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มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                                 ๑ 

บทนํา 
 
 กระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ  
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐใช้ เป็นแนวทางการปฏิ บั ติงานตรวจสอบภายใน 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากการตรวจสอบภายในนับว่าเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่สําคัญ 
ของผู้บริหารหน่วยงานในการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ภายในหน่วยงาน 
รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะทําให้ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซึ่งมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐนั้น ได้กําหนดให้มี
ความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในระดับสากล คือ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing) 
ที่ กํ าหนดโดยสถาบันผู้ ตรวจสอบภายในของสหรั ฐอเมริ กา (The Institute of Internal Auditors : IIA)  
อันจะทําให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 สําหรับมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐฉบับนี้ จะใช้เป็นกรอบ
หรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน 
มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 
 

กระทรวงการคลัง 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

 หน้า 
บทนํา ๑ 
 
โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ๒ 
 
ส่วนที่ ๑ มาตรฐานดา้นคุณสมบัติ ๕ 

 วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และความรับผดิชอบ ๖ 
 ความเป็นอิสระและความเทีย่งธรรม ๗ 
 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ๑๐ 
 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน ๑๓ 

 
ส่วนที่ ๒  มาตรฐานดา้นการปฏิบัติงาน ๑๔ 

 การบริหารงานตรวจสอบภายใน ๑๕ 
 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน ๑๘ 
 การวางแผนการปฏิบัติงาน ๒๑ 
 การปฏิบัติงาน ๒๕ 
 การรายงานผลการตรวจสอบ ๒๗ 
 การติดตามผล ๓๐ 
 การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร ๓๐ 

 
ส่วนที่ ๓ คําอธบิายศัพท์ ๓๑ 
 
 



 

 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                                 ๒ 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

มาตรฐานด้านคุณสมบัติ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 

โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
 

โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อสะดวกต่อการทําความเข้าใจและนําไปใช้ ตลอดจนการอ้างอิง
และปรับปรุงแก้ไขต่อไป จึงกําหนดให้มีรหัสตัวเลขกํากับในแต่ละหัวข้อของมาตรฐาน พร้อมกับคําอธิบาย
ถึงการนํามาตรฐานไปใช้ในงานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นและงานบริการด้านให้คําปรึกษา ดังนี้ 

๑. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะ
ของหน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยเริ่มต้ังแต่รหัสมาตรฐานที่ ๑๐๐๐  
เป็นต้นไป 

๒. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (Performance Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึง
ลักษณะของงานและกระบวนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยเริ่มต้ังแต่รหัสมาตรฐานที่ ๒๐๐๐ 
เป็นต้นไป 

การนํามาตรฐานไปใช้ในงานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นและงานบริการด้านให้คําปรึกษา 
จะมีตัวอักษร A (Assurance Services) และ C (Consulting Services) ต่อท้ายเลขรหัสมาตรฐาน ดังนี้ 

๑. งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นจะแทนด้วยอักษร A ต่อท้ายจากเลขรหัสมาตรฐาน  
เช่น ๑๐๐๐.A๑ เป็นการอธิบายถึงลักษณะงานบริการให้ความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานของรัฐที่ต้องกําหนดไว้
ในกฎบัตร และ ๑๑๓๐.A๓ เป็นการอธิบายถึงการให้ความเชื่อมั่นต่องานที่เคยให้คําปรึกษามาก่อน เป็นต้น 

๒. งานบริการด้านให้คําปรึกษาจะแทนด้วยอักษร C ต่อท้ายจากเลขรหัสมาตรฐาน  
เช่น ๑๐๐๐.C๑ เป็นการอธิบายถึงลักษณะงานบริการให้คําปรึกษาที่ต้องกําหนดไว้ในกฎบัตร และ ๑๒๒๐.C๑ 
เป็นการอธิบายถึงการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษาด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ เป็นต้น 

 
สําหรับผังโครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายในเป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                                 ๓ 
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มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐๐ วัตถุประสงค์ 
 อํานาจหน้าที่ 
 และความรับผิดชอบ 
 

๑๐๑๐ การแสดงการยอมรับ 
 ภารกิจงานตรวจสอบ 
 ภายใน ตามที่ปรากฏ
 ในกฎบัตรการ 
 ตรวจสอบภายใน 
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มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ 
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ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๖ 

มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
๑๐๐๐ : วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยให้
สอดคล้องกับภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามคํานิยามของการตรวจสอบภายในที่กําหนด 
ไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในต้องทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นระยะๆ และนําเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
และคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทาง 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยให้มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในดังกล่าว  
ให้หน่วยงานภายในของหน่วยงานของรัฐทราบทั่วกัน 

 
การตีความ : 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน คือ เอกสารทางการที่กําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และ 
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วยการกําหนด
สถานภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สายการรายงาน และความสัมพันธ์ของหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ การกําหนด
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน     

 
๑๐๐๐.A๑ : การตรวจสอบภายในที่เป็นลักษณะของงานบริการให้ความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานของรัฐ

ต้องกําหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และหากมีการให้บริการงาน 
ในลักษณะนี้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหน่วยงานของรัฐ จะต้องระบุไว้ 
ในกฎบัตรการตรวจสอบภายในเช่นเดียวกัน 

 
๑๐๐๐.C๑ : การตรวจสอบภายในที่เป็นลักษณะของงานบริการให้คําปรึกษาต้องกําหนดไว้ 

ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
  

๑๐๑๐ : การแสดงการยอมรับภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามที่ปรากฏในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรมีการหารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เกี่ยวกับกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่กําหนดภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามคํานิยาม
ของการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจตรงกันและการยอมรับระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๗ 

๑๑๐๐ : ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความเที่ยงธรรม 
 
การตีความ : 
ความอิสระ คือ การเป็นอิสระจากเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ และไม่ถูก
จํากัดสิทธิในการเข้าถึงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งความเป็นอิสระเป็นสิ่งจําเป็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
บุคคล การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ 

 
 ความเที่ยงธรรม คือ ทัศนคติที่ปราศจากความลําเอียง เพื่อเป็นการเอื้อให้ผู้ตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเชื่อมั่นในผลงาน และไม่มีการลดหย่อนคุณภาพของงาน 
ซึ่งดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในจะไม่อยู่ภายใต้การชักจูง
หรือชักนําจากผู้อ่ืน ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคล 
การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ 

 
 ๑๑๑๐  : ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถดําเนินไปได้
อย่างเต็มที่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องยืนยันต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ถึงความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
การตีความ : 
ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน คือ การที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถ
รายงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เช่น 

• การให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  
• การอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในตามผลการประเมินความเสี่ยง 
• การอนุมัติแผนงบประมาณและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
• การอนุมัติค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
• การพิจารณาสั่งการตามรายงานผลการตรวจสอบ 
• การพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังและโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๘ 

• การสอบถาม เกี่ยวกับความเหมาะสมของการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
และความเพียงพอของทรัพยากร 

 
๑๑๑๐.A๑ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องปราศจากการแทรกแซงใดๆ 

ในเรื่องของการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน และการรายงานผล 
การตรวจสอบ กรณีที่มีการแทรกแซง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ต้องเปิดเผยถึงการถูกแทรกแซงหรือหารือถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 
๑๑๑๑  : การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
โดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 
๑๑๑๒  : บทบาทของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหรือคาดว่าจะมีบทบาทหรือความรับผิดชอบ 
ที่นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน จะต้องมีมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้กระทบ
ต่อความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 

 
การตีความ :                                         
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจได้รับการร้องขอให้เพิ่มบทบาทหรือ 
ความรับผิดชอบนอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน  เช่น ความรับผิดชอบ 
ต่อกิจกรรมการกํากับดูแลและการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์หรือกิจกรรม  
การบริหารความเสี่ยง ซึ่งบทบาทหรือความรับผิดชอบนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบ  
ทําให้ขาดความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมต่อกิจกรรมการตรวจสอบของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ต้องมีการกํากับดูแล สอบทานการปฏิบัติงาน และการกําหนดมาตรการป้องกัน 
ในการกํากับดูแล รวมทั้งสอบทานสายการรายงานและบทบาทหน้าที่เป็นระยะๆ 
เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นในบทบาทหรือความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น 

 
๑๑๒๐  : ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน  
 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีทัศนคติที่ไม่ลําเอียงหรือมีอคติไปทางหนึ่งทางใด และ 

ให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ 
 
 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๙ 

การตีความ :  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ สถานการณ์ที่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งอยู่ในฐานะอันเป็น 
ที่ไว้วางใจและตัดสินใจเลือกระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพหรือผลประโยชน์
ส่วนตัว โดยผลประโยชน์ส่วนตัวอาจจะมีส่วนทําให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์สามารถเกิดขึ้นได้ ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ 
ที่ออกมาจะไม่ส่งผลกระทบต่อจรรยาบรรณหรือความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  
แต่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
ตามหลักวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจบ่ันทอน
ความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
๑๑๓๐  : ข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 
  ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจํากัดที่จะทําให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงาน 

ได้อย่างเป็นอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยถึงเหตุหรือ 
ข้อจํากัดดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม โดยลักษณะของการเปิดเผย
จะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือข้อจํากัดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี 

 
การตีความ : 
ข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม ไม่ได้จํากัดเฉพาะความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ แต่รวมถึงการถูกจํากัดในขอบเขตการปฏิบัติงานการเข้าถึงข้อมูล
บุคคล และทรัพย์สิน ตลอดจนข้อจํากัดของทรัพยากร เช่น งบประมาณ เป็นต้น 
ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เปิดเผยข้อจํากัดของความเป็นอิสระ
หรือความเที่ยงธรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบในครั้งนั้น 
และรายงานข้อจํากัดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ  
ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

 
๑๑๓๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ประเมินงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อน

เพราะอาจทําให้ผู้ตรวจสอบภายในสูญเสียความเที่ยงธรรมได้ 
 
๑๑๓๐.A๒ : การให้ความเชื่อมั่นในงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ 

รับผิดชอบอยู่นั้น จะต้องให้มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานอื่นภายใน
หน่วยงานของรัฐที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในด้วยอีกช้ันหนึ่ง 

 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๑๐ 

๑๑๓๐.A๓ : หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นต่องานที่เคยให้บริการ
คําปรึกษามาก่อน ถ้าลักษณะการให้คําปรึกษานั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อ
ความเที่ยงธรรม ดังนั้นการมอบหมายงานต้องพิจารณาถึงความเที่ยงธรรม
ส่วนบุคคลของผู้ตรวจสอบภายในที่จะไปตรวจสอบด้วย 

 
๑๑๓๐.C๑ : ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษาในงาน 

ที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อนด้วยความเที่ยงธรรม 
 
๑๑๓๐.C๒ : ในกรณีที่มี เหตุหรือข้อจํากัดในอันที่จะทําให้ผู้ตรวจสอบภายใน 

ไม่ สามารถบริการให้ คํ าปรึกษาได้อย่ างอิสระหรือ เที่ ยงธรรม  
ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยเหตุหรือข้อจํากัดดังกล่าวให้ กับ 
ผู้มอบหมายงานหรือผู้รับบริการทราบก่อนที่จะรับงานนั้น 

 
๑๒๐๐ : ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องกระทําด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ    
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 

 ๑๒๑๐  : ความเชี่ยวชาญ 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จําเป็นต่อ 
การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และต้องสะสมความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ 
จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตรวจสอบต้องดําเนินการ 
โดยผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบั ติงาน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
การตีความ : 
ความเชี่ยวชาญ หมายถึง ความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จําเป็นต่อ 
การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายของผู้ตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิผล  
ซึ่งความเชี่ยวชาญจะครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบัน แนวโน้ม และประเด็น 
ที่ เกิดขึ้นใหม่ๆ เพื่อสามารถให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะที่ตรงประเด็นได้  
ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในควรเข้ารับการฝึกอบรมและแสวงหาความรู้จากองค์กร
ในทางวิชาชีพ เพื่อให้ได้รับวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ 
 
๑๒๑๐.A๑  : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องให้คําแนะนําและความช่วยเหลือ

หากทีมงานขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จําเป็น 
ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด 
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๑๒๑๐.A๒  :  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ เพียงพอที่ จะประเมินความเสี่ยง 
ของการเกิดทุจริต และให้แนวทางในการบริหารจัดการทุจริตของ 
หน่วยงานของรัฐ แต่ทั้งนี้ไม่จําเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่า 
กับผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสืบสวนหรือสอบสวนการทุจริต
โดยตรง 

 
๑๒๑๐.A๓ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงและ

การควบคุมพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเทคนิค วิธีการ
ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในสามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผล แต่อย่างไรก็ตาม  
ผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมดไม่จําเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับ
ผู้ตรวจสอบภายในที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 

 
๑๒๑๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องไม่รับงานบริการให้คําปรึกษา 

หรือให้คําแนะนําและความช่วยเหลือ หากทีมงานขาดความรู้ ทักษะ 
และความสามารถอื่นๆ ที่ จําเป็นต่อการปฏิ บั ติงานในเรื่องนั้นๆ  
ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด 

 
๑๒๒๐  :  ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพ และมีทักษะการปฏิบัติงานอย่างสมเหตุสมผลในอันที่จะทําให้การปฏิบัติงาน
เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ 
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น 

 
๑๒๒๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานบริการให้ความเชื่อมั่นที่ ได้รับ

มอบหมาย ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  
โดยคํานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
• การขยายขอบเขตงานตรวจสอบในกรณีที่เห็นว่าจําเป็นเพื่อให้

งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
• ความซับซ้อนของงาน ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 

และความสําคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ 
• ความเพียงพอและประสิทธิผลของการกํากับดูแล การบริหาร

ความเสี่ยง และการควบคุม 
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• โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่ จะก่อให้ เกิดความผิดพลาด  
ความผิดปกติ การทุจริตหรือการไม่ปฏิบั ติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีนัยสําคัญ 

• ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริการให้ความเชื่อมั่น
เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
๑๒๒๐.A๒ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิค

การวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืนๆ มาเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

 
๑๒๒๐.A๓ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องคํานึงถึงความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่อาจส่งผล

กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการดําเนินงานและการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ แม้ว่าผู้ตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงาน
บริการให้ความเชื่อมั่นด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพก็ยังไม่สามารถรับรองได้ว่า จะมีการบ่งชี้ถึงความเสี่ยง
ที่มีนัยสําคัญได้ทั้งหมด 

 
๑๒๒๐.C๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษาด้วยความระมัดระวัง

อย่างรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยคํานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
• ความต้องการและความคาดหวังของผู้มอบหมายงานหรือ

ผู้รับบริการ รวมท้ังลักษณะของเรื่องที่จะให้คําปรึกษา เวลาที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการตรวจสอบ 

• ความซับซ้อนและขอบเขตของงานที่จําเป็น เพื่อให้งานที่ได้รับ
มอบหมายบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 

• ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริการให้คําปรึกษา
เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่คาดว่าหน่วยงานของรัฐจะได้รับ 

 
๑๒๓๐  :   การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 ผู้ตรวจสอบภายในต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ เพิ่มเติม      

อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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๑๓๐๐ : การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน  
โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน 

 
การตีความ : 
การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน  ได้รับการออกแบบเพื่ อให้ความเชื่อมั่น ว่า 
การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับคํานิยามของการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน และประเมินความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งทําให้เห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงงาน 
ให้ดีขึ้น ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเข้ามากํากับดูแลการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 

 
๑๓๑๐  : การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 
 การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานต้องมีการประเมินผลทั้งจากภายในและ

ภายนอกหน่วยงานของรัฐ 
 
 ๑๓๒๐ :  การรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการประเมินทั้งจากภายใน 

และภายนอกให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
ในเรื่องดังนี้ 
• ขอบเขตและความถี่ของการประเมินทั้งจากภายในและภายนอก 
• คุณสมบัติและความเป็นอิสระของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ประเมิน ซึ่งเป็น 

ผู้ประเมินจากภายนอก รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
• รายงานผลการประเมินของบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอก 
• แผนการปรับปรุงแก้ไข 

 
การตีความ : 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรหารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องรูปแบบ เนื้อหา และความถ่ีของการรายงานผล 
การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานและพิจารณาถึงภารกิจงาน
ตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ในกฎบัตร เพื่อแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน โดยการรายงานผลการประเมิน
จากภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานผลการประเมินจากภายนอก 
ขึ้นอยู่กับความถ่ีในการประเมิน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
๒๐๐๐ : การบริหารงานตรวจสอบภายใน 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้
เกิดความม่ันใจว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานของรัฐ 
 
การตีความ : 
การบริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ 
• การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบตามภารกิจงานตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน 

• การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้
ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

• การปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายในสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ มาตรฐาน
และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

• การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องพิจารณาถึงกิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบัน แนวโน้มและ
 ประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐได้ 

 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
โดยในการบริหารงานตรวจสอบภายใน ต้องคํานึงถึงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และความเสี่ยง
ของหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุม รวมทั้งการให้ความเชื่อมั่นอย่างเที่ยงธรรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

 
๒๐๑๐  : การวางแผนการตรวจสอบ 
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมิน 

ความเสี่ยง เพื่อจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะทําการตรวจสอบ 
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานของรัฐ 

 
การตีความ : 
การวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในต้องหารือร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ  
เพื่อทําความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ที่สําคัญ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องทบทวน
และปรับแผนการตรวจสอบตามความจําเป็น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ความเสี่ยง การปฏิบัติงาน โครงการ 
ระบบ และวิธีการควบคุมต่างๆ 

 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๑๖ 

๒๐๑๐.A๑ : การวางแผนการตรวจสอบต้องกระทําอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง  
โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประเมินความเสี่ยงและต้องนําข้อมูล
ข่าวสารของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ  
มาใช้ประกอบการพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบด้วย 

 
๒๐๑๐.A๒ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องระบุและพิจารณาถึงความคาดหวัง

ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่มีต่อความเห็นของการตรวจสอบภายใน และข้อสรุปอ่ืนๆ 

 
๒๐๑๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรให้มีงานบริการให้คําปรึกษา        

เพื่อช่วยให้เกิดโอกาสในการปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การสร้างคุณค่าเพิ่ม และการปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งต้องกําหนดงานบริการให้คําปรึกษาดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบด้วย 

 
๒๐๒๐  : การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบและทรัพยากร 
ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบในรอบปี 
ที่มีนัยสําคัญให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติ 
ในกรณีที่มีข้อจํากัดของทรัพยากร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานถึง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแผนการตรวจสอบด้วย 
 

๒๐๓๐  :  การบริหารทรัพยากร 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารทรัพยากรให้มีความเหมาะสม 
เพียงพอ และเกิดประสิทธิผล เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถ
บรรลุผลตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 

 
การตีความ : 
ความเหมาะสม หมายถึง การผสมผสานความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านต่างๆ 
ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ  

ความเพี ยงพอ  หมายถึ ง ปริมาณของทรัพยากรที่ จํ าเป็น ต่อการบรรลุผล 
ตามแผนการตรวจสอบ ซึ่งการนําทรัพยากรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อ  
มีการนําไปใช้ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความสําเร็จตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 
 

 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๑๗ 

๒๐๔๐  : นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน 
ให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 
การตีความ : 
การกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานขึ้นอยู่ กับขนาดและโครงสร้างของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และความซับซ้อนของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 
๒๐๕๐  :  การประสานงานและการใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่น  

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล การประสานงานและ
การพิจารณาใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อ่ืนที่ให้บริการด้านการให้ความเชื่อมั่นและ 
ให้คําปรึกษาในด้านต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่สําคัญอย่างเหมาะสม  
และลดการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนกัน 

 
การตีความ :   
กิจกรรมการประสานงาน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน อาจใช้ผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ให้บริการให้ความเชื่อมั่นและให้คําปรึกษาอื่น โดยการกําหนดกระบวนการ
สําหรับการใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อ่ืน และพิจารณาถึงความสามารถความเที่ยงธรรม
และการใช้ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการบริการให้ความเชื่อมั่น
และให้คําปรึกษาของผู้อ่ืน นอกจากนี้ ควรมีความเข้าใจถึงขอบเขตวัตถุประสงค์และ
ผลของการปฏิบัติงานของผูใ้ห้บริการด้านการให้ความเชื่อมั่นและใหค้ําปรึกษาของผู้อ่ืน 
อย่างไรก็ตาม หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในยังคงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อ 
ผลการปฏิบัติงานที่สามารถสนับสนุนข้อสรุปและความคิดเห็นของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในได้อย่างเพียงพอ 

 
๒๐๖๐  :  การรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ  

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ 
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ ทราบถึงวัตถุประสงค์ 
อํานาจหน้ าที่  ความรับผิดชอบและผลการปฏิ บั ติงานตามที่ กํ าหนดไว้ ใน 
แผนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
การตรวจสอบภายใน โดยรายงานดังกล่าวต้องระบุถึงประเด็นความเสี่ยงและ 
การควบคุมที่ มีนัยสําคัญ  ความเสี่ยงจากการทุจริต ประเด็นการกํากับดูแล  
รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้ความสําคัญ 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๑๘ 

การตีความ :  
ความถี่และเนื้อหาของการรายงาน เป็นผลมาจากการหารือระหว่างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงความสําคัญ
ของข้อมูลและความเร่งด่วนของการปฏิบัติงานที่ต้องการเสนอให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐและหรือคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสั่งการ โดยหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะต้องรายงานและสื่อสารต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องเกี่ยวกับ 

• กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
• ความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
• แผนการตรวจสอบและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ตามแผนการตรวจสอบ 
• ความต้องการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
• รายงานผลการตรวจสอบ 
• การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

และแผนการปรับปรุงแก้ไข เพื่อจัดการกับประเด็นที่มีนัยสําคัญ 
• การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในเห็นว่าความเสี่ยงนั้นไมอ่าจยอมรับได้ 
 

๒๐๗๐  : ผู้ให้บริการตรวจสอบจากภายนอกและความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ 
ในกรณีที่การตรวจสอบภายในดําเนินการโดยผู้ให้บริการจากภายนอกหน่วยงาน       
หน่วยงานของรัฐยังต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ 
ผู้ให้บริการจากภายนอก เพื่อให้การดําเนินงานสามารถบรรลุตามท่ีกําหนดไว้ 

 
การตีความ :  
ความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ สามารถแสดงให้เห็นจากการประเมิน 
การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานให้สอดคล้องกับคํานิยามของการตรวจสอบ
ภายใน หลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ 

 
๒๑๐๐ :  ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุง
กระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ โดยใช้วิธีการ
ที่เป็นระบบ หลักเกณฑ์ และอาศัยความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ การตรวจสอบภายใน 
จะมีความน่าเชื่อถือและเพิ่ มคุณค่า เมื่อผู้ตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานในเชิงรุก  
และการประเมินผลของผู้ตรวจสอบภายในได้ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
อย่างลึกซึ้ง รวมทั้งได้คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๑๙ 

๒๑๑๐  :  การกํากับดูแล 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและให้คําแนะนําที่เหมาะสม 
ในการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ เพื่อ 
• การกําหนดยุทธศาสตร์และการดําเนินงาน 
• การกํากับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 
• การเสริมสร้างจรรยาบรรณและคุณค่าเพิ่มให้เกิดภายในหน่วยงานของรัฐ 
• การให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐมีประสิทธิผล 

และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ 
• การสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานภายใน 

หน่วยงานของรัฐ 
• การประสานงานและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบหรือ

หั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐ ผู้ ตรวจสอบภายนอก  ผู้ ตรวจสอบภายใน  
ผู้ให้บริการให้ความเชื่อมั่นอื่นๆ และฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐ 

 
๒๑๑๐.A๑ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินการออกแบบ  

การนําไปสู่การปฏิบัติและความมีประสิทธิผลของกิจกรรมหรือ 
งานโครงการ รวมทั้งวัตถุประสงค์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ 
หน่วยงานของรัฐ 

๒๑๑๐.A๒ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินว่า การกํากับดูแล
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐได้มีส่วนสนับสนุนวัตถุประสงค์
และยุทธศาสตร์หน่วยงานของรัฐ 

 
๒๑๒๐  : การบริหารความเสี่ยง 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินความมีประสิทธิผล และ

สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

การตีความ : 
การพิจารณาว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลหรือไม่ เป็นดุลยพินิจ
ของผู้ตรวจสอบภายในจากผลการประเมินว่า 
• วัตถุประสงค์ของหน่วยงานมีส่วนสนับสนุนและเป็นไปในทิศทางเดียวกับพันธกิจ 

ของหน่วยงาน 
• การระบุและประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ 
• การเลือกใช้แนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยเป็นไป 

ในทิศทางเดียวกับระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ และ 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๒๐ 

• การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ถูกตรวจพบทั่วทั้งหน่วยงาน
อย่างทันเวลา เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ นํามาปรับปรุงการดําเนินงานภายใน
หน่วยงาน 

 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน 
การประเมินความเสี่ยงในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแต่ละเรื่อง 
ซึ่งเมื่อนําผลการตรวจสอบต่างๆ มาพิจารณาเข้าด้วยกัน จะทําให้เกิดความเข้าใจ 
ในกระบวนการและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ 
 
การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง จากฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง 
โดยสามารถดําเนินการประเมินผลแยกต่างหากหรือรวมทั้งสองแบบ 

 
๒๑๒๐.A๑ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ 

การกํากับดูแลการดําเนินงาน และระบบข้อมูลสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
• การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ 
• ความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการเงิน และการดําเนินงาน 
• ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
• การดูแลทรัพย์สิน และ 
• การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการ

ปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต่างๆ 
 

๒๑๒๐.A๒ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องประเมินโอกาสของการเกิดทุจริต  
และวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 

 
๒๑๒๐.C๑ : ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายใน 

ต้องสามารถระบุถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน  
และระมัดระวังความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสําคัญที่อาจเกิดขึ้นด้วย 

 
๒๑๒๐.C๒ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องนําความรู้ในเรื่องของความเสี่ยงที่ ได้รับ 

จากการปฏิบั ติงานบริการให้คํ าปรึกษา มาใช้ ในการประเมินผล
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๒๑ 

๒๑๒๐.C๓  : การให้ความช่วยเหลือกับฝ่ายบริหารในการจัดให้มีหรือปรับปรุง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในต้องพึงละเว้น 
ในส่วนของการดําเนินการ ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 

 
๒๑๓๐   : การควบคุม 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการควบคุม 
ในเรื่องต่างๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการควบคุม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
๒๑๓๐.A๑ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องประเมินถึงความเพียงพอ 

และประสิทธิผลของการควบคุม เพื่อให้การควบคุมที่มีอยู่สามารถ
ตอบสนองความเสี่ยงภายใต้การกํากับดูแล การดําเนินงาน และ 
ระบบข้อมูลสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
• การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ 
• ความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการเงินและการดําเนินงาน 
• ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
• การดูแลและรักษาทรัพย์สิน และ  
• การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการ

ปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต่างๆ 
 

๒๑๓๐.C๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องนําความรู้ในเรื่องของการควบคุมที่ ได้รับ 
จากการบริหารงานให้คําปรึกษามาใช้ในการประเมินผลการควบคุม 
ของหน่วยงานของรัฐ 

 
๒๒๐๐ : การวางแผนการปฏิบัติงาน 
 ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามที่ ได้รับมอบหมาย รวมทั้งกําหนด

วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา และการจัดสรรทรัพยากร โดยแผนการปฏิบัติงานต้องพิจารณาถึง
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

 
๒๒๐๑  : ข้อพิจารณาในการวางแผน 

ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
• ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ และวิธีการ 

ที่จะนํามาใช้ในการควบคุมผลการดําเนินงานของกิจกรรมนั้น 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๒๒ 

• ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ วัตถุประสงค์ ทรัพยากร และการดําเนินงาน 
ของกิจกรรม ตลอดจนวิธีการที่จะนํามาใช้จัดการกับผลกระทบที่เกิดจาก 
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

• ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมของกิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน หรือรูปแบบ
การควบคุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

• โอกาสในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมให้ดีขึ้น 
 
๒๒๐๑.A๑ : กรณีที่ เป็นการวางแผนการปฏิบัติงาน สําหรับการให้บริการแก่

หน่วยงานภายนอก  ผู้ตรวจสอบภายในต้องทําความเข้าใจกับ
ผู้รับบริการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และ 
ความคาดหวังอื่นๆ ของผู้รับบริการ รวมทั้งข้อจํากัดในการเผยแพร่ผลงาน 
และการเข้าถึงเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการให้ความเชื่อมั่น
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

 
๒๒๐๑.C๑ : การปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในต้องทําความ

เข้าใจกับผู้รับบริการ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ
และความคาดหวังอื่นๆ ของผู้รับบริการ ในกรณีที่เป็นเรื่องสําคัญต้องมี 
การบันทึกเรื่องทําความเข้าใจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

 
๒๒๑๐  : การกําหนดวัตถุประสงค์ 

ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ที่จะตรวจสอบ 

 
๒๒๑๐.A๑  : ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 

ที่จะตรวจสอบ ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบต้องสอดคล้อง
กับผลการประเมินความเสี่ยง   

 
๒๒๑๐.A๒  :   การกําหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน

ต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง  
การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับ 
รวมทั้งความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสําคัญ 

 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๒๓ 

๒๒๑๐.A๓  : หลักเกณฑ์ที่เพียงพอเป็นสิ่งจําเป็นต่อการประเมินการกํากับดูแล  
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม ซึ่ งผู้ตรวจสอบภายใน 
ต้องมั่นใจว่าฝ่ายบริหารและหรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐได้ กําหนดหลักเกณฑ์ที่ เพี ยงพอในการบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการดําเนินงาน ในกรณีหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดมีความเพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน
นั้นในการประเมินผล อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแล้วว่า หลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดไว้ไม่เพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในต้องหารือกับฝ่ายบริหาร
และหรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม 

 
การตีความ   
ประเภทของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลมีดังนี้ 
• หลักเกณฑ์ภายใน เช่น นโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
• หลักเกณฑ์ภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 

ของทางราชการ เป็นต้น 
• หลักเกณฑ์การปฏิบั ติงานของหน่วยงานต้นแบบ/หน่วยงาน 

ที่มีความเป็นเลิศ เช่น แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นหรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น 

 
๒๒๑๐.C๑  : วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายใน

ต้องคํานึงถึงกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ตามขอบเขตที่มีการเห็นชอบร่วมกันกับผู้รับบริการ 

 
๒๒๑๐.C๒  : วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา ต้องสอดคล้องกับ 

การสร้างคุณค่า ยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์หรือเป้ าหมาย 
ของหน่วยงานของรัฐ 

 
๒๒๒๐  :  การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 ผู้ตรวจสอบภายในต้องกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานให้เพียงพอ ในอันที่จะช่วยให้

สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
 

๒๒๒๐.A๑  :  ขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบต้องกําหนดให้ครอบคลุมถึง 
ระบบการทํางานต่างๆ  เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินต่างๆ  
รวมทั้งในส่วนที่อยู่ในความดูแลของบุคคลอ่ืนๆ  

 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๒๔ 

๒๒๒๐.A๒ : ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้ความเชื่อมั่น หากผู้รับบริการ 
ขอรับคําปรึกษาในเรื่องที่มีนัยสําคัญ ผู้ตรวจสอบภายในควรทําความ
เข้าใจกับผู้รับบริการเป็นลายลักษณ์ อักษรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 
ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความคาดหวังอื่นๆ ของผู้รับบริการ 
ทั้ งนี้  ในการรายงานผลการปฏิ บั ติงานบริการให้คําปรึกษาแก่
ผู้รับบริการผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริการให้คําปรึกษา 

 
๒๒๒๐.C๑ : การปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษาผู้ตรวจสอบภายในต้องมั่นใจว่า 

ได้กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานไว้เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
หากในระหว่างปฏิบัติงานมีการปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับขอบเขต 
การปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องหารือกับผู้รับบริการถึงเงื่อนไข 
ที่ปรับปรุงนั้น เพื่อพิจารณาว่าจะปฏิบัติงานต่อไปหรือไม่ 

 
๒๒๒๐.C๒ : ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายใน 

ต้องระบุการควบคุมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน
และระมัดระวังต่อประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ 

 
๒๒๓๐  :  การจัดสรรทรัพยากร 
 ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยให้สอดคล้องกับลักษณะและความซับซ้อนของงาน 
ตลอดจนข้อจํากัดของเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ 

 
การตีความ 
เหมาะสม คือ การผสมผสานระหว่างความรู้ ทักษะและความสามารถอื่นๆ ที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน  
 
เพียงพอ คือ ปริมาณของทรัพยากรที่จําเป็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

 
๒๒๔๐   : แนวทางการปฏิบัติงาน 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาและจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 

 
 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๒๕ 

๒๒๔๐.A๑ : แนวทางการปฏิบัติงานต้องกําหนดวิธีการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์
ประเมินผล และบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับในระหว่างการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบก่อนที่จะ 
เริ่มปฏิบัติงาน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องดําเนินการ 
ขอความเห็นชอบใหม่โดยทันที 

 
๒๒๔๐.C๑ : แนวทางการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา อาจจะมีรูปแบบและ

เนื้อหาสาระที่แตกต่างไปตามแต่ละลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒๓๐๐ :  การปฏิบัติงาน 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุ วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 
๒๓๑๐  :  การระบขุอ้มูล 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุข้อมูลที่มีความเพียงพอ มีความน่าเชื่อถือ มีความเกี่ยวข้อง
และที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
การตีความ : 
ข้อมูลที่มีความเพียงพอ เป็นสิ่งที่เป็นความจริง มีความเพียงพอ และสามารถที่จะโน้มน้าว
ให้เห็นตรงกับผู้ตรวจสอบภายใน  
 
ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นสิ่งที่ได้จากการใช้เทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม  
 
ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่จะนํามาสนับสนุนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
จากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามวัตถุประสงค์  
 
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จะช่วยให้การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

๒๓๒๐  : การวิเคราะห์และประเมนิผล 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้วิธีการวิเคราะห์และประเมินผลที่มีความเหมาะสม เพื่อให้
ได้ข้อสรุปและผลการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับ 

 
๒๓๓๐  : การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดเก็บข้อมูลให้มีความเพียงพอ เชื่อถือได้ เกี่ยวข้อง 
และเป็นประโยชน์ เพื่อสนับสนุนผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๒๖ 

๒๓๓๐.A๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับ 
จากการปฏิบัติงานและในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลภายนอกทราบ 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือหลังจาก 
มีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อนตามความเหมาะสม 

 
๒๓๓๐.A๒ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดระยะเวลาในการเก็บ

รักษาข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงาน ไม่ว่าข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในสื่อ
รูปแบบใด ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลต้องให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิ บั ติของหน่วยงานของรัฐ และระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

 
๒๓๓๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดนโยบายในการเก็บรักษา

ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา รวมทั้งการเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ  
ทั้ งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิ บั ติของหน่วยงานของรัฐ 
และระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 
๒๓๔๐   : การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการกํากับดูแลการปฏิ บั ติงานที่ ได้
มอบหมายอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานสามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีคุณภาพ และเป็นการช่วยพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบภายในให้ดีย่ิงขึ้น 
 
การตีความ : 
การกํากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงความซับซ้อนของงานที่มอบหมายให้
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ ในการกํากับดูแลการดําเนินงาน 
ในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
แต่อาจมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์ เหมาะสมให้ เป็น
ผู้ดําเนินการสอบทาน โดยให้มีการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการกํากับดูแล
การปฏิบัติงานดังกล่าว 

 
 
 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๒๗ 

๒๔๐๐ : การรายงานผลการตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายอย่างทันท่วงที 

 
๒๔๑๐  :   หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการตรวจสอบ 

รายงานผลการตรวจสอบต้องประกอบด้วย  วัตถุประสงค์  ขอบเขต  และ 
ผลการตรวจสอบ 

 
๒๔๑๐.A๑ : การรายงานผลการตรวจสอบต้องมี ผลการตรวจสอบซึ่ งผล 

การตรวจสอบนั้น จะรวมถึงข้อสรุป ข้อเสนอแนะ และแผนการปรับปรุง
แก้ไขการดําเนินงานที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นของ 
ผู้ตรวจสอบภายในที่ เสนอนั้น จะต้องคํานึงถึงความคาดหวังของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนต้องมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ น่าเชื่อถือ มีความเกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ 

 
การตีความ :  
การให้ความเห็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบ อาจจะเป็นการจัดลําดับ
ความสําคัญ การสรุปประเด็นหรือการอธิบายเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 
ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมที่เฉพาะเจาะจงในส่วนของขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ความเสี่ยง หรือภารกิจงาน ดังนั้น การเสนอความเห็น
จึงให้มีการพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานและความมีนัยสําคัญ 

 
๒๔๑๐.A๒ : ผู้ตรวจสอบภายในควรกล่าวถึงข้อตรวจพบที่ดีในการปฏิบัติงานของ   

หน่วยรับตรวจไว้ในรายงานผลการตรวจสอบด้วย 
 
๒๔๑๐.A๓ : การเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบ ให้บุคคลภายนอกหน่วยงานของรัฐทราบ

ต้องระบุข้อจํากัดในการเผยแพร่และการนําผลการตรวจสอบไปใช้ต่อด้วย 
 
๒๔๑๐.C๑ : รูปแบบและเนื้อหาของการรายงานความคืบหน้าและการรายงานผล

การตรวจสอบบริการให้คําปรึกษาจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน
และความต้องการของผู้รับบริการ 

 
๒๔๒๐   :  คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ 

การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม 
สร้างสรรค์ ครบถ้วน และทันกาล 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๒๘ 

การตีความ : 
การรายงานผลการตรวจสอบด้วยความถูกต้อง คือ โดยปราศจากข้อผิดพลาด 
และการบิดเบือนโดยให้มีลักษณะตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง   
 
การรายงานด้วยความเที่ ยงธรรม  คือ  มีความยุติธรรม  ไม่อคติ  ไม่ลําเอียง  
และเป็นผลที่ได้มาจากการประเมินข้อเท็จจริงและสถานการณ์ทั้งหมดอย่างยุติธรรม
และสมดุล 
 
การรายงานด้วยความชัดเจน คือ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และเป็นเหตุเป็นผล หลีกเลี่ยง
การใช้คําศัพท์เทคนิคที่ไม่จําเป็น รวมถึงมีการกล่าวถึงข้อมูลที่สําคัญ และเกี่ยวข้องไว้
อย่างครบถ้วน  
 
การรายงานที่รัดกุม คือ ตรงประเด็น ไม่เยิ่นเย้อ ไม่ซ้ําซ้อน และไม่มีการนําเสนอ
รายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่จําเป็น  
 
การรายงานที่สร้างสรรค์ เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับผู้รับบริการและหน่วยงาน 
อันจะนําไปสู่การปรับปรุงในส่วนที่จําเป็น  
 
การรายงานที่ครบถ้วน เป็นการนําเสนอข้อมูลที่มีใจความสําคัญต่อผู้อ่านรายงาน
อย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องตลอดจนการให้ข้อสังเกตต่างๆ  
ที่เป็นการสนับสนุนข้อเสนอแนะและสรุปผลการตรวจสอบ 
 
การรายงานที่ทันกาล คือ การรายงานที่ทันเวลา โดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหาร 
ได้ดําเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 
๒๔๒๑   :  ข้อผิดพลาดของรายงานผลการตรวจสอบ 

ในกรณีที่ตรวจพบว่า รายงานผลการตรวจสอบที่เสนอมีข้อผิดพลาดหรือละเลย 
ในการกล่าวถึงประเด็นหลักที่สําคัญ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรีบแก้ไข 
และจัดส่งรายงานฉบับที่แก้ไขแล้วให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทันที 
 

๒๔๔๐   :  การเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบ 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบให้บุคคล 
ที่เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม 

 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๒๙ 

การตีความ : 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานรายงาน 
ผลการตรวจสอบก่อนที่จะเผยแพร่ผลการตรวจสอบ รวมทั้ง กําหนดผู้ที่ได้รับรายงาน
และวิ ธีการเผยแพร่รายงานนั้น ทั้ งนี้  หากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
จะมอบหมายหน้าที่นี้ให้ผู้ อ่ืน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในยังคงมีหน้าที่
รับผิดชอบในเรื่องดังกลา่ว 
 
๒๔๔๐.A๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่

รายงานผลการตรวจสอบให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ 
 
๒๔๔๐.A๒ : การเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้ระบุไว้

ในกฎหมายหรือคําสั่งที่เกี่ยวข้องของทางราชการ หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องดําเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 
• ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ 
• ปรึกษากับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ตามความเหมาะสม และ 
• ควบคุมการเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบโดยระบุข้อจํากัด

ในการใช้รายงานดังกล่าว 
 
๒๔๔๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่

รายงานผลการตรวจสอบการบริการให้คําปรึกษาแก่ผู้รับบริการ 
 

๒๔๔๐.C๒ : ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา อาจมีการบ่งชี้ประเด็น
เกี่ยวกับการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม 
หากเป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่อหน่วยงานของรัฐในภาพรวม ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องรายงานให้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ 

 
๒๔๕๐   :  การให้ความเห็นในภาพรวม 
 การแสดงความเห็นในภาพรวมของรายงานผลการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน 

ต้องพิจารณาถึงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจน 
ความคาดหวังของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ ความเห็นในภาพรวมดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ เชื่อถือได้ มีความเกี่ยวข้อง 
และเป็นประโยชน์ 
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การตีความ : 
การสื่อสารรายงานผลการตรวจสอบ ให้รวมถึงเรื่องดังนี้ 

• ขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมถึงช่วงระยะเวลาที่ให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ 
• ข้อจํากัดของขอบเขตการปฏิบัติงาน 
• การพิจารณาแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการใช้ผลการ

ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน/ที่ปรึกษาอื่นๆ 
• การสรุปข้อมูลสําคัญที่ใช้สนับสนุนความเห็น 
• กรอบความเสี่ยงหรือการควบคุมหรือหลักเกณฑ์ อ่ืนๆ ที่ เป็นพื้นฐาน 

การให้ความเห็นโดยรวม 
• ความเห็นโดยรวม การใช้ดุลยพินิจ หรือข้อสรุปที่ยุติ 
ทั้งนี้ ต้องชี้แจงสาเหตุของความเห็นโดยรวมที่ไม่น่าพอใจในรายงานดังกล่าว 
 

๒๕๐๐ :  การติดตามผล 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ในรายงานผลการตรวจสอบ 
 
๒๕๐๐.A๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้มีการสั่งการให้มีการปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะที่ ได้นําเสนอในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

๒๕๐๐.C๑ : หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการติดตามการปฏิบัติตามผลของงานบริการ 
ให้คําปรึกษาตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่ได้มีการเห็นชอบร่วมกับผู้รบับริการ 

 
๒๖๐๐ : การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 
 ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ที่ฝ่ายบริหาร 

ยอมรับนั้น อาจจะไม่อยู่ในระดับที่หน่วยงานของรัฐสามารถยอมรับได้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในต้องหารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หากยังไม่สามารถหาข้อยุติได้หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาหาข้อยุติต่อไป 

 
 การตีความ :  
 การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของฝ่ายบริหารนั้น อาจพิจารณาได้จากการปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่น

หรือการให้คําปรึกษา การติดตามความก้าวหน้าของผลการตรวจสอบครั้งก่อนหรืออื่นๆ  
ทั้งนี้ การหาข้อยุติเกี่ยวกับความเสี่ยงไม่ใช่หน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
คําอธิบายศัพท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๓๒ 

คํานิยาม 
การตรวจสอบภายใน กิ จกรรมการให้ ความเชื่ อมั่ นและการให้ คํ าปรึกษาอย่ างเที่ ยงธรรม 

และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล 
อย่างเป็นระบบ 

 
คําอธิบายศัพท์ 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เอกสารทางการที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ 
(Charter) และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน ซึ่งกฎบัตรการตรวจสอบ

ภายในต้องประกอบด้วย 
 : สถานภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 : สายการรายงาน ซึ่ งรวมถึงความสัมพันธ์ของหัวหน้าหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายในกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 : สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 : ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
การกํากับดูแล กระบวนการดําเนินงาน  เพื่อกํากับดูแลและควบคุมให้การปฏิบัติงานของ 
(Governance) หน่วยงานต่างๆ ภายในหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม 
 
การกํากับดูแลเทคโนโลยี กระบวนการที่สร้างความมั่นใจว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
สารสนเทศ หน่วยงานของรัฐได้มีส่วนสนับสนุนวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของ
(Information Technology หน่วยงานของรัฐ 
Governance) 
 
การควบคุม (Control) การกระทําใดๆ ก็ตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และกลุ่มบุคคล
 กําหนดให้มีขึ้นในการจัดการความเสี่ยง โดยการวางแผนงาน จัดองค์กร 
 และกําหนดแนวทางในการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะทําให้
 เกิดความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานสามารถบรรลุ 
 ผลสําเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๓๓ 

การควบคุมพื้นฐาน การควบคุมที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการกํากับดูแล โดยจัดให้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบการควบคุมในส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology เช่น ระบบงานข้อมูล ระบบเครือข่าย และบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย  
Controls)  การควบคุ มแบบทั่ วไป  (General Controls) และแบบเฉพาะทาง  
 (Technical Controls) 
 
การทุจริต (Fraud) การกระทําที่กฎหมายระบุว่า เป็นการฉ้อฉล หลอกลวง ปกปิด หรือละเมิด

อํานาจหน้ าที่ ตามความรับผิดชอบ และเป็นการกระทํ าที่ เกิดขึ้ น 
โดยปราศจากการข่มขู่ บังคับ หรือมีเหตุบีบคั้นจากผู้ อ่ืน การทุจริต  
คือ การกระทําของบุคคลหรือองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน เงินทอง 
หรือบริการพิ เศษ  โดยไม่ ต้ องจ่ ายเงินหรือค่ าตอบแทนใดๆ หรือ 
เป็นการกระทําเพื่อก่อให้ เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ 
ทางธุรกิจอ่ืน 

 
การบริหารความเสี่ยง กระบวนการระบุ ประเมิน จัดการ และควบคุมเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 
(Risk Management) ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล     

ว่าหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุเป้าหมาย 
 
การสร้างคุณค่าเพิ่ม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเที่ยงธรรม ในอันที่จะเป็นการสร้าง   
(Add Value) มูลค่าเพิ่มให้ กับหน่วยงานของรัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยทําให้ 
 หน่วยงานของรัฐสามารถปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
 ประสิทธิผลย่ิงขึ้น ซึ่งอาจดําเนินการในรูปแบบของการให้คําปรึกษาแนะนํา 
 หรือการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออื่นๆ ที่เห็นสมควร เพื่อให้ 
 การดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะบุคคลซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ และประสบการณ์

ด้านต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยจะทําหน้าที่ กํากับดูแล 
ให้หน่วยงานของรัฐมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ  
มีมาตรการการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่รัดกุม  
เพื่ อให้การบริหารงานหน่วยงานของรัฐโดยรวมเป็นไปอย่างโปร่งใส  
มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นที่เชื่อถือแก่สาธารณชน  

 
ความเสี่ยง (Risk) ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย

ของหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยงสามารถวัดได้ในรูปของผลกระทบและ
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น 

 
 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๓๔ 

งานบริการให้ความเชื่อมั่น การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผล
(Assurance Services) อย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการการกํากับดูแล 
 การบริหารความเสี่ ยง และการควบคุมของหน่ วยงานของรัฐ เช่น  
 การตรวจสอบงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ หลักเกณฑ์ 
 และข้อบังคับความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ และการตรวจสอบ
 ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี เป็นต้น 
 
งานบริการให้คําปรึกษา การบริการให้คําปรึกษาแนะนํา และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงาน
(Consulting Services) และขอบเขตของงานจะจัดทํ าข้อตกลงร่วมกับผู้ รับบริการและ 
 มีจุดประสงค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยการปรับปรุง
 กระบวนการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของ
 หน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น เช่น การให้คําปรึกษาแนะนํา ในเรื่องความคล่องตัว
 ในการดําเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 
 และการฝึกอบรม เป็นต้น 
 
ต้อง (Must) การเน้นความสําคัญและจําเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
แนวทางการปฏิบัติงาน การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทีมงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
แต่ละเรื่องที่จะตรวจสอบ ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด   
ณ เวลาใด และใช้วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด จึงจะช่วยให้     
การรวบรวมหลักฐานในรายละเอียดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่น รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือการให้คําปรึกษาด้านต่างๆ  
 ของบุคคลอื่นที่นอกเหนือจากผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
 เช่น รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายนอก รายงานของ 
 ที่ปรึกษาโครงการของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 
 
แผนการตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทําขึ้นไว้ล่วงหน้า  

เกี่ ยวกับเรื่องที่ จะตรวจสอบ จํานวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้า
ของการปฏิ บั ติงานตรวจสอบเป็นระยะๆ  และให้ปฏิ บั ติงานได้ 
อย่างราบรื่นทันตามกําหนดเวลา 

 



 

 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ                   ๓๕ 

แผนการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจัดทําไว้
ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์  
ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากรที่ใช้เท่าใดจึงจะทําให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จ 

 
ผู้รับบริการ ผู้ร้องขอรับการบริการหรอืหน่วยรับตรวจ 
 
ฝ่ายบริหาร ผู้ทําหน้าที่บริหารซึ่งดํารงตําแหน่งรองจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 ไม่เกินสามลําดับ 
 
ภารกิจงานตรวจสอบภายใน    งานของผู้ตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและ

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  
 
ยุทธศาสตร์ การกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของหน่วยงานของรัฐ 
 
หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
 
หน่วยรับตรวจ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
  
หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ดํารงตําแหน่งสูงสุดในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งทําหน้าที่ในการกํากับ
ตรวจสอบภายใน ดูแลการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และกรณีที่หน่วยงาน
 ของรัฐ เลือกใช้บริการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอก  
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล 
 เรื่องของสัญญาว่าจ้าง และคุณภาพความน่าเชื่อถือของผลงาน รวมท้ัง
 รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ 
 และติดตามผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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หลักเกณฑ์ปฏิบตัิการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ 
(แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒) 

  
    ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์นี้ 
    “การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้คําปรึกษา 
อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
ให้ดีขึ้น และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ด้วยการประเมิน 
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
    “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
    (๑)  ส่วนราชการ 
    (๒)  รัฐวิสาหกิจ 
    (๓)  หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
และองค์กรอัยการ 
    (๔)  องค์การมหาชน 
    (๕)  ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
    (๖)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (๗)  หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด 
    “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามโครงสร้างองค์กร 
ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่กําหนดนโยบายการดําเนินงานของหน่วยงาน กํากับดูแลและควบคุมหน่วยงาน
ของรัฐตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐนั้น  
    (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒) 

    “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ  
    “ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้ทําหน้าที่บริหารซึ่งดํารงตําแหน่งรองจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ไม่เกินสามลําดับ 
    “คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบตามข้อ ๑๐ โดยอาจใช้ 
ช่ือเรียกอ่ืนที่ทําหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
    (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒)  
    “หน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานของรัฐ  
    “หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ ดํารงตําแหน่งสูงสุดในหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน  
    “ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
หรือดํารงตําแหน่งอื่นที่ทําหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
    “หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
    ข้อ ๒  กรมบัญชี กลางเป็ นผู้ กํ าหนดคู่ มื อหรื อแนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการตรวจสอบภายใน 
ให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) และ (๓) – (๗)  ถือปฏิบัติ และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
เป็นผู้กําหนดคู่มือหรือแนวปฏิบัติให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๒) ถือปฏิบัติ 
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ความทั่วไป 
  ข้อ ๓ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
  กรณีหน่วยงานของรัฐมีคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
และให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มีคณะกรรมการ  
ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
    (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒)  
    ข้อ ๔ การบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรง
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การแต่งต้ัง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง และประเมินผลงาน 
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อ ๑๓ 
    หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องจัดสรรบุคลากรและทรัพยากร เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานและความซับซ้อนของภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
    ข้อ ๕ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
    (๑)  มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
    (๒)  มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่ง 
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
    (๓)  มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
ของหน่วยงานของรัฐ 
    ข้อ ๖ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะแต่งต้ังให้ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการตําแหน่งอื่นในขณะเดียวกัน
ไม่ได้ 
    หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานอื่นได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ งานดังกล่าวต้องไม่ทําให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระ 
และความเที่ยงธรรมในกิจกรรมที่ตรวจสอบ  
    ข้อ ๗ ให้ผู้ตรวจสอบภายในดํารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ
ของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด รวมท้ังต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยทําหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงาน
ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ 
    ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 
    ข้อ ๘ ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่างๆ 
เพื่อรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
    ข้อ ๙ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกําหนดได้ ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
    ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ตรวจสอบหนึ่งคน กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน และให้หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ 
    กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยหน่ึงคนต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
    ข้อ ๑๑ คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
    (๑)  เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่ในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ 
ด้านการเงินการบัญชีหรือด้านการตรวจสอบภายใน 
    (๒)  เป็นผู้มีความเข้าใจในภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
    (๓)  เป็นผู้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นและรายงานผลการดําเนินงาน 
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 
    ข้อ ๑๒ คณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
ประจํา และไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐนั้น 
     โดยให้รวมถึงผู้ที่โอนย้าย ลาออก เกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากหน่วยงานของรัฐที่เคยสังกัด 
ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
    (๒)  ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดํารง
ตําแหน่งหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
    (๓)  ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของคณะกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น 
    (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒)     
    ข้อ ๑๓ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    (๑)  จั ดทํ ากฎบั ตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ สอดคล้ องกั บขอบเขตความรับผิ ดชอบ 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทาน 
ความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
    (๒)  สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยงและกระบวนการกํากับดูแลที่ดี  
    (๓)  สอบทานให้หน่วยงานของรัฐมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
    (๔)  สอบทานการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน รวมทั้งข้อกําหนดอื่นของหน่วยงานของรัฐ 
    (๕)  กํากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนา 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    (๖)  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาส 
เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
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    (๗)  ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง และประเมินผลงาน
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ 
    (๘)  ประชุมหารือร่วมกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือผู้สอบบัญชีที่สํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่นๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทาน 
หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจําเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ 
    (๙)  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ
    (๑๐) ประเมินผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ 
    (๑๑) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
    หน่วยงานของรัฐสามารถกําหนดหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพิ่มเติมจากวรรคหนึ่งได้  
    ข้อ ๑๔ วาระการดํารงตําแหน่ง วาระการประชุม และอื่นๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  
    ข้อ ๑๕ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 
 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
    ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบตรวจสอบหน่วยรับตรวจดังนี้
    (๑)  หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) ให้รับผิดชอบตรวจสอบ ดังนี้
      (๑.๑)  หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง  
      ในกรณีที่ ตรวจสอบงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงนอกเหนือ 
จากงานของสํานักงานปลัดกระทรวง จะต้องเป็นการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
งาน/โครงการที่มีความสําคัญต่อผลสําเร็จของนโยบายกระทรวง และเป็นงาน/โครงการที่ได้รับนโยบาย 
ให้ติดตามกํากับดูแลเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ประสานแผนการตรวจสอบกับส่วนราชการนั้นๆ ด้วย 
      (๑.๒)  หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรม รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารส่วนกลาง 
ที่มีสํานักงานตั้งอยู่ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือต่างประเทศ   
      ในกรณีที่มีความจําเป็นหรือสมควร หัวหน้าส่วนราชการ อาจมอบหมายให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับกรม ตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคได้ 
      (๑.๓)  หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับจังหวัด รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารส่วนภูมิภาค
      ในกรณีที่ส่วนราชการในส่วนกลาง มีหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการ 
ในส่วนกลาง อาจมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการแทนตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กฎหมายว่าด้วยการเงินหรือระเบียบอ่ืนๆ ของทางราชการ โดยให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตามข้อ (๑ .๓)  
เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบเฉพาะในส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน                     
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    (๒)  หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๒) – (๗) ให้รับผิดชอบตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐนั้น 
    ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
    (๑)  กําหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 
และการดําเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานของรัฐ 
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน  
โดยคํานึงถึงการกํากับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอ 
ของการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐด้วย 
    (๒)  กําหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์ อักษรและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมท้ังมีการสอบทาน 
ความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
    (๓ ) จัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก  
ตามรูปแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
    (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒) 
    (๔)  จัดทําและเสนอแผนการตรวจสอบประจําปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 
    ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาต้ังแต่หนึ่งปีขึ้นไป 
ให้นํามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปีด้วย 
      (๔.๑)  กรณี หน่ วยงานตรวจสอบภายในของหน่ วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่ วยงาน 
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดกระทรวงที่นอกเหนือจากงานในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงให้สําเนาแผนการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทราบด้วย 
      (๔.๒)  กรณีหน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ระดับกรม ตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้สําเนาแผนการตรวจสอบ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 
    (๕)  ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจําปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (๔) 
    (๖)  จัดทําและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ภายในเวลาอันสมควรและไม่ เกินสองเดือนนับจากวันที่ ดําเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ   
กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที  
     (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒) 
      (๖.๑) กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง ตรวจสอบส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ให้ส่งสําเนารายงานผลการตรวจสอบ 
ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ ทราบด้วย 
      (๖.๒) กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับกรม ตรวจสอบหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค ให้ส่งสําเนารายงานผลการตรวจสอบ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 
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      (๖.๓)  กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ตรวจสอบส่วนราชการส่วนภูมิภาค ให้ส่งสําเนารายงานผลการตรวจสอบ 
ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดของหน่วยรับตรวจนั้นทราบด้วย 
    (๗)  ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุง
แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
    (๘)  ในกรณีมีความจําเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขต
และรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาดําเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง
รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 
    (๙)  ปฏิบัติงานในการให้คําปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    (๑๐) ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกัน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุม
เรื่องที่สําคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนกัน 
    (๑๑) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
    ข้อ ๑๘ ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์  
รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง 
    (๑)  ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
    (๒)  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน รวมทั้งข้อกําหนดอื่นของหน่วยงานของรัฐ       
    (๓)  สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดําเนินงานและการเงินการคลัง 
    (๔)  ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่ วยรับตรวจ 
ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
    (๕)  วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
    ข้อ ๑๙ ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
สําหรับหน่วยงานของรัฐ กรณีที่ไม่ได้กําหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
    ข้อ ๒๐ ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงาน
ของรัฐตามที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ 
 

หน่วยรับตรวจ 
    ข้อ ๒๑ ให้หน่วยรับตรวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    (๑)  อํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
    (๒)  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได้  
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    (๓)  จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบได้ 
    (๔)  จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
    (๕)  ช้ีแจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
    (๖)  ปฏิ บั ติตามข้อทั กท้ วง และข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายในในเรื่องต่ างๆ ที่ หั วหน้ า 
หน่วยงานของรัฐสั่งให้ปฏิบัติ 
    กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 
 

บทเฉพาะกาล 
    ข้อ ๒๒ หน่วยงานของรัฐที่มี โครงสร้างองค์กรในรูปแบบของคณะกรรมการและยังไม่มี 
คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อน และให้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 
การตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้บังคับ ตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด 
    (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒) 
    ข้อ ๒๓ บรรดาการตรวจสอบภายในที่อยู่ระหว่างการดําเนินการก่อนวันที่หลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ 
ใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ จนกว่าจะแล้วเสร็จภายใน 
หนึ่งปีนับแต่วันที่หลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ใช้บังคับ 
    ข้อ ๒๔ หน่วยงานของรัฐตามข้อ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่มีการตรวจสอบภายใน  
ให้จัดให้มีการตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลาสามปนีับแต่วันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับ 
    (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒) 
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แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรฐั 
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสําหรบัหน่วยงานของรัฐ 

วัตถุประสงค ์
    เพื่อเป็นการยกฐานะและศักด์ิศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับ
จากบุคคลทั่วไป รวมท้ังให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายใน                 
จึงต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนํามาซึ่งความเชื่อมั่น และให้คําปรึกษา 
อย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ 
 
แนวปฏิบัติ 
    ๑. หลักปฏิบัติที่กําหนดในจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญสํานึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม 
    ๒. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    ๓. ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดํารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
     ๓ .๑   ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้ เกิด 
ความไว้วางใจและทําให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
     ๓ .๒   ความเที่ ยงธรรม  (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ ยงธรรม 
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ลําเอียง ผู้ตรวจสอบภายใน 
ต้องทําหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิด 
ของบุคคลอ่ืนเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 
     ๓.๓  การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและสิทธิ                  
ของผู้ เป็นเจ้าของข้อมูลที่ ได้รับทราบจากการปฏิ บั ติงาน และไม่ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ ได้รับอนุญาต 
จากผู้ที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 
     ๓ .๔   ความสามารถในหน้าที่  (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะนําความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
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หลักปฏิบัติ 
    ๑. ความซื่อสัตย์ (Integrity) 
     ๑ .๑   ผู้ ตรวจสอบภายในต้ องปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของตนด้ วยความซื่ อสั ตย์  ขยั นหมั่ นเพี ยร  
และมีความรับผิดชอบ 
     ๑.๒  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูล                 
ตามวิชาชีพที่กําหนด 
     ๑.๓  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทําใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไป
มีส่วนร่วมในการกระทําที่อาจนําความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหาย 
ต่อหน่วยงานของรัฐ 
     ๑.๔  ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ 
ข้อบังคับและจรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐ 
    ๒. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
     ๒.๑  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะนําไปสู่ความขัดแย้ง                 
กับผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ รวมท้ังกระทําการใดๆ ที่จะทําให้เกิดอคติ ลําเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 
     ๒ .๒  ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทําให้ เกิดหรือก่อให้ เกิดความไม่เที่ยงธรรม                 
ในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
     ๒.๓  ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญทั้งหมด                 
ที่ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะทําให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง 
หรือเป็นการปิดบังการกระทําผิดกฎหมาย 
    ๓. การปกปิดความลับ (Confidentiality) 
     ๓.๑  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจาก                 
การปฏิบัติงาน 
     ๓.๒  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่นําข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ 
เพื่อตนเอง และจะไม่กระทําการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ 
    ๔. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 
     ๔.๑  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ                 
และประสบการณ์ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น 
     ๔.๒  ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน                 
สําหรับหน่วยงานของรัฐ 
     ๔ .๓   ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้ งพัฒนาประสิทธิผล 
และคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง 
 




