
แนวทางปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายใน 

  

การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายในควรเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
ดังนี้ 

(๑)  ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  ที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง 

(๒)  ผู้ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ กระทรวงกลาโหม   หน่วยงานของราชการส่วน
ท้องถิ่น และของหน่วยรับตรวจอื่น   ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในตามที่ก าหนดไว้
ในระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายใน  ที่ออกโดยหน่วยงานเจ้าสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลใน
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า   

กรณีระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในตาม  (๑)  และ  (๒)  มิได้ก าหนดให้ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการตรวจสอบใด ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ที่เผยแพร่โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หรือ Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing ที่ก าหนดโดย The Institute of Internal Auditors (IIA) ฉบับล่าสุด  

  

ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 

  

แนวทางปฏิบัติท่ี ๑ 

ผู้ก ากับดูแลมีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการท าให้เกิดความมั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีและ
ด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีก าหนด
โดย         คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบจัดให้มีและด ารงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน
ตาม      มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   รวมท้ังพิจารณา



วินิจฉัยข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อสั่งการให้
ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามความเหมาะสมและทันเวลา  

ท้ังนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยตรวจสอบภายในมีประสิทธิผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ     

แนวทางปฏิบัติท่ี ๒ 

หน่วยตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และ
การก ากับดูแล เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงาน และช่วยให้หน่วยรับตรวจสามารถ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุม  และ
กระบวนการก ากับดูแล เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยรับตรวจก าหนด  

ขอบเขตของการตรวจสอบภายในโดยทั่วไปรวมถึง 

๒.๑ การสอบทานและประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลของ
หน่วยรับตรวจ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด : 

(๑) ความมั่นใจว่าการด าเนินงาน  หรือการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ 

(๒) ความมั่นใจในความถูกต้องครบถ้วน  และน่าเชื่อถือของข้อมูลการเงินและการ
ด าเนินงาน 

(๓) การดูแลรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจมิให้เกิดการ
สูญเสีย  การเสียหาย รวมทั้งการเสียหายจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๔) ความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย  วิธี
ปฏิบัติงาน  กฎหมาย  ระเบียบ  และ  ข้อบังคับ 

(๕) การเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล
อย่างต่อเน่ือง 

 ๒.๒  การสอบทานและติดตามแผนการปฏิบัติงานและผลการด าเนินงาน เพื่อช่วยให้
หน่วยรับตรวจเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 



 ๒.๓  การให้ความส าคัญเป็นกรณีพิเศษกับสภาพแวดล้อมของความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล  

แนวทางปฏิบัติท่ี ๓ 

หน่วยตรวจสอบภายในควรอยู่ในโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของหน่วยรับตรวจอย่างเป็น
ทางการ และมีสถานภาพสูงพอท่ีจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่โดยให้ขึ้นตรงต่อผู้รับตรวจ
หรือมีสายการบังคับบัญชาตามที่กระทรวงการคลังหรือผู้มีอ านาจตามกฎหมายก าหนด   และผู้รับ
ตรวจจะมอบหมายให้ผู้อื่นควบคุมดูแลและปกครองบังคับบัญชาแทนไม่ได้และจะแต่งตั้งให้หัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายในไปรักษาการในต าแหน่งอื่น หรือแต่งตั้งผู้อื่นมารักษาการในต าแหน่งหัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายใน  ในขณะเดียวกันไม่ได้ และหน่วยรับตรวจควรจัดสรรบุคลากรและ
ทรัพยากรท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมกับปริมาณงาน 
และความซับซ้อนของกิจกรรมด้านต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ โดยผู้ปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วย
ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานเต็มเวลาและไม่ควรไปช่วยปฏิบัติงานอื่นใดที่ไม่ใช่งานท่ี เกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบ
ภายใน 

กรณีหน่วยรับตรวจซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรอัตราก าลังด้านการตรวจสอบภายในหรือได้รับ
แต่ไม่เพียงพอ ถ้ามีเหตุผลความจ าเป็นและมีประโยชน์คุ้มค่าที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน หน่วย
รับตรวจอาจมอบหมายบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในตามที่
เห็นควร  โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงและต้องปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในเต็มเวลา 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีความจ าเป็นต้องอาศัยบุคคลภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญที่
มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน   หน่วยรับตรวจอาจแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสม หรือจ้างผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง   และหน่วยรับตรวจควร
ก าหนดให้มีการจัดท าขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างผู้เชี่ยวชาญ   (Terms of Reference)  หรือ
ก าหนดค าสั่งแต่งต้ังบุคคลภายนอกในลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน          

ไม่ว่าในกรณีใด การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม
หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  

แนวทางปฏิบัติท่ี ๔ 



ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความอิสระจากกิจกรรมที่ตรวจสอบ โดยมีสถานภาพท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเป็นอิสระตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และให้ข้อเสนอแนะ 
ท่ีเป็นประโยชน์ ปราศจากอคติและมีความเป็นกลาง  

ผู้ตรวจสอบภายในควรอยู่ในสถานะที่สามารถปฏิบัติงานโดยปราศจากความมีอคติและการ 
แทรกแซงจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
และไม่ควรปฏิบัติงานตรวจสอบในหน่วยงานหรือกิจกรรมที่ตนเคยปฏิบัติมาก่อน อันจะท าให้หรือ
อาจท าให้เสียความ เป็นกลางในการแสดงความเห็น หรืออาจมีการขัดหรือแย้งต่อประโยชน์
ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ยกเว้นเป็น
งานให้ค าแนะน าปรึกษา 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้น
ไป และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี)   ทันทีที่ทราบหรือสงสัยว่าตนเองขาดหรือสงสัยว่าขาด
ความเป็นกลางในงานตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายอันเนื่องมาจากการขัดหรือแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  

ทั้งนี้ ผู้รับตรวจไม่ควรก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในมีอ านาจสั่งการในเชิงการ
บริหาร  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกลาง  

แนวทางปฏิบัติท่ี ๕ 

ผู้ตรวจสอบภายในมีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอ
ของมาตรการควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารก าหนดเพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดการทุจริต ทั้งนี้
ฝ่ายบริหารของหน่วยรับตรวจเป็นผู้ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การทุจริต 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพไม่สามารถให้หลักประกันว่าจะ
ค้นพบการทุจริต ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันหรือค้นหาการทุจริต 
แต่ควรใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติงานของตนที่จะสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงต่อความเสียหายของ
การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้ 

๕.๑ ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน   ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาและให้
ความส าคัญเป็นพิเศษกับจุดอ่อนที่มีสาระส าคัญที่ตรวจพบจากระบบการควบคุมภายในนั้นว่ามี
ความเสี่ยงที่จะเกิดทุจริตหรือข้อผิดพลาดหรือไม่ 



๕.๒ ในการสอบทานกิจกรรมที่ตรวจสอบ   ผู้ตรวจสอบภายในควรตื่นตัวและตระหนักถึง
โอกาสที่อาจเกิดการทุจริต  ซึ่งรวมถึงการให้ค าแนะน าที่มีประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

๕.๓ ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานการตรวจสอบทุจริต   ซึ่งอาจ
หมายรวมถึงการตรวจสอบการทุจริตที่เกิดแล้ว  หรือการทุจริตที่ยังเป็นที่สงสัยอยู่ 

การป้องกันและค้นหาการทุจริตเป็นงานที่หน่วยตรวจสอบภายในช่วยฝ่ายบริหาร เพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์โดยไม่มีการทุจริตเป็นอุปสรรค ดังนั้นการวางแผนอย่าง
ระมัดระวังรอบคอบ ตลอดจนการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่จะตรวจสอบจึงเป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องประสานงานกับฝ่ายบริหารอย่าง
ใกล้ชิด และฝ่ายบริหารต้องเห็นความส าคัญโดยสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นในการท าการ
ตรวจสอบนั้น 

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารควรด าเนินการให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการ
ทุจริตโดยไม่ชักช้า เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในประเมินการบริหารความเสี่ยง   การควบคุม  และ
การก ากับดูแลที่มีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ และ/หรือ เพื่อวางแผนการตรวจสอบให้สามารถพบหรือลด
โอกาสการทุจริต และเพื่อให้ค าแนะน าฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการตรวจสอบในรายละเอียดและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน 

แนวทางปฏิบัติท่ี ๖ 

หน่วยรับตรวจท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนส าคัญในการปฏิบัติงานหรือบริหารงาน 
ควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในซึ่งมีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอที่จะตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถประเมินและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ 

การปฏิบัติหน้าท่ีการตรวจสอบภายใน  

แนวทางปฏิบัติท่ี ๗ 

ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปฏิบัติท่ีก าหนดในจริยธรรมของ ผู้
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความมีจุดยืนท่ีมั่นคง ความเท่ียงธรรม การรักษาความลับ และ



ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี  เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นใจในความเท่ียงธรรม และการให้
ค าแนะน าปรึกษาท่ีมีคุณภาพ  

แนวทางปฏิบัติท่ี ๘ 

หน่วยรับตรวจควรจัดให้มีเอกสารท่ีเขียนขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ 
อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน  เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของ
หน่วย  รับตรวจมีความเข้าใจอันดีต่อการจัดให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน รวมท้ังอ านาจหน้าท่ีของ
หน่วยตรวจสอบภายใน 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรจัดท าและเสนอเอกสารข้างต้นของหน่วยตรวจสอบ
ภายในต่อผู้รับตรวจเพื่อพิจารณาอนุมัติ ด้วยความเห็นชอบของผู้ก ากับดูแล หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ถ้ามี) ทั้งนี้ควรมีการสื่อสารเอกสารดังกล่าวให้บุคลากรทุกระดับของหน่วยรับตรวจ
ทราบทั่วกัน  โดยเอกสารน้ันควรมีสาระส าคัญอย่างน้อยดังนี้ 

๑) วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน และ 

๒) สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน  

เอกสารดังกล่าวควรระบุถึงการให้อ านาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ  

๑) การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารโดยตรงกับบุคลากรของหน่วยรับตรวจ  

๒) การเข้าถึงข้อมูลและแฟ้มข้อมูลต่างๆของหน่วยรับตรวจ รวมถึงข้อมูลด้านการ
บริหาร และรายงานการประชุมของฝ่ายบริหาร 

๓) การตรวจสอบกิจกรรมและส่วนงานต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ  

๔) การปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับ
ตรวจ 

แนวทางปฏิบัติท่ี ๙ 



กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหมายรวมถึงการจัดท าแผนการตรวจสอบ การ
ตรวจสอบ การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ 
และการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน  

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในตามกระบวนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว โดยทั่วไปครอบคลุมถึงการตรวจสอบและการประเมินผลส าเร็จของทุกกิจกรรมในหน่วย
รับตรวจ การตรวจสอบภายในจึงสามารถกระท าได้เป็น ๓ ประเภทหลัก คือ (๑) การตรวจสอบด้าน
การด าเนินงาน (๒) การตรวจสอบด้านการเงิน และ (๓) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด   

การตรวจสอบภายในจึงไม่ควรเน้นการตรวจสอบประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ แต่
ควรเลือกประเภทของการตรวจสอบที่เหมาะสมที่สุด โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การตรวจสอบของ
หน่วยรับตรวจที่ก าหนดไว้ในเอกสารตามที่กล่าวไว้ในแนวทางปฏิบัติที่ ๘  และความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจที่เป็นผลจากการประเมินการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล 

การประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล  อาจกระท าได้ดังนี้ 

(๑) การบริหารความเสี่ยง 

     กระท าได้โดยการประเมินการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการ
ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ   เพื่อให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 

(๒) การควบคุม 

      กระท าได้โดยการประเมินประสิทธิผล   และประสิทธิภาพของการควบคุม  และ
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการควบคุมอย่างต่อเนื่อง 

(๓) การก ากับดูแล 

   กระท าได้โดยการประเมินและปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแลให้ดีขึ้น โดย  

- การก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ และสื่อสารให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 



- การติดตามผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

- การให้ความมั่นใจว่า บุคลากรของหน่วยรับตรวจมีความรับผิดชอบต่อผลการ
ตัดสินใจ และผลการปฏิบัติหน้าที่  และ 

- การรักษาไว้ซึ่งคุณค่า หรือผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

  

 


