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บทนํา 
ประวัติความเป็นมาของหน่วยตรวจสอบภายในภาคราชการ      
         หน่วยตรวจสอบภายในภาคราชการ ได้เร่ิมขึ้นโดยกระทรวงการคลังกําหนดไว้ใน
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2505 ข้อ 50 และโดยมติคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0201/ว 78    
ลงวันที่ 19 สิงหาคม  พ.ศ. 2519 ให้ส่วนราชการกระทรวง ทบวง กรม มีผู้ตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ เพื่อช่วยให้หัวหน้าส่วนราชการสามารถ ควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสังกัดให้เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนําข้อมูลจากรายงานการ
ตรวจสอบภายใน มาใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างถูกต้องเหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์โดยให้ขึ้น
ตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 
          ในปี พ.ศ. 2531 – 2532  กระทรวงการคลังได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการส่งเสริม 
สนับสนุน และผลักดันให้ส่วนราชการมีการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบเพ่ือสามารถเป็นเคร่ืองมือ
ของผู้บริหาร ในการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการในความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับข้อกําหนดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ในระเบียบการรับ – จ่าย     การ
เก็บรักษา  และการนําส่งเงินของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 ยังไม่ครอบคลุมถึงขอบเขต หน้าที่ความ
รับผิดชอบที่แท้จริงของการตรวจสอบภายใน จึงได้ยกเลิกข้อกําหนดเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน   
ในระเบียบดังกล่าวและนํามากําหนดเป็นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ พ.ศ.2532 (ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขคร้ังสุดท้ายในปี พ.ศ. 2551) 

ประวัติความเป็นมาของหน่วยตรวจสอบภายใน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
    สําหรับหน่วยตรวจสอบภายใน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ก่อตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 
  ตามมาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 
ประธานรัฐสภา ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จึงออกประกาศรัฐสภา 
เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 3 
กลุ่มงาน 18 สํานัก  โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน  มีสายการบังคับบัญชา คือ ผู้บังคับบัญชากลุ่ม
ตรวจสอบภายใน  เป็นผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มฯ และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ คือเลขาธิการวุฒิสภา กลุ่มตรวจสอบภายในมีบุคลากรจํานวน 9 คน ประกอบด้วย
ข้าราชการในตําแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน 1 คน นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญ
การพิเศษ 2 คน นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 1 คน นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ 1 คน พนักงานราชการตําแหน่งนักวิชาการด้านตรวจสอบภายใน 2 คน เจ้าพนักงาน
ธุรการอาวุโส 1 คน และเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน 1 คน มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้ตรวจสอบภายใน ในแต่ละด้านตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคน  
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คุณภาพงานตรวจสอบภายในและการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
 คุณภาพของงานตรวจสอบภายใน หมายถึง งานตรวจสอบภายในท่ีมีการปฏิบัติงานท่ี
เป็นไปตามมาตรฐาน  และผลการปฏิบัติงานสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับหน่วยรับตรวจ      
การนําระบบการประกันคุณภาพมาใช้กับงานตรวจสอบภายในจึงเป็นวิธีการที่จะทําให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  มีการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ทั้งนี้เพื่อเป็น
การสร้างความเชื่อม่ันแก่บุคคลทั่วไปต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
    การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  คือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้ มีขึ้น         
โดยการประเมินคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ จากทั้งภายในและภายนอก     
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความม่ันใจในคุณภาพของงานตรวจสอบภายในว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม  
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กําหนดแนวทาง       
การดําเนินการเก่ียวกับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ใช้กรอบการประเมินโดยอิงมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย            
การตรวจสอบภายในของ ส่วนราชการ พ.ศ. 2551 และแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน 
โดยในส่วนของมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
ประกอบด้วยมาตรฐานด้านคุณสมบัติทั้งหมด และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานท้ังหมด โดยเกณฑ์
การประเมินได้ประยุกต์ให้สอดคล้องกับหลักการบริหารคุณภาพโดยรวม 

 การกําหนดเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้
กําหนดตามกรอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐาน
ด้านการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้จากกรอบมาตรฐานดังกล่าวฯ สามารถกําหนดประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา
เพื่อประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้ทั้งสิ้น16 ประเด็น ประกอบด้วย
มาตรฐานด้านคุณสมบัติมีจํานวน 6 ประเด็น และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน มีจํานวน 10 ประเด็น
สรุปประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาฯ ได้ดังน้ี 
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สรุปประเด็นทีใ่ช้ในการพิจารณาเพื่อประเมินการการประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

รหัสและรายการมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประเด็นท่ีใช้ในการพิจารณาประเมิน 

 มาตรฐานด้านคุณสมบัติ จํานวน 6 ประเด็น 

1000 วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 1. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 1010 การกําหนคํานิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐาน

และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไว้ใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

 

1100 ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีเป็น
อิสระ 

 1110 ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน และความเท่ียงธรรม 
 1111 การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) โดยตรงกับหัวหน้าส่วน

ราชการ                                                              
 

 1120 ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน  
 1130 ข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือความเท่ียงธรรม  

 
 

รหัสและรายการมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประเด็นท่ีใช้ในการพิจารณาประเมิน 
1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ  

 1210 ความเชี่ยวชาญ 3. ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน 
 1220 ความระมัดระวังรอบคอบ 4. การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่าง

ระมัดระวังรอบคอบเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 1230 การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 5. การพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

1300 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน 

 1310 การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน  
 1311 การประเมินผลจากภายใน  
 1312 การประเมินผลจากภายนอก  
 1320 การรายงานผลการประเมินการประกันและการ

ปรับปรุงคุณภาพงาน 
 

 1321 การระบุข้อความ เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน 

 

 1322 การเปิดเผยการไม่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน 
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 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน จํานวน 10 ประเด็น 

2000 การบริหารงานตรวจสอบภายใน  
 2010 

2020 
การวางแผนการตรวจสอบ 
การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ 

1. การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ
และอนุมัติแผนการตรวจสอบ 
2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบ 

 2030 การบริหารทรัพยากร 3 . งบ ป ระม าณ และ อั ต รากํ าลั งขอ ง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 2040 
2050 

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 
การประสานงาน 

4. นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน การ
ประสานงาน 

 2060 การรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 5. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 2070 การใช้บริการตรวจสอบภายนอก และความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการ 

 

2100 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 6. กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมิน 
 2110 

2120 
2130 

การกํากับดูแล 
การบริหารความเสี่ยง 
การควบคุม 

และช่ วยสนั บ สนุ น ให้ มี การป รับป รุ ง
กระบวนการ การกํากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมของส่วนราชการ 

2200 การวางแผนการปฏิบัติงาน 7. การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
 2201 

2210 
2220 
2230 
2240 

ข้อพิจารณาในการวางแผน 
การกําหนดวัตถุประสงค์ 
การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
การจัดสรรทรัพยากร 
แผนการปฏิบัติงาน 

(Engagement Plan) 

2300 การปฏิบัติงาน 8. การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 
 2310 

2320 
2330 
2340 

การรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ละประเมินผล 
การบันทึกข้อมูล 
การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
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รหัสและรายการมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประเด็นท่ีใช้ในการพิจารณาประเมิน 
2400 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 9. การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 2410 
2420 
2421 
2430 

 
2431 

 
2440 
2450 

หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
คุณภาพของการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ข้อผิดพลาดของรายงานผลการปฏิบัติงาน 
การระบุข้อความ การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายใน 
การเปิดเผยการปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายใน 
การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน 
การให้ความคิดเห็นในภาพรวม 

 

2500 การติดตามผล 10. การติดตามผลการตรวจสอบ 
2600 การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร  
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มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
  ข้อปฏิบัติหลัก ๆ ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 มาตรฐานด้านคุณสมบัติ เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของหน่วยงาน
และบุคลากรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

 (1) งานตรวจสอบภายในต้องกําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้ชัดเจน และมีการกําหนดกรอบความประพฤติเก่ียวกับความเที่ยงธรรมและข้อจํากัดของ
ความเป็นอิสระ 

(2) ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม ตามกรอบความประพฤติฯ ที่กําหนด 

(3) ผู้ตรวจสอบภายในควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเชี่ยวชาญ ระมัดระวัง รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

(4) การประกันคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 ส่วนที่ 2 มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของงานด้าน

ตรวจสอบภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานทางคุณภาพที่สามารถนําไปใช้
ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารงาน
ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล ดังนี้ 

(1)  การวางแผนการตรวจสอบ 
     - แผนตรวจสอบระยะยาว 3ปี หรือ 5ปี 
     - แผนตรวจสอบประจําปี 
     - แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ  
(2)  การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 
(3)  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
(4)  การติดตามผลการตรวจสอบ 
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ส่วนที ่1 
 

มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
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มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
 1. วัตถุประสงค์  อํานาจหน้าที่  และความรับผิดชอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ต้องกําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่าง
เป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ พ.ศ. 2555กําหนดเกณฑ์การพิจารณาในการประเมิน ไว้ดังนี ้
  1) หน่วยตรวจสอบภายในจัดทํากฎบัตรโดยให้สอดคล้องกับคํานิยามของตรวจสอบ
ภายในท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย 
               1.1 วัตถุประสงค์  1.2 สายการบังคับบัญชา  
               1.3 อํานาจหน้าที่  1.4 ความรับผิดชอบ 
               1.5 คํานิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
การกําหนดคํานิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรดําเนินการหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควร
หารือกับหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับคํานิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ 

 2) ได้รับความเห็นชอบโดยหัวหน้าส่วนราชการ 
 3) มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและนําเสนอหัวหน้าส่วนราชการทุกปี 
 4) มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้ทราบทั่วกันในส่วนราชการ 

  5) มีการกําหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรวมถึงการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
  6) นอกจากนั้นองค์ประกอบดังกล่าวต้องครอบคลุมลักษณะงานให้ความเชื่อม่ันและ
งานการให้คําปรึกษา  
 2.  ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีความ
เป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม 
 1) ความเป็นอิสระ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรมีความเป็นอิสระ คือ การ
เป็นอิสระจากเง่ือนไขที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การ
ตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ โดยแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ พ.ศ. 2555กําหนดเกณฑ์การพิจารณาในการประเมิน ไว้ดังนี้  
   1.1 มีการจัดทําแผนการตรวจสอบตามความเส่ียง 
   1.2 อนุมัติแผนการตรวจสอบโดยหัวหน้าส่วนราชการ 
   1.3  เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ  
   1.4  มีโครงสร้างที่เป็นอิสระปรากฏอยู่ในกฎระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
   1.5  ได้รับมอบหมายเฉพาะงานตามหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
   1.6  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
   1.7  ไม่ถูกจํากัดสิทธิในการเข้าถึงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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 2) ความเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้ที่มีความเที่ยงธรรมซื่อสัตย์สุจริต มี

ทัศนคติที่ ไม่ลําเอียง หรือมีอคติไปทางหนึ่งทางใด มีจริยธรรม และผู้ตรวจสอบภายในต้องหลีกเลี่ยง
งานที่ตนมีส่วนเก่ียวข้อง/มีส่วนได้ส่วนเสีย/มีความสัมพันธ์ส่วนตัว และไม่ประเมินงานที่ตนเคยมี
หน้าที่รับผิดชอบมาก่อนรวมทั้งหน่วยตรวจสอบภายในต้องมีนโยบายเก่ียวกับด้านจริยธรรม  โดย
แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555 กําหนดเกณฑ์การพิจารณาใน
การประเมิน ไว้ดังนี้  
 2.1 มีการกําหนดกรอบความประพฤติเก่ียวกับความเที่ยงธรรมและข้อจํากัดของ
ความเป็นอิสระ หรือความเที่ยงธรรม/ มาตรฐานจริยธรรม/ คุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ 
 2.2 บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในทราบและถือปฏิบัติตามกรอบฯ ที่
กําหนด 
 2.3 มีการเผยแพร่กรอบความประพฤติเก่ียวกับความเที่ยงธรรมและข้อจํากัดของ
ความเป็นอิสระหรือ ความเที่ยงธรรม / มาตรฐานจริยธรรม/ คุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในให้ทราบทั่วกันในส่วนราชการ 
  3.  ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ต้องกระทําด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 
  1) ความเชี่ยวชาญ ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ 
ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ และต้องสะสมความรู้ ทักษะและความสามารถอื่น ๆ จากการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยสรุปลักษณะของความเชี่ยวชาญ  

โดยแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555กําหนดเกณฑ์การ
พิจารณาในการประเมิน ไว้ดังนี้  

 - บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบร้อยละ 50 ขึ้นไป (รวมหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน) ต้องมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบฯ มากกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี 
  - บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน 
หรือวุฒิบัตรที่กรมบัญชีกลางให้การยอมรับมีจํานวนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 35  
      2) ความระมัดระวังรอบคอบ ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความระมัดระวังรอบคอบและ
มีทักษะอย่างเหมาะสมในอันที่จะทําให้ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนต่าง ๆ ต้องมีการจัดทํากระดาษทําการที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดทําร่างรายงานการตรวจสอบและนําไปประชุมหารือร่วมกับผู้รับการตรวจสอบเพื่อ
เป็นการยืนยันเร่ืองที่ตรวจพบ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ รับการตรวจได้มีโอกาสชี้แจงและให้
ความเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากบางกรณีผู้ตรวจสอบภายในรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงอาจ
ทําให้ได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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  โดยแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555 กําหนด
เกณฑ์การพิจารณาในการประเมิน ไว้ดังนี้  

 1. การปฏิบัติงานตรวจสอบมีการบันทึกการปฏิบัติงานตรวจสอบในกระดาษทําการที่
เป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

   1.1 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
   1.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 
   1.3 การวางแผนการตรวจสอบ 
     1.4 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
   1.5 การตรวจสอบภาคสนาม 
   1.6 การสรุปข้อตรวจพบ 
   2. มีการกํากับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานที่สําคัญโดยหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน / ผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม 
 3. มีการยืนยันถึงความถูกต้อง เหมาะสมของเร่ืองที่ตรวจพบและข้อคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะกับหน่วยรับตรวจ 
   4. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยรับตรวจต่อรายงานผลการตรวจสอบหรือมีข้อทักท้วง
จากหน่วยรับตรวจต่อรายงานผลการตรวจสอบแต่สามารถแก้ข้อทักท้วงอย่างมีเหตุผลได้ 

    3) การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบภายในควรหม่ันศึกษาหาความรู้ ทักษะ 
และความสามารถอ่ืนๆ เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ด้วยการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องหน่วยตรวจสอบ
ภายในมีแผนการพัฒนาบุคคลากรด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยงและความรู้ที่เป็นประโยชน์เก่ียวกับการ ปฏิบัติงาน และบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผน 
รวมทั้งมีการนําองค์ความรู้ไปเผยแพร่ 

 4. การประกันคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
    4.1 การประเมินผลจากภายใน 

           -  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาภายในหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐาน 
           - มีการประเมินตนเองทั้งในระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน และบุคลากรในหน่วยงาน
มีส่วนร่วมทุกคน  
            - มีการสํารวจความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสรุปผลการสํารวจความพึง
พอใจเสนอผู้บริหาร  
       4.2 การประเมนิจากภายนอก 
            - มีการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก
องค์กร  
           - มีการรายงานผลการประเมินจากภายนอกให้ผู้บริหารทราบ และมีการชี้แจงแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1.การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
 1.1 การวางแผนการตรวจสอบ  เป็นส่วนที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานภายในองค์กร  

 แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในจัดทําขึ้น โดยทําไว้ล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบ
เป็นระยะ ได้แก่ 

 -  แผนการตรวจสอบระยะยาว เป็นแผนที่จัดทําไว้ล่วงหน้าโดยทั่วไปมีระยะเวลา    
3 - 5 ปี และต้องกําหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด   
                    -  แผนการตรวจสอบประจําปี  เป็นแผนที่จัดทําไว้ล่วงหน้า มีระยะเวลา 1 ปี และ
ต้องจัดทําให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาวท่ีกําหนดไว้ 
   เพื่อให้การวางแผนการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรดําเนินการตาม
ขั้นตอน ได้แก่  
  1.1.1 การสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเรียนรู้และเข้าใจเก่ียวกับงานของ
หน่วยงานท่ีต้องทําการตรวจสอบในรายละเอียด ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยงในชั้นต้นเพื่อ
กําหนดประเด็นที่คาดว่าเป็นปัญหาสําคัญที่ควรตรวจสอบ 
  1.1.2 การประเมินผลระบบควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและระบบควบคุมภายในที่ได้จัดวางไว้นั้นได้นําไปปฏิบัติตามที่
กําหนดผลงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร 
  1.1.3 การประเมินความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือความ
น่าจะเป็นที่อาจเกิดขึ้นและเป็นผลทําให้การทํางานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ขั้นตอนในการ
ประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 
  - การระบุปัจจัยเสี่ยง เป็นการค้นหาถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้นภายในองค์กร
  - การวิเคราะห์ความเสี่ยง เม่ือระบุสาเหตุความเสี่ยงแล้ว ก็ทําการวิเคราะห์ว่าปัจจัย
เสี่ยงนั้นมีผลกระทบอย่างไรต่อองค์กร และมีโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด ผลกระทบที่
เกิดอาจเทียบกับจํานวนเงินที่ต้องเสียไปจากการดําเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือการระบุ
ผลกระทบเป็นปริมาณหรือตัวเลข 
  - จัดลําดับความเสียง โดยนําหน่วยงานหรือกิจกรรมมาวางแผนการตรวจสอบตาม
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากสูงมากไปหาน้อยสุด 
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  1.1.4 การวางแผนการตรวจสอบ จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและ
การประเมินความเสี่ยง นําหน่วยงานทุกหน่วยงานภายในเพื่อหาหน่วยรับตรวจ โครงการ/กิจกรรม ที่
มีความเสี่ยงระดับสูง กําหนดเป็นหน่วยงานที่ต้องได้รับการเข้าตรวจสอบต่อไป โดยองค์ประกอบของ
แผนการตรวจสอบ  ต้องประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ  ผู้ รับผิดชอบ  
งบประมาณ (ถ้ามี) ในการประเมินความเสี่ยง ควรกําหนดปัจจัยเสี่ยง ให้ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่  
  1. ด้านกลยุทธ์  
  2. ด้านการดําเนินงาน  
  3. ด้านการบริหารความรู้                          
  4. ด้านการเงินการบัญชี  
  5. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ                
  ซึ่งแผนงานและกิจกรรมตรวจสอบ ในภาพรวมควรครอบคลุมประเภทของงานให้
ความเชื่อม่ันอย่างน้อย 4 ใน 6 ประเภท ซึ่งมีดังนี้   
  1) การตรวจสอบทางการเงินบัญชี   
  2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ    
  3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน  
  4) การตรวจสอบผลการดําเนินงาน  
  5) การตรวจสอบสารสนเทศ  
  6) การตรวจสอบการบริหาร    
      1.2 การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ 
         แผนการตรวจสอบต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการภายในวันที่ 30 กันยายน 
ของทุกปี และหน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดให้มีแผนการตรวจสอบระยะยาวและครอบคลุมทุก
หน่วยรับตรวจ ในระยะเวลาไม่เกิน 3 - 5 ปี 
    1.3 การบริหารทรัพยากร  
  -  มีงบประมาณเพียงพอและมีกรอบอัตรากําลังและมีผู้ปฏิบัติงานตามกรอบ
อัตรากําลังตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 
      1.4 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 
          - มีนโยบายของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีการสื่อสารอย่างทั่วถึงภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
          - มีแนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่ มีรูปแบบสอดคล้องกับ
โครงสร้าง/ขนาดของหน่วยงานตรวจสอบ 
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 1.5 การประสานงาน 
          มีการประสานงานและการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการอื่นหรือ ผู้ตรวจสอบภายนอกรวมทั้งบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับงาน
ตรวจสอบเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
      1.6 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
          มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารอย่างน้อย ปีละ 3 คร้ัง 
2. ลักษณะงานตรวจสอบภายใน  
           งานตรวจสอบภายในมีส่วนช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในเร่ืองของการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล โดยผู้ตรวจสอบภายในได้วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุต่างๆ จากการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมการกํากับดูแลที่ ไม่เหมาะสม ในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพปรับปรุงระบบงานกระบวนการทํางาน ดังนั้นลักษณะงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ 
  2.1 การบริหารความเสี่ยง   
  2.2 การควบคุม   
  2.3 การกํากับดูแล 
3. การวางแผนการปฏิบัติงาน 
      ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจ ให้สอดคล้องกับ
แผนการตรวจสอบประจําปี ในการวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ต้องอาศัยข้อมูล
จากการสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้น การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งผลการประเมินความ
เสี่ยง เพื่อให้การวางแผนปฏิบัติงานในแต่ละเร่ืองครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบท่ีมีความสําคัญ  
การวางแผนการปฏิบัติงานควรจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร และมีลักษณะยืดหยุ่น โดยสามารถแก้ไข
ปรับปรุงให้เหมาะสมตามสภาวการณ์ได้ตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต 
ทรัพยากรที่ใช้ และแนวทางการปฏิบัติงาน  
     3.1 การกําหนดวัตถุประสงค์ และ3.2  ขอบเขตการปฏิบัติงาน    
             ในทุกแผนการปฏิบัติงานที่เลือกมาสอบทานมีวัตถุประสงค์ และขอบเขตสอดคล้องกับผล
การสอบทานระบบการควบคุมภายในการประเมินความเสี่ยง และมีขอบเขตครอบคลุมเพียงพอ 
         3.3 การจัดสรรทรัพยากรเหมาะสม แผนปฏิบัติงานต้องมีการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทรัพยากรหมายถึง           
  1) บุคลากร  
  2) งบประมาณ (ถ้ามี)  
  3) ระยะเวลาที่ใช้ 
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         3.4 แนวทางการปฏิบัติงาน ทุกงานที่เลือกมาสอบทานต้องกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แนว
ทางการปฏิบัติงานที่ดีจะต้องมีการระบุถึงวิธีการคัดเลือกข้อมูล การบันทึกข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ 
วิธีการประเมินผลอย่างเพียงพอและชัดเจน 
4. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  การปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน 
และรวบรวมหลักฐาน เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตาม
นโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติขององค์กร รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ได้
จากการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยดําเนินการปฏิบัติ ได้แก่ 
      4.1 การรวบรวมข้อมูล  
  4.2 การวิเคราะห์และประเมิน                   
  4.3  การบันทึกข้อมูล และ  
  4.4 การควบคุมการปฏิบัติงาน 
  - มีการจัดทํากระดาษทําการมีสาระสําคัญเพียงพอในการสรุปผลการตรวจสอบและ
ได้รับการสอบทานจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน      
  -  การเก็บหลักฐาน เช่น แผนการตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงาน กระดาษทําการ 
รายงานผลการตรวจสอบ อื่นๆ อย่างเป็นระบบ ระเบียบ                                      
5. การรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบถึง วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต วิธีปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 
ประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญและการควบคุม รวมทั้ งเร่ืองอื่น ๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง เสนอผู้บริหารหรือผู้ที่เก่ียวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
      5.1 รูปแบบรายงานผลการปฏิ บัติงาน  ขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบและ       
ความต้องการของฝ่ายบริหาร รูปแบบและวิธีการรายงานที่ใช้กันโดยทั่งไปมี 2 รูปแบบ 
  1) การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร (Written Report) เป็นวิธีการรายงานที่ มี
ลักษณะเป็นทางการ ใช้รายงานผลปฏิบัติงานเม่ือการตรวจสอบแล้วเสร็จ ผู้ตรวจสอบภายในจะจัดทํา
รายงานสรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บริหาร 
  2) การรายงานด้วยวาจา (Oral Report) ทั้งที่รายงานด้วยวาจาเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ การรายงานด้วยวาจาที่ไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ใช้กับการรายงานที่ต้องกระทําโดย
เร่งด่วนเพื่อจะให้ทันเหตุการณ์ โดยแจ้งให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบทันทีที่ตรวจพบ 
เพราะหากปล่อยให้ล่าช้าอาจมีความเสียหายมากข้ึน สําหรับการรายงานด้วยวาจาที่เป็นทางการ เป็น
การรายงานโดยการเขียนรายงานและมีการนําเสนอด้วยวาจาประกอบ 
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  5.2 หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ส่วนประกอบของรายงานผล
แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  2.1 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร เป็นข้อความโดยย่อเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับแผนงาน งาน/โครงการที่จะ
ตรวจ,ข้อความทั่วไปเก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ,สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ,การ
ติดตามผล 
  2.2 รายละเอียดผลการตรวจสอบ เป็นรายละเอียดเก่ียวกับผลการตรวจสอบ โดย 
รายงานผลการปฏิบัติงานควรมีองค์ประกอบครบถ้วน ได้แก่   
  1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
  2. ขอบเขตการตรวจสอบ  
  3. สรุปผลการตรวจสอบ (หลักเกณฑ์ ข้อตรวจพบ สาเหตุ) ในการปรับปรุงแก้ไข                    
  4. ผลกระทบ  
  5. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและแนวทาง 
                   5.3 คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงาน 
          รายงานผลการปฏิบัติงานที่รายงานภายในระยะเวลาที่กําหนด รายงานผลการ
ปฏิบัติงานภายใน 2 เดือน และรายงานมีคุณภาพที่ดี คือไม่มีข้อผิดพลาด ไม่เบ่ียงเบน ไม่อคติ ไม่
ลําเอียง ไม่ปิดบังข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนในสาระสําคัญ รายงานสะอาดเรียบร้อย 

    6. การติดตามผล และ 7.  การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 
โดยหน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดให้มีระบบการติดตามผลตรวจสอบ  พร้อมรายงานผลการติดตาม
ต่อหัวหน้าส่วนราชการโดยสมํ่าเสมอ 
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ส่วนที ่3  
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
         หน่วยรับตรวจ คือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการ ในที่นี้ เป็นหน่วยงานที่หน่วยตรวจสอบภายในกําหนดในแผนการตรวจสอบ
ประจําปี และแผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทําขึ้นไว้ล่วงหน้า โดย
กําหนดเรื่องที่จะตรวจสอบ จํานวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และกําหนดเแนวทางการ
ปฏิบัติงาน การกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการสอบทาน
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบร่ืนทันตาม
กําหนดเวลา ในการนี้หน่วยงานใดที่ได้รับการกําหนดให้ได้รับการเข้าตรวจสอบมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ได้แก่ 
  1) อํานวยความสะดวดและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
  2) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และครบถ้วน 
  3) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
  4) จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสาร ประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในตรวจสอบได้ 
  5) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
  6) ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่าง ๆ ที่
หัวหน้าส่วนราขการสั่งให้ปฏิบัติ 
  กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคแรกให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการตามควร
แก่กรณี 
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ส่วนที ่4  

 

จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กําหนดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการยก
ฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายในจึงต้อง   
พึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนํามาซึ่งความเชื่อม่ันและ       
ให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเป่ียมด้วยคุณภาพ 
แนวปฏิบัติ 

 1. หลักปฏิบัติที่กําหนดในจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นหลักการ
พื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญสํานึก และวิจารณญาณ     
อันเหมาะสม 

 2. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรมนี้ นอกเหนือ    
จากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ และกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 

 3. ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดํารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
      3.1 ความซื่อสัตย์ ( Integrity ) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้าง        

ให้เกิดความไว้วางใจ และทําให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับ       
จากบุคคลทั่วไป 
        3.2 ความเที่ยงธรรม ( Objectivity ) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเท่ียงธรรม
เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ลําเอียง              
ผู้ตรวจสอบภายในต้องทําหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุก ๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึก
ส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 
       3.3 การปกปิดความลับ ( Confidentiality ) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่า
และสิทธิของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว     
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงาน
อาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 
        3.4 ความสามารถในหน้าที่ ( Competency ) ผู้ตรวจสอบภายในจะนําความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
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หลักปฏิบัติ 
  1. ความซื่อสัตย์ ( Integrity ) 
   1.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหม่ันเพียร 
และมีความรับผิดชอบ 
   1.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผย
ข้อมูลตามวิชาชีพที่กําหนด 

  1.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องในการกระทําใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย 
หรือ ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทําที่อาจนําความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือ
สร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ 
   1.4 ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของทางราชการ 
2. ความเท่ียงธรรม ( Objectivity ) 
   2.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะ
นําไปสู่ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งกระทําการใด ๆ ที่จะทําให้เกิดอคติ
ลําเอียงจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 
   2.2 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทําให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยง
ธรรมในการใช้วิจารณญาณเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
   2.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ
ทั้งหมดที่ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะทําให้
รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระทําผิดกฎหมาย 
3. การปกปิดความลับ ( Confidentiality ) 

 3.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ 
จากการปฏิบัติงาน 

  3.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่นําข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้
แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และจะไม่กระทําการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของทาง
ราชการ 
4. ความสามารถในหน้าที่ ( Competency ) 
   4.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และประสบการณ์ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น 
   4.2 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ 

  4.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล 
และคุณภาพของการให้บริการอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 

 
       ****************** 
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