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บทนํา

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ เพื่อปรับเปลี่ยนระบบบริหารภาครัฐไปสู
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม     ซึ่งมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน    โดยใหความสําคัญกับ
ความมีประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล  และความประหยัดของการดําเนินงาน       สวนราชการ
จึงตองใหความสําคัญกับการวัดและประเมินผลงานเพื่อใหเกิดการแขงขันและพัฒนางานใน
ความรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น         รวมทั้งสามารถตอบแทนผล
สําเร็จจากการทํางานไดอยางเปนธรรมและมีความโปรงใส นั้น       ไดสงผลใหการตรวจสอบ
ภายในตองปรับตัวเองเพื่อใหสามารถตอบรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวในฐานะที่เปนเครื่องมือ
หรือผูชวยของผูบริหารในการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของสวนงานตางๆในหนวย
งาน  และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะทําใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลตาม    วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด     โดยขยายขอบเขตของการตรวจสอบ
ภายในจากการตรวจสอบความถูกตองในการใชจายเงินไปสูการตรวจสอบที่เนนประสิทธิภาพ
และผลสัมฤทธิ์ของงานเปนสําคัญ        แนวคิดและวิธีปฏิบัติจะเปลี่ยนไป       ลักษณะและ
ขอบเขตของงานตรวจสอบภายในจะขยายกวางและหลากหลายมากขึ้น           งานตรวจสอบ
ภายในในอนาคตคืองานบริการที่จะใหหลักประกันที่เที่ยงธรรมและคําปรึกษาที่เปยมดวยคุณคา
แกสวนราชการ   ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง   การควบคุมและการกํากับดูแลภายในสวนราชการอยางเปนระบบ  เพื่อใหการดําเนิน
งานของสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามที่มุงหวัง กรมบัญชี
กลางในฐานะที่เปนหนวยงานกลางที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลการตรวจสอบภายในของสวน
ราชการ    จึงไดปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่ใชอยูในปจจุบันใหสอดคลองกับ
แนวคิดดังกลาว     โดยเปลี่ยนเนื้อหาของมาตรฐานใหมีความเปนสากลมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ใชอางอิงกันในระดับสากล  คือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ( The Professional Practice Standards for
Internal Auditing ) ของสถาบันผูตรวจสอบภายใน ( The Institue of Internal Auditors : IIA )
และปจจุบัน  IIA  และ  IIA Research Foundation  ของสหรัฐอเมริกาไดปรับปรุงและแกไข
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบใหมใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณใน
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ปจจุบัน      โดยปรับเปลี่ยนคํานิยามของการตรวจสอบภายในใหม      ซึ่งเนนเรื่องการเปนหลัก
ประกันที่เที่ยงธรรมและการเปนที่ปรึกษาอิสระของผูบริหาร      ดังนั้นในการปรับปรุงมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในของสวนราชการฉบับที่ 1 ซึ่งเปนมาตรฐานทั่วไปจึงไดใชมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในดังกลาวเปนหลักโดยปรับใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมของทางราชการ

มาตรฐานการตรวจสอบภายในฉบับนี้จะประกอบดวยขอปฏบิตัหิลกั  ๆ ของการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบภายใน       โดยแยกเปน 2 สวน   คือ  มาตรฐานดานคุณสมบัติและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน    และเพื่อสะดวกตอการทําความเขาใจและนําไปใชตลอดจนการอางอิงและปรับปรุง
แกไขตอไป   จึงใหมีรหัสตัวเลขกํากับในแตละหมวดแตละหัวขอของมาตรฐาน   พรอมกับคํา
อธิบายถึงการนํามาตรฐานไปใชในงานบริการดานการใหหลักประกัน  งานบริการใหคําปรึกษา    
ดังนี้

• มาตรฐานดานคุณสมบัติ ( รหัสชุด 1000 )   เปนมาตรฐานที่กลาวถึงลักษณะของ
หนวยงานและบุคลากรที่ทําหนาที่ตรวจสอบภายใน    โดยจะเริ่มตั้งแตรหัสมาตรฐานที่ 1000
เปนตนไป  เชน  รหัส  1210  จะเปนมาตรฐานที่เกี่ยวกับคุณสมบัติดานความเชี่ยวชาญ

• มาตรฐานการปฏิบัติงาน ( รหัสชุด 2000 )   เปนมาตรฐานที่กลาวถึงลักษณะของ
งานตรวจสอบภายในและบรรทัดฐานที่สามารถใชประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   
โดยจะเริ่มตั้งแตรหัสมาตรฐานที่ 2000 เปนตนไป    เชน  รหัส  2400  จะเปนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรายงานผล

• การนํามาตรฐานไปปฏิบัติ ( รหัสชุดที่ nnnn.xn )    เปนการอธิบายถึงการนํา
มาตรฐานดานคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานมาประยกุตใชในแตละเรื่อง    โดยสําหรับ
งานดานการใหหลักประกันจะแทนดวยเลขรหัสมาตรฐานที่มีอักษร A ตอทาย  เชน  1210.A1
จะเปนการอธิบายถึงความเชี่ยวชาญสวนที่เกี่ยวกับงานใหบริการใหหลักประกัน  และสําหรับ
งานดานการใหคําปรึกษาจะแทนดวยเลขรหัสมาตรฐานที่มีอักษร C ตอทาย  เชน   1210.C1   จะ
เปนการอธิบายถึงความเชี่ยวชาญในสวนที่เกี่ยวกับงานใหบริการใหคําปรึกษา
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นอกจากนี้  กรมบัญชีกลางยังไดนําจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในที่ประกาศใชเมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2541   มาปรับปรุงใหม          เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจยิ่งขึ้น
โดยนําจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในทั้ง 11 ขอมาจัดกลุมเปนหลักปฏิบัติ 4 เรื่อง  ดังนี้

• ความมีจุดยืนที่มั่นคง
• ความเที่ยงธรรม
• การปกปดความลับ
• ความสามารถในหนาที่

มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน
ดังกลาวจะเปนกรอบการปฏิบัติงานที่ผูตรวจสอบภายในจําเปนตองยึดถือและปฏิบัติตาม  เพื่อ
ใหผลงานของผูตรวจสอบภายในเปนที่ยอมรับและเชื่อถือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ

มาตรฐานดานคุณสมบัติ

กรมบัญชีกลาง
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i1210  ความเชี่ยวชาญ
i1220  ความระมัดระวังรอบคอบ

           i1230  การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง

i 1110  ความเปนอิสระ           i 1310   การประเมินการประกันคุณภาพ
 i1120  ความเที่ยงธรรม          - 1311 การประเมินภายใน 

i1130  ขอจํากัดของการขาดความ          - 1312 การประเมินจากภายนอก
                เปนอิสระหรือความเที่ยงธรรม           i 1320   การรายงานผลการประเมิน

                การประกันคุณภาพ
          i 1330  การรายงานการดําเนินการตาม

                มาตรฐาน
             i 1340  การเปดเผยการไมปฏิบัติตาม

          มาตรฐาน

1000
วัตถุประสงค  อํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบ

1100
ความเปนอิสระและความ
เที่ยงธรรม

1200
ความเช่ียวชาญและความ
ระมัดระวังรอบคอบ

1300
การประกันคุณภาพ
และการปรบัปรุงอยางตอเนือ่ง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
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สวนที่ 1

คําอธิบายศัพท

ค
ก 

ําอธิบายศัพท
ฎบัตร เอกสารที่เขียนขึ้นอยางเปนทางการ         เพื่อกําหนดวัตถุประสงค
กรมบัญชีกลาง
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(Charter)                           อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน
กฎบัตรควรประกอบดวย
- กําหนดกิจกรรมงานตรวจสอบภายในไวในโครงสรางองคกร
- สิทธิและอํานาจในการเขาถึงขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ

บุคลากร   และทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
- ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน

หัวหนาสวนราชการ ในสวนกลาง   หมายถึง   ปลัดกระทรวง   ปลัดทบวง   อธิบดีหรือ
หัวหนาของสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม
ในสวนภูมิภาค    หมายถึง    ผูวาราชการจังหวัด

คณะกรรมการ คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรีใหมีหนาที่กํากับ
ตรวจสอบภาคราชการ ดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของสวนราชการ

หนวยงานตรวจสอบ หนวยงานตรวจสอบภายในระดับกรมและหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน                                  ภายในระดับกระทรวงหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่ปฏิบัติ

งานตรวจสอบภายในของสวนราชการ

ผูตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายในระดับกรมและผูตรวจสอบภายในระดับ  
กระทรวง

ผูตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายในของสวนราชการระดับกรม       สํานักงานปลัด
ระดับกรม กระทรวง      สํานักงานปลัดทบวง     หรือผูตรวจสอบภายในของ

สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม     และผูตรวจ
สอบภายในของจังหวัด

หัวหนาหนวยงาน ตําแหนงสูงสุดในหนวยงานตรวจสอบภายในที่ทําหนาที่กํากับ
ตรวจสอบภายใน ดูแลการบริหารงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน

ผูมอบหมายงาน หัวหนาสวนราชการ       คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ
กรมบัญชีกลาง             7



        

ผูรับบริการ ผูรองขอรับการบริการ        หรือหนวยรับตรวจ

หนวยรับตรวจ หนวยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสวนราชการ

กิจกรรมการตรวจสอบ แผนก   หนวยงาน   ทีมงานที่ใหคําปรึกษา   หรือผูเชี่ยวชาญ
ภายใน ในวิชาชีพที่ใหหลักประกันอยางเที่ยงธรรมและบริการปรึกษา

อยางเปนอิสระ        เพื่อสรางคุณคาเพิ่ม  และปรับปรุงระบบการ
ดําเนินงานของสวนราชการ    การตรวจสอบภายในมีสวนชวยให
สวนราชการสามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคได       โดย
การประเมินผลงานอยางเปนระบบและมีระเบียบแบบแผน     เพื่อ
ชวยใหสวนราชการสามารถพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง  
การควบคุม และการกํากับดูแลใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น

การบริการใหหลักประกัน การตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ     อยางเที่ยงธรรม            เพื่อนํามา
(Assurance Services)      ประเมินผลอยางเปนอิสระในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

การควบคุม  และการกํากับดูแลขององคกร   เชน    การตรวจสอบ
งบการเงิน    ผลการดําเนินงาน   การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอ
บังคับ     ความมั่นคงปลอดภัยของระบบตางๆ และการตรวจสอบ
ความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงินการบัญชี

การบริการใหคําปรึกษา การใหบริการ   ใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษาและบริการอื่นๆที่
(Consulting Services)            เกี่ยวของโดยลักษณะงานและขอบเขตของงานขึ้นอยูกับผูรับ

บริการ  เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสวนราชการ และปรับปรุงการ
ดําเนินงานของสวนราชการใหดีข้ึน ตัวอยางเชน การใหคําปรึกษา
แนะนําในเรื่องความคลองตัวในการดําเนินงาน  การออกแบบ
ระบบงาน      วิธีการตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน     และการฝกอบรม
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การสรางคุณคาเพิ่ม สวนราชการจัดตั้งขึ้น       เพื่อสรางคุณคาหรือใหบริการที่เปน
ประโยชนตอประชาชนทั่วไป    ดังนั้นคุณคาขององคกรจะเกิดขึ้น
ไดก็ดวยการพัฒนาการใหบริการของตนอยูตลอดเวลา   รวมทั้ง
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 
เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด
ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในขั้นตอนของ
กระบวนการรวบรวมขอมูลเพื่อใหเกิดความเขาใจและประเมิน
ความเสี่ยงไดนั้น   ผูตรวจสอบภายในจะเปนผูที่เขาไปพบเห็นการ
ปฏิบัติงานอยางลึกซึ้ง     และอยูในสถานภาพที่ชวยใหหนวยงาน
สามารถปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น     ซึ่งอาจดําเนินการในรูปแบบของการใหคําปรึกษาแนะนํา
หรือการรายงานเปนลายลักษณอักษร  หรืออ่ืน ๆ ที่เห็นสมควร
เพื่อใหหัวหนาสวนราชการหรือฝายบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
ทราบ

ความเที่ยงธรรม ทัศนคติที่ปราศจากความลําเอียงของผูตรวจสอบภายในในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติหนาที่ดวย
ความเชื่อมั่นในผลงานของตน      รวมทั้งการรายงานผลการตรวจ
สอบโดยไมอยูภายใตอาณัติหรือ อิทธิพลของผูใด

ความขัดแยงในเรื่อง ความสัมพันธใดๆก็ตามที่ขัดแยงหรือนาจะขัดกับผลประโยชน
ผลประโยชน ขององคกร  ความขัดแยงในเรื่องของผลประโยชนนี้อาจจะทําให

ผูปฏิบัติงานเกิดความลําเอียงและทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่
และความรับผิดชอบไดอยางเที่ยงธรรม
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การควบคุม หมายถึง   การกระทําใดๆก็ตามที่หัวหนาสวนราชการ   คณะ
กรรมการตรวจสอบและกลุมบุคคลกําหนดใหมีข้ึนในการบริหาร
ความเสี่ยง        เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค  
ที่กําหนดไวใหสําเร็จลุลวง      ฝายบริหารเปนผูวางแผนงาน  จัด
องคกร     และวางแนวทางในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอท่ีจะทําใหเกิดหลักประกันอยางสมเหตุสมผลวาไดรับ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว

การควบคุมอยางพอเพียง เกิดขึ้นจากการที่ฝายบริหารมีการวางแผนและจัดองคกรในรูป
แบบที่ชวยใหเกิดความมั่นใจวามีการบริหารความเสี่ยงของหนวย
งานอยางไดผล    อันสงผลใหสวนราชการสามารถบรรลุเปาหมาย
และวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด
ทรัพยากรมากที่สุด

กระบวนการกํากับดูแล วิธีการดําเนินงาน      เพื่อกํากับดูแลควบคุมใหการดําเนินงานของ
ฝายตางๆในองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล   มี
ความโปรงใส    มีความรับผิดชอบและเปนธรรม

ความเสี่ยง  สถานการณที่อ าจจะเกิดขึ้นและเปนอุปสรรคตอการบรรลุ        
เปาหมายขององคกร    ความเสี่ยงสามารถวัดไดในรูปของผลที่จะ
เกิดขึ้นและโอกาสที่จะเกิดขึ้น

การทุจริต การกระทําที่กฎหมายระบุวา     เปนการฉอฉล หลอกลวง ปกปด
หรือละเมิดอํานาจหนาที่ตามความรับผิดชอบ และเปนการกระทํา
ที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการขมขู บังคับ หรือมีเหตุบีบคั้นจากผูอ่ืน
การทุจริตคือการกระทําของบุคคลหรือองคกร เพื่อใหไดมาซึ่ง
ทรัพยสิน  เงินทอง หรือบริการพิเศษ      โดยไมตองจายเงินหรือ
คาตอบแทนใดๆ  หรือเปนการกระทําเพื่อกอใหเกิดผลประโยชน
สวนตัวหรือผลประโยชนทางธุรกิจอื่น
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แผนการตรวจสอบ                 แผนการปฏิบัติงานที่หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในจัดทําขึ้น   
โดยจัดทําไวลวงหนาเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ  จํานวนหนวย
รับตรวจ     ระยะเวลาในการตรวจสอบแตละเรื่อง   ผูรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบ   รวมทั้งงบประมาณที่ใชในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ   ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการสอบทานความกาวหนา
ของงานตรวจสอบเปนระยะๆ  และเพื่อใหงานตรวจสอบดําเนิน
ไปอยางราบรื่นทันตามกําหนดเวลา

แผนการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงานสําหรับงานที่ไดรับมอบหมายที่ผูตรวจสอบ
ภายในจัดทําไวลวงหนาวาจะตรวจสอบเรื่องใด   ที่หนวยรับตรวจ
ใด          ดวยวัตถุประสงค    ขอบเขตการตรวจสอบ    และวิธีการ
ตรวจสอบใด  จึงจะทําใหการปฏิบัติงานในครั้งนั้นบรรลุผลสําเร็จ
ซึ่งจะมีข้ันตอนยอย     ดังนี้
- กําหนดวัตถุประสงค
- กําหนดขอบเขต
- กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

แนวทางการปฏิบัติงาน การกําหนดวิธีปฏิบัติง านในรายละเอียดสําหรับงานที่ไดรับ
มอบหมายที่ผูตรวจสอบภายในตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร   
ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของแผนการปฏิบัติงาน    เพื่อใหทีมงานใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานในรายละเอียด  วาในการตรวจสอบ
แตละเรื่องจะตองตรวจสอบอะไรบาง    ดวยวัตถุประสงคอะไร
ที่หนวยรับตรวจใด   ณ เวลาใด และใชวิธีการและเทคนิคการ
ตรวจสอบใด จึงจะชวยใหการรวบรวมหลักฐานในรายละเอียด
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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สวนที่ 2

มาตรฐานดานคุณสมบัติ
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มมาาตตรรฐฐาานนดดาานนคุคุณณสสมมบับัติติ

1000 : วัตถุประสงค    อํานาจหนาที่    และความรับผิดชอบ
หนวยงานตรวจสอบภายในควรกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความรับผิด
ชอบของงานตรวจสอบภายในอยางเปนทางการไวในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  โดย
ใหสอดคลองตามที่กําหนดไวในระเบียบ  มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราช
การ  และควรไดรับความเห็นชอบจากคณะผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจ
สอบ  เพื่อใชเปนกรอบอางอิงและเปนแนวทางปฏิบัติงานที่สําคัญของหนวยงานตรวจ
สอบ  ภายใน     โดยจะตองเผยแพรกฎบัตรดังกลาวใหทราบทั่วกันในสวนราชการ
1000.A1 : ควรกําหนดลักษณะของงานบริการตรวจสอบภายในดานการใหหลัก

ประกันกับสวนราชการไวในกฎบัตร
1000.C1 : ควรกําหนดลักษณะของงานบริการตรวจสอบภายในดานการใหคํา

ปรึกษาไวในกฎบัตร
1100 : ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรมีความเปนอิสระและผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติ
หนาที่ดวยความเที่ยงธรรม    ซื่อสัตย    สุจริตและมีจริยธรรม
1110 : ความเปนอิสระ

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรรายงานตรงตอหัวหนาสวนราชการ   
เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถดําเนินไปไดอยางเต็มที่ตาม   
หนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
1110.A1 : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรปราศจากการแทรกแซง

ทั้งในเรื่องการกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจ
สอบ     และการรายงานผลการตรวจสอบ

1120 : ความเที่ยงธรรมของผูตรวจสอบภายใน
ผูตรวจสอบภายในตองเปนผูที่มีความเที่ยงธรรม  ซื่อสัตย สุจริตและมีจริยธรรม
มีทัศนคติที่ไมเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งและตองหลีกเลี่ยงภาวะการขัดแยงกัน
ทางผลประโยชน ( Conflicts of Interest )
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1130 : ขอจํากัดของความเปนอิสระหรือความเที่ยงธรรม
ในกรณีที่มีเหตุหรือขอจํากัดที่จะทําใหผูตรวจสอบภายในไมสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางเปนอิสระหรือเที่ยงธรรม     ผูตรวจสอบภายในควรเปดเผยถึงสาเหตุ
หรือขอจํากัดดังกลาวใหผูที่เกี่ยวของทราบ    การเปดเผยขึ้นอยูกับลักษณะของ
ขอจํากัดในแตละกรณีไป
1130.A1 :  ผูตรวจสอบภายในไมควรประเมินงานที่ตนเคยมีหนาที่รับผิด

ชอบมากอน     เพราะอาจทําใหผูตรวจสอบภายในสูญเสียความ
เที่ยงธรรมได

1130.A2 :  การใหหลักประกันในงานที่หัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายในมีหนาที่รับผิดชอบนั้น    ควรใหมีการสอดสองดูแลจาก
หนวยงานอื่นภายในสวนราชการที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในดวยอีกชั้นหนึ่ง

1130.C1 : ผูตรวจสอบภายในควรบริการใหคําปรึกษาในงานที่ตนเคยมี
หนาที่  รับผิดชอบมากอนดวยความเที่ยงธรรม

1130.C2 : ในกรณีที่มีเหตุหรือขอจํากัดในอันที่จะทําใหผูตรวจสอบภาย
ในไมสามารถบริการใหคําปรึกษาไดอยางอิสระหรือเที่ยงธรรม    ผู
ตรวจสอบภายในควรเปดเผยขอจํากัดดังกลาวใหกับผูมอบหมายงาน
หรือผูรับบริการทราบ     กอนที่จะรับงานนั้น

1200 : ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
ผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหนาที่ดวยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
1210 : ความเชี่ยวชาญ

ผูตรวจสอบภายในควรมีความรู   ทักษะและความสามารถอื่นๆที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ  และควรสะสมความรู ทักษะและความสามารถอื่นๆ
จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ
1210.A1 : หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรใหคําแนะนําและ

ความ      ชวยเหลือแกทีมงาน  หากทีมงานขาดความรู ทักษะและ
ความสามารถที่จําเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
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1210.A2 : ผูตรวจสอบภายในควรเปนผูที่มีความรูและใชวิจารณญาณ
ในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่จะสามารถบงชี้รอง
รอยการทุจริต    แตทั้งนี้  ไมจําเปนตองมีความเชี่ยวชาญเทียบเทา
กับผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสืบหาหรือสอบสวนการทุจริตโดย
ตรง

1210.C1 : หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไมควรรับงานการใหคํา
ปรึกษาหรือใหคําแนะนําและความชวยเหลือใดๆ   หากทีมงานขาด
ความรู  ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆ  
ไมวาจะเปนทั้งหมดหรือบางสวน

1220 :  ความระมัดระวังรอบคอบ
ผูตรวจสอบภายในควรมีความระมัดระวังรอบคอบ  และมีทักษะอยางเหมาะสม
ในอันที่จะทําใหผลการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับและนาเชื่อถือ
1220.A1 : ในการใหบริการดานการใหหลักประกันผูตรวจสอบภายในควร

คํานึงถึงสิ่งตางๆดังตอไปนี้
• ขยายขอบเขตงาน  ในกรณีที่เห็นวาจําเปน  เพื่อใหงานที่ไดรับ

มอบหมายบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
• ความซับซอนของงาน   ผลกระทบทีอ่าจจะเกิดขึ้นอยางมีนัย

สําคัญ   และความสําคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ
• ความเพียงพอและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง     

การควบคุม    และการกํากับดูแล
• โอกาสหรือความเปนไปไดที่จะกอใหเกิดความผิดพลาดที่สําคัญ    

ความผิดปกติ    หรือการไมปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ
• คาใชจายที่ใชในการใหหลักประกันเมื่อเทียบกับประโยชนที่คาด

วาจะไดรับ
1220.A2 : เนื่องจากการบริการใหหลักประกันเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพแต

เพียงอยางเดียว ยังไมสามารถรับประกันไดวาจะสามารถบงชี้ถึง
ความเสี่ยงที่สําคัญๆไดทั้งหมด  ผูตรวจสอบภายในจึงควรใหความ
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สนใจกับความเสี่ยงสําคัญตางๆที่อาจมีผลกระทบตอวัตถุประสงค
การปฏิบัติงาน   และทรัพยากรของหนวยงานอยูตลอดเวลา

1220.C1 :  ในการบริการใหคําปรึกษา   ผูตรวจสอบภายในควรคํานึงถึง
สิ่งตางๆ   ดังตอไปนี้
• ความตองการและความคาดหวังของผูมอบหมายงานหรือผูรับ

บริการ  รวมทั้งลักษณะของเรื่องที่จะใหคําปรึกษา   เวลา   และ
การรายงานผล

• ความซับซอนและขอบเขตของงาน  เพื่อใหงานที่ไดรับมอบ
หมายบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค

• คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใหคําปรึกษาเมื่อเทียบกับประโยชนที่
คาดวาจะไดรับ

1230 :  การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง
ผูตรวจสอบภายในควรหมั่นศึกษาหาความรู   ทักษะ   และความสามารถอื่นๆ
เพิ่มเติมอยูตลอดเวลาดวยการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง

1300 :  การประกันคุณภาพและการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรปรับปรุงและรักษาระดับคุณภาพของงาน    
ตรวจสอบภายใน   โดยมีการปรับปรุงงานตรวจสอบภายในใหครอบคลุมทุกๆดานและ      
ติดตามดูแลประสิทธิภาพของงานอยางตอเนื่อง        การจัดใหมีการปรับปรุงงานอยาง
ตอเนื่องนอกจากจะชวยใหงานตรวจสอบภายในสามารถสรางคุณคาเพิ่มและปรับปรุง   
การปฏิบัติงานของหนวยงานใหดีข้ึนแลว    ยังจะเปนหลักประกันถึงการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในดวย
1310 : การประเมินการประกันคุณภาพ

ควรไดมีการกํากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนตางๆของ       
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน     เพื่อใหเปนไปตามกระบวนการประกันคุณ
ภาพ   ซึ่งประกอบดวยการประเมินผลทั้งจากภายในและภายนอกสวนราชการ



        

1311 : การประเมินผลจากภายใน
การประเมินผลจากภายในควรประกอบดวย
• การกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชาภายในหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน ซึ่งควรกระทําอยางตอเนื่องตลอดเวลา     เพื่อให
มั่นใจวาการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน   
และนโยบายของหนวยงาน      รวมทั้งแผนการตรวจสอบ

• การประเมินตนเองหรือประเมินโดยคณะทํางานหรือบุคคลที่อยูภาย
ในสวนราชการเดียวกัน  ซึ่งมีความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

1312 : การประเมินผลจากภายนอก
• เปนการประเมินผลจากผูที่มีความรูและเปนอิสระจากภายนอก  ไมมี

สวนไดเสียหรือเกี่ยวของทางผลประโยชนจากสวนราชการ
• การประเมินจากภายนอกควรจัดใหมีข้ึนอยางนอยทุกๆ 5 ป     

และจะตองรายงานอยางเปนทางการวาการปฏิบัติงานของหนวยงาน     
ตรวจสอบภายในเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ   
ภายในหรือไมอยางไร    รวมทั้งขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข
ที่เหมาะสมดวย

1320 : รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพ
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรรายงานผลการประเมินจากภายนอกให
หัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการทราบ

1330 :  การรายงาน  “ การดําเนินการตามมาตรฐาน  ”
ผูตรวจสอบภายในจะรายงานผลการดําเนินงานของตนวา “ ไดดําเนินการตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ ” ก็ตอเมื่อผลการประเมิน
กระบวนการประกันคุณภาพระบุวาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสอดคลอง
ถูกตองตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในแลวเทานั้น
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1340 :  การเปดเผยการไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ในกรณีที่ผูตรวจสอบภายในไมสามารถปฏิบัติงานตามที่ระบุไวในมาตรฐานและ
มีผลกระทบตองานตรวจสอบภายในโดยรวม      ผูตรวจสอบภายในควรแสดง
ขอเท็จจริงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ
ทราบ
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สวนที่ 3

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มมาาตตรรฐฐาานนกกาารรปปฏิฏิบับัติติงงาานน
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2000 :  การบริหารงานตรวจสอบภายใน
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรบริหารงานตรวจสอบภายในใหสัมฤทธิ์ผล   มี
ประสิทธิภาพ     เพื่อใหงานตรวจสอบภายในสามารถสรางคุณคาเพิ่มใหกับสวนราช
การ
2010 :  การวางแผนการตรวจสอบ

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการ
ประเมินความเสี่ยง        จัดลําดับความสําคัญกอนหลังของกิจกรรมที่จะทําการ
ตรวจสอบ         เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของสวนราชการ
2010.A1 : การวางแผนการตรวจสอบภายในควรเริ่มจากการประเมินความเสี่ยง

และควรกระทําอยางนอยปละหนึ่งครั้ง      ทั้งนี้ควรนําขอมูลของฝาย
บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการมาพิจารณาใน     
ข้ันตอนการวางแผนดวย

2010.C1 : ในการบรกิารใหคําปรึกษา   หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควร
บริการใหคําปรึกษางานที่จะชวยสรางมูลคาเพิ่ม   ลดความเสี่ยงและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการ     และควรกําหนดงานให
คําปรึกษาดังกลาวไวในแผนการตรวจสอบภายในดวย

2020 : การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ในการเสนอแผนการตรวจสอบใหคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นกอนที่จะนําเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัตินั้น  
ควรนําเสนอเรื่องทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากขอจํากดัของทรัพยากรที่มีอยู    ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ ที่
เกิดขึ้นในรอบปดวย

2030 : การบริหารทรัพยากร
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรดูแลใหมีทรัพยากรที่เหมาะสมและ   
เพียงพอตอการปฏิบัติงานใหบรรลุตามแผนการตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติ

2040 : นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
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หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรกําหนดนโยบายและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  เพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการ              
ปฏิบัติงาน

2050 :  การประสานงาน
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรประสานงานและใหความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการอื่นและผูตรวจสอบภายนอก      
รวมทั้งบุคคลหรือหนวยงานอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับงานตรวจสอบ    เพื่อ
ใหขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมทุกเรื่องอยางเหมาะสมและหลีกเลี่ยง
การปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนกัน

2060 :  การรายงานผลการปฏิบัติงาน
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงานใหหัวหนา
สวนราชการทราบถึงวัตถุประสงค  ขอบเขต  วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจ
สอบ     รวมทั้งประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญและการควบคุม  รวมทั้งเรื่องอื่นๆ
ที่ผูบริหารควรทราบ   และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจ
สอบภายในเสนอตอหัวหนาสวนราชการ 4 เดือนครั้ง     เพื่อใหหัวหนาสวน
ราชการทราบถึงผลการดําเนินงานวาเปนไปตามแผนการตรวจสอบที่ไดรับ
อนุมัติหรือไม รวมทั้งปญหาและอุปสรรคที่ทําใหการปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
แผนการตรวจสอบ

2100 :  ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน    คือ   การประเมินเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของสวนราชการใหดีข้ึน    ชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายที่วางไว    และปรับ
ปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง     การควบคุม     และการกํากับดูแลของ
สวนราชการ    เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหการดําเนินงานของสวนราชการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ    ประสิทธิผลยิ่งขึ้นในอันที่จะชวยเพิ่มคุณคาใหกับสวนราชการ
2110 : การบริหารความเสี่ยง

งานตรวจสอบภายในควรชวยใหสวนราชการสามารถบงชี้และประเมินความ
เสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงาน     รวมทั้งชวยใหเกิดการปรับปรุงการ
บริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมใหมีประสิทธิภาพ
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2110.A1 : การตรวจสอบภายในเปนการติดตามและประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารความเสี่ยงของสวนราชการ

2110.A2 : การตรวจสอบภายในเปนการประเมินความเสี่ยงที่ เ กี่ย วกับการ
กํากับดูแล   การปฏิบัติการ  และระบบสารสนเทศของสวนราชการ   
ที่มีผลกระทบในดานตางๆ ดังนี้
• ความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูลดานการเงินและ

การดําเนินงาน
• ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
• การปองกันทรพัยสิน
• การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญาตาง ๆ

2110.C1 : ในการบริการใหคําปรึกษา  ผูตรวจสอบภายในควรระบุถึงความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของงานใหคําปรึกษาและ
ควรระมัดระวังความเสี่ยงสําคัญที่อาจเกิดขึ้น

2110.C2 : ในการบริการใหคําปรึกษา  ผูตรวจสอบภายในควรนําความรูทางดาน
ความเสี่ยงที่ไดรับจากงานใหคําปรึกษามาใชในกระบวนการบงชี้
และประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอหนวยงาน

2120 :  การควบคุม
งานตรวจสอบภายในควรมีสวนสนับสนุนและสงเสริมใหสวนราชการมีการ 
ควบคุมในเรื่องตางๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอ   โดยการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการควบคุม   รวมทั้งสนับสนุนใหมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
2120.A1 : หลังจากที่ไดมีการประเมินความเสี่ยงแลว    ผูตรวจสอบภายในควร

ประเมินถึงความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุม   เพื่อให
การควบคุมที่มีอยูครอบคลุมถึงการกํากับดูแลของสวนราชการ  
ระบบการปฏิบัติการ และระบบสารสนเทศของสวนราชการในดาน
ตางๆ ดังนี้
• ความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูลดานการเงินและการ

ดําเนินงาน
• ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
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• การปองกันทรัพยสิน
• การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับ  และสัญญาตาง ๆ

2120.A2 : ผูตรวจสอบภายในควรสอบทานใหแนใจวามีการกําหนดเปาหมาย
และวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจหรือไม  และ
สอดคลองกับนโยบาย  เปาหมายและวัตถุประสงคของสวนราชการ
หรือไม   เพียงใด

2120.A3 : ผูตรวจสอบภายในควรสอบทานแผนงานและการปฏิบัติงานของ
หนวยรับตรวจ  เพื่อใหแนใจวาการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนและ
สามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม เพียงใด

2120.A4 : ฝายบริหารของแตละสวนงานควรกําหนดเกณฑที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานสําหรับใชในการประเมินการควบคุมภายในของสวนงาน
ของตน          และผูตรวจสอบภายในควรสอบทานเกณฑดังกลาววา
มีความเหมาะสมตอการประเมินความสําเร็จตามเปาหมายและ       
วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม    เพื่อจะไดใชเปนเกณฑในการ
ประเมินผล     ในกรณีที่เห็นวายังไมเหมาะสม  ผูตรวจสอบภายใน
ควรหารือกับฝายบริหารเพื่อรวมกันพิจารณาเกณฑที่เหมาะสมตอไป

2120.C1 : ในระหวางการปฏิบัติงานใหคําปรึกษา     ผูตรวจสอบภายในควรให
ความสนใจกับการควบคุมที่สัมพันธกับวัตถุประสงคของงานที่จะให
คําปรึกษาและควรระมัดระวังถึงจุดออนที่สําคัญของการควบคุมดวย

2120.C2 : ผูตรวจสอบภายในควรนําความรูและประสบการณที่ไดจากงานใหคํา
ปรึกษามาใชประโยชนในการประเมินความเสี่ยง   การควบคุม   และ
การกํากับดูแล

2130  :  การกํากับดูแล
งานตรวจสอบภายในควรมีสวนสนับสนุนใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดีใน
สวนราชการ      โดยการประเมินและปรับปรุงงานใหดีข้ึน ในเรื่องตางๆ ดังนี้

(1) การกําหนดและเผยแพรภารกิจและเปาหมายของสวนราชการ
(2)  การติดตามผลของความสําเร็จตามเปาหมาย
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(3) ความมั่นใจตอความรับผิดชอบของเจาหนาที่ของสวนราชการ
(4) การรักษาไวซึ่งคุณคาของสวนราชการอยางสม่ําเสมอ

2130.A1 : ผูต รวจสอบภายในควรสอบทานแผนการปฏิบัติง านและการ
ดําเนินงานตางๆ     เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานเปนไปในทิศทาง
ที่สงเสริมภารกิจหลักของสวนราชการ

2130.C1 : การรับงานใหคําปรึกษาควรรับเฉพาะงานที่มีวัตถุประสงคสอดคลอง
กับภารกิจหลักและเปาหมายของสวนราชการ

2200 :  การวางแผนการปฏิบัติงาน
ผูตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายทั้งในดาน
การใหหลักประกันและการใหคําปรึกษา     โดยควรคํานึงถึง
• วัตถุประสงคของงานและวิธีการดําเนินงานในอันที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค
• ความเสี่ยงที่สําคัญๆที่มีผลกระทบตอความสําเร็จวาอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม  

เชน  ความเสี่ยงทางดานทรัพยากร   การปฏิบัติงาน   เปนตน
• ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบ

การควบคุม  เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน  หรือกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่
เกี่ยวของ

• โอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมใหดีข้ึน
2210  :  การกําหนดวัตถุประสงค

ในการกําหนดวัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน   ควรเนนเรื่องความเสี่ยง  การ
ควบคุมและกระบวนการกํากับดูแลที่เกี่ยวของกับงานที่จะทํา
2210.A1 : ผูตรวจสอบภายในควรระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ

กิจกรรมที่จะสอบทาน      เพื่อใหการกําหนดวัตถุประสงคของการ
ปฏิบัติงานสะทอนใหเห็นถึงผลของการประเมินความเสี่ยง

2210.A2 : ผูตรวจสอบภายในควรคํานึงถึงขอผิดพลาด ขอบกพรอง และการไม
ปฏิบัติตามกฎ   ระเบียบ   ขอบังคับและอื่นๆที่อาจเกิดขึ้น       เพื่อให
การกําหนดวัตถุประสงคครอบคลุมในประเด็นที่สําคัญๆ
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2210.C1 :  ผูตรวจสอบภายในควรคํานึงถึงความเสี่ยง  การควบคุม  และกระบวน
การกํากับดูแลตามขอบเขตที่ไดมีการตกลงรวมกันกับผูรับบริการงาน
ใหคําปรึกษา

2220 :  กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
 ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานใหเพียงพอในอันที่จะ

ชวยใหสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายบรรลุตามวัตถุประสงค
2220.A1 : ขอบเขตของการปฏิบัติงานควรกําหนดใหครอบคลุมถึงระบบการ

ทํางานตางๆ    เอกสาร  หลักฐาน   รายงาน  บุคลากร  และทรัพยสิน
ที่เกี่ยวของ

2220.C1 : ขอบเขตการใหคําปรึกษาควรกําหนดใหเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุ
ประสงคตามที่ไดเห็นชอบรวมกันกับผูรับบริการ      ในกรณีที่ผู
ตรวจสอบภายในถูกจํากัดขอบเขตการใหคําปรึกษา   ควรไดมีการ
พิจารณาวาสมควรจะปฏิบัติงานตอหรือไม    หากตองปฏิบัติ  ควร
เปดเผยขอจํากัดดังกลาวใหบุคคลที่เกี่ยวของทราบ

2230 : การจัดสรรทรัพยากร
ผูตรวจสอบภายในควรจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมและเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค    จํานวนเจาหนาที่ปฏิบัติงานควรจัดให
เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะและความซับซอนของงาน      ตลอดจนขอ
จํากัดของเวลาและงบประมาณที่มีอยู

2240 :  แนวทางการปฏิบัติงาน    
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคที่
กําหนด ผูตรวจสอบภายในควรจัดทํารายละเอียดของการปฏิบัติงานในขั้นตอน
ตางๆเปนลายลักษณอักษร     เพื่อใหทีมงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
2240.A1 : ในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานควรระบุวิธีการในการคัดเลือก

ขอมูล  วิเคราะห  ประเมินผล  และบันทึกขอมูลที่ไดรับในระหวาง
การปฏิบัติงาน         ทั้งนี้    แนวทางการปฏิบัติงานดังกลาวควรไดรับ
ความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายกอนที่จะเริ่มปฏิบัติงานและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
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2240.C1 :  แนวทางการปฏิบัติงานสําหรับงานใหคําปรึกษาจะมีรูปแบบและ  
เนื้อหาที่แตกตางไปตามแตละลักษณะของงานที่ไดรับมอบหมาย

2300 :  การปฏิบัติงาน
ผูตรวจสอบภายในควรรวบรวม      วิเคราะห      ประเมิน    และบันทึกขอ

มูลใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานที่ไดรับ   มอบหมายใหบรรลุตามวัตถุประสงค
2310 : การรวบรวมขอมูล

ผูตรวจสอบภายในควรรวบรวมขอมูลที่มีความ    นาเชื่อถือ (Reliable)      มีความ
เพียงพอ (Sufficient)    มีความเกี่ยวของ (Relevant)  และที่จะเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุ     วัตถุประสงค

2320  : การวิเคราะหและประเมิน
ผูตรวจสอบภายในควรใชวิธีการวิเคราะหและประเมินที่เหมาะสม    เพื่อใหได
ขอสรุปและผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

2330 :  การบันทึกขอมูล
ผูตรวจสอบภายในควรบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของใหเพียงพอตอการสนับสนุน    
ขอสรุปและการรายงานผล
2330.A1 : หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรควบคุมการเขาถึงขอมูลที่ได

รับจากการปฏิบัติงาน  ในการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหบุคคลภาย
นอกทราบ    ควรไดรับอนุญาตจากหัวหนาสวนราชการหรือหลังจาก
ไดมีการปรึกษาฝายกฎหมายแลว

2330.A2 : หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรกําหนดระยะเวลาในการเก็บ
รักษาขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติงาน    ทั้งนี้ระยะเวลาในการเก็บรักษา
ควรเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของของทางราชการ

2330.C1 : หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรควบคุมการเขาถึงขอมูลและ
กําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติงานให 
คําปรึกษา     ทั้งนี้ควรกําหนดใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติและ
ระเบียบที่เกี่ยวของของทางราชการ
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2340 :  การควบคุมการปฏิบัติงาน
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรควบคุมการปฏิบัติงานที่ไดมอบหมาย
อยางใกลชิด      เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีคุณภาพ  ซึ่งจะเปนการชวยพัฒนาเจาหนาที่
ตรวจสอบภายในดวย

2400 : การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ผูตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางทันทวงที
2410 : หลักเกณฑในการรายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานควรประกอบดวยวัตถุประสงค   ขอบเขต   สรุปผล
การตรวจสอบ    ความคดิเห็น    ขอเสนอแนะ   และแนวทางในการปรับปรุง
แกไขที่สามารถนําไปปฏิบัติได
2410.A1 : ในรายงานผลงานควรมีความคิดเห็นของผูตรวจสอบภายในดวย
2410.A2 : ในรายงานผลงานควรกลาวถึงขอตรวจพบที่ดีในการปฏิบัติ

งานของหนวยรับตรวจดวย
2410.C1 : รูปแบบและเนื้อหาของการรายงานผลงานการใหคําปรึกษาจะ

แตกตางกันไปตามลักษณะของงานและความตองการของผูรับบริการ
2420 : คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงาน

การรายงานผลการปฏิบัติงานควรรายงานดวยความถูกตอง  ครบถวน  ชัดเจน
เที่ยงธรรม   รัดกุม   สรางสรรค   และรวดเร็ว     ในกรณีที่หัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายในพบวารายงานที่เสนอเกิดความผิดพลาดหรือละเลยในการ   
กลาวถึงประเด็นหลัก     ควรสงรายงานแกไขความผิดพลาดดังกลาวไปยัง
บุคคลที่เกี่ยวของทันที

2430  : การรายงานการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน
ในกรณีที่ผูตรวจสอบภายในไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งมีผลกระทบตอ
การปฏิบัติงานควรเปดเผยในรายงานดวยตามรายละเอียด    ดังตอไปนี้
• มาตรฐานที่ผูตรวจสอบภายในไมสามารถปฏิบัติตามได
• เหตุผลที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานนั้นได
• ผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน
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2440 :  การเผยแพรผลการปฏิบัติงาน
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรเผยแพรผลการปฏิบัติงานใหบุคคลที่
เกี่ยวของและเหมาะสมทราบ
2440.A1 : หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในมีหนาที่รับผิดชอบใน

การสง    รายงานผลการตรวจสอบใหกับบุคคลที่เกี่ยวของ
2440.C1 : หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในมีหนาที่รับผิดชอบใน

การสง    รายงานผลการปฏิบัติงานใหคําปรึกษาแกผูรับบริการ
2440.C2 : ในระหวางการปฏิบัติงานใหคําปรึกษา   อาจจะมีการบงชี้

ประเด็นการบริหารความเสี่ยง   การควบคุม  และการกํากับดูแล     
หากเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอสวนราชการในภาพรวม      ผูตรวจ
สอบภายในควรรายงานใหกับหัวหนาสวนราชการและคณะ
กรรมการตรวจสอบทราบ

2500  :  การติดตามผล
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรกําหนดระบบการติดตามผลการนําขอเสนอแนะ
ในรายงานไปปฏิบัติ
2500.A1 : หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรติดตามวาหัวหนาสวนราช

การไดมีการสั่งการใหมีการปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่ไดนําเสนอในรายงาน
ผลการตรวจสอบหรือไม      และผลการปฏิบัติเปนอยางไร

2500.C1 : ควรมีการติดตามผลงานใหคําปรึกษาวาไดมีการนําไปปฏิบัติตาม
ขอบเขตที่ผูรับบริการใหความเห็นชอบหรือไม

2600  :  การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝายบริหาร
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรนําเรื่องความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย
แกสวนราชการแตยังไมไดรับการแกไขหารือกับหัวหนาสวนราชการ     หากยังไม
สามารถดําเนินการแกไขได       หัวหนาสวนราชการและหัวหนาหนวยงานตรวจ
สอบภายในควรรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบ      เพื่อหาขอยุติตอไป
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จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน
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จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค
เพื่อเปนการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในใหไดรับการยกยองและ

ยอมรับจากบุคคลทั่วไป   รวมทั้งใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ    ผูตรวจสอบ
ภายในจึงตองพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใตกรอบความประพฤติที่ดีงามในอันที่จะนํามาซึ่งหลัก
ประกันความเชื่อมั่นที่เที่ยงธรรมและที่ปรึกษาที่เปยมดวยคุณภาพ

แนวปฏิบัติ
1. หลักปฏิบัติที่กําหนดในจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในเปนหลักการพื้นฐานในการ

ปฏิบัติหนาที่ที่ผูตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติโดยใชสามัญสํานึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม
2. ผูตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรมนี้นอกเหนือจากการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของขาราชการ   และกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ
3. ผูตรวจสอบภายในควรยึดถือและดํารงไวซึ่งหลักปฏิบัติดัง    ตอไปนี้

3.1 ความมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity)    :     ความมีจุดยืนที่มั่นคงของผูตรวจสอบ
ภายในจะชวยใหเกิดความเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป

3.2 ความเที่ยงธรรม (Objectivity)    :   ผูตรวจสอบภายในตองรวบรวมขอมูล   
ประเมินผลและรายงานผลการตรวจสอบดวยความเที่ยงธรรม      ผูตรวจสอบภายในตองทํา
หนาที่ประเมินอยางเปนธรรมในทุกๆ สถานการณและไมปลอยใหความรูสึกสวนตัว  หรือ
ความรูสึกนึกคิดของบุคคลอื่นเขามามีอิทธิพลเหนือการประเมิน  นั้น
 3.3  การปกปดความลับ (Confidentiality)    :    ผูตรวจสอบภายในจะตองเคารพตอ
คาและสิทธิแหงขอมูลที่ตนไดรับทราบจากการปฏิบัติงานและไมเปดเผยขอมูลดังกลาวโดยไม
ไดรับอนุญาตจากผูที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงเสียกอน  ยกเวนในกรณีที่มีพันธะในแงของงาน
อาชีพและเกี่ยวของกับกฎหมายเทานั้น

3.4 ความสามารถในหนาที่ (Competency)  :   ผูตรวจสอบภายในจะตองนําความรู   
ทักษะและประสบการณไปใชในการปฏิบัติหนาที่ใหบริการตรวจสอบภายในอยางเต็มที่
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หลักปฏิบัติงาน
1. ความมีจุดยืนที่มั่นคง  (Integrity)

1.1 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตย  ขยันหมั่นเพียร
และมีความรับผิดชอบ

1.2 ผูตรวจสอบภายในตองไมเขาไปเกี่ยวของในการกระทําใดๆ ที่ขัดตอกฎหมาย
หรือไมเขาไปมีสวนรวมในการกระทําที่อาจนําความเสื่อมเสียมาสูวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
หรือสรางความเสียหายตอสวนราชการ

1.3 ผูตรวจสอบภายในตองใหความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตาม
กฎหมาย      ระเบียบ     ขอบังคับ     และจรรยาบรรณของทางราชการ

2. ความเที่ยงธรรม  (Objectivity)
2.1 ผูตรวจสอบภายในตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือสรางความสัมพันธใด ๆ ที่จะนํา

ไปสูความขัดแยงกับผลประโยชนของทางราชการ   รวมทั้งกระทําการใดๆ ที่จะทําใหเกิดอคติ
จนเปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตามหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางเที่ยงธรรม

2.2  ผูตรวจสอบภายในไมพึงรับสิ่งของใด ๆ ที่จะทําใหเกิด หรอือาจกอใหเกิด
ความไมเที่ยงธรรมในการใชวิจารณญาณเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ

2.3 ผูตรวจสอบภายในตองเปดเผยหรือรายงานขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ       
ทั้งหมดที่ตรวจพบ   ซึ่งหากละเวนไมเปดเผยหรือไมรายงานขอเท็จจริงดังกลาวแลว   จะทําให
รายงานการตรวจสอบบิดเบือนไปจากขอเท็จจริง หรือเปนการปดบังการกระทําที่ผิดกฎหมาย

3. การปกปดความลับ  (Confidentiality)
                 3.1     ผูตรวจสอบภายในตองมีความรอบคอบในการใชขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับจากการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ

3.2     ผูตรวจสอบภายในตองไมนําขอมูลดังกลาวไปใชในการแสวงหาผลประโยชน
เพื่อตนเอง     และจะไมกระทําการใด ๆ ที่ขัดตอกฎหมาย และประโยชนของทางราชการ

กรมบัญชีกลาง
31



        

4. ความสามารถในหนาที่  (Competency)
4.1 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถ  ทักษะ  และ

ประสบการณ
4.2 ผูตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบ   

ภายในของสวนราชการ
4.3  ผูตรวจสอบภายในตองพัฒนาศักยภาพของตนเอง    รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล

และคุณภาพของการใหบริการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
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ตัวอยางกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
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ตัวอยาง : กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

กรม ……………………….
วัตถุประสงค  อํานาจหนาที่  และความรับผิดชอบ

ของสํานักงานตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค
สํานักงานตรวจสอบภายในเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้น       เพื่อใหบริการตอฝายบริหาร

เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอความมีประสิทธิภาพ     ประสิทธิผลของการดําเนินงาน      และ
ความคุมคาของการใชจายเงิน    รวมทั้งความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน
ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบที่เกี่ยวของ
สายการบังคับบัญชา

• ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในเปนผูบริหารสูงสุดของสํานักงานและมีสาย
การบังคับบัญชาขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการ

• การเสนอแผนงานตรวจสอบประจําปใหผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
เสนอตอหัวหนาสวนราชการ

• ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตรงตอหัวหนา
สวนราชการ

อํานาจหนาที่
• สํานักงานตรวจสอบภายในมีหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหนวยงาน

ภายในสวนราชการ  และมีอํานาจในการเขาถึงขอมูล  เอกสาร  ทรัพยสิน  เจาหนา
ที่ที่เกี่ยวของกับงานตรวจสอบ

• สํานักงานตรวจสอบภายในไมมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย    วิธีปฏิบัติ
งาน   และระบบการควบคุมภายใน   หรือการแกไขระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งหนาที่ดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของผูบริหารที่เกี่ยวของ    ผูตรวจสอบภาย
ในมีหนาที่เปนเพียงผูใหคําปรึกษาแนะนํา

• ขอบเขตของการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบดานการเงินการ
บัญชี   และการตรวจสอบการดําเนินงาน    รวมทั้งการสอบทานและประเมินผล
การควบคุมภายใน
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ความรับผิดชอบ
สํานักงานตรวจสอบภายในตองปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดตั้ง  

สํานักงานตรวจสอบภายใน      โดยใหรายงานผลการตรวจสอบและการใหขอมูลเชิงวิเคราะห
ประเมินผล  ขอเสนอแนะ  คําปรึกษา   ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกําหนด
ไว

• ขอมูลเกี่ยวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน   
ทั้งทางการเงินการบัญชีและการปฏิบัติงาน

• สํานักงานตรวจสอบภายในควรประสานงานกับหนวยรับตรวจ      เพื่อใหผูบริหาร
ของหนวยรับตรวจมีสวนรวมในการใหขอมูลและขอเสนอแนะ    ในอันที่จะทําให
ผลการตรวจสอบมีประโยชนสามารถนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงแกไขการ       
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• สํานักงานตรวจสอบภายในตองประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน    
เพื่อใหเกิดผลงานรวมที่เปนประโยชนสูงสุดตอสวนราชการ

• การจัดลําดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบใหสํานักงานตรวจสอบภายในเสนอแผนตาราง
เวลา     โดยมีการพิจารณารวมกับฝายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

• การพิจารณาลําดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาดําเนินการใหพิจารณาจากความ
เสี่ยงที่มีสาระสําคัญ   ดังนี้
- การขาดขอมูลการเงินและการปฏิบัติงานที่ดี
- การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย     แผนงาน    วิธีการปฏิบัติงานและขอกําหนด

ทางกฎหมาย
- ทรัพยสินสูญหายหรือเสียหาย
- การไมประหยัดหรือไมมีประสิทธิภาพของงาน
- การปฏิบัติงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคหรือ   เปาหมายที่กําหนดไว

แถลงการณฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแต….……..…ถึง….………….

อนุมัติโดย………………………….
         วันที่…………….………………….
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