ที่มีความจ าเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแนวความคิดให้ก าหนดเป็นวันท าการวันใด
วันหนึ่งก่อนวันยื่นข้อเสนอการก าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอให้ก าหนดเป็นวัน เวลา ท าการเพียงวัน
เดียวหลังจากสิ้นสุดการเผยแพร่ประกาศ  
 ๔.๑.๒  เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการด าเนินงาน
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกราย
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง และเสนอแนวความคิดในการออกแบบ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  แล้วให้คัดเลือก
ผู้ให้บริการที่เสนอแนวความคิดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
และจัดล าดับ 
 ๔.๑.๓ ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ให้บริการที่ได้รับคัดเลือก
ดังกล่าว  แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  เพ่ือไปด าเนินการขั้นตอนที่ ๒ ต่อไป 

 ๔.๑.๔  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วย
เอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ๔.๑.๕ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่ ๑ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ             
ของหน่วยงานของรัฐนั้นและแจ้งให้ผู้ให้บริการที่เสนอแนวคิดทุกรายทราบผ่านทางจดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
 ๔.๒ ขั้นตอนที่ ๒  การประกวดแบบ 
 ๔.๒.๑ ให้ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่ ๑ ทุกราย
พัฒนาแนวความคิดที่ได้เสนอไว้แล้วให้เป็นแบบงานก่อสร้างตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนด               
และจัดส่งแบบงานก่อสร้างดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่ก าหนด  พร้อมเสนอรายชื่อ            
ผู้ให้บริการที่จะเข้าท าสัญญาร่วมงานกัน (ถ้ามี) และรายชื่อสถาปนิกหรือวิศวกรทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง             
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม 

     ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแบบให้ก าหนด
เป็นวันท าการวันใดวันหนึ่ง  โดยให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ให้บริการทุกรายทราบ                
ไม่น้อยกว่า ๗ วันท าการ  ก่อนถึงก าหนดวันยื่นข้อเสนอการก าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอให้
ก าหนดเป็นวันท าการวันใดวันหนึ่งโดยให้ค านึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ให้บริการจัดท าแบบงานก่อสร้าง 
 ๔.๒.๒  เมื่อถึงก าหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้าง
ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกราย   
และการมีผลประโยชน์ร่วมกัน แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสาร
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หลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง และเสนอแบบ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ แล้วให้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบที่ได้คะแนน
คุณภาพมากที่สุดและจัดล าดับ ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด             
ไม่ยอมเข้าท า สัญญากับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก าหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง               
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในล าดับถัดไป 
 ๔.๒.๓ จัดท ารายงานผลการพิจารณา  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก าหนดวัน เวลา
การเปิดซองข้อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบรายงาน               
ผลการพิจารณาดังกล่าว  และผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะ                
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  และแจ้งให้              
ผู้ชนะที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง 

 ๔.๒.๔ หน่วยงานของรัฐอาจก าหนดเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าประกวดแบบ            
ในขั้นตอนที่ ๒  ที่ได้รับการคัดเลือก  โดยให้ค านึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อทางราชการ                
เป็นส าคัญ ทั้งนี้  ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในประกาศและเอกสาร             
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบด้วย 
 ๔.๓ อ านาจในการสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 การสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างครั้งหนึ่ง  ให้เป็นอ านาจ             
ของผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 

     ๔.๓.๑ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๔.๓.๒ ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น  เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

     ทั้งนี้  ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ 
 ๔.๔ อัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
   ค่าจ้างออกแบบ ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกก าหนด  ทั้งนี้ 

ในกรณีดังกล่าวหน่วยงานได้ประมาณการค่าก่อสร้างตามร่างประกาศ TOR ไม่ต่ ากว่า  
3,154,730,000.- บาท (สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  รวมค่าตกแต่ง   
ซ่ึงอาคารดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน เนื่องจากมีส่วนพ้ืนที่ใช้งานทั้ง โรงละครขนาด
ใหญ่ ไม่ต่ ากว่า ๑,๒๕๐ ที่นั่ง  โรงละคร แบบ Black Box ขนาด 300 ที่นั่ง และ 500 ที่นั่ง ห้อง 
Workshop ห้องประชุมย่อย  ห้องสัมมนาขนาด 120 ที่นั่ง สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องจัดเลี้ยงได้ 
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรม  ห้องอาหารระดับภัตตาคาร  ร้านค้าที่ระลึก Canteen ส าหรับประชาชน
โดยทั่วไป รองรับ 250 ที่นั่ง  เป็นต้น  ลักษณะอาคารจะเน้นงานสถาปัตยกรรมทรงคุณค่า   



 

๖๖ 
 

  ด้วยลักษณะเป็นอาคารทางด้านศิลปะ  วัฒนธรรม ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม               
ที่มีความซับซ้อนมาก  อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างจะเป็นไปตาม
กฎกระทรวง  ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ .ศ. ๒๕๖๐    
ค่าออกแบบ  งานสถาปัตยกรรม  ขนาดพิเศษระดับที่สอง  (๒,๕๐๐ < ๕,๐๐๐)  อัตราร้อยละ 4                 
ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง   ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. ๒๕๖๒  ในวงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท   

๓.๕  กรอบระยะเวลาการด าเนินการ 

ตารางท่ี  3.1   กรอบระยะเวลาในการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบฯ  
 

รายละเอียดงานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ ๑ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ  

1.  ขอความอนุเคราะห์ กรมศิลปากร พิจารณาวงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ  5 วันท าการ 

2.  ประกาศเผยแพร่แผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  3 วันท าการ 

๓.  แต่งตั้งกรรมการฯ และจัดท าขอบเขตงาน TOR  5 วันท าการ 

๔.  แต่งตั้งคณะกรรมการและด าเนินการจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ   1 วันท าการ 

๕.  รายงานขอจ้างออกแบบ งานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดแบบ  1 วันท าการ 

ขั้นตอนที่ ๒ การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ  

๑.  เผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ๑๕ วันท าการ 

๒.  ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  1 วันท าการ 

๓.  ครบก าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร 
 หลักฐานต่าง ๆ เพ่ือคัดเลือก 

 1 วันท าการ 

๔.  คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสารที่รับไว้ 
 ทั้งหมดเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ 

 1 วันท าการ 

๕.  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว   1 วันท าการ 

๖.  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลในระบบของกรมบัญชีกลาง  และแจ้ง 
 ผู้เข้าเสนอแนวคิดทุกรายให้ทราบผลทาง e-mail 

 1 วันท าการ 

 
 



 

๖๗ 
 

ตารางท่ี  3.1   กรอบระยะเวลาในการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบฯ  (ต่อ)   
 

รายละเอียดงานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ ๓  การประกวดแบบ  

๗.  ให้ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวคิดทุกรายพัฒนาแนวความคิดท่ีเสนอไว้ 
 ให้เป็นแบบงานก่อสร้าง  ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานก าหนด และจัดส่งแบบงาน 
 ก่อสร้างให้หน่วยงานในระยะเวลาที่ก าหนด และเสนอรายชื่อผู้ให้บริการ 
 ที่ท าสัญญาด้วย 

 ๓๐ วัน 

๘.  ในกรณีต้องมีการชี้แจงรายละเอียดการประกวด  แจ้งให้ทราบ 
 ไม่น้อยกว่า  
 ๗ วันท าการ 

๙.  เมื่อครบก าหนดเวลาเปิดซองให้คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานทุกราย  
 และตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน คัดเลือกและให้คะแนนผู้ให้บริการ 
 ที่ยื่นเอกสารครบถ้วน เสนอแบบตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 1 วันท าการ 
 

10. ขออนุมัติและลงนามสัญญาจ้าง  3 วันท าการ 

11  บริหารสัญญาการออกแบบ/ระยะเวลาด าเนินการ  200 วัน 

๑๒. ส่งมอบงาน/เบิกจ่ายงบประมาณ 30 วัน 
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แผนการด าเนินงาน ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบลงทุน   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าออกแบบโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมระยะที่ 2    (ค่าใช้จ่ายในการประกวดแนวความคิดการออกแบบฯ)   
งานจ้างออกแบบ โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพ้ืนที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ระยะที่ 2  โดยวิธีประกวดแบบ  
สถานที่ด าเนินการ  กระทรวงวัฒนธรรม  10  ถนนเทียมร่วมมิตร  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ  100,000,000.-  บาท   

ที่ รายการด าเนนิการ 
ปี พ.ศ. 2561 2562 จ านวน

ระยะเวลา 
ข้อกฎหมาย 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. - มิย. 

1. ขอความอนุเคราะห์ กรมศิลปากร พิจารณาวงเงิน 
ค่าก่อสร้างโดยประมาณ 

         5 วันท าการ 
(21-25/5) 

ข้อ 140(4) 

2. ประกาศเผยแพร่แผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง          3 วันท าการ ข้อ 11 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการและด าเนินการจัดท าร่างขอบเขต 
ของงานจ้างออกแบบ  

         5 วันท าการ 
 

ข้อ 139  

4. รายงานขอจ้างออกแบบ          1 วันท าการ ข้อ 140 

5. ด าเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารจัดจ้างออกแบบ          ๑๕ วันท าการ ข้อ 155(1) 

6. ด าเนินการประกวดแนวความคิดในการออกแบบ          ๒๕ วันท าการ ข้อ 113,155(1) 

7. ด าเนินการประกวดออกแบบ          3๘ วันท าการ ข้อ 155(2) 

8. ลงนามสัญญาจ้าง          3 วันท าการ ข้อ ๑๕,161,162 

9. การบริหารสัญญาการออกแบบ/ระยะเวลาด าเนินการ          200 วัน  

1๐ ส่งมอบงาน/เบิกจ่ายงบประมาณ          30 วัน ข้อ 175 
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๓.๕ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

   จากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  การด าเนินการก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรมที่มีความซับซ้อนมาก  การออกแบบโครงการ
ที่จะใช้วิธีประกวดแนวคิดจะต้องด าเนินการใน  ๒  ขั้นตอน คือ (๑) ขั้นตอนการประกวดแนวคิด  (๒) 
ขั้นตอนการออกแบบ 
   ดังนั้น  หน่วยงานต้องด าเนินการตามขั้นตอนระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย               
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  สรุปได ้ ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ ๑ การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
   ๑.๑ เมื่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานผ่านการพิจารณาจากสภานิติ
บัญญัติแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือขอความเห็นชอบ  

    ๑.๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  
                  (๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง  
                 (๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
                 (๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
                 (๔) รายการอื่นตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด  
  ๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  ๑.๔ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศ                    
ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศ   
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  7 วันท าการ 
   ทั้งนี้ หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใด                
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ 
  ขั้นตอนที่ ๒  กระบวนการประกวดแนวความคิด 
  ๒.๑ การจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

     หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง รับผิดชอบจัดท า
ร่างขอบเขต  ของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ  องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการ                         
ให้เป็นไปตามท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
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  ๒.๒ รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
    ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้าง

ออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน  เพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้  

 (๑)  เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
 (๒)  ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
 (๓)  คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
 (๔)  วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ  
 (๕)  ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ  

  (๖)  ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
 (๗)  วิธีที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างและเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนี้  
 (๘)  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
 (๙)  ข้อเสนออ่ืน ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จ าเป็น    
ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือ               
เชิญชวนเป็นต้น 
  ๒.๓ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการจ้างตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได ้
  ๒.๔ การด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างขึ้น                        
เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ  แล้วแต่
กรณี  ดังนี้   
                         (๑) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป  
  (๒) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
คัดเลือก   (๓) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  
  (๔) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ    
  (๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง                
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคณะ  รายงานผลการ พิจารณา
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ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้าให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจ าเป็น  
  ๒.๕ คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคณะ
ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจาก ข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงาน ของหน่วยงาน
ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  โดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ ที่ได้รับ แต่งตั้ง               
เป็นส าคัญ  จะแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอก ในงานที่จ้างนั้นร่วมเป็น
กรรมการด้วยก็ได้    
  ๒.๖ องค์ประชุมของคณะกรรมการ  มติของคณะกรรมการ  และการมีส่วนได้เสียใน
เรื่อง ซึ่งที่ประชุมสามารถด าเนินการโดยวิธีอนุโลม   
  ขั้นตอนที่ ๓  การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ 
   ๓.๑ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง  
โดยวิธีประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้  
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  
๑๕ วันท าการ  โดยให้ค านึงถึงระยะเวลาในการชี้แจงรายละเอียด (ถ้ามี) และระยะเวล าที่ให้                    
ผู้ให้บริการเตรียมการจัดท าเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย  

  ๓.๒ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสาร งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธี
ประกวดแบบให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  การให้เอกสารงานจ้าง
ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กระท าไปพร้อมกันกับการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง  เพ่ือให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่น
ข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบ งานก่อสร้างตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแนวความคิด  ให้ก าหนดเป็นวันท าการวันใดวันหนึ่งก่อนวันยื่น
ข้อเสนอ การก าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอให้ก าหนดเป็นวัน เวลา ท าการเพียงวันเดียว  หลังจาก
สิ้นสุดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให้น าการใช้บังคับกับการยื่นข้อเสนอโดยวิธี
ประกวดแบบ มาใช้โดยอนุโลม  
  ๓.๓  เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้าง
ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกราย
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง และเสนอแนวความคิดในการออกแบบ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ แล้วให้คัดเลือก  
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ผู้ให้บริการที่เสนอแนวความคิดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
และจัดล าดับ  
   ๓.๔ ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ให้บริการที่ได้รับคัดเลือกตาม (ข)               
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือไปด าเนินการขั้นตอนที่ ๒ ต่อไป  
  ๓.๕ ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร                  
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๓.๖ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ประกาศ
ผลผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิด  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง              
และของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ  ของหน่วยงานของรัฐ
นั้นและแจ้งให้ผู้ให้บริการที่เสนอแนวคิดทุกรายทราบผ่านทางจดหมาย  อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail)                 
ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
  ทั้งนี้  หน่วยงานอาจก าหนดเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าประกวดแบบในขั้นตอนที่ ๒               
ที่ได้รับการคัดเลือก  เพ่ือน าไปพัฒนาแบบในรายละเอียดที่พร้อมจะก่อสร้างได้ในรูปแบบที่ออกแบบนั้น 
  ขั้นตอนที่ ๔  การประกวดแบบ 
         ๔.๑  ให้ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกในขั้นตอนประกวดแนวความคิดทุกราย  
พัฒนาแนวความคิดท่ีได้เสนอไว้แล้วให้เป็นแบบงานก่อสร้างตามเงื่อนไขที่หน่วยงานก าหนด  และจัดส่ง 
แบบงานก่อสร้างดังกล่าวให้หน่วยงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด  พร้อมเสนอรายชื่อผู้ให้บริการ               
ที่จะเข้าท าสัญญาร่วมงานกัน (ถ้ามี)  และรายชื่อสถาปนิกหรือวิศวกรทุกสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการประกวดแบบให้ก าหนด เป็นวันท าการวันใดวันหนึ่ง โดยให้หน่วยงานของรัฐชี้แจง
รายละเอียดให้ผู้ให้บริการทุกรายทราบ ไม่น้อยกว่า ๗ วันท าการ ก่อนถึงก าหนดวันยื่นข้อเสนอ                
การก าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอให้ก าหนดเป็นวันท าการวันใดวันหนึ่ง โดยให้ค านึงถึงระยะเวลา         
ในการให้ผู้ให้บริการจัดท าแบบงานก่อสร้าง  
 ๔.๒ เมื่อถึงก าหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้าง
ออกแบบ งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกราย
และการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสาร
หลักฐานครบถ้วน  ถูกต้องแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง และเสนอ
แบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ  แล้วให้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบที่ได้คะแนน
คุณภาพมากที่สุด และจัดล าดับ ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด              
ไม่ยอมเข้าท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก าหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง                
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในล าดับถัดไป  
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 ๔.๓ จัดท ารายงานผลการพิจารณา 
 ๔.๔  การประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง  โดยวิธีประกวดแบบ 
 อนึ่ง  ผู้ที่ชนะเลิศในการออกแบบงานก่อสร้างอาคารฯ จะได้รับสิทธิ์เป็นผู้รับจ้างงาน

ออกแบบต่อไป 



บทท่ี ๔  
แนวทางการวางแผนการปฏิบัติงาน 

งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ระยะที่ 2 

 

๔.๑ การวางแผนการปฏิบัติงาน 
ผู้ศึกษาได้ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นแล้วพบว่า  ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความ  
เข็มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและชุมชน  โครงการพัฒนาความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและน าความเป็นไทยสู่สากล  โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็น
พ้ืนที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าออกแบบโครงการ
พัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ระยะที่ 2 งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศให้เป็นพ้ืนที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ  เป็นแหล่งการเรียนรู้  
การอนุรักษ์  สืบทอด  เป็นศูนย์กลางในการให้บริการการศึกษาในลักษณะสหวิทยาการ  ทางด้านศิลปะ
และการแสดง  ให้การศึกษาแก่สังคม (Social Education)  และพัฒนาการจัดการแสดง  รวมถึงพัฒนา
ให้แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 

โครงการดังกล่าว  เป็นโครงการใหม่เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กระทรวงวัฒนธรรมให้ความส าคัญในการด าเนินการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมระยะที่ 2  เป็นอย่างยิ่ง                 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพ้ืนที่บริการ                 
ทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน  และเพ่ือให้การ
ด าเนินโครงการฯ ดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามกรอบทิศทาง
และนโยบาย  คณะกรรมการฯ จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกวดแนวความคิดการออกแบบ
โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพ้ืนที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ         
ระยะที่ 2  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ให้การด าเนินงานโครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
คณะกรรมการนโยบายฯ จึงได้จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ประกอบด้วย  
ผู้ประกอบการด้านศิลปะ  ผู้ใช้บริการศูนย์วัฒนธรรมฯ  ผู้ประกอบการโรงละคร  ศิลปิน นักแสดง เด็ก  
เยาวชน  และประชาชน เป็นต้น  เพ่ือน าข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว   ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดจ้างค่าออกแบบโครงการฯ  ระยะท่ี 2   
  ทั้งนี้  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มี
ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่   ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  กระทรวงการคลังจึงได้ก าหนดระเบียบ
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กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติดังกล่าว  ซึ่งมีผลท าให้การประกวดแนวคิดการออกแบบโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม 
ระยะที่ 2  ต้องปฏิบัติตามนัยแห่งพระราชบัญญัติฯ  ดังกล่าว  ดังนั้น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้
ได้มาซึ่งแบบก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ระยะที่ ๒  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างในส่วนของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ซึ่งก าหนดให้ด าเนินการได้  ๔  วิธี  
ดังนี้ 
  ๑.  วธิีประกาศ  
  ๒.  วธิีคัดเลือก 
  ๓.  วธิีเฉพาะเจาะจง 
  ๔.  วธิีประกวดแบบ 
  ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  จึงก าหนดนโยบายในการด าเนินงานโดยวิธีการ
ประกวดแบบ  ตาม (ร่าง) ข้อก าหนดรายละเอียดขอบเขต (Terms of Reference: TOR) จ้างออกแบบ  
โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระยะที่ ๒  ให้เป็นพ้ืนที่ให้บริการทางวัฒนธรรมระดับ
นานาชาติ ได้ก าหนดขอบเขต TOR  เป็น ๒ ขั้นตอน  คือ  
     ขั้นตอนที่ ๑  การประกวดแนวคิด 
  ให้ผู้ เข้าร่วมการประกวด ส่งผลงานการประกวดแนวความคิดในการออกแบบ
รายละเอียด ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการตัดสินการประกวดแนวความคิดจะท าการคัดเลือกผู้เข้าประกวด 
5 ราย  
  ขั้นตอนที่ ๒  การประกวดการออกแบบ 
  ผู้เข้าประกวดแนวความคิดการออกแบบที่ผ่านรอบแรก  ตามที่ก าหนดไว้ทั้ง 5 ราย  
จะต้องพัฒนาแนวความคิดที่ผ่านการคัดเลือกไว้แล้วให้เป็นแบบงานพร้อมก่อสร้าง  และจัดส่งแบบงาน
ก่อสร้างภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และคณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสินผู้ชนะการประกวดต่อไป 

จากข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้น  ค่าออกแบบโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทยฯ  เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินงานของหน่วยงาน  
ผู้ศึกษาพิจารณาแล้ว  ควรด าเนินติดตามและสอบทานตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นงาน
บริการด้านให้ความเชื่อมั่นและงานบริการด้านให้ค าปรึกษา ตามโครงสร้าง  ดังนี้ 
   
 
 
 
 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

มาตรฐานการด้านคุณสมบตั ิ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
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ในครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ศึกษาเฉพาะในส่วนของมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การ
วางแผนการปฏิบัติงาน (รหัสมาตรฐาน ๒๒๐๐)  เ พ่ือสอบทานการปฏิบัติงานตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีการด าเนินงาน
ตามขั้นตอนของระเบียบหรือไม่  รวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน
สอดคล้องตามข้ันตอนทีก่ าหนดไว้  โดยพิจารณาในเรื่องการวางแผนการปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้  
      ๒๒๐๐  การวางแผนการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 
               ๒๒๐๑  ข้อมูลพิจารณาในการวางแผน 
           ๒๒๑๐  การก าหนดวัตถุประสงค์  
          ๒๒๒๐  การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน  
         ๒๒๓๐  การจัดสรรทรัพยากร  
          ๒๒๔๐  แนวทางการปฏิบัติงาน  
 
แผนภาพที่  4.1  ขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี ๑.  
ข้อพิจารณา 

ในการวางแผน 

ขั้นตอนท่ี ๒.  
ก าหนด 

วัตถุประสงค์ 

ขั้นตอนท่ี ๓.  
การก าหนด
ขอบเขต 

การปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนท่ี ๕.  
ก าหนดแนวทาง 

การปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนท่ี ๔.  
จัดสรร
ทรัพยากร 

 

1.ยุทธศาสตร์และ
วัตถุประสงค์ 
2.ความเสี่ยงท่ีมี
นัยส าคญั 
๓.ความพอเพียง
และความมี
ประสิทธิผล     
การบริหาร     
ความเสีย่ง 
๔.โอกาสในการ
ปรับปรุงการ
บริหารความเสี่ยง       

๑.การประเมิน
ความเสีย่ง
เบื้องต้น 
๒.วัตถปุระสงค ์
ในการตรวจสอบ 
๓. หลักเกณฑ์ที่
เพียงพอและ
จ าเป็น  

๑. ขอบเขตการ
ปฏิบัติงานควร
ครอบคลมุการ
ท างาน 
๒. ระหวา่งการ
ปฏิบัติงานบริการให้
ความเชื่อมั่น ควรท า
ความเข้าใจเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

จัดสรรทรัพยากร
เพียงพอและ
เหมาะสม  
- งบประมาณ 
- จ านวนคน 
- ระยะเวลา  

๑.จัดท าแนวทาง 

การปฏิบัติงาน 
เป็นลายลักษณ์อักษร 
๒. ก าหนดวิธีการ 
วิเคราะห์ ประเมินผล
ต้องได้รับความ
เห็นชอบก่อนการ
ปฏิบัติงาน 
๓.รูปแบบและเนื้อหา 
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  ๔.๑ การวางแผนการปฏิบัติงาน 
         กรมบัญชีกลางได้ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ส่วนราชการปฏิบัติ ได้แก่ 
 ๔.๑.1. ข้อพิจารณาในการวางแผน 
 ๔.๑.๒.  การก าหนดวัตถุประสงค์ 

๔.๑.๓  การก าหนดขอบเขตงานการปฏิบัติงาน 
๔.๑.๔  การจัดสรรทรัพยากร 
๔.๑.๕  แนวทางการปฏิบัติงาน 

 4.๑.1  ข้อพิจารณาในการวางแผน   
      หวัหน้าผู้ตรวจสอบภายใน  ควรพิจารณาในเรื่องต่างๆ  ดังนี้ 

    ๑. ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบและวิธีการใช้    ใน
การควบคุมการด าเนินงาน ได้แก่ 
 

  ประเด็น ข้อมูล 

๑.ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ - วัตถุประสงคดานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  (Compliance)  
เนนกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความถูกตอง  สอดคลองกับ ระเบียบ             
ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น 

๒. ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ - การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานจ้างออกแบบฯ 
- การด าเนินงาน ได้แก่ การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ  
- การให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน 
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ชัดเจน แต่ละต าแหน่ง 

๓. ความเพียงพอและความมี
ประสิทธิผลของการควบคุม
ของกิจกรรม   

- เพ่ือสอบทานงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  
โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมระยะที่ 2  
- การมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

๔. โอกาสในการปรับปรุงการ
บริหารความเสี่ยง 

- การตรวจสอบระหว่างด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถปรับปรุงการท างาน 
-การตรวจสอบภายหลังสิ้นสุดโครงการ 

 
        - วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ คือ สอบทานการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
แผนการปฏิบัติงาน  งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ มีความสอดคล้องกับระเบียบฯ 
ที่ก าหนด เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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พ.ศ. ๒๕๖๐  การด าเนินงานจ้างออกแบบฯ จะต้องด าเนินการ ๒ ขั้นตอน พร้อมกัน (สัญญาเดียว)        
ซึ่งวิธีปฏิบัติดังกล่าวจะแตกต่างกับแนวปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ         
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่เคยด าเนินการ จากการส ารวจขอมูลเบื้องต้นพบว่า ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ งานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ให้ด าเนินการ 2 ขั้นตอน พร้อมกัน  ดังนี้ 
   (๑) ขั้นตอนที่ 1 การประกวดแนวคิดในการออกแบบ   
   (๒) ขั้นตอนที่ 2 การประกวดแบบ   

 ๒. ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  เช่น  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน  ทรัพยากร  และ
การด าเนินงานของกิจกรรม  ตลอดจนวิธีการที่จะน ามาใช้จัดการกับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง               
ให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ 
 ระดับความเสี่ยง  หมายถึง  คะแนนที่ไดจากการประเมินความ เสี่ยงของ
กิจกรรมตาง ๆ ของแตละหนวยรับตรวจ  และน ามาแปลงคาเปนระดับความเสี่ยงวา มีความเสี่ยงสูง  
ปานกลาง  หรือต่ า  โดยแทนคาเปนตัวเลข  เชน     

 

ระดับความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง ค่าเฉลี่ย 

สูง = 3 2.51 – 3 

ปานกลาง = 2 1.76 – 2.50 

ต่ า = 1 1 – 1.75 

 
  ๓. ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและ                

การควบคุมกิจกรรม  เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน  หรือรูปแบบการควบคุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ๔. โอกาสในการปรับปรุงการบริการความเสี่ยงและการควบคุมให้ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ และวิธีการ ที่จะน ามาใช้ในการควบคุมผล             
การด าเนินงานของกิจกรรมนั้น  
 4.๑.๒  ก าหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน  

     1 เพ่ือสอบทาน  งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  โครงการ
พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมระยะที่ 2  เปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ    

  ๒. เพ่ือสอบทาน การจัดท าแผนปฏิบัติงาน การจัดหางบลงทุนเปนไปอยาง
เหมาะสม และมีการด าเนินงานเปนไปตามแผนฯ ที่ก าหนด 
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 3. เพ่ือสอบทาน วาระบบการควบคุมภายในแผนปฏิบัติงาน การจัดหางบลงทุน ที่
ก าหนด  สามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดด าเนินการตามระบบ
การควบคุมภายในที่ก าหนด  

 4. เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการด าเนินงานไมเปนไปตามกฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวของ  หรือไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน  งานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธี
ประกวดแบบ  

 5. เพ่ือเสนอแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคและการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน  
การจัดหางบลงทุนใหมีประสิทธิภาพ   

๔.๑.3. ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน  
  เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงาน งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวด
แบบ  บรรลุวัตถุประสงคที่ก าหนดไว จึงควรก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน วาจะตรวจสอบอะไรบาง  
ปริมาณเท่าใด  จะใชเวลาตรวจสอบกี่วันและเมื่อใด  ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบมีผูใดบาง ดังนี้  
       ๑. เรื่องท่ีจะตรวจสอบ  เชน  
  - แผน-ผลการปฏิบัติงาน  งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวด
แบบโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ระยะที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  - กระบวนการ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวด
แบบ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐  
  - ระบบการควบคุมภายในงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  
  ๒. ระยะเวลาและผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ    
  การก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบควรเป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒  ที่ก าหนดไว้  เช่น ใชเวลาตรวจสอบ กองกลาง กลุ่มคลัง
และพัสดุ  จ านวน ๕ คน/วัน  โดยใหเริ่มตรวจสอบตั้งแตวันที่  ๑๕ – ๑๘  มกราคม  25๖๑ และวันที่  
๑ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวม ๕ วัน ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ๑ คน และหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน  มอบหมายให  นางสาวขยัน  ตรวจสอบ  เปนผูตรวจสอบงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง  โดยการประกวดแนวคิด  ดังนั้น แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบกองกลาง กลุ่มคลังและพัสดุ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  โดยการประกวดแนวคิด ควรก าหนดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบไว 5  วันท าการ  (๑ คน X 5 วันท าการ  =  ๕ คนวัน) ตั้งแตวันที่  ๑๕ – ๑๘  มกราคม  
25๖๑   และวันที่  ๑ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวม ๕ วัน ผูรับผิดชอบตรวจสอบ  คือ  ผู้ตรวจสอบที่
ได้รับมอบหมาย  
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 ๔.๑.๔  การจัดสรรทรัพยากร 
   หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ควรจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  เช่น  ก าหนดผู้ตรวจสอบภายใน  ตรวจสอบแผนการ
ปฏิบัติงานงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ จ านวน ๑ คน ระยะวลา ๕ วัน รวม ๕ คน
วัน เป็นต้น 
 ๔.๑.๕. แนวทางการปฏิบัติงาน 
      แนวทางการปฏิบัติงาน   หมายถึง   การก าหนดวิธีปฏิบัติงานในรายละเอียด                  
ที่ผู ตรวจสอบภายในตองจัดท าเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใช เปนแนวทางในการปฏิบัติงานอย่าง
รายละเอียดวาในการตรวจสอบแตละเรื่องจะตองตรวจสอบสิ่งใด  วัตถุประสงค์อะไร  หนวยรับตรวจใด  
ระยะเวลา เริ่มตนจนสิ้นสุด  เวลาใด  และใชวิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด  ซึ่งจะชวยในการ
รวบรวมหลักฐาน ในรายละเอียดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยจัดท ารายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด  กล่าวโดยสรุป  คือ 

   ๑. จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
   ๒. ก าหนดวิธีการ วิเคราะห์ ประเมินผลต้องได้รับความเห็นชอบก่อนการปฏิบัติงาน 
   ๓. รูปแบบและเนื้อหา 

  ตัวอย่างเช่น ก าหนดหน่วยรับตรวจย่อยตัวอย่างได้แก่  กองกลาง  กลุ่มคลังพัสดุ 
แผนการปฏิบัติงาน งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ระยะเวลาการตรวจสอบเริ่มตน 
จนถึงสิ้นสุดอยางไร  ภายใตขอบเขตการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงคและครอบคลุมประเด็นการ
ตรวจสอบที่ก าหนดไวดวย  ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติงานต้องได้รับความเห็นชอบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน  
และหากมีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานต้องขอความเห็นชอบใหม่ทันที  
 ขั้นตอนการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 
  ๑. การส ารวจข้อมูล ของโครงการ/กิจกรรมที่จะตรวจสอบ   

  เป็นการสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องของโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการตรวจสอบ  
ผู้ตรวจสอบภายใน ควรมีความรู้  ความเข้าใจ  ทั้งในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  นโยบาย  
ยุทธศาสตร์  เช่น  ค่าออกแบบโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระยะที่ ๒  มีที่มา
อย่างไร  รายละเอียดผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ผลการเบิกจ่ายของ
โครงการฯ (ถ้ามี)  เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ภาพรวม  ระยะเวลาการด าเนินงาน  เช่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  
๒๕๖๐  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑  เป็นต้น 

     เนื่องจาก  การด าเนินงานเพื่อจัดหาพัสดุ  ค่าออกแบบโครงการพัฒนาศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระยะที่ ๒  มีการเปลี ่ยนแปลงรูปแบบในการจัดซื ้อจัดจ้างฯ  ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐                 
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ซึ ่งก าหนดให้การจ้างออกแบบ  หากเลือกใช้วิธีประกวดแบบ  จะต้องด าเนินการจัดท า TOR  
รวมอยู่ในกระบวนการเดียวกัน  โดยขั้นตอนที่ ๑ เป็นการประกวดแนวความคิดในการออกแบบ  
โดยผู้ประกวดน าแนวความคิดที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก มาพัฒนาท าแบบพิมพ์เขียวส่งเข้า
ประกวด ในขั้นตอนที่ ๒ การประกวดแบบ ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตัดสินหาผู้ชนะออกแบบ 
ต่อไป  
  ๒  การวิเคราะห์จุดอ่อนและความเสี่ยง ของโครงการ/กิจกรรมที่จะตรวจสอบ 
      การวิเคราะห์จุดอ่อนและความเสี่ยง เพื่อให้ทราบว่า โครงการ/กิจกรรม
ดังกล่าวมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องใด และระบบควบคุมภายใน
เพียงพอหรือใม่  เช่น การเปลี ่ยนแปลง กฏ  ระเบียบ บังคับที่เกี ่ยวข้องกับเรื ่องนั ้นๆ ความรู้               
หรือทักษะของบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย  การมอบหมายภารกิจ  เป็นต้น  โดยจ าแนกประเภท     
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  เพ่ือแสดงสัดส่วนประเภทความเสี่ยงเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลพ้ืนฐาน               
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละประเภท 

  ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได มีหรือไม และควรมีการเพ่ิม หรือลดการควบคุม
หรือไม และในเรื่องใด  เป็นต้น  

 ๓. การสอบทานกระบวนการ  
       สอบทานกระบวนการด าเนินงาน  เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน              
มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ   สามารถด าเนินการไดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้บรรลุวัตถุประสงค์   มีปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนใดของกระบวนการที่ก าหนดไว ควรปรับปรุงแกไข
ขั้นตอนใด  การด าเนินโครงการดานการจัดซื้อจัดจ้างวารัดกุม เพียงพอ  และเอกสารหลักฐานเป็นไป
ตามระเบียบฯ  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ หรือไม่  เช่น  การสอบทานนโยบาย  การสอบทานมาตรฐาน 
การสอบทานแผนผังทางเดินของงาน   เป็นต้น      
     ๔. สังเกตการณการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการวาได
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดหรือไม  อยางไร  หากเจาหนาที่ไมปฏิบัติตามระบบ               
การควบคุมภายในที่ก าหนด  ใหหาสาเหตุวาเกิดจากอะไร  มีผลกระทบ  ตอการด าเนินงานดานใด                
และมีแนวทางแกไข อยางไร  การสัมภาษณ์  ผู้รับผิดชอบงานที่หน่วยรับตรวจมอบหมาย  

  ๕. การจัดสรรงบประมาณ คน/วัน  ในการด าเนินงานตรวจสอบ  
  6. การก าหนดประเด็นปัญหา  สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุง แกไข 

       แนวทางการปฏิบัติงาน  จึงเป็นการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ  ในแตละเรื่องอย่างชัดเจนและเพียงพอ   ระบุวิธีการในการคัดเลือกขอมูล  การวิเคราะห
การประเมินผล   และการบันทึกขอมูลที่ไดรับระหวางการตรวจสอบ  รวมทั้งการก าหนดเทคนิคการ
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ตรวจสอบ  เพ่ือใหการตรวจสอบไดหลักฐานครบถวน และเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงคท ี่ก าหนดไว
และเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการแกไขขอบกพรองตอไป 
๔.๒ แนวทางการวางแผนการปฏิบัติงานงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวด  
      แบบโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ระยะที่ 2 
 การก าหนดแผนการตรวจสอบ  โดยวิธีการสอบทานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  งานจ้าง
ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ระยะที่ 2  เมื่อแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
แล้ว   ผู้ตรวจสอบภายในผู้ได้รับมอบหมาย  ควรปฏิบัติงานตรวจสอบ  ดังนี้ 

๔.๒.1 รวบรวมข้อมูล   
๔.๒.2 วิเคราะห์และประเมินผล 
๔.๒.๓ สรุปประเด็นข้อตรวจพบ 
๔.๒.4 บันทึกข้อมูล 
๔.๒.1 รวบรวมข้อมูล   

๔.๒.1 รวบรวมข้อมูล   
  ผู้ตรวจสอบภายในควรตรวจสอบ สอบถาม สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยข้อมูลที่รวบรวมควรมีลักษณะส าคัญดังนี้ 

1. ความถูกต้องหรือเชื่อถือได้ของข้อมูล  โดยทั่วไปถือว่าข้อมูลหลักฐานหรือ 
ข้อเท็จจริงที่แสดงเนื้อหาจากแหล่งภายนอกน่าเชื่อถือกว่าข้อมูลจากภายในหน่วยงาน  

2.ความสัมพันธ์ของข้อมูลควรตรงกับประเด็นการตรวจสอบ จะช่วยสนับสนุนในการ 
สรุปผลการตรวจสอบ 

๓. ความเพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบ ข้อมูลหลักฐานหรือ ข้อเท็จจริงควรมี 
ปริมาณหรือจ านวนที่เพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบได้อย่างสมเหตุสมผล  หรือสามารถอ้างอิงให้
ความมั่นใจได้อย่างแท้จริง 

4. ความมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ควรเป็นข้อมูลหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่ช่วย 
ในการควบคุมและตัดสินใจของผู้บริหาร เพ่ือให้การด าเนินงานของส่วนราชการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  
 ๔.๒.2 วิเคราะห์และประเมินผล 
 เป็นการน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์และประเมินผล  โดยการเปรียบสภาพที่
ด าเนินงานที่เกิดข้ึนจริง  มีความแตกต่างกับแผนหรือกฎ ระเบียบ เกณฑ์ หรือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นส าหรับ
การด าเนินงานนั้นหรือไม่  โดยการวิเคราะห์ว่าผลของความแตกต่างจะมีผลกระทบต่ออะไรบ้าง และมี
สาเหตุจากสิ่งใด  ควรมีการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้เป็นไปตาม กฎ เกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างไร 
 ๔.๒.๓  สรุปประเด็นข้อตรวจพบ 
 เป็นการน าข้อมูลที่วิเคราะห์และประเมินผลได้มาสรุปว่าจากการตรวจสอบได้ 
ข้อเท็จจริงหรือข้อตรวจพบอะไรบ้างในแต่ละประเด็นการตรวจสอบ  การสรุปเป็นประเด็นข้อตรวจพบ
ตามที่ก าหนดไว้ใน 5 เรื่อง ดังนี้ 
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 ๑. หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria)  คือ สิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ ในการเปรียบเทียบ 
กับสภาพการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ กิจกรรมที่ตรวจสอบ ซ่ึง
ส่วนใหญ่ได้แก่เกณฑ์การตรวจสอบตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 ๒. ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition) คือ ข้อเท็จจริงที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ค้นพบ 
ในการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบแน่ชัดแล้วว่าถูกต้องและมีข้อมูลหลักฐานสนับสนุน 

3. ผลกระทบ (Effects) คือ ความเสี่ยง/ผลเสียหาย/ปัญหาที่จะได้รับ เนื่องจากสิ่งที่ 
เป็นอยู่แตกต่างไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น ซึ่งควรระบุผลกระทบที่ชัดเจนว่าเกิดจากการด าเนินงานนั้น
โดยตรงหรือโดยอ้อม ผลกระทบอาจเกิดข้ึนได้ทั้งด้านบวกและด้านลบ อย่างไรก็ดีการพิจารณาว่า
ผลกระทบนั้นมีสาระส าคัญที่ควรรายงานหรือไม่นั้น อาจพิจารณาจากความมากน้อยของผลกระทบ 
ความถี่ของผลกระทบที่เกิดขึ้น ผลกระทบมีขอบเขตของการเกิดกว้างไกลเพียงใด และมีระยะเวลาใน
การเกิดผลกระทบมากน้อยเพียงใด 

๔. สาเหตุ (Causes) คือ เหตุผลของความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่ 
เป็นอยู่ ซึ่งควรพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าเกิดจากเหตุผลหรือสาเหตุที่แท้จริงใดบ้าง และมีความส าคัญหรือไม่ 
อย่างไรเพ่ือจะได้น าไปสู่ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสาเหตุที่เกิดข้ึน ซึ่งสาเหตุที่เกิดปัญหา
ส่วนใหญ่มักเกิดจากการไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี หรือมีระบบการควบคุมภายในแต่ไม่ปฏิบัติตาม
ระบบที่ก าหนดทั้งนี้ สาเหตุ อาจจ าแนกได้ 4 ลักษณะ คือ 

 4.1 สาเหตุเดียว (Single Factor) เป็นสาเหตุที่มีปัจจัยเดียวที่ก่อให้เกิดปัญหา 
เช่น  การด าเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด  เนื่องมาจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

 4.2 หลายสาเหตุ (Multiple Factor)  เป็นสาเหตุที่มีหลายปัจจัยที่ท าให้เกิด 
ปัญหา เช่น การที่โครงการล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด  เนื่องมาจากการการขออนุมัติล่าช้า  ขาดเจ้าหน้าที่
ด าเนินงาน  เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความสามารถ  เป็นต้น 

 4.3 สาเหตุแทรกกลาง (Intervening Factor)  เป็นสาเหตุที่มีปัจจัยที่ท าให้เกิด 
ปัญหาหลายประการ  เกิดข้ึนต่อเนื่องกันจนท าให้เกิดปัญหา เช่น  โครงการล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด 
เนื่องมาจากการจัดท าแผนล่าช้า  เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ขออุทธรณ์ต้องประกาศจัดซื้อจัด
จ้างใหม่  ท าให้การลงนามในสัญญาล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการได้ เป็นต้น 
 4.4 สาเหตุหลายลักษณะ (Mixed Factor)  เป็นสาเหตุที่มีปัจจัยที่ท าให้เกิด 
ปัญหาหลายประการ  และแต่ละประการนั้นอาจเกิดปัญหาที่เก่ียวเนื่องกันหรือ ไม่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น 
นอกจากการด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด  มาจากสาเหตุการประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า  การลง
นามในสัญญาล่าช้า  ประชาพิจารณ์แล้วมีผู้อุทธรณ์  ท าให้การเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เป็นต้น 

  5. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) คือ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ  เพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะควรเป็นเหตุเป็นผล
สนับสนุนซึ่งกันและกันกับสาเหตุ  ผู้ตรวจสอบภายในอาจขอความเห็นจาก ผู้เชี่ยวชาญและหรือ
ผู้เกี่ยวข้องก็ได้  เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  ที่มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและสามารถน าไป
ปฏิบัติได้  ทั้งนี ้ข้อเสนอแนะที่ดี  ควรมีลักษณะดังนี้ 
 5.1  ชัดเจน  ด าเนินการแก้ไข ใครคือผู้รับผิดชอบ และใช้ระยะเวลาเท่าใด 

    5.2 เป็นแนวทางการแก้ไขสาเหตุของปัญหา/ผลกระทบที่เกิดขึ้น ควรสามารถ 
แก้ไขปัญหาและลดความเสี่ยงได้ 
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    5.3 สามารถปฏิบัติได้และทันต่อเหตุการณ์ 
    5.4 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแก้ไข มีต้นทุนทีส่อดคล้องกับปัญหา 
    5.5 สร้างสรรค ์ ควรเขียนในลักษณะก่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและเป็น 

ประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจ 
 ๔.๒.4 บันทึกข้อมูล 

เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก ขั้นตอนที่ (1) – (3)  ได้แก่  รวบรวมข้อมูล   
วิเคราะห์และประเมินผล  และสรุปประเด็นข้อตรวจพบ  น ามาบันทึกไว้ในกระดาษท าการ  โดยมี 
รายละเอียดเพียงพอต่อการผลการตรวจสอบในรายงานผลการปฏิบัติงานที่เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในควรบันทึกข้อมูลที่ส าคัญ/จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตรวจสอบ และ
ระมัดระวังมิให้มีการน าข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วนมาบันทึก พร้อมทั้งระบุแหล่งที่มา
ของขอ้มูลไว้ด้วย 

ทั้งนี้  ผู้ศึกษาได้จัดท าแนวทางการสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบ  งานจ้าง 
ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ระยะที่ 2 ตามตัวอย่าง
ต่อไปนี้  
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การจัดท าแผนการปฏิบัติงาน” 
แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  

กลุ่มตรวจสอบภายใน  
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
กระดาษท าการสรุปขอตรวจพบ 

หน่วยรับตรวจย่อย     กองกลาง  กลุ่มคลังและพัสดุ   
กิจกรรมที่ตรวจสอบ    งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ   
 โครงการพัฒนาศูนย์วฒันธรรม   ระยะที่ 2   
ประเดน็การตรวจสอบ  - การสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
        และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธี 
      ประกวดแบบ     
    -  การด าเนินการตามข้ันตอนระเบียบข้อบังคับที่ก าหนด 
หลักเกณฑ Criteria)    - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
        พ.ศ.๒๕๖๐ งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
สิ่งที่เปนอยู Condition   (ร่าง) ข้อก าหนดรายละเอียดขอบเขต (Terms of Reference: TOR) จ้าง 
           ออกแบบโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นพื้นที่ 
      ให้บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ระยะที่ ๒ 
ผลกระทบ (Effects)      ………………………………………………………………………………………………………. 
สาเหตุ (Cause)           ………………………………………………………………………………………………………. 
ขอเสนอแนะ (Recommendation)  ………………………………………………………………………………….. 
แนวทางแผนการแกไข การติดตามผล  :- ........................................................................................  
- ระยะเวลาที่จะติดตามผล    วันที่  ๑๕ – ๑๘  มกราคม 2562    (สอบทานการจัดซื้อจัดจ้างฯ) 

     และวันที่  ๑ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  (สอบทานหลังกระบวนการ) 
- ผลการติดตาม   …………………………………………………………………………………………     
ผจูัดท า  ……ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมาย..      ว / ด / ป ที่จัดท า  ..................................... 
ผรูับตรวจ ………………………………………………             ณ วันที่ …………………………………………………   
ผสูอบทาน …หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน……………    ว / ด / ป ที่สอบทาน  ……………………....... 

รหัสกระดาษท าการ 
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แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

                 ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม 

                 ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ปัจจัยเสี่ยง ด้าน 
เกณฑ์ความเสี่ยง 

แนวคิดที่เลือกปัจจัย 
ต่ า = 1 ปานกลาง = 2 สูง = 3 

๑. นโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร 
มติคณะรัฐมนตรี  ระเบียบก าหนด
กฎหมาย   

 ไม่มีนโยบาย   
มติ ครม.  กฎหมาย 
หรือระเบียบ   
ก าหนดให้ด าเนินงาน 

นโยบาย  มติ ครม.  
กฎหมาย หรือระเบียบ  
ก าหนดให้ตรวจสอบ 
  

มีนโยบาย มติ ครม.  
กฎหมาย หรือระเบียบ  
ก าหนดให้ตรวจสอบ 
และรายงานทุกเดือน 

เป็นการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการ 
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เรื่องการจ้างออกแบบและควบคุมงาน  
โดยการประกวดแนวคิด 
 

2. การก ากับดูแล และการติดตาม 
ประเมินผล 
 
 
 
 

S 
 
 
 
 
 
 

มีการก ากับดูแล และ 
มีแผนการติดตาม
ประเมินผลอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
 
 
 

มีการก ากับดูแล  
และมีแผนการติดตาม
ประเมินผล  
เป็นครั้งคราว 
 
 

ไม่มีการก ากับดูแลหรือ
การติดตามประเมินผล
ยังไม่เพียงพอ 
 
 
 
 

ในการด าเนินงาน/โครงการ ควรมีการก ากับ
ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน หรือมีการ
ติดตามประเมินผลการบริหารงาน  
และการด าเนินงานเพ่ือให้การด าเนินงาน 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการ 
บริหารจัดการที่ดี 

รหัสกระดาษท าการ 
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ปัจจัยเสี่ยง ด้าน 
เกณฑ์ความเสี่ยง 

แนวคิดที่เลือกปัจจัย 
ต่ า = 1 ปานกลาง = 2 สูง = 3 

 5. ระบบการควบคุมภายใน 
 

  

การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน มีความ
เหมาะสมเพียงพอ  
และมีการปฏิบัติจริง
อย่างเคร่งครัด 

การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน มีความ
เหมาะสมเพียงพอ  
แต่การถือปฏิบัติ 
ยังไม่เคร่งครัด 

การจัดวางระบบควบคุม
ภายใน ยังไม่เหมาะสม
เพียงพอที่จะควบคุม 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ ให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 

การควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารจัดการองค์กรที่ดี จะช่วยให้
หน่วยงานที่จัดระบบควบคุมภายในที่
เพียงพอเหมาะสม สามารถบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ 
 

6. การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ O มีการแบ่งแยกชัดเจน 
โดยออกค าสั่งเป็น 
ลายลักษณ์อักษร 
และปฏิบัติตาม 
ที่ก าหนด 

มีการแบ่งแยกชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร 
แต่การปฏิบัติงาน
บางส่วนยังซ้ าซ้อน 

การแบ่งแยก และ
มอบหมายงาน 
ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 

การแบ่งแยกหน้าที่และการมอบหมาย 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นสิ่งส าคัญ 
ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรใน
หน่วยงานและส่งผลให้การด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  ถ้าการแบ่งแยกหน้าที่ 
และมอบหมายงานไม่มีความชัดเจน 
ก็จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จ 
ของหน่วยงาน 
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ปัจจัยเสี่ยง ด้าน 
เกณฑ์ความเสี่ยง 

แนวคิดที่เลือกปัจจัย 
ต่ า = 1 ปานกลาง = 2 สูง = 3 

7. คุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์ 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้รับการ 
อบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

K คุณวุฒิตรงกับต าแหน่ง
และมีประสบการณ์ 
หรือได้รับการฝึกอบรม
ที่เก่ียวข้องกับงาน 
ในหน้าที่ 

คุณวุฒิตรงต าแหน่ง 
ไม่มีประสบการณ์ 
ไม่เคยฝึกอบรม ที่
เกี่ยวข้องกับงานใน
หน้าที่หรือคุณวุฒิไม่
ตรง แต่ได้รับการ
อบรมตรงกับงานใน 

คุณวุฒิไม่ตรงกับต าแหน่ง
และไม่มีประสบการณ์ 
หรือได้รับการฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 

คุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์และการ
ฝึกอบรมของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อความ 
ส าเร็จในการบริหารงาน ถ้าผู้ปฏิบัติงาน 
ไม่มีความรู้ หรือมีประสบการณ์เป็นการ
ปฏิบัติงานน้อย อาจส่งผลให้การ 
ด าเนินงานของหน่วยงานไม่บรรลุ 
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานนั้น 
 

9. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
กฎเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงาน 

C กฎเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนทุกกิจกรรม 
และมีการถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

ข้อบังคับ กฎเกณฑ์
การปฏิบัติงาน แต่การ
ถือปฏิบัติยังไม่
เคร่งครัดเพียงพอ 

ไม่มีข้อบังคับ กฎเกณฑ์ 
การปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติ 

แนวทางในการปฏิบัติงาน แต่ถ้าหน่วยงาน/
กิจกรรมใดไม่มีกฎหมายก็จะท าให้เกิด 
ความเสี่ยงที่ท าให้การด าเนินงาน 
ไม่บรรลุความส าเร็จ 
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ปัจจัยเสี่ยง ด้าน 
เกณฑ์ความเสี่ยง 

แนวคิดที่เลือกปัจจัย 
ต่ า = 1 ปานกลาง = 2 สูง = 3 

10. การติดตามการแก้ไขการ 
ปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
กฎเกณฑ์ 

C จัดให้มีระบบหรือ
มอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบติดตาม
แก้ไขปรับปรุง  
การปฏิบัติงาน 
อย่างเคร่งครัด  
และรายงานผล 
การแก้ไข 

มีการติดตามให้มีการ
แก้ไข แต่ไม่ได้ก าหนด
ระบบหรือผู้รับผิดชอบ 

ไม่มีการติดตามให้มี 
การแก้ไข ปรับปรุง 
การปฏิบัติงาน 
อย่างเพียงพอ 

เนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบเพ่ือก ากับดูแล 
การปฏิบัติงานของบุคลากร แต่ถ้าหน่วยงาน 
ใดไม่มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป 
ตามระเบียบ ก็จะส่งผลกระทบ 
ต่อการไม่บรรลุผลส าเร็จ 

      ปัจจัยเสี่ยง 
     ด้านกลยุทธ์ (Strategic : S) 
     ด้านการปฏิบัติงาน (Operation : O) 
     ด้านการบริหารงานความรู้ (Knowledge Management : K) 

   ด้านการเงิน (Financial : F) 
     ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance : C) 

    



90 

การจัดท าแผนการปฏิบัติงาน” 
แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  

กลุ่มตรวจสอบภายใน  
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

หน่วยรับตรวจ          กองกลาง  กลุ่มคลังและพัสดุ  ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
กิจกรรมที่ตรวจสอบ   งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ   
 โครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรม  ระยะท่ี 2   
ประเด็นการตรวจสอบ    
 ๑. การสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม
ระยะที่ 2 ด าเนินการตามข้ันตอนระเบียบข้อบังคับท่ีก าหนด 
 ๒. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
โดยวิธีประกวดแบบ  ตามแผนการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
  1. เพ่ือสอบทาน  งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  โครงการ

พัฒนาศูนย์วัฒนธรรม  ระยะที่ 2  เปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ   
 2. เพ่ือสอบทาน  การจัดท าแผนปฏิบัติงาน  งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธี

ประกวดแบบ  เปนไปอยางเหมาะสม และมีการด าเนินงานเปนไปตามแผนฯ ที่ก าหนด 
 3. เพ่ือสอบทาน  ระบบการควบคุมภายในแผนปฏิบัติงาน งานจ้างออกแบบงาน

ก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ที่ก าหนด  สามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของไดด าเนินการตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด  

 4. เพ่ือให้ทราบถึง  ผลกระทบและสาเหตุของการด าเนินงาน ที่ไมเปนไปตาม
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของหรือไม  เปนไปตามแผนปฏิบัติงาน งานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง             
โดยวิธีประกวดแบบ  

 5. เพ่ือเสนอแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานจัดหา       
งบลงทุนใหมีประสิทธิภาพ   

ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
1. สอบทาน แผน-ผลการปฏิบัติงานงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 

โครงการพัฒนาศูนย์วัฒธรรมระยะที่ 2  ประจ าปี 256๒  
2. สอบทานกระบวนการ  งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  โครงการพัฒนา

ศูนย์วัฒธรรมระยะ ที่ 2  เป็นไปตามแผนฯ ทุกขั้นตอน 
3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน  ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ  งานจ้าง

ออกแบบงานก่อสร้าง  โดยวิธีประกวดแบบ  โครงการพัฒนาศูนยวั์ฒนธรรม  ระยะที่ 2  
ระยะเวลาในการตรวจสอบ      จ านวนวันในการตรวจสอบ 5 วันท าการ   

        วันที่ ๑๕ - ๑๘  มกราคม  และวันที่  ๑ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบภายในที่มอบหมาย  และหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ         

รหัสกระดาษท าการ 
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  ภายในของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบ ชื่อผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ รหัสกระดาษท าการ 
๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
2. สอบทานการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ 
     - ความเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในกระบวนงานต่างๆ  
     - การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการที่เก่ียวข้อง  
1. สอบทานแผน-ผลการปฏิบัติงานการจ้าง
ประกวดออกแบบโครงการพัฒนาศูนย์
วัฒนธรรมระยะที่ ๒  
 สอบถามและสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจ้าง
ประกวดออกแบบโครงการพัฒนาศูนย์         
วัฒธรรมระยะที่  ๒  พร้อมทั้งจัดท า 
Flowchart เกี่ยวกับ กระบวนการจัดจ้างฯ 
2. สอบทานและท าความเข้าใจกับหน่วย    
รับตรวจเกี่ยวกับ ระบบการควบคุมภายใน 
ด้านประกวดออกแบบโครงการพัฒนาศูนย์
วัฒนธรรมระยะที่ ๒ ที่หน่วยรับตรวจก าหนด  
3.  สอบทานแผนปฏิบั ติ ก ารจั ด จ้ า งค่ า
ออกแบบฯ จัดท าขึ้นเหมาะสมและเป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ 
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 - การจัดท า TOR โครงการฯ 
 - ขั้นตอนการจัดท าแผนฯ  
-  ขั้นตอนการจัดจ้าง 
- ระยะเวลาจัดจ้างฯ 
- การประกาศเผยแพร่ด าเนินการทุกขั้นตอน
หรือไม ่ 
- การขอความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
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วิธีการตรวจสอบ ชื่อผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ รหัสกระดาษท าการ 
4.  สอบทานผลการปฏิบัติ งานการจ้ า ง
ออกแบบโครงการพัฒนาฯ  เป็นไปตามแผนฯ 
ที่ก าหนดหรือไม่ ในกรณีที่ผลการปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตามแผนฯ ให้หาข้อเท็จจริงว่าเกิด
จาก สาเหตุใดและมีผลกระทบอย่างไรบ้าง 
โดยสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ
สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน  
5. สอบทานกระบวนการจัดจ้างค่าออกแบบ
โครงการฯ จัดท าเป็น Flowchart ตามข้อ 3 
ว่ า เป็ น ไปตามกฎหมายและ  ระ เบี ยบ               
ที่เก่ียวข้องหรือไม่  
6. สอบทานกระบวนการจัดจ้างที่ไม่สามารถ 
ด าเนินการไดต้ามแผนฯ ว่าเกิดจากขั้นตอนใด
ของ กระบวนการฯ  และควรปรับปรุง แก้ไข
อย่างไรบ้าง โดยเปรียบเทียบ สอบถาม 
สัมภาษณ์ และสังเกตการณ์การปฏิบัติงานฯ 
7. สอบทานระบบการควบคุมภายในการจ้าง
ออกแบบฯ ว่ารัดกุม เพียงพอ และสามารถ
ลดความเสี่ ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น ได้หรื อไม่  
และควรมีการเพ่ิมหรือลดการ ควบคุมภายใน
หรือไม่อย่างไร  
8. สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน 
การจัดจ้างว่าได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุม 
ภาย ในที่ ก าหนดหรื อ ไม่  อย่ า ง ไร  หาก
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติ ตามระบบการควบคุม
ภายในที่ก าหนด ให้หาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร 
มีผลกระทบต่ อการด า เ นิ น ง านด้ าน ใด               
และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร  
3.บันทึกข้อตรวจพบและสรุปรายงานผล
การตรวจสอบ 
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วิธีการตรวจสอบ ชื่อผู้ตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ รหัสกระดาษท าการ 
4 .สรุ ปปัญหา  สา เ หตุ ผลกร ะทบและ
แนวทางปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ที่ได้จากการ
ตรวจสอบ 
5.ขยายผลการตรวจสอบ เพื่ อ ให้ ไ ด้
หลักฐานเพิ่มเติมตามท่ีต้องการ 
6. ประชุมกับหน่วยรับตรวจ 
7. สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

 
วิธีการคัดเลือกข้อมูล 

- สุ่มตรวจสอบ - ใช้ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
                    ที่เก่ียวข้อง 

            - เอกสารประกอบจัดซื้อจัดจ้าง  (ร่าง) ข้อก าหนดรายละเอียดขอบเขต 
          (Terms of Reference: TOR)  ค่าออกแบบโครงการพัฒนาศูนย์ 
          วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระยะที ่๒ 
วิธีการวิเคราะห์และประเมินผล 

     โดยการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง เพื่อ
ค้นหา 

ก. การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ข. ข้อบกพร่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ 
ค. รายการหรือ เหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ หรือไม่เกิดข้ึนบ่อย 

     ง. สาเหตุและผลกระทบ 
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แบบสอบทานการควบคุมภายใน  
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ระยะที่ ๒ 

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

หน่วยรับตรวจ   ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
ผู้รับตรวจ         กองกลาง กลุ่มคลังและพัสดุ  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  256๒  รวม  ๕  วัน   

      วันที่       ๑๕ - ๑๘  มกราคม 2562   (สอบทานการจัดซื้อจัดจ้าง) 
                           และวนัที่    ๑ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒    (สอบทานภายหลังกระบวนการ) 
ผู้รับผิดชอบ      ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมาย  และหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน  

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
  1. เพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยงานมีการด าเนินการอย่างสมเหตุสมผลและพอเพียง 
  ๒.  เพ่ือสอบทาน ระบบการควบคุมภายในและแผนปฏิบัติงาน  งานจ้างออกแบบงาน
ก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ที่ก าหนด  สามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  และเจาหนาที่มี
การด าเนินงานตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด  
  ๓.  เพ่ือให้มั่นใจว่า  หน่วยงานมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า
และประหยัด 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
 1. สอบทานแผน-ผลการปฏิบัติงาน  งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ       
ค่าออกแบบโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ระยะที่ 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  
 2. สอบทานกระบวนการจัดจ้าง งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  
โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ระยะที่ 2  เป็นไปตามแผนฯ ทุกขั้นตอน 
 3. สอบทานระบบการควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามระเบียบฯ งานจ้างออกแบบงาน
ก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ระยะที่ 2  มีความเพียงพอ  สมเหตุสมผล 
ครบถ้วน หรือไม ่ 

 
 
 
 
 

รหัสกระดาษท าการ........................ 
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เรื่อง/กิจกรรม เอกสารหลักฐาน/รายการที่ตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต

จากการ
ตรวจสอบ 

มี/ใช ่
ไม่มี/     
ไม่ใช ่

๑. การก ากับดูแล    
๑.๑  มี การแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการและ
ด าเนินการจัดท าร่าง
ขอบเขตของงานจ้าง     
ค่าออกแบบ 

๑. ส่วนราชการมีการมอบหมายเจ้ าหน้าที่
 ด าเนินการจัดท า TOR ค่าจ้างออกแบบฯ  
๒. ร่าง TOR มีรูปแบบตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ
 ว่าด้วยการจัดหาจัดจ้างพัสดุฯ  
๓.  หั วหน้ า ส่ วนร าชการ ให้ ค ว าม เห็ นชอบ               
 ร่าง  TOR ที่จัดท าแล้ว 
๔.  มี กา รมอบหมาย เจ้ าหน้ าที่ ติ ด ตามการ
 ด าเนินการว่าเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

   

๑.๒ การเผยแพร ่
ประกาศแผนการ 
จัดหางบลงทุน 

๑.  มีการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดหางบลงทุน 
 การจัดจ้างค่าออกแบบโครงการพัฒนาศูนย์ 
 วัฒนธรรมฯ 
๒.  มีการขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่ วน
 ราชการก่อนด าเนินการ 
๓.  มีการขอความเห็นชอบวิธีการจัดหางบลงทุน
จากหัวหน้าหน่วยงาน ตามระเบียบฯ ที่ก าหนด 
 
 

   

๑.๓ รายงานขอจ้าง 
ออกแบบ 

๑.  เจ้าหน้าที่ผู้ ได้รับมอบหมาย เสนอขอความ
 เห็นชอบรายงานขอจ้างก่อนประกาศเชิญชวน 
๒.  หัวหน้าหน่วยฯ ให้ความเห็นชอบตามที่
 เจ้าหน้าที่รายงาน ครบถ้วน 

   

๔ .  ด า เ นิ น ก า ร
เผยแพร่ป ระกาศ
เชิญชวนและเอกสาร
จัดจ้างออกแบบ 

๑.  มีการประกาศเชิญชวนและส่งเอกสารจัดจ้าง 
 โดยวิ ธีป ระกวดแบบในระบบเครื อข่ าย
 สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
 หน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดย
 เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
 ของรัฐนั้น เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า           
 ๑๕  วันท าการ ตามระเบียบฯ ก าหนด 
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เรื่อง/กิจกรรม เอกสารหลักฐาน/รายการที่ตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต

จากการ
ตรวจสอบ 

มี/ใช ่
ไม่มี/     
ไม่ใช ่

๕. การเผยแพร่
ประกาศ ประกวด
แนวคิดในการ
ออกแบบ 

๑.  ให้ เจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่ประกาศ         
 แ ล ะ เ อ ก ส า ร ง า น จ้ า ง อ อ ก แ บ บ ง า น
 ก่อสร้าง โดยวิธีประกวดแบบ ในระบบ
 เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
 ของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดย
 เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
 ของรัฐนั้น เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า    
 ๑๕ วันท าการ  
๒.  เอกสารที่เผยแพร่ ได้จัดท าขึ้นถูกต้องตาม 
 TOR ก าหนดไว้ 

   

๖. ลงนามสัญญาจ้าง ๑. ตรวจสอบแหล่งเงินงบประมาณถูกต้อง 
๒.  การจัดท า PO ในระบบ GFMIS ถูกต้อง  
 
 
  
มีการจัดท างวดงาน 

   

 ๓.  การจัดท าข้อมูลหลักผู้ขายถูกต้อง 
๔. รูปแบบสัญญาเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 
๕.  งวดงานที่ก าหนดมีความเหมาะสม 
๖. ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น 
 โครงการเป็นไปตามแผนการจัดหางบลงทุน 
๗.  สัญญาที่ลงนามมีการติดอากรแสตมป์  
 ครบถ้วน 
๘.  สัญญาที่ลงนามแล้วจัดส่งให้ สตง.ครบถ้วน 

   

๗. การบริหาร 
สัญญา 

๑.  การส่งมอบงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๒. ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการจัดหา  
 งบลงทุน 
๓.  ผู้มีหน้าที่ตรวจรับมอบงานได้ด าเนินการ
 ถูกต้องตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
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เรื่อง/กิจกรรม เอกสารหลักฐาน/รายการที่ตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต

จากการ
ตรวจสอบ 

มี/ใช ่
ไม่มี/     
ไม่ใช ่

๒. การควบคุมภายใน    
๑. การมอบหมาย
งานและการ 
แบ่งแยกหน้าที ่

๑.  เจ้าหน้าทีพั่สดุได้รับการอบรมเกี่ยวกับ

 ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 

 การ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒.  เจ้าหน้าที่พัสดุ  มีความรู้ความเข้าใจ 

 ในขั้นตอนการด าเนินการจัดหางบลงทุน 

 ตามวิธีประกวดแบบ 

๓.  เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการด าเนินงาน

 อย่างสม่ าเสมอ 

   

๒. การปฏิบัติงาน ๑.  มีการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒.  เจา้หน้าที่มีด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ

 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ  ครบทุกขัน้ตอน 

๓.  เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ ได้ด าเนินการ

 รายงานขอความเห็นชอบ ครบถ้วน  

 ทุกขั้นตอน 

๔.  เจ้าหน้าทีร่ายงานปัญหาอุปสรรค 

 ในการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

   

๓. ความเสี่ยง 

๑. การบริหาร 
ความเสี่ยง 

๑. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 จากการด าเนินงานทุกข้ันตอน 

๒.  หน่วยงานมีการจัดท าแผนรองรับในกรณี 

 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

๓.  หน่วยงานมีการติดตามผลการด าเนินงาน

 อย่างสม่ าเสมอ 

๔. หน่วยงานมีมาตรการในการเบิกจ่าย

 งบประมาณ  สอดคล้องกับแผนการ 

 เบิกจ่ายตามมาตรการที่ก าหนด 
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สรุปผลการตรวจสอบ 
.............................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
................................................................................................................................................................. ... 
 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................ .................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
...................................................................... ........................................................................................... ... 
.............................................................................................................................. ...................................... 
.............................................................................................................................. ...................................... 

 
 
 

 (ลงชื่อ)  ...............................................  ผู้ตรวจสอบ/จัดท า 
           (.................................................) 
 ต าแหน่ง.................................................... 
 
 (ลงชื่อ)  .............................................  หวัหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน/ผู้สอบทาน 
           (...............................................) 
 ต าแหน่ง..................................................... 
 



บทท่ี ๕ 
บทสรุป และ ข้อเสนอแนะ 

 

๕.๑  บทสรุป 
๕.๑.๑  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ  พบว่า  ขั้นตอน
กระบวนการตรวจสอบภายใน สามารถสรุปได ้ ดังนี้ 

 ๑. การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  เป็นขั้นตอนการด าเนินงานเมื่อ
หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน  ได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ แล้ว  ผู้
ตรวจสอบภายใน  ต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการตรวจสอบ  โดย
จัดท าขึ้นล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด  ที่หน่วยรับตรวจใด  วัตถุประสงค์  ขอบเขต  ระยะเวลา  และ
การจัดสรรทรัพยากร  ในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานต้องพิจารณาถึง  ยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์  
ความเสี่ยงของส่วนราชการ  ควรก าหนดกิจกรรมหรือประเด็นที่ส าคัญหรือมีประเด็นความเสี่ยงที่อาจมี
ผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  รวมถึงประเด็นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ในการบรรลุผลส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย  และหน่วยงานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้  การด าเนินการผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานโครงสร้างการตรวจสอบภายในที่
กรมบัญชีกลางก าหนดอย่างเคร่งครัด 
  ๒. ผลส ารวจเบื้องต้น  พบว่า  โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ  
ไทยให้เป็นพ้ืนที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ : ค่าออกแบบโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม 
ระยะที่ 2 เป็นโครงการตามนโยบายของฝ่ายบริหารของกระทรวงวัฒนธรรม  จึงเป็นโครงการที่มี
ความส าคัญในระดับนโยบาย   มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม  หน่วยงานย่อย
ที่รับผิดชอบจึงควรมีความระมัดระวังในการด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนด  
ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๖๐  ซ่ึงก าหนดให้วิธีการจ้างออกแบบค่าก่อสร้าง  สามารถเลือกวิธีด าเนินการได้ จากที่ก าหนดไว้ ๔ 
วิธี  โดยที่กระทรวงวัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์ให้รูปแบบโครงการดังกล่าวมีการเสนอแนวคิดที่หลากหลาย
มีความทันสมัย  เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  จึงเลือกใช้วิธี การประกวดแนวคิดพร้อมการ
ออกแบบ  ทั้งนี้  กระทรวงการคลังยังได้ออกระเบียบการเพ่ิมอัตราค่าออกแบบเพ่ิมขึ้น  ท าให้การ
ด าเนินงานโครงการฯ ผู้ที่รับผิดชอบต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังรอบคอบ  

ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น  ผู้ตรวจสอบภายในได้วิเคราะห์และประเมินความ
เสี่ยงแล้ว พบว่าควรจัดท าแผนการสอบทานโครงการดังกล่าว  เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานมี



๑๐๐ 

การก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล
ในการก าหนดแผนหรือข้ันตอนในการปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว  

 

๕.๒  ปัญหาอุปสรรค 

๑.  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่  มีความซับซ้อน  การด าเนินงานจึงต้อง
วางแผนอย่างรอบคอบ  ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบการปฏิบัติงาน               
ที่เก่ียวข้อง 

๒. มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายในด้านการปฏิบัติงาน  
ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  ท าให้การก าหนดระยะเวลาการจัดแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ อาจไม่
สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 

๓.  การส ารวจเบื้องต้นก่อนการวางแผนการตรวจสอบ  พบว่า  เนื่องจากเป็นช่วง            
การเปลี่ยนแปลงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ประกอบเป็นโครงการปีเดียวจ าเป็นเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามมาตราเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่รัฐบาลก าหนด  หน่วยงานต้องเร่งรัดการด าเนินงาน              
ให้สอดคล้องกับการกฎ ระเบียบ มาตรการการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๔. มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดโดยผู้บริหาร ยังไม่มีการด าเนินงานจึงยัง               
ไม่สามารถเปรียบเทยีบกับมาตรฐานของหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันได้ 

 ๕.  งบประมาณเกี่ยวกับทรัพยากรที่ต้องการจะใช้จริง (จ านวนคน/ระดับ/เวลา)  
ยังคงมีการจ ากัด 

 ๖.  บุคลากร มีการโอนย้าย โยกย้าย  ท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง  และบางครั้ง               
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการไม่เคยเข้ารับการอบรมในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐   

 

๕.๓  ข้อเสนอแนะ 

 ๑.  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  ควรได้รับการอบรมอย่างสม่ าเสมอ 
 ๒.  ควรจัดอัตราก าลังส าหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านพัสดุให้เพียงพอ  และ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง 
 ๓.  ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน  ควรได้รับการอบรมในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน  เพื่อให้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการจริงตามแผนการตรวจสอบ 



๑๐๑ 

  ๔.  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว ควรมีความรู้ความเข้าใจ 
ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งระเบียบ   
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
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