ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน
พ.ศ.2546
______________
โดยที่สมควรกําหนดระเบียบวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน เพือ่ ใหหนวย
รับตรวจนําไปใชเปนแนวทางในการจัดใหมีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอันจะ
สงผลใหเกิดประโยชนสงู สุดตอการดําเนินงานและการใชจายเงินและทรัพยสินของประเทศชาติโดยรวม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 15 (3) (ก) แหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2542
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจึงออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบตั หิ นาที่
ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546"
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ระเบียบหรือขอบังคับใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3 ในระเบียบนี้
"หนวยรับตรวจ" หมายความวา
(1) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ทีม่ ฐี านะเปน กระทรวง ทบวง
หรือกรม
(2) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค
(3) หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น
(4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
(5) หนวยงานอืน่ ของรัฐ
(6) หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุน หรือกิจการทีไ่ ดรบั เงินหรือทรัพยสนิ ลงทุนจากหนวย
รับตรวจ ตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5)
(7) หน ว ยงานอื่ น ใดหรื อ กิ จ การที่ ไ ด รั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ ที่ มี ก ฎหมายกํ าหนดให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูต รวจสอบ
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องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตัง้ ขึน้
"ผูกํากับดูแล" หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแล
หรือบังคับบัญชาผูร บั ตรวจหรือหนวยรับตรวจ
"ผูร บั ตรวจ" หมายความวา หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานผูร บั ผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ
"ฝายบริหาร" หมายความวา ผูร บั ตรวจ หรือผูบ ริหารทุกระดับของหนวยรับตรวจ
"คณะกรรมการตรวจสอบ" หมายความวา
คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะ
รัฐมนตรี หรือผูม อี ํานาจตามที่กฎหมายกําหนด ใหมีหนาที่กากั
ํ บดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในของหนวยรับตรวจ
"การตรวจสอบภายใน" หมายความวา กิจกรรมทีด่ ําเนินการอยางเปนอิสระและเปนกลาง
ที่หนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้นเพื่อใหเกิดความมั่นใจและใหคําแนะนําปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการ
ดําเนินงาน การตรวจสอบภายในชวยใหหนวยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงคที่กาหนด
ํ
โดยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ
และมีระเบียบแบบแผนที่ดี
"หนวยตรวจสอบภายใน" หมายความวา หนวยงานของหนวยรับตรวจทีต่ ง้ั ขึน้ มาเพือ่
ดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายใน
"หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน" หมายความวา ผูด ํารงตําแหนงสูงสุดของหนวย
ตรวจสอบภายในทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ โดยผูร บั ตรวจหรือผูม อี านาจตามที
ํ
่กฎหมายกําหนด
"ผูต รวจสอบภายใน" หมายความวา ผูด ํารงตําแหนงผูต รวจสอบภายในของหนวย
รับตรวจ หรือดํารงตําแหนงอืน่ ทีท่ ําหนาที่เชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน
ขอ 4 ใหหนวยรับตรวจนําแนวทางปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายในทายระเบียบนี้ไป
ใชเพื่อใหการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขอ 5 ใหหนวยรับตรวจสงสําเนาแผนการตรวจสอบประจําปและแผนการตรวจสอบเฉพาะ
กรณีของหนวยตรวจสอบภายในทีไ่ ดรบั การอนุมตั แิ ลว ใหสานั
ํ กงานการตรวจเงินแผนดินภายในสามสิบวัน
นับจากวันทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ เวนแตสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะขอใหดาเนิ
ํ นการเปนอยางอืน่
ขอ 6 ใหหนวยรับตรวจสงสําเนารายงานผลการตรวจของผูต รวจสอบภายในและของคณะ
กรรมการตรวจสอบที่มีขอตรวจพบที่สาคั
ํ ญ และเกิดความเสียหายหรืออาจเกิดความเสียหายใหสานั
ํ กงาน
การตรวจเงินแผนดินภายในสิบหาวันนับจากวันที่ผูรับตรวจไดรับรายงานผลการตรวจ
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สอบภายในตามที่สํ านักงานการตรวจเงินแผนดินขอความรวมมือ หากมีปญหาหรือขอขัดของในการ
ปฏิบัติงานใหชี้แจงเหตุผลตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพือ่ พิจารณาดําเนินการตอไป
ขอ 8 ใหผูรับตรวจกําหนดใหผูตรวจสอบภายในเปนผูตรวจสอบการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของหนวยรับตรวจใหสอดคลองกับมาตรฐานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินกําหนด
ขอ 9 ในกรณีหนวยรับตรวจ ไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหหนวยรับตรวจขอทํา
ความตกลงกับคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ขอ 10 ในกรณีหนวยรับตรวจ มีเจตนาหรือละเลยในการปฏิบตั ติ ามระเบียบนีห้ รือตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินหรือสํ านักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยไมมีเหตุอัน
สมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจเสนอขอสังเกตและความเห็นพรอมทั้งพฤติการณของ
หนวยรับตรวจใหกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบังคับบัญชา หรือผูก ํากับดูแล แลวแตกรณี เพื่อกําหนด
มาตรการทีจ่ าเป
ํ นใหหนวยรับตรวจไปปฏิบตั ิ
ในกรณีกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบังคับบัญชา หรือผูก ํากับดูแล ไมดาเนิ
ํ นการตาม
วรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจรายงานตอประธานรัฐสภา
เพื่อแจงไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ รวมทัง้ แจง
ไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจายประจํ าปของรัฐสภา เพื่อประกอบการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือรางพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายเพิม่ เติม
ขอ 11 ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินรักษาการตามระเบียบนี้ และคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินมีอานาจตี
ํ
ความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชระเบียบนี้
ในกรณีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอาจยกเวนหรือผอนผันการ
ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได

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

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 120 ตอนที่ 25 ก. วันที่ 24 มีนาคม 2546

แนวทางปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายในควรเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ดังนี้
(1) ผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริ ย ธรรมของผู  ต รวจสอบภายในของส ว นราชการที่ กํ าหนดในระเบีย บกระทรวงการคลั งวาดวยการ
ตรวจสอบภายในของสวนราชการ ที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง
(2) ผูตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ กระทรวงกลาโหม หนวยงานของราชการสวน
ทองถิ่น และของหนวยรับตรวจอืน่
ใหปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการตรวจสอบภายในตามทีก่ าหนดไว
ํ
ใน
ระเบียบวาดวยการตรวจสอบภายในที่ออกโดยหนวยงานเจาสังกัดหรือหนวยงานที่กํ ากับดูแลในระดับ
กระทรวงหรือเทียบเทา
กรณีระเบียบวาดวยการตรวจสอบภายใน ตาม (1) และ (2) มิไดกาหนดให
ํ
ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการตรวจสอบใด ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่เผยแพร
โดยสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย หรือ Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing ที่กําหนดโดย The Institute of Internal Auditors (llA) ฉบับลาสุด

ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
แนวทางปฏิบัติที่ 1
ผูกํากับดูแลมีหนาที่รับผิดชอบสูงสุดในการทําใหเกิดความมั่นใจวา ฝายบริหารไดจดั ใหมี
และดํารงรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
ํ
ตรวจเงินแผนดิน
ฝ า ยบริ ห ารมี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ให มี แ ละดํ ารงไว ซึ่ ง ระบบการควบคุ ม ภายในตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในที่กาหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงิ
ํ
นแผนดิน รวมทัง้ พิจารณาวินจิ ฉัยขอตรวจ
พบและขอเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบของผูต รวจสอบภายใน เพือ่ สัง่ การใหผรู บั ผิดชอบ ดําเนิน
การตามความเหมาะสมและทันเวลา
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องหน ว ยตรวจสอบภายในมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลอย า งมี
ประสิทธิภาพ
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หนวยตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการประเมินการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมและ
การกํากับดูแล เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงาน และชวยใหหนวยรับตรวจสามารถประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุม และกระบวนการกํากับดูแล
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่หนวยรับตรวจกําหนด
ขอบเขตของการตรวจสอบภายในโดยทัว่ ไปรวมถึง
2.1 การสอบทานและประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลของ
หนวยรับตรวจ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ เพือ่ ใหเกิด :
(1) ความมั่นใจวาการดําเนินงาน
หรือการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัดมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
(2) ความมั่นใจในความถูกตองครบถวน และนาเชื่อถือของขอมูลการเงิน และการ
ดําเนินงาน
(3) การดูแลรักษาทรัพยสินและผลประโยชนของหนวยรับตรวจมิใหเกิดการสูญเสีย
การเสียหาย รวมทั้งการเสียหายจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(4) ความมั่นใจวามีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับ
(5) การเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสีย่ ง การควบคุม และการกํากับ
ดูแลอยางตอเนือ่ ง
2.2 การสอบทานและติดตามแผนการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงาน เพือ่ ชวยใหหนวย
รับตรวจเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
2.3 การใหความสําคัญเปนกรณีพิเศษกับสภาพแวดลอมของความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการบริหารความเสีย่ ง การควบคุม และการกํากับดูแล
แนวทางปฏิบัติที่ 3
หนวยตรวจสอบภายในควรอยูในโครงสรางการแบงสวนงานของหนวยรับตรวจอยางเปน
ทางการ และมีสถานภาพสูงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ โดยใหขน้ึ ตรงตอผูร บั ตรวจหรือมี
สายการบังคับบัญชาตามที่กระทรวงการคลังหรือผูมีอานาจตามกฎหมายกํ
ํ
าหนด
และผูร บั ตรวจจะมอบ
หมายใหผูอื่นควบคุมดูแลและปกครองบังคับบัญชาแทนไมได และจะแตงตัง้ ใหหวั หนาหนวยตรวจสอบ
ภายในไปรักษาการในตําแหนงอืน่
หรือแตงตัง้ ผูอ น่ื มารักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภาย
ใน
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ของหนวยตรวจสอบภายในอยางเหมาะสมกับปริมาณงาน และความซับซอนของกิจกรรมดานตาง ๆ ของ
หนวยรับตรวจ โดยผูปฏิบัติหนาที่ของหนวยตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานเต็มเวลาและไมควรไปชวย
ปฏิบัติงานอื่นใดที่ไมใชงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน
กรณีหนวยรับตรวจซึ่งไมไดรับการจัดสรรอัตรากําลังดานการตรวจสอบภายในหรือไดรบั
แตไมเพียงพอ ถามีเหตุผลความจําเปนและมีประโยชนคุมคาที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบภายใน หนวยรับ
ตรวจอาจมอบหมายบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหทาหน
ํ าทีต่ รวจสอบภายในตามทีเ่ ห็นควร โดย
บุคลากรดังกลาวตองมีหนาทีค่ วามรับผิดชอบโดยตรงและตองปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในเต็มเวลา
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีความจํ าเปนตองอาศัยบุคคลภายนอกหรือผูเชี่ยวชาญ
ที่มีความรูความสามารถเฉพาะดาน หนวยรับตรวจอาจแตงตัง้ ผูท เ่ี หมาะสม หรือจางผูเ ชีย่ วชาญจากภายนอก
แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตองไมขัดกับระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ และหนวยรับตรวจควรกําหนดใหมี
การจัดทําขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจางผูเชี่ยวชาญ (Terms of Reference) หรือกําหนดคําสั่งแตงตั้ง
บุคคลภายนอกในลักษณะที่สอดคลองกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ไมวาในกรณีใด การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตองไมขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม
หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอสิ ระในการปฏิบตั หิ นาที่
แนวทางปฏิบัติที่ 4
ผูตรวจสอบภายในตองมีความเปนอิสระจากกิจกรรมที่ตรวจสอบ
โดยมีสถานภาพที่
สามารถปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด รั บ มอบหมายอย า งเป น อิ ส ระตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและให
ขอเสนอแนะทีเ่ ปนประโยชน ปราศจากอคติและมีความเปนกลาง
ผูตรวจสอบภายในควรอยูในสถานะที่สามารถปฏิบัติงานโดยปราศจากความมีอคติและ
การแทรกแซงจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึง่ ไมวา โดยทางตรงหรือทางออม
และไมควรปฏิบตั งิ านตรวจสอบในหนวยงานหรือกิจกรรมทีต่ นเคยปฏิบตั มิ ากอน อันจะทําใหหรืออาจทํา
ใหเสียความเปนกลางในการแสดงความเห็น หรืออาจมีการขัดหรือแยงตอประโยชนสว นรวม หรือ
ประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ ยกเวนเปนงานใหคําแนะนํา
ปรึกษา
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ขึ้นไป และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) ทันทีที่ทราบ หรือสงสัยวาตนเองขาดหรือสงสัยวาขาดความเปน
กลางในงานตรวจสอบภายในทีไ่ ดรบั มอบหมายอันเนือ่ งมาจากการขัดหรือแยงตอประโยชนสว นรวม หรือ
ประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอสิ ระในการปฏิบตั หิ นาที่
ทั้งนี้ ผูรับตรวจไมควรกําหนดใหหนวยตรวจสอบภายในมีอํานาจสั่งการในเชิงการบริหาร
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นอยางเปนกลาง
แนวทางปฏิบัติที่ 5
ผูตรวจสอบภายในมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอ
ของมาตรการควบคุมภายในที่ฝายบริหารกําหนดเพือ่ ปองกันหรือลดโอกาสการเกิดการทุจริต ทั้งนี้ ฝาย
บริหารของหนวยรับตรวจเปนผูท ม่ี หี นาทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงตอการบริหารความเสีย่ งเกีย่ วกับการทุจริต
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพไมสามารถใหหลักประกันวาจะคน
พบการทุจริต ผูตรวจสอบภายในไมควรมีหนาทีร่ บั ผิดชอบในการปองกันหรือคนหาการทุจริต แตควรใช
วิจารณญาณในการปฏิบัติงานของตนที่จะสามารถบงชี้ความเสี่ยงตอความเสียหายของการทุจริตที่อาจเกิด
ขึน้ ได ดังนี้
5.1 ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาและใหความ
สําคัญเปนพิเศษกับจุดออนที่มีสาระสําคัญที่ตรวจพบจากระบบการควบคุมภายในนั้นวามีความเสี่ยงที่จะเกิด
ทุจริตหรือขอผิดพลาดหรือไม
5.2 ในการสอบทานกิจกรรมทีต่ รวจสอบ ผูตรวจสอบภายในควรตืน่ ตัวและตระหนักถึง
โอกาสที่อาจเกิดการทุจริต ซึ่งรวมถึงการใหคําแนะนําทีม่ ปี ระโยชนแกฝา ยบริหารเพือ่ ปองกันการทุจริต
5.3 ผูตรวจสอบภายในสามารถเปนสวนหนึ่งของทีมงานการตรวจสอบทุจริต ซึ่งอาจหมาย
รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตทีเ่ กิดแลว หรือการทุจริตที่ยังเปนที่สงสัยอยู
การปองกันและคนหาการทุจริตเปนงานที่หนวยตรวจสอบภายในชวยฝายบริหาร เพือ่ ให
การดําเนินงานบรรลุวตั ถุประสงคโดยไมมกี ารทุจริตเปนอุปสรรค ดังนั้น การวางแผนอยางระมัดระวัง
รอบคอบ ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมทีจ่ ะตรวจสอบ จึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูต รวจสอบ
ภายใน หนวยตรวจสอบภายในจําเปนตองประสานงานกับฝายบริหารอยางใกลชิด และฝายบริหารตอง
เห็นความสําคัญโดยสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป
ํ นในการทําการตรวจสอบนัน้

-5ทั้งนี้
ฝายบริหารควรดําเนินการใหหัวหนวยตรวจสอบภายในไดรับขอมูลเกี่ยวกับการ
ทุจริตโดยไมชักชา เพือ่ ใหหนวยตรวจสอบภายในประเมินการบริหารความเสีย่ ง การควบคุม และการ
กํากับดูแลที่มอี ยูว า เพียงพอหรือไม และ/หรือเพือ่ วางแผนการตรวจสอบใหสามารถพบหรือลดโอกาสการ
ทุจริต และเพื่อใหคําแนะนําฝายบริหารเกีย่ วกับการตรวจสอบในรายละเอียดและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน
แนวทางปฏิบัติที่ 6
หนวยรับตรวจที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนสําคัญในการปฏิบตั งิ านหรือบริหารงาน
ควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายในซึ่งมีความรู
ความสามารถอยางเพียงพอทีจ่ ะตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหสามารถประเมินและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การควบคุม และการกํากับดูแลไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชน

การปฏิบัติหนาที่การตรวจสอบภายใน
แนวทางปฏิบัติที่ 7
ผู  ต รวจสอบภายในควรประพฤติ ป ฏิ บั ติตนตามหลั ก ปฏิ บั ติที่ กํ าหนดในจริย ธรรมของ
ผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความมีจุดยืนที่มั่นคง ความเทีย่ งธรรม การรักษาความลับ และความสามารถใน
การปฏิบัติหนาที่ เพื่อเปนหลักประกันความมั่นใจในความเที่ยงธรรม และการใหคาแนะนํ
ํ
าปรึกษาที่มี
คุณภาพ
แนวทางปฏิบัติที่ 8
หนวยรับตรวจควรจัดใหมเี อกสารทีเ่ ขียนขึน้ อยางเปนทางการ เพื่อกําหนดวัตถุประสงค
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน เพือ่ ใหบคุ ลากรทุกระดับของหนวยรับตรวจมี
ความเขาใจอันดีตอ การจัดใหมหี นวยตรวจสอบภายใน รวมทัง้ อํานาจหนาทีข่ องหนวยตรวจสอบภายใน
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรจัดทํ าและเสนอเอกสารขางตนของหนวยตรวจสอบ
ภายในตอผูรับตรวจ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ดิ ว ยความเห็นชอบของผูก ากั
ํ บดูแล หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
(ถามี) ทั้งนี้ ควรมีการสื่อสารเอกสารดังกลาวใหบุคลากรทุกระดับของหนวยรับตรวจทราบทั่วกัน โดย
เอกสารนั้นควรมีสาระสําคัญอยางนอย ดังนี้
1. วัตถุประสงค และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน และ
2. สายการบังคับบัญชา อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบภายใน
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1. การเขาถึงและติดตอสื่อสารโดยตรงกับบุคลากรของหนวยรับตรวจ
2. การเขาถึงขอมูลและแฟมขอมูลตาง ๆ ของหนวยรับตรวจ รวมถึงขอมูลดานการ
บริหาร และรายงานการประชุมของฝายบริหาร
3. การตรวจสอบกิจกรรมและสวนงานตาง ๆ ของหนวยรับตรวจ
4. การปฏิ บั ติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูร บั ตรวจ
แนวทางปฏิบัติที่ 9
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหมายรวมถึงการจัดทําแผนการตรวจสอบ การ
ตรวจสอบ การวิเคราะหและประเมินขอมูลทีไ่ ดจากการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ และการ
ติดตามผลการปฏิบตั ติ ามขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบภายใน
ตามกระบวนการปฏิบัติงาน
ดังกลาว
โดยทั่วไปครอบคลุมถึงการตรวจสอบและการประเมินผลสําเร็จทุกกิจกรรมในหนวยรับตรวจ
การตรวจสอบภายในจึงสามารถกระทําไดเปน 3 ประเภทหลัก คือ (1) การตรวจสอบดานการดําเนินงาน
(2) การตรวจสอบดานการเงิน และ (3) การตรวจสอบดานการปฏิบัติตามขอกําหนด
การตรวจสอบภายใน จึงไมควรเนนการตรวจสอบประเภทใดประเภทหนึง่ โดยเฉพาะ แต
ควรเลือกประเภทของการตรวจสอบที่เหมาะสมที่สุด โดยขึ้นอยูกับวัตถุประสงคการตรวจสอบของหนวย
รับตรวจที่กําหนดไวในเอกสารตามที่กลาวไวในแนวทางปฏิบัติที่ 8 และความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอการ
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจที่เปนผลจากการประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการ
กํากับดูแล
การประเมินการบริหารความเสีย่ ง การควบคุม และการกํากับดูแล อาจกระทําไดดังนี้
1. การบริหารความเสีย่ ง
กระทําไดโดยการประเมินการระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง การจัดการ
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ เพื่อใหขอเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ใหมีประสิทธิภาพ
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2. การควบคุม
กระทําไดโดยการประเมินประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการควบคุม และ
สงเสริมใหมกี ารปรับปรุงการควบคุมอยางตอเนือ่ ง
3. การกํากับดูแล
กระทําไดโดยการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแลใหดีขึ้น โดย
- การกําหนดเปาหมายของการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ และสื่อสารใหผูที่
เกีย่ วของทราบ
- การติดตามผลสําเร็จตามเปาหมายที่กาหนด
ํ
- การใหความมั่นใจวา บุคลากรของหนวยรับตรวจมีความรับผิดชอบตอผลการ
ตัดสินใจ และผลการปฏิบัติหนาที่ และ
- การรักษาไวซึ่งคุณคา หรือผลประโยชนของหนวยรับตรวจและผูท เ่ี กีย่ วของ
_____________________________________

