
 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน 
พ.ศ.2546 

______________ 

  โดยท่ีสมควรกําหนดระเบียบวาดวยการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน เพ่ือใหหนวย
รับตรวจนําไปใชเปนแนวทางในการจัดใหมีการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอันจะ
สงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงานและการใชจายเงินและทรัพยสินของประเทศชาติโดยรวม 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 15 (3) (ก)  แหงพระราชบัญญัติประกอบ    
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2542  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจึงออกระเบียบไว        
ดังตอไปนี ้
  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา  "ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาท่ี
ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546" 
  ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศใน      
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ระเบียบหรือขอบังคับใดท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ 3  ในระเบียบนี ้
  "หนวยรับตรวจ"  หมายความวา  
  (1)  กระทรวง  ทบวง  กรม  สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเปน กระทรวง ทบวง 
หรือกรม 

(2) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค 
(3) หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น 
(4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 
(5) หนวยงานอื่นของรัฐ 
(6) หนวยงานท่ีไดรับเงินอุดหนุน  หรือกิจการท่ีไดรับเงินหรือทรัพยสินลงทุนจากหนวย

รับตรวจ  ตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) 
(7) หนวยงานอื่นใดหรือกิจการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐท่ีมีกฎหมายกําหนดให       

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ 
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"หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น"  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล   
องคการบริหารสวนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมาย
จัดต้ังข้ึน 
  "ผูกํากับดูแล"  หมายความวา  บุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแล
หรือบังคับบัญชาผูรับตรวจหรือหนวยรับตรวจ 
  "ผูรับตรวจ"  หมายความวา  หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานผูรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 
  "ฝายบริหาร"  หมายความวา  ผูรับตรวจ  หรือผูบริหารทุกระดับของหนวยรับตรวจ 
  "คณะกรรมการตรวจสอบ"        หมายความวา         คณะบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังจาก
คณะรัฐมนตรี  หรือผูมีอํานาจตามท่ีกฎหมายกําหนด  ใหมหีนาท่ีกํากับดูแลการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในของหนวยรับตรวจ 
  "การตรวจสอบภายใน"  หมายความวา  กิจกรรมท่ีดําเนินการอยางเปนอิสระและเปนกลาง
ท่ีหนวยรับตรวจจัดใหมีข้ึนเพ่ือใหเกิดความม่ันใจและใหคําแนะนําปรึกษาเพ่ือเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการ
ดําเนินงาน  การตรวจสอบภายในชวยใหหนวยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด  โดยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ
และมีระเบียบแบบแผนท่ีดี 
  "หนวยตรวจสอบภายใน"  หมายความวา  หนวยงานของหนวยรับตรวจท่ีตั้งขึ้นมาเพื่อ
ดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 
  "หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน" หมายความวา ผูดํารงตําแหนงสูงสุดของหนวย        
ตรวจสอบภายในท่ีไดรับการแตงต้ังโดยผูรับตรวจหรือผูมีอํานาจตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  "ผูตรวจสอบภายใน"  หมายความวา  ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวย         
รับตรวจ  หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ทําหนาท่ีเชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน 
  ขอ 4 ใหหนวยรับตรวจนําแนวทางปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจสอบภายในทายระเบียบนี้ไป
ใชเพ่ือใหการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ขอ 5 ใหหนวยรับตรวจสงสําเนาแผนการตรวจสอบประจําปและแผนการตรวจสอบเฉพาะ
กรณีของหนวยตรวจสอบภายในท่ีไดรับการอนุมัติแลว ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายในสามสิบวัน
นับจากวันที่ไดรับอนุมัติ  เวนแตสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะขอใหดําเนินการเปนอยางอื่น 
  ขอ 6  ใหหนวยรับตรวจสงสําเนารายงานผลการตรวจของผูตรวจสอบภายในและของ
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีขอตรวจพบท่ีสําคัญ  และเกิดความเสียหายหรืออาจเกิดความเสียหายให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายในสิบหาวันนับจากวันท่ีผูรับตรวจไดรับรายงานผลการตรวจ 
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  ขอ 7  ใหผูรับตรวจกํากับดูแลใหหนวยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการ
ตรวจสอบภายในตามท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินขอความรวมมือ  หากมีปญหาหรือขอขัดของในการ   
ปฏิบัติงานใหชี้แจงเหตุผลตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 
  ขอ 8 ใหผูรับตรวจกําหนดใหผูตรวจสอบภายในเปนผูตรวจสอบการจัดวางระบบการ  
ควบคุมภายในของหนวยรับตรวจใหสอดคลองกับมาตรฐานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินกําหนด 
  ขอ 9  ในกรณีหนวยรับตรวจ  ไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได  ใหหนวยรับตรวจขอทํา
ความตกลงกับคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
  ขอ 10  ในกรณีหนวยรับตรวจ  มีเจตนาหรือละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือตาม   
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยไมมีเหตุอัน      
สมควร  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจเสนอขอสังเกตและความเห็นพรอมท้ังพฤติการณของ
หนวยรับตรวจใหกระทรวงเจาสังกัด  หรือผูบังคับบัญชา  หรือผูกํากับดูแล แลวแตกรณี เพ่ือกําหนด     
มาตรการท่ีจําเปนใหหนวยรับตรวจไปปฏิบัติ 
  ในกรณีกระทรวงเจาสังกัด  หรือผูบังคับบัญชา  หรือผูกํากับดูแล  ไมดําเนินการตาม      
วรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจรายงานตอประธานรัฐสภา
เพ่ือแจงไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาท่ีเกี่ยวของเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี  รวมท้ังแจง
ไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปของรัฐสภา เพ่ือประกอบการพิจารณาราง    
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  หรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
  ขอ 11  ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินรักษาการตามระเบียบนี้  และคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการบังคับใชระเบียบนี ้
  ในกรณีมีเหตุอันสมควร  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอาจยกเวนหรือผอนผันการ
ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได 
 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ  พ.ศ.2546 
                         ปญญา  ตันติยวรงค 
              ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 
 
                        ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    เลม 120    ตอนที่  25 ก.    วันท่ี  24   มีนาคม  2546 



 
แนวทางปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน 

 
  การปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจสอบภายในควรเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน   
ดังนี ้
  (1)   ผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ   
จริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการท่ีกําหนดในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ      
ตรวจสอบภายในของสวนราชการ  ที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง 
  (2)  ผูตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ  กระทรวงกลาโหม  หนวยงานของราชการสวน
ทองถิ่น  และของหนวยรับตรวจอื่น  ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในตามท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบวาดวยการตรวจสอบภายในท่ีออกโดยหนวยงานเจาสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลในระดับ
กระทรวงหรือเทียบเทา 
  กรณีระเบียบวาดวยการตรวจสอบภายใน ตาม (1) และ (2)  มิไดกําหนดใหปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการตรวจสอบใด  ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในท่ีเผยแพร
โดยสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย  หรือ Standards for the Professional Practice of  Internal 
Auditing ท่ีกําหนดโดย The  Institute of Internal  Auditors (llA) ฉบับลาสุด 

ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 
แนวทางปฏิบัติท่ี 1 
  ผูกํากับดูแลมีหนาท่ีรับผิดชอบสูงสุดในการทําใหเกิดความมั่นใจวา ฝายบริหารไดจัดใหมี
และดํารงรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายใน  ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน 
  ฝายบริหารมีหนาที่รับผิดชอบจัดใหมีและดํารงไวซึ่งระบบการควบคุมภายในตาม       
มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  รวมท้ังพิจารณาวินิจฉัยขอตรวจ
พบและขอเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน เพ่ือสั่งการใหผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการตามความเหมาะสมและทันเวลา 
  ท้ังนี้เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยตรวจสอบภายในมีประสิทธิผลอยางมี               
ประสิทธิภาพ 
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แนวทางปฏิบัติท่ี 2 
  หนวยตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและ
การกํากับดูแล  เพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงาน  และชวยใหหนวยรับตรวจสามารถประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  กระบวนการควบคุม และกระบวนการกํากับดูแล 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคที่หนวยรับตรวจกําหนด 

  ขอบเขตของการตรวจสอบภายในโดยท่ัวไปรวมถึง 
  2.1 การสอบทานและประเมินการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการกํากับดูแลของ
หนวยรับตรวจ  ซึ่งครอบคลุมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิด : 
    (1)  ความม่ันใจวาการดําเนินงาน   หรือการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัดมี          
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
      (2)   ความม่ันใจในความถูกตองครบถวน  และนาเชื่อถือของขอมูลการเงิน และการ
ดําเนินงาน  
                                  (3)  การดูแลรักษาทรัพยสินและผลประโยชนของหนวยรับตรวจมิใหเกิดการสูญเสีย 
การเสียหาย  รวมทั้งการเสียหายจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
         (4)    ความมั่นใจวามีการปฏิบัติตามนโยบาย  วิธีปฏิบัติงาน  กฎหมาย  ระเบียบ และ
ขอบังคับ 
                                   (5)   การเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการกํากับ    
ดูแลอยางตอเนื่อง 
  2.2  การสอบทานและติดตามแผนการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงาน เพื่อชวยใหหนวย
รับตรวจเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 
  2.3  การใหความสําคัญเปนกรณีพิเศษกับสภาพแวดลอมของความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางมีนัยสําคัญ  ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการกํากับดูแล 

แนวทางปฏิบัติท่ี 3 
  หนวยตรวจสอบภายในควรอยูในโครงสรางการแบงสวนงานของหนวยรับตรวจอยางเปน
ทางการ  และมีสถานภาพสูงพอท่ีจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่  โดยใหข้ึนตรงตอผูรับตรวจหรือมี
สายการบังคับบัญชาตามท่ีกระทรวงการคลังหรือผูมีอํานาจตามกฎหมายกําหนด และผูรับตรวจจะ
มอบหมายใหผูอื่นควบคุมดูแลและปกครองบังคับบัญชาแทนไมได  และจะแตงต้ังใหหัวหนาหนวย
ตรวจสอบภายในไปรักษาการในตําแหนงอื่น   หรือแตงตั้งผูอื่นมารักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวย
ตรวจสอบภายใน     
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ในขณะเดียวกันไมได  และหนวยรับตรวจควรจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ี
ของหนวยตรวจสอบภายในอยางเหมาะสมกับปริมาณงาน และความซับซอนของกิจกรรมดานตาง ๆ  ของ
หนวยรับตรวจ  โดยผูปฏิบัติหนาท่ีของหนวยตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานเต็มเวลาและไมควรไปชวย
ปฏิบัติงานอื่นใดท่ีไมใชงานท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพและ     
ประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน 

  กรณีหนวยรับตรวจซึ่งไมไดรับการจัดสรรอัตรากําลังดานการตรวจสอบภายในหรือไดรับ 
แตไมเพียงพอ ถามีเหตุผลความจําเปนและมีประโยชนคุมคาท่ีตองจัดใหมีผูตรวจสอบภายใน หนวยรับ
ตรวจอาจมอบหมายบุคลากรภายในท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใหทําหนาท่ีตรวจสอบภายในตามท่ีเห็นควร โดย
บุคลากรดังกลาวตองมีหนาท่ีความรับผิดชอบโดยตรงและตองปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเต็มเวลา 

  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีมีความจําเปนตองอาศัยบุคคลภายนอกหรือผูเชี่ยวชาญ   
ท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะดาน หนวยรับตรวจอาจแตงตั้งผูท่ีเหมาะสม  หรือจางผูเชี่ยวชาญจากภายนอก
แลวแตกรณี  ทั้งนี้  ตองไมขัดกับระเบียบของทางราชการท่ีเกี่ยวของ  และหนวยรับตรวจควรกําหนดใหมี
การจัดทําขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจางผูเชี่ยวชาญ (Terms of Reference)  หรือกําหนดคําสั่งแตงต้ัง
บุคคลภายนอกในลักษณะท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
  ไมวาในกรณีใด  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตองไมขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม
หรือประโยชนทางราชการ  หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี 

แนวทางปฏิบัติท่ี 4 
  ผูตรวจสอบภายในตองมีความเปนอิสระจากกิจกรรมท่ีตรวจสอบ โดยมีสถานภาพท่ี
สามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนอิสระตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและให                
ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน  ปราศจากอคติและมีความเปนกลาง 
  ผูตรวจสอบภายในควรอยูในสถานะท่ีสามารถปฏิบัติงานโดยปราศจากความมีอคติและ
การแทรกแซงจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึง่ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
และไมควรปฏิบัติงานตรวจสอบในหนวยงานหรือกิจกรรมท่ีตนเคยปฏิบัติมากอน อันจะทําใหหรืออาจทํา
ใหเสียความเปนกลางในการแสดงความเห็น หรืออาจมีการขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือ
ประโยชนทางราชการ  หรือกระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบติัหนาที่ ยกเวนเปนงานใหคําแนะนํา
ปรึกษา 
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  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายในตองแจงผูบังคับบัญชาระดับสูง    
ข้ึนไป และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) ทันทีที่ทราบ หรือสงสัยวาตนเองขาดหรือสงสัยวาขาดความเปน
กลางในงานตรวจสอบภายในที่ไดรับมอบหมายอนัเนื่องมาจากการขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือ
ประโยชนทางราชการ  หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที ่
  ท้ังนี้  ผูรับตรวจไมควรกําหนดใหหนวยตรวจสอบภายในมีอํานาจสั่งการในเชิงการบริหาร
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นอยางเปนกลาง 

แนวทางปฏิบัติท่ี 5 
  ผูตรวจสอบภายในมีบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอ
ของมาตรการควบคุมภายในท่ีฝายบริหารกําหนดเพ่ือปองกันหรือลดโอกาสการเกิดการทุจริต  ท้ังนี้  ฝาย
บริหารของหนวยรับตรวจเปนผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงตอการบริหารความเสีย่งเกี่ยวกับการทุจริต 
  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพไมสามารถใหหลักประกันวาจะ
คนพบการทุจริต ผูตรวจสอบภายในไมควรมีหนาที่รับผิดชอบในการปองกันหรือคนหาการทุจริต แตควร
ใชวิจารณญาณในการปฏิบัติงานของตนท่ีจะสามารถบงชี้ความเสี่ยงตอความเสียหายของการทุจริตท่ีอาจ
เกิดข้ึนได ดังนี ้
  5.1 ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาและให
ความสําคัญเปนพิเศษกับจุดออนท่ีมีสาระสําคัญท่ีตรวจพบจากระบบการควบคุมภายในนั้นวามีความเสี่ยงท่ี
จะเกิดทุจริตหรือขอผิดพลาดหรือไม 
  5.2 ในการสอบทานกิจกรรมท่ีตรวจสอบ  ผูตรวจสอบภายในควรต่ืนตัวและตระหนักถึง
โอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริต  ซึ่งรวมถึงการใหคําแนะนําท่ีมีประโยชนแกฝายบริหารเพ่ือปองกันการทุจริต 
  5.3 ผูตรวจสอบภายในสามารถเปนสวนหนึ่งของทีมงานการตรวจสอบทุจริต ซึ่งอาจหมาย
รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตท่ีเกดิแลว  หรือการทุจริตท่ียังเปนท่ีสงสัยอยู 
  การปองกันและคนหาการทุจริตเปนงานท่ีหนวยตรวจสอบภายในชวยฝายบริหาร เพ่ือให
การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคโดยไมมีการทุจริตเปนอุปสรรค  ดังนั้น  การวางแผนอยางระมัดระวัง   
รอบคอบ ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญของกจิกรรมที่จะตรวจสอบ จึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูตรวจสอบ
ภายใน  หนวยตรวจสอบภายในจําเปนตองประสานงานกับฝายบริหารอยางใกลชิด และฝายบริหารตอง   
เห็นความสําคัญโดยสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนในการทําการตรวจสอบนั้น 
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  ท้ังนี้  ฝายบริหารควรดําเนินการใหหัวหนวยตรวจสอบภายในไดรับขอมูลเกี่ยวกับการ
ทุจริตโดยไมชักชา  เพ่ือใหหนวยตรวจสอบภายในประเมินการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการ
กํากับดูแลท่ีมีอยูวาเพียงพอหรือไม  และ/หรือเพ่ือวางแผนการตรวจสอบใหสามารถพบหรือลดโอกาสการ
ทุจริต และเพื่อใหคําแนะนําฝายบริหารเกี่ยวกับการตรวจสอบในรายละเอียดและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 
แนวทางปฏิบัติท่ี 6 
  หนวยรับตรวจท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนสําคัญในการปฏิบัติงานหรือบริหารงาน
ควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายในซึ่งมีความรู ความสามารถอยางเพียงพอท่ีจะตรวจสอบระบบเทคโนโลยี    
สารสนเทศ เพ่ือใหสามารถประเมินและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุม  และการกํากับดูแลไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชน 
 

การปฏิบัติหนาที่การตรวจสอบภายใน 
แนวทางปฏิบัติท่ี 7 
  ผูตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปฏิบัติท่ีกําหนดในจริยธรรมของ        
ผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความมีจุดยืนท่ีม่ันคง  ความเที่ยงธรรม  การรักษาความลับ  และความสามารถใน
การปฏิบัติหนาท่ี  เพ่ือเปนหลักประกันความม่ันใจในความเที่ยงธรรม และการใหคําแนะนําปรึกษาที่มี     
คุณภาพ 

แนวทางปฏิบัติท่ี  8 
  หนวยรับตรวจควรจัดใหมีเอกสารท่ีเขียนขึ้นอยางเปนทางการ  เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค  
อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน  เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับของหนวยรับตรวจมี
ความเขาใจอันดีตอการจัดใหมีหนวยตรวจสอบภายใน  รวมท้ังอํานาจหนาท่ีของหนวยตรวจสอบภายใน 
  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรจัดทําและเสนอเอกสารขางตนของหนวยตรวจสอบ
ภายในตอผูรับตรวจ เพ่ือพิจารณาอนุมัติดวยความเห็นชอบของผูกํากับดูแล หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
(ถามี) ท้ังนี้  ควรมีการสื่อสารเอกสารดังกลาวใหบุคลากรทุกระดับของหนวยรับตรวจทราบท่ัวกัน โดย      
เอกสารนั้นควรมีสาระสําคัญอยางนอย ดังนี ้

1. วัตถุประสงค  และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน และ 
2. สายการบังคับบัญชา  อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบภายใน    
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                            เอกสารดังกลาวควรระบุถึงการใหอํานาจหนาที่หนวยตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ 

1. การเขาถึงและติดตอสื่อสารโดยตรงกับบุคลากรของหนวยรับตรวจ 
2. การเขาถึงขอมูลและแฟมขอมูลตาง ๆ ของหนวยรับตรวจ รวมถึงขอมูลดานการ

บริหาร และรายงานการประชุมของฝายบริหาร 
3. การตรวจสอบกิจกรรมและสวนงานตาง ๆ ของหนวยรับตรวจ 
4. การปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามท่ีไดรับมอบหมายจาก        

ผูรับตรวจ 

แนวทางปฏิบัติท่ี 9 
                            กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหมายรวมถึงการจัดทําแผนการตรวจสอบ การ
ตรวจสอบ การวิเคราะหและประเมินขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบ  การรายงานผลการตรวจสอบ และการ
ติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน 
                           ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบภายใน ตามกระบวนการปฏิบัติงาน       
ดังกลาว โดยท่ัวไปครอบคลุมถึงการตรวจสอบและการประเมินผลสําเร็จทุกกิจกรรมในหนวยรับตรวจ    
การตรวจสอบภายในจึงสามารถกระทําไดเปน 3 ประเภทหลัก คือ (1) การตรวจสอบดานการดําเนินงาน 
(2) การตรวจสอบดานการเงิน และ  (3) การตรวจสอบดานการปฏิบัติตามขอกําหนด   
 การตรวจสอบภายใน จึงไมควรเนนการตรวจสอบประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ แต
ควรเลือกประเภทของการตรวจสอบที่เหมาะสมที่สุด  โดยข้ึนอยูกับวัตถุประสงคการตรวจสอบของหนวย
รับตรวจท่ีกําหนดไวในเอกสารตามท่ีกลาวไวในแนวทางปฏิบัติท่ี 8 และความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญตอการ
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจท่ีเปนผลจากการประเมินการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการ
กํากับดูแล 
 การประเมินการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการกํากับดูแล  อาจกระทําไดดังนี ้

1. การบริหารความเส่ียง 
กระทําไดโดยการประเมินการระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง  การจัดการ

ความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ  เพ่ือใหขอเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ใหมีประสิทธิภาพ 
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2. การควบคุม 
กระทําไดโดยการประเมินประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการควบคุม  และ       

สงเสริมใหมีการปรับปรุงการควบคุมอยางตอเนื่อง 
3. การกํากับดูแล 

กระทําไดโดยการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแลใหดีข้ึน โดย 
- การกําหนดเปาหมายของการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ และสื่อสารใหผูท่ี     

เกี่ยวของทราบ  
- การติดตามผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด 
- การใหความม่ันใจวา บุคลากรของหนวยรับตรวจมีความรับผิดชอบตอผลการ   

ตัดสินใจ และผลการปฏิบัติหนาท่ี และ 
- การรักษาไวซึ่งคุณคา  หรือผลประโยชนของหนวยรับตรวจและผูท่ีเกี่ยวของ 

_____________________________________ 
   


