
 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
พ.ศ.2546 

_____________ 

  โดยที่สมควรก าหนดระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้หน่วย
รับตรวจน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดให้มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของประเทศชาติโดยรวม 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 15 (3) (ก)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ    
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกระเบียบไว้        
ดังต่อไปนี ้
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  "ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546" 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศใน      
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ระเบียบหรือข้อบังคับใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  "หน่วยรับตรวจ"  หมายความว่า  
  (1)  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเป็น กระทรวง ทบวง 
หรือกรม 

(2) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค 
(3) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น 
(4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 
(5) หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(6) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน  หรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วย

รับตรวจ  ตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) 
(7) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายก าหนดให้       

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ 
"หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น"  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล   

องค์การบริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้น 



  "ผู้ก ากับดูแล"  หมายความว่า  บุคคลหรือคณะบคุคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแล
หรือบังคับบัญชาผู้รับตรวจหรือหน่วยรับตรวจ 
  "ผู้รับตรวจ"  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 
  "ฝ่ายบริหาร"  หมายความว่า  ผู้รับตรวจ  หรือผู้บริหารทุกระดับของหน่วยรับตรวจ 
  "คณะกรรมการตรวจสอบ"        หมายความว่า         คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะรัฐมนตรี  หรือผู้มีอ านาจตามที่กฎหมายก าหนด  ให้มีหน้าที่ก ากับดูแลการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ 
  "การตรวจสอบภายใน"  หมายความว่า  กิจกรรมที่ด าเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง
ที่หน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจและให้ค าแนะน าปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการ
ด าเนินงาน  การตรวจสอบภายในช่วยให้หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  โดยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ
และมีระเบียบแบบแผนที่ดี 
  "หน่วยตรวจสอบภายใน"  หมายความว่า  หน่วยงานของหน่วยรับตรวจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 
  "หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน" หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุดของหน่วย        
ตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้รับตรวจหรือผู้มีอ านาจตามที่กฎหมายก าหนด 
  "ผู้ตรวจสอบภายใน"  หมายความว่า  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วย         
รับตรวจ  หรือด ารงต าแหน่งอื่นที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน 
  ข้อ 4 ให้หน่วยรับตรวจน าแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในท้ายระเบียบนี้ไป
ใช้เพื่อให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ข้อ 5 ให้หน่วยรับตรวจส่งส าเนาแผนการตรวจสอบประจ าปีและแผนการตรวจสอบเฉพาะ
กรณีของหน่วยตรวจสอบภายในที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในสามสิบวัน
นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ  เว้นแต่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ด าเนินการเป็นอย่างอื่น 
  ข้อ 6  ให้หน่วยรับตรวจส่งส าเนารายงานผลการตรวจของผู้ตรวจสอบภายในและของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่มีข้อตรวจพบที่ส าคัญ  และเกิดความเสียหายหรืออาจเกิดความเสียหายให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ผู้รับตรวจได้รับรายงานผลการตรวจ 
  ข้อ 7  ให้ผู้รับตรวจก ากับดูแลให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบภายในตามที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอความร่วมมือ  หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการ   
ปฏิบัติงานให้ช้ีแจงเหตุผลต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
  ข้อ 8 ให้ผู้รับตรวจก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบการจัดวางระบบการ  
ควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 



  ข้อ 9  ในกรณีหน่วยรับตรวจ  ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้  ให้หน่วยรับตรวจขอท า
ความตกลงกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
  ข้อ 10  ในกรณีหน่วยรับตรวจ  มีเจตนาหรือละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือตาม   
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยไม่มีเหตุอัน      
สมควร  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจเสนอข้อสังเกตและความเห็นพร้อมทั้งพฤติการณ์ของ
หน่วยรับตรวจให้กระทรวงเจ้าสังกัด  หรือผู้บังคับบัญชา  หรือผู้ก ากับดูแล แล้วแต่กรณี เพื่อก าหนด     
มาตรการที่จ าเป็นให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติ 
  ในกรณีกระทรวงเจ้าสังกัด  หรือผู้บังคับบัญชา  หรือผู้ก ากับดูแล  ไม่ด าเนินการตาม      
วรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจรายงานต่อประธานรัฐสภา
เพื่อแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  รวมทั้งแจ้ง
ไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐสภา เพื่อประกอบการพิจารณาร่าง    
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
  ข้อ 11  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตามระเบียบนี้  และคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ระเบียบนี้ 
  ในกรณีมีเหตุอันสมควร  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอาจยกเว้นหรือผ่อนผันการ
ปฏิบตัิตามความในระเบียบนี้ได้ 
 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2546 
                         ปัญญา  ตันติยวรงค์ 
              ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 
                        ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    เล่ม 120    ตอนที่  25 ก.    วันที่  24   มีนาคม  2546 

 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
 
  การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในควรเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในดังนี้ 
  (1)   ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ   
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ      
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  ที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง 
  (2)  ผู้ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ  กระทรวงกลาโหม  หน่วยงานของราชการส่วน
ท้องถิ่น  และของหน่วยรับตรวจอื่น  ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในที่ออกโดยหน่วยงานเจ้าสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลในระดับ
กระทรวงหรือเทียบเท่า 
  กรณีระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ตาม (1) และ (2)  มิได้ก าหนดให้ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการตรวจสอบใด  ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่เผยแพร่
โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  หรือ Standards for the Professional Practice of  Internal 
Auditing ที่ก าหนดโดย The  Institute of Internal  Auditors (llA) ฉบับล่าสุด 

ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 

แนวทางปฏิบัติที่ 1 
  ผู้ก ากับดูแลมีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการท าให้เกิดความมั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้จัดให้มี
และด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน  ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
  ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบจัดให้มีและด ารงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในตาม       
มาตรฐานการควบคุมภายในที่ก าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  รวมทั้งพิจารณาวินิจฉัยข้อตรวจ
พบและข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อสั่งการให้ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการตามความเหมาะสมและทันเวลา 
  ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในมีประสิทธิผลอย่างมี               
ประสิทธิภาพ 
แนวทางปฏิบัติที่ 2 
  หน่วยตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและ
การก ากับดูแล  เพื่อเพิ่มคุณคา่และปรับปรุงการด าเนินงาน  และช่วยให้หน่วยรับตรวจสามารถประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  กระบวนการควบคุม และกระบวนการก ากับดูแล 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยรับตรวจก าหนด 

 



  ขอบเขตของการตรวจสอบภายในโดยทั่วไปรวมถึง 
  2.1 การสอบทานและประเมินการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการก ากับดูแลของ
หน่วยรับตรวจ  ซึ่งครอบคลุมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด : 
    (1)  ความมั่นใจว่าการด าเนินงาน   หรือการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดมี          
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
      (2)   ความมั่นใจในความถูกตอ้งครบถ้วน  และน่าเช่ือถอืของขอ้มูลการเงิน และการ
ด าเนินงาน  
                                  (3)  การดูแลรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจมิให้เกิดการสูญเสีย 
การเสียหาย  รวมทั้งการเสียหายจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
         (4)    ความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย  วิธีปฏิบัติงาน  กฎหมาย  ระเบียบ และ
ข้อบังคับ 
                                   (5)   การเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการก ากับ    
ดูแลอย่างต่อเนื่อง 
  2.2  การสอบทานและติดตามแผนการปฏิบัติงานและผลการด าเนินงาน เพื่อช่วยให้หน่วย
รับตรวจเกิดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
  2.3  การให้ความส าคัญเป็นกรณีพิเศษกับสภาพแวดล้อมของความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยส าคัญ  ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการก ากับดูแล 

แนวทางปฏิบัติที่ 3 
  หน่วยตรวจสอบภายในควรอยู่ในโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของหน่วยรับตรวจอย่างเป็น
ทางการ  และมีสถานภาพสูงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่  โดยให้ขึ้นตรงต่อผู้รับตรวจหรือมี
สายการบังคับบัญชาตามที่กระทรวงการคลังหรือผู้มีอ านาจตามกฎหมายก าหนด และผู้รับตรวจจะ
มอบหมายให้ผู้อื่นควบคุมดูแลและปกครองบังคบับัญชาแทนไม่ได้  และจะแต่งต้ังให้หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายในไปรักษาการในต าแหน่งอื่น   หรือแต่งต้ังผู้อื่นมารักษาการในต าแหน่งหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายในขณะเดียวกันไม่ได้  และหน่วยรับตรวจควรจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรที่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมกับปริมาณงาน และความซับซ้อนของกิจกรรม
ด้านต่าง ๆ  ของหน่วยรับตรวจ  โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานเต็มเวลาและ
ไม่ควรไปช่วยปฏิบัติงานอื่นใดที่ไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและ     ประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน  กรณีหน่วยรับตรวจซึ่งไม่ได้รับการจัดสรร
อัตราก าลังด้านการตรวจสอบภายในหรือได้รับ แต่ไม่เพียงพอ ถ้ามีเหตุผลความจ าเป็นและมีประโยชน์คุ้ม
ค่าที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจอาจมอบหมายบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้
ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในตามที่เห็นควร โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงและ
ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเต็มเวลา 



  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีความจ าเป็นต้องอาศัยบุคคลภายนอกหรือผู้เช่ียวชาญ   
ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน หน่วยรับตรวจอาจแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสม  หรือจ้างผู้เช่ียวชาญจากภายนอก
แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ต้องไม่ขัดกับระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง  และหน่วยรับตรวจควรก าหนดให้มี
การจัดท าขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างผู้เช่ียวชาญ (Terms of Reference)  หรือก าหนดค าสั่งแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกในลกัษณะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
  ไม่ว่าในกรณีใด  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม
หรือประโยชน์ทางราชการ  หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 

แนวทางปฏิบัติที่ 4 
  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระจากกิจกรรมที่ตรวจสอบ โดยมีสถานภาพที่
สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นอสิระตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและให้                
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  ปราศจากอคติและมีความเป็นกลาง 
  ผู้ตรวจสอบภายในควรอยู่ในสถานะที่สามารถปฏิบัติงานโดยปราศจากความมีอคติและ
การแทรกแซงจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
และไมค่วรปฏิบัติงานตรวจสอบในหน่วยงานหรือกิจกรรมที่ตนเคยปฏิบัติมาก่อน อันจะท าให้หรืออาจท า
ให้เสียความเป็นกลางในการแสดงความเห็น หรืออาจมีการขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือ
ประโยชน์ทางราชการ  หรือกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ยกเว้นเป็นงานให้ค าแนะน า
ปรึกษา หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป และ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้าม)ี ทันทีที่ทราบ หรือสงสัยว่าตนเองขาดหรือสงสัยว่าขาดความเป็นกลางใน
งานตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายอันเนื่องมาจากการขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือ
ประโยชน์ทางราชการ  หรือกระทบต่อความมีอสิระในการปฏิบัติหน้าที่ 
  ทั้งนี้  ผู้รับตรวจไม่ควรก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในมีอ านาจส่ังการในเชิงการบริหาร
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกลาง 

แนวทางปฏิบัติที่ 5 
  ผู้ตรวจสอบภายในมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอ
ของมาตรการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารก าหนดเพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดการทุจริต  ทั้งนี้  ฝ่าย
บริหารของหน่วยรับตรวจเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต 
  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพไม่สามารถให้หลักประกันว่าจะ
ค้นพบการทุจริต ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันหรือค้นหาการทุจริต แต่ควร
ใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติงานของตนที่จะสามารถบ่งช้ีความเสี่ยงต่อความเสียหายของการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้นได้ ดังนี ้



  5.1 ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาและให้
ความส าคัญเป็นพิเศษกับจุดอ่อนที่มีสาระส าคัญที่ตรวจพบจากระบบการควบคุมภายในนั้นว่ามีความเสี่ยงที่
จะเกิดทุจริตหรือข้อผิดพลาดหรือไม่ 
  5.2 ในการสอบทานกิจกรรมที่ตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบภายในควรตื่นตัวและตระหนักถึง
โอกาสที่อาจเกิดการทุจริต  ซ่ึงรวมถึงการให้ค าแนะน าที่มีประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารเพื่อป้องกันการทุจริต 
  5.3 ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานการตรวจสอบทุจริต ซึ่งอาจหมาย
รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตที่เกิดแล้ว  หรือการทุจริตที่ยังเป็นที่สงสัยอยู่ 
  การป้องกันและค้นหาการทุจริตเป็นงานที่หน่วยตรวจสอบภายในช่วยฝ่ายบริหาร เพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์โดยไม่มีการทจุริตเป็นอุปสรรค  ดังนั้น  การวางแผนอย่างระมัดระวัง   
รอบคอบ ตลอดจนการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ จึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้ตรวจสอบ
ภายใน  หน่วยตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องประสานงานกับฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด และฝ่ายบริหารต้อง   
เห็นความส าคัญโดยสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นในการท าการตรวจสอบนั้น ทั้งนี้  ฝ่ายบริหารควร
ด าเนินการให้หัวหน่วยตรวจสอบภายในได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตโดยไม่ชักช้า  เพื่อให้หน่วย
ตรวจสอบภายในประเมินการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการก ากับดูแลที่มอียู่ว่าเพียงพอหรือไม ่ 
และ/หรือเพื่อวางแผนการตรวจสอบให้สามารถพบหรือลดโอกาสการทุจริต และเพื่อให้ค าแนะน าฝ่าย
บริหารเกี่ยวกับการตรวจสอบในรายละเอียดและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
แนวทางปฏิบัติที่ 6 
  หน่วยรับตรวจที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนส าคัญในการปฏิบัติงานหรือบริหารงาน
ควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในซึ่งมีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอที่จะตรวจสอบระบบเทคโนโลยี    
สารสนเทศ เพื่อให้สามารถประเมินและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุม  และการก ากับดูแลไดอ้ย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ 

การปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายใน 
แนวทางปฏิบัติที่ 7 
  ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปฏิบัติที่ก าหนดในจริยธรรมของ        
ผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความมีจุดยืนที่มั่นคง  ความเที่ยงธรรม  การรักษาความลับ  และความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่  เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นใจในความเที่ยงธรรม และการให้ค าแนะน าปรึกษาที่มี     
คุณภาพ 
แนวทางปฏิบัติที่  8 

  หน่วยรับตรวจควรจัดให้มีเอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการ  เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์  
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน  เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของหน่วยรับตรวจมี
ความเข้าใจอันดีต่อการจัดให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน  รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรจัดท าและเสนอเอกสารข้างต้นของหน่วยตรวจสอบ
ภายในต่อผู้รับตรวจ เพื่อพิจารณาอนุมัติด้วยความเห็นชอบของผู้ก ากับดูแล หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 



(ถ้าม)ี ทั้งนี้  ควรมีการส่ือสารเอกสารดังกล่าวให้บุคลากรทุกระดับของหน่วยรับตรวจทราบทั่วกัน โดย      
เอกสารนั้นควรมีสาระส าคัญอย่างน้อย ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์  และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน และ 
2. สายการบังคับบัญชา  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน    

                            เอกสารดังกล่าวควรระบุถึงการให้อ านาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ 
1. การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารโดยตรงกับบุคลากรของหน่วยรับตรวจ 
2. การเข้าถึงข้อมลูและแฟ้มข้อมลูต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ รวมถึงข้อมูลด้านการ

บริหาร และรายงานการประชุมของฝ่ายบริหาร 
3. การตรวจสอบกิจกรรมและส่วนงานต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ 
4. การปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจาก        

ผู้รับตรวจ 
แนวทางปฏิบัติที่ 9 
                            กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหมายรวมถึงการจัดท าแผนการตรวจสอบ การ
ตรวจสอบ การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบ  การรายงานผลการตรวจสอบ และการ
ติดตามผลการปฏิบัติตามขอ้เสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
                           ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ตามกระบวนการปฏิบัติงาน       
ดังกล่าว โดยทั่วไปครอบคลุมถึงการตรวจสอบและการประเมินผลส าเร็จทุกกิจกรรมในหน่วยรับตรวจ    
การตรวจสอบภายในจึงสามารถกระท าได้เป็น 3 ประเภทหลัก คือ (1) การตรวจสอบด้านการด าเนินงาน 
(2) การตรวจสอบด้านการเงิน และ  (3) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามขอ้ก าหนด   
 การตรวจสอบภายใน จึงไม่ควรเน้นการตรวจสอบประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ แต่
ควรเลือกประเภทของการตรวจสอบที่เหมาะสมที่สุด  โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การตรวจสอบของหน่วย
รับตรวจที่ก าหนดไว้ในเอกสารตามที่กล่าวไว้ในแนวทางปฏิบัติที่ 8 และความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจที่เป็นผลจากการประเมินการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการ
ก ากับดูแล 
 การประเมินการบริหารความเสีย่ง  การควบคุม  และการก ากับดูแล  อาจกระท าได้ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยง 
กระท าได้โดยการประเมินการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง  การจัดการ

ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  เพื่อให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ 

2. การควบคุม 
กระท าได้โดยการประเมินประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการควบคุม  และ       

ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการควบคุมอย่างต่อเนื่อง 
 



3. การก ากับดูแล 
กระท าได้โดยการประเมินและปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแลให้ดีขึ้น โดย 
- การก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ และสื่อสารให้ผู้ที่     

เกี่ยวข้องทราบ  
- การติดตามผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
- การให้ความมั่นใจว่า บุคลากรของหน่วยรับตรวจมีความรับผิดชอบต่อผลการ   

ตัดสินใจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ และ 
- การรักษาไว้ซึ่งคุณค่า  หรือผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

_____________________________________ 
   


