
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน

พ.ศ.2546
______________

โดยที่สมควรก ําหนดระเบียบวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน เพ่ือใหหนวย
รับตรวจนํ าไปใชเปนแนวทางในการจัดใหมีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอันจะ
สงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการดํ าเนินงานและการใชจายเงินและทรัพยสินของประเทศชาติโดยรวม

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 15 (3) (ก)  แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2542  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจึงออกระเบียบไว
ดังตอไปน้ี

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา  "ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาท่ี
ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546"

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนก ําหนดหกสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ระเบียบหรือขอบังคับใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน

ขอ 3  ในระเบียบนี้
"หนวยรับตรวจ"  หมายความวา
(1)  กระทรวง  ทบวง  กรม  สวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปน กระทรวง ทบวง

หรือกรม
(2) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค
(3) หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น
(4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
(5) หนวยงานอ่ืนของรัฐ
(6) หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุน  หรือกิจการท่ีไดรับเงินหรือทรัพยสินลงทุนจากหนวย

รับตรวจ  ตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5)
(7) หนวยงานอ่ืนใดหรือกิจการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกํ าหนดให       

สํ านักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ
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"หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น"  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
องคการบริหารสวนตํ าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดต้ังข้ึน

"ผูกํ ากับดูแล"  หมายความวา  บุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบในการกํ ากับดูแล
หรือบังคับบัญชาผูรับตรวจหรือหนวยรับตรวจ

"ผูรับตรวจ"  หมายความวา  หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานผูรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ

"ฝายบริหาร"  หมายความวา  ผูรับตรวจ  หรือผูบริหารทุกระดับของหนวยรับตรวจ
"คณะกรรมการตรวจสอบ"        หมายความวา         คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะ

รัฐมนตรี  หรือผูมีอํ านาจตามที่กฎหมายกํ าหนด  ใหมีหนาที่ก ํากับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในของหนวยรับตรวจ

"การตรวจสอบภายใน"  หมายความวา  กิจกรรมท่ีดํ าเนินการอยางเปนอิสระและเปนกลาง
ที่หนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้นเพื่อใหเกิดความมั่นใจและใหคํ าแนะนํ าปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการ
ดํ าเนินงาน  การตรวจสอบภายในชวยใหหนวยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงคที่ก ําหนด  โดยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการก ํากับดูแลอยางเปนระบบ
และมีระเบียบแบบแผนที่ดี

"หนวยตรวจสอบภายใน"  หมายความวา  หนวยงานของหนวยรับตรวจท่ีต้ังข้ึนมาเพ่ือ
ดํ าเนินกจิกรรมการตรวจสอบภายใน

"หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน" หมายความวา ผูดํ ารงตํ าแหนงสูงสุดของหนวย
ตรวจสอบภายในท่ีไดรับการแตงต้ังโดยผูรับตรวจหรือผูมีอํ านาจตามที่กฎหมายกํ าหนด

"ผูตรวจสอบภายใน"  หมายความวา  ผูดํ ารงตํ าแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวย
รับตรวจ  หรือดํ ารงตํ าแหนงอ่ืนท่ีทํ าหนาที่เชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน

ขอ 4 ใหหนวยรับตรวจนํ าแนวทางปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายในทายระเบียบนี้ไป
ใชเพื่อใหการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ขอ 5 ใหหนวยรับตรวจสงส ําเนาแผนการตรวจสอบประจํ าปและแผนการตรวจสอบเฉพาะ
กรณีของหนวยตรวจสอบภายในท่ีไดรับการอนุมัติแลว ใหส ํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายในสามสิบวัน
นับจากวันท่ีไดรับอนุมัติ  เวนแตสํ านักงานการตรวจเงินแผนดินจะขอใหดํ าเนินการเปนอยางอ่ืน

ขอ 6  ใหหนวยรับตรวจสงสํ าเนารายงานผลการตรวจของผูตรวจสอบภายในและของคณะ
กรรมการตรวจสอบที่มีขอตรวจพบที่ส ําคัญ  และเกิดความเสียหายหรืออาจเกิดความเสียหายใหส ํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินภายในสิบหาวันนับจากวันที่ผูรับตรวจไดรับรายงานผลการตรวจ
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ขอ 7  ใหผูรับตรวจกํ ากับดูแลใหหนวยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการตรวจ
สอบภายในตามที่สํ านักงานการตรวจเงินแผนดินขอความรวมมือ  หากมีปญหาหรือขอขัดของในการ   
ปฏิบัติงานใหชี้แจงเหตุผลตอสํ านักงานการตรวจเงินแผนดินเพ่ือพิจารณาดํ าเนินการตอไป

ขอ 8 ใหผูรับตรวจกํ าหนดใหผูตรวจสอบภายในเปนผูตรวจสอบการจัดวางระบบการ  
ควบคุมภายในของหนวยรับตรวจใหสอดคลองกับมาตรฐานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินก ําหนด

ขอ 9  ในกรณีหนวยรับตรวจ  ไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได  ใหหนวยรับตรวจขอทํ า
ความตกลงกับคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

ขอ 10  ในกรณีหนวยรับตรวจ  มีเจตนาหรือละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบน้ีหรือตาม   
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินหรือสํ านักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยไมมีเหตุอัน      
สมควร  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํ านาจเสนอขอสังเกตและความเห็นพรอมทั้งพฤติการณของ
หนวยรับตรวจใหกระทรวงเจาสังกัด  หรือผูบังคับบัญชา  หรือผูกํ ากับดูแล แลวแตกรณี เพื่อก ําหนด     
มาตรการท่ีจํ าเปนใหหนวยรับตรวจไปปฏิบัติ

ในกรณีกระทรวงเจาสังกัด  หรือผูบังคับบัญชา  หรือผูกํ ากับดูแล  ไมด ําเนินการตาม      
วรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํ านาจรายงานตอประธานรัฐสภา
เพื่อแจงไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาด ําเนินการตามอํ านาจหนาท่ี  รวมท้ังแจง
ไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจายประจํ าปของรัฐสภา เพื่อประกอบการพิจารณาราง    
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจ ําป  หรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม

ขอ 11  ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินรักษาการตามระเบียบน้ี  และคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินมีอ ํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชระเบียบนี้

ในกรณีมีเหตุอันสมควร  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอาจยกเวนหรือผอนผันการ
ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได

ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  กุมภาพันธ  พ.ศ.2546
                   ปญญา  ตันติยวรงค
        ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน

                        ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    เลม 120    ตอนท่ี  25 ก.    วันท่ี  24   มีนาคม  2546



แนวทางปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน

การปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายในควรเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน   
ดังน้ี

(1)   ผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการที่กํ าหนดในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ      
ตรวจสอบภายในของสวนราชการ  ที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง

(2)  ผูตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ  กระทรวงกลาโหม  หนวยงานของราชการสวน
ทองถิ่น  และของหนวยรับตรวจอ่ืน  ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในตามท่ีกํ าหนดไวใน
ระเบียบวาดวยการตรวจสอบภายในที่ออกโดยหนวยงานเจาสังกัดหรือหนวยงานที่กํ ากับดูแลในระดับ
กระทรวงหรือเทียบเทา

กรณีระเบียบวาดวยการตรวจสอบภายใน ตาม (1) และ (2)  มิไดก ําหนดใหปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการตรวจสอบใด  ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่เผยแพร
โดยสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย  หรือ Standards for the Professional Practice of  Internal
Auditing ที่กํ าหนดโดย The  Institute of Internal  Auditors (llA) ฉบับลาสุด

ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
แนวทางปฏิบัติที่ 1

ผูกํ ากับดูแลมีหนาที่รับผิดชอบสูงสุดในการท ําใหเกิดความมั่นใจวา ฝายบริหารไดจัดใหมี
และดํ ารงรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายใน  ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ก ําหนดโดยคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน

ฝายบริหารมีหนาที่ รับผิดชอบจัดใหมีและดํ ารงไวซึ่งระบบการควบคุมภายในตาม       
มาตรฐานการควบคุมภายในที่ก ําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  รวมท้ังพิจารณาวินิจฉัยขอตรวจ
พบและขอเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน เพ่ือส่ังการใหผูรับผิดชอบ ดํ าเนิน
การตามความเหมาะสมและทันเวลา

ทั้ ง น้ี เพื่อให การปฏิบั ติหน าที่ของหน วยตรวจสอบภายในมีประสิทธิผลอย างม ี              
ประสิทธิภาพ
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แนวทางปฏิบัติที่ 2
หนวยตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการประเมินการบริหารความเสีย่ง การควบคุมและ

การก ํากับดูแล  เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการดํ าเนินงาน  และชวยใหหนวยรับตรวจสามารถประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  กระบวนการควบคุม และกระบวนการก ํากับดูแล
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่หนวยรับตรวจก ําหนด

ขอบเขตของการตรวจสอบภายในโดยท่ัวไปรวมถึง
2.1 การสอบทานและประเมินการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการก ํากับดูแลของ

หนวยรับตรวจ  ซึ่งครอบคลุมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเกิด :
  (1)  ความม่ันใจวาการดํ าเนินงาน   หรือการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัดมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
    (2)   ความมั่นใจในความถูกตองครบถวน  และนาเชื่อถือของขอมูลการเงิน และการ

ดํ าเนินงาน
                                  (3)  การดูแลรักษาทรัพยสินและผลประโยชนของหนวยรับตรวจมิใหเกิดการสูญเสีย
การเสียหาย  รวมทั้งการเสียหายจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       (4)    ความมั่นใจวามีการปฏิบัติตามนโยบาย  วิธีปฏิบัติงาน  กฎหมาย  ระเบียบ และ
ขอบังคับ
                                   (5)   การเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสีย่ง  การควบคุม  และการก ํากับ
ดูแลอยางตอเน่ือง

2.2  การสอบทานและติดตามแผนการปฏิบัติงานและผลการด ําเนินงาน เพ่ือชวยใหหนวย
รับตรวจเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

2.3  การใหความส ําคัญเปนกรณีพิเศษกับสภาพแวดลอมของความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางมีนัยส ําคัญ  ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการบริหารความเสีย่ง  การควบคุม  และการก ํากับดูแล

แนวทางปฏิบัติที่ 3
หนวยตรวจสอบภายในควรอยูในโครงสรางการแบงสวนงานของหนวยรับตรวจอยางเปน

ทางการ  และมีสถานภาพสูงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่  โดยใหข้ึนตรงตอผูรับตรวจหรือมี
สายการบังคับบัญชาตามที่กระทรวงการคลังหรือผูมีอ ํานาจตามกฎหมายก ําหนด และผูรับตรวจจะมอบ
หมายใหผูอื่นควบคุมดูแลและปกครองบังคับบัญชาแทนไมได  และจะแตงต้ังใหหัวหนาหนวยตรวจสอบ
ภายในไปรักษาการในตํ าแหนงอ่ืน   หรือแตงต้ังผูอ่ืนมารักษาการในตํ าแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภาย
ใน
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ในขณะเดียวกันไมได  และหนวยรับตรวจควรจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ี
ของหนวยตรวจสอบภายในอยางเหมาะสมกับปริมาณงาน และความซับซอนของกิจกรรมดานตาง ๆ  ของ
หนวยรับตรวจ  โดยผูปฏิบัติหนาที่ของหนวยตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานเต็มเวลาและไมควรไปชวย
ปฏิบัติงานอื่นใดที่ไมใชงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน

กรณีหนวยรับตรวจซึ่งไมไดรับการจัดสรรอัตรากํ าลังดานการตรวจสอบภายในหรือไดรับ 
แตไมเพียงพอ ถามีเหตุผลความจ ําเปนและมีประโยชนคุมคาที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบภายใน หนวยรับ
ตรวจอาจมอบหมายบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหท ําหนาท่ีตรวจสอบภายในตามท่ีเห็นควร โดย
บุคลากรดังกลาวตองมีหนาท่ีความรับผิดชอบโดยตรงและตองปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเต็มเวลา

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีความจํ าเปนตองอาศัยบุคคลภายนอกหรือผูเชี่ยวชาญ   
ที่มีความรูความสามารถเฉพาะดาน หนวยรับตรวจอาจแตงต้ังผูท่ีเหมาะสม  หรือจางผูเช่ียวชาญจากภายนอก
แลวแตกรณี  ทั้งนี ้  ตองไมขัดกับระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ  และหนวยรับตรวจควรก ําหนดใหมี
การจัดทํ าขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจางผูเชี่ยวชาญ (Terms of Reference)  หรือกํ าหนดคํ าสั่งแตงตั้ง
บุคคลภายนอกในลักษณะที่สอดคลองกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ไมวาในกรณีใด  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตองไมขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม
หรือประโยชนทางราชการ  หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี

แนวทางปฏิบัติที่ 4
ผูตรวจสอบภายในตองมีความเปนอิสระจากกิจกรรมที่ตรวจสอบ โดยมีสถานภาพที่

สามารถปฏิบัติงานที่ได  รับมอบหมายอยางเป นอิสระตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและให                
ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน  ปราศจากอคติและมีความเปนกลาง

ผูตรวจสอบภายในควรอยูในสถานะที่สามารถปฏิบัติงานโดยปราศจากความมีอคติและ
การแทรกแซงจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหนวยงานใดหนวยงานหน่ึง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
และไมควรปฏิบัติงานตรวจสอบในหนวยงานหรือกิจกรรมท่ีตนเคยปฏิบัติมากอน อันจะท ําใหหรืออาจทํ า
ใหเสียความเปนกลางในการแสดงความเห็น หรืออาจมีการขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือ
ประโยชนทางราชการ  หรือกระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที ่ ยกเวนเปนงานใหคํ าแนะนํ า
ปรึกษา
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หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายในตองแจงผูบังคับบัญชาระดับสูง    
ขึ้นไป และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถาม)ี ทันทีที่ทราบ หรือสงสัยวาตนเองขาดหรือสงสัยวาขาดความเปน
กลางในงานตรวจสอบภายในท่ีไดรับมอบหมายอันเน่ืองมาจากการขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือ
ประโยชนทางราชการ  หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี

ทั้งนี ้  ผูรับตรวจไมควรก ําหนดใหหนวยตรวจสอบภายในมีอํ านาจสั่งการในเชิงการบริหาร
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นอยางเปนกลาง

แนวทางปฏิบัติที่ 5
ผูตรวจสอบภายในมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอ

ของมาตรการควบคุมภายในที่ฝายบริหารก ําหนดเพือ่ปองกันหรือลดโอกาสการเกิดการทุจริต  ทั้งนี้  ฝาย
บริหารของหนวยรับตรวจเปนผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงตอการบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการทุจริต

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพไมสามารถใหหลักประกันวาจะคน
พบการทุจริต ผูตรวจสอบภายในไมควรมีหนาท่ีรับผิดชอบในการปองกันหรือคนหาการทุจริต แตควรใช
วิจารณญาณในการปฏิบัติงานของตนที่จะสามารถบงชี้ความเสี่ยงตอความเสียหายของการทุจริตที่อาจเกิด
ข้ึนได ดังน้ี

5.1 ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาและใหความ
สํ าคัญเปนพิเศษกับจุดออนที่มีสาระส ําคัญที่ตรวจพบจากระบบการควบคุมภายในนั้นวามีความเสี่ยงที่จะเกิด
ทุจริตหรือขอผิดพลาดหรือไม

5.2 ในการสอบทานกจิกรรมท่ีตรวจสอบ  ผูตรวจสอบภายในควรต่ืนตัวและตระหนักถงึ
โอกาสที่อาจเกิดการทุจริต  ซึ่งรวมถึงการใหคํ าแนะนํ าท่ีมีประโยชนแกฝายบริหารเพ่ือปองกันการทุจริต

5.3 ผูตรวจสอบภายในสามารถเปนสวนหนึ่งของทีมงานการตรวจสอบทุจริต ซึ่งอาจหมาย
รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตท่ีเกิดแลว  หรือการทุจริตที่ยังเปนที่สงสัยอยู

การปองกันและคนหาการทุจริตเปนงานที่หนวยตรวจสอบภายในชวยฝายบริหาร เพ่ือให
การดํ าเนินงานบรรลุวัตถุประสงคโดยไมมีการทุจริตเปนอุปสรรค  ดังน้ัน  การวางแผนอยางระมัดระวัง
รอบคอบ ตลอดจนการจัดล ําดับความส ําคัญของกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ จึงเปนสิ่งส ําคัญส ําหรับผูตรวจสอบ
ภายใน  หนวยตรวจสอบภายในจ ําเปนตองประสานงานกับฝายบริหารอยางใกลชิด และฝายบริหารตอง
เห็นความสํ าคัญโดยสนับสนุนทรัพยากรที่จ ําเปนในการท ําการตรวจสอบน้ัน



-5-

ทั้งนี ้  ฝายบริหารควรดํ าเนินการใหหัวหนวยตรวจสอบภายในไดรับขอมูลเกี่ยวกับการ
ทุจริตโดยไมชักชา  เพ่ือใหหนวยตรวจสอบภายในประเมินการบริหารความเส่ียง  การควบคุม  และการ
กํ ากับดูแลท่ีมอียูวาเพียงพอหรือไม  และ/หรือเพ่ือวางแผนการตรวจสอบใหสามารถพบหรือลดโอกาสการ
ทุจริต และเพื่อใหคํ าแนะนํ าฝายบริหารเกีย่วกบัการตรวจสอบในรายละเอียดและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน
แนวทางปฏิบัติที่ 6

หนวยรับตรวจที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนส ําคัญในการปฏิบัติงานหรือบริหารงาน
ควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายในซึ่งมีความรู ความสามารถอยางเพียงพอท่ีจะตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหสามารถประเมินและใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การควบคุม  และการก ํากับดูแลไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชน

การปฏิบัติหนาที่การตรวจสอบภายใน
แนวทางปฏิบัติที่ 7

ผู ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปฏิบัติที่กํ าหนดในจริยธรรมของ        
ผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความมีจุดยืนที่มั่นคง  ความเท่ียงธรรม  การรักษาความลับ  และความสามารถใน
การปฏิบัติหนาที ่  เพื่อเปนหลักประกันความมั่นใจในความเที่ยงธรรม และการใหค ําแนะนํ าปรึกษาที่มี
คุณภาพ

แนวทางปฏิบัติที่  8
หนวยรับตรวจควรจัดใหมีเอกสารท่ีเขียนข้ึนอยางเปนทางการ  เพื่อกํ าหนดวัตถุประสงค

อํ านาจหนาที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน  เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับของหนวยรับตรวจมี
ความเขาใจอันดีตอการจัดใหมีหนวยตรวจสอบภายใน  รวมท้ังอํ านาจหนาท่ีของหนวยตรวจสอบภายใน

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรจัดทํ าและเสนอเอกสารขางตนของหนวยตรวจสอบ
ภายในตอผูรับตรวจ เพ่ือพิจารณาอนุมัติดวยความเห็นชอบของผูกํ ากับดูแล หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
(ถาม)ี ทั้งนี ้  ควรมีการสื่อสารเอกสารดังกลาวใหบุคลากรทุกระดับของหนวยรับตรวจทราบทั่วกัน โดย
เอกสารนั้นควรมีสาระส ําคัญอยางนอย ดังน้ี

1. วัตถุประสงค  และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน และ
2. สายการบังคับบัญชา  อํ านาจหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบภายใน
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                            เอกสารดังกลาวควรระบุถึงการใหอํ านาจหนาที่หนวยตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
1. การเขาถึงและติดตอสื่อสารโดยตรงกับบุคลากรของหนวยรับตรวจ
2. การเขาถึงขอมูลและแฟมขอมูลตาง ๆ ของหนวยรับตรวจ รวมถึงขอมูลดานการ
บริหาร และรายงานการประชุมของฝายบริหาร

3. การตรวจสอบกิจกรรมและสวนงานตาง ๆ ของหนวยรับตรวจ
4. การปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามที่ไดรับมอบหมายจาก        
ผูรับตรวจ

แนวทางปฏิบัติที่ 9
                            กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหมายรวมถึงการจัดท ําแผนการตรวจสอบ การ
ตรวจสอบ การวิเคราะหและประเมินขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบ  การรายงานผลการตรวจสอบ และการ
ติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน
                           ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบภายใน ตามกระบวนการปฏิบัติงาน
ดังกลาว โดยทั่วไปครอบคลุมถึงการตรวจสอบและการประเมินผลส ําเร็จทุกกิจกรรมในหนวยรับตรวจ
การตรวจสอบภายในจึงสามารถกระท ําไดเปน 3 ประเภทหลัก คือ (1) การตรวจสอบดานการดํ าเนินงาน
(2) การตรวจสอบดานการเงิน และ  (3) การตรวจสอบดานการปฏิบัติตามขอกํ าหนด

การตรวจสอบภายใน จึงไมควรเนนการตรวจสอบประเภทใดประเภทหน่ึงโดยเฉพาะ แต
ควรเลือกประเภทของการตรวจสอบที่เหมาะสมที่สุด  โดยขึ้นอยูกับวัตถุประสงคการตรวจสอบของหนวย
รับตรวจที่ก ําหนดไวในเอกสารตามที่กลาวไวในแนวทางปฏิบัติที่ 8 และความเสี่ยงที่มีนัยส ําคัญตอการ
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจที่เปนผลจากการประเมินการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการ
กํ ากับดูแล

การประเมินการบริหารความเส่ียง  การควบคุม  และการกํ ากับดูแล  อาจกระทํ าไดดังนี้
1. การบริหารความเส่ียง
กระทํ าไดโดยการประเมินการระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง  การจัดการ

ความเสี่ยงที่มีนัยส ําคัญ  เพื่อใหขอเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ใหมีประสิทธิภาพ
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2. การควบคุม
กระท ําไดโดยการประเมินประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการควบคุม  และ

สงเสริมใหมีการปรับปรุงการควบคุมอยางตอเน่ือง
3. การกํ ากับดูแล
กระทํ าไดโดยการประเมินและปรับปรุงกระบวนการก ํากับดูแลใหดีขึ้น โดย
- การกํ าหนดเปาหมายของการดํ าเนินงานของหนวยรับตรวจ และสื่อสารใหผูที่
เก่ียวของทราบ

- การติดตามผลส ําเร็จตามเปาหมายที่ก ําหนด
- การใหความมั่นใจวา บุคลากรของหนวยรับตรวจมีความรับผิดชอบตอผลการ
ตัดสนิใจ และผลการปฏิบัติหนาที่ และ

- การรักษาไวซึ่งคุณคา  หรือผลประโยชนของหนวยรับตรวจและผูท่ีเก่ียวของ

_____________________________________


