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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการปฏิบัติหน*าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
พ.ศ.2546
โด๊็สมควรกำหนดระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้หน่วย
รับตรวจนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดให้มีการตรวจสอบกายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอ้นจะ
ส่งผลไห้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำ บนงานและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของประเทศชาติโดยรวม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา I5 (3) (ก) แห่งพระราชบัญ ญติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ'รวจงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ i ระเบียบนี้รียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใjฏิบิติหน*าที่
ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้โขบังคับเมื่อฝนกำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานจบกษาเป็นต*นไป ระเปียบหรือข้อบังดับใดที่ขัดหรือแย้ง กับระเบียบนี้ให้ใช้ระบีชบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบ็ยบน์
"หน่วยรับตรวจ" หมายความว่า
(1) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็น กระทรวง ทบวง
หรือกรม
(2) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค
(3) หน่วยงานของราชการส่วนฟองถิ่น
(4) -รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือลาม กฎหมายอัน
(5) หน่วยงานอื่นของรัฐ
(6) หน่วยงานที่ได้รับเงิน"อุดหนุน - หรือกิจการทีได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วย
รีบตรวจ ตาม (1)(2) (า)(งู) หรือ (5)
(7) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการท็ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกำหนดให*
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปนผู้ตรวจสอบ
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"หน่วยง-ไนของร่าการส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า องด์การบริหารส่วนจังใโวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองด์กรปกครองส่วนท้องเนเน#มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้น
"ผู้กำกับดูแล" หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลตูมีหน้าที่รับผิดชอบไนการกำกับดูแล -
หรือบังคับบัญชาผู้รีบตรวจหรือหน่วยรับตรวจ
"ผู้รับตรวจ" หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบใน
การ1]ฏิบัสิราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ
"ฝ่ายบริหาร" หมายความว่า ผู้รับ.รวจ หรือผู้บริหารทุกระดับของหน่วยรับตรวจ
"คณะกรรมการตรวจสอบ" หมายความว่า ด่ณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งฉากคณะ
รัฐมนตรี หรือผู้มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด ให้มีหน้าที่กำกับดูแลการควบงมภายในและการตรวจสอบ
ภายในของหน่วยรับตรวจ
"การตรวจสอไงกายไน" หบายความว่า กิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเป็นอิสระและเ{uกลาง
ที่หน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจและไห*คำแนะนำปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับ1jญงการ
ด์าเนิไ'งาน การตรวจสอบกายในช่วยให้หนร#รับตรวจบรรงวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสียง การดวบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ
และมีระเบียบแบบแผนที่ดี
"หน่วยตรวจสอบกายใน" หมายความว่า หน่วยงานของหน่วยรับตรวจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ
คำเvิ(กิจกรรรการตรวจสอบกายใน
แหัวหน้าร่น่วยตรวจสอบกายใน" -หมาอดวามว่า ผู้ดีารงตำแหน่งสูงสุดของหน่วย
ตรวจสอบกายในที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้รับตรวจหรือผู้มีอำนาจตามที่กฎหมายกืาหนด
"ฟู้ตรวจสอบภายใน" หมายความว่า ' ผู*ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วย
รับตรวจ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ทำร่น้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน
ข้อ 4 ให้หน่วยรับตรวจนำแนวฑางป^บัตีหน้าที่ของ ต้รวจสอบภายในท้ายระเบียบนี้ไป
ใช*เพื่อให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข้อ s ไไไใ!น่วนรับ.รวจส่งป้าเนาแผนการตรวงสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบเฉพาะ
กรณีของหน่วยตรวจสอบภายในที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกายในสามสิบวัน
นับจาt)วันที่ได้รับอนุมัติ เว้นแต่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอโห*คำเนินการโในอย่างอื่น
ข้อ 6 ให้หน่วยรับตรวจส่งt!าเนารายงานผลการตรวจของผู้ตรวจสอบกายานและของอณ่ะ
กรรมการตรวจสอ1ไหี่มีข้อตรวจพรที่สืาคัญ และเกิดความเสียหายหรืออาจเกิดความสียหายใใโสำuักงาน *
การตรวจเงินแผ่นดินกายในสิบห้าวันนับจากวันที๋ผู'รับตรวจได้รับรายงานผลการตรวจ
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ข้อ 7 ไห*ผู้รับตรวจกำกับดูแลใษ*หน่วยตรวจสอบกายในปฏิบัติงานทีเกี่ยวข้องกับการตรวจ
สอบกายโนตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผนดินขอดวามเวมมือ หากมีปัญหาหรือข'อขัดข้องในการ
ปจิบัติงานให้ขี้แจงเหตุผลต่อเ!ามักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
ข้อ $ ให*ผู้รับตรวจกำหนดให*ผู้ตรวจสอบภายในปีนผู้ตรวจสอบการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของร่าน่วยรับตรวจไหืสอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในตามงอณะกรรมการตรวจ
เงินแฝ่นดินกำหนด
ข้อ 9 ในกรณีหน่วยรับตรวจ ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้หป่วยรับตรวจขอท่า
ความตกลงกับคณะกรรมการตรวจงินแผ่นดิน
ข้อ 10 โนกรณีหน่วยรบตรวจ มีเจตนาหรือละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โคยามมีเหตุอัน
สมควร j คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจเสนอข้อสังเกตและความเห็นพร้อมทงั้พฤฉการณ์ของ
หน่ว.ยรับตรวจไห้กระทรวงจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้กำกับดูแล แล้วแต่กรณี เพื่อกำหนด
มาตรการที่จำเป็นให้หน่วยรับตรวจไปปบัติ
ในกรณีกระkรัวไอ้าสังกัด หรือฎ้บังคับบัญชา หรือผู้กากับฎแล ]่ม่ดำเนินการตาม
วรรคหนึ่งภาt)ในระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมี่อำราวรายงานต่อประธานรัฐสภา
่พื่อแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวข้องเพ้อพิจารณาดำเนินการตามอานาจหน้าที่ รวนทั้งเจ้ง
ไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐสภา เพื่อประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประงาปี หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ข้อ แ ประชานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตามระเบียบนี้ และคณะกรรมการ
ศรวฐเงินแผ่นดินมีอำนาจตีความและวินิจฉัย{|ญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ระเบียบนี้
ในกรณีมีเหตุอันสมควร กณะกรรมาารตรวจเงินแผ่นดินอาจยกเว้นหรือผ่อนผันการ
ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ lฝ
ประกาศ ณ วันที่ 28 ถมกาพันธ์ พ.ศ.2546
ปัญญา ตันFืไยวรงค์
ประธานกรรมการตรวvงงินแผ่นดิน
ประกาศโนราชกิจุาฯ'บกษา เล่ม 120 ตอนที่ 25 ก. วันที่ 24 มีนาดม 2546
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แนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ์ตรวจสอบภายในควรเป็นไปตามมาตร ฐานการตรวจสอบกใยใน
ดังนี้
{1 y้รวงสสอภายในขจงส่วนราชชาร ปฏิบบิตาไนาตรฐดุนการตรวจจอบภายในมผล .
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่ก็าห่นดในระเบียบกระทรวงการกล*งดาด้วยการ
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ที่ออกโดยกรมปีญอีกลไง
(2) y้ร่วจสอบภายใหนของรัฐวิสาหกิจ กระทรวงกลาโหม หน่วยงในของราชการส่วน
ใงถิ่น และของหน่วยรับตรวจอื่น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในตามที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในที่ออกโดยหน่วยงานเจ้าสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลในระดับ
กร=รวงหรือเทียบเท่า
กรณีระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายใน คาน (1) และ (2) มิได้ก'าหนดรไ(ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการสรวจสอบใด ไห้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบกายในที่เผธแพร่
โดยสมาคมปู่ตรวจสอบกายไนแห่งประเทศไทย หรือ aoudads f0t thcโImf=siona] Iูถยิถำ of !ntำmal
Audฐิtm๋g ที่กำหนดโดย Yขี้ Instants of Inurns Auditors (โ[A) ฉบับล่าเได
ขอบเขตของการตรวจสอบภา-ยาน
สนวทางปฏิบัติที่ ฐ
yำกับดูแลมีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการทำไห*เกิดความนั่นใจว่า ฝ้ายบริหารได้จัดให้มี
นล_m ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบจมภายใน ตามมาตรฐานการกวบฤมภใยในที่กำหนดโดยคณะกรรมการ
ตรวจเงินนผินดิน
ฝายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบจัดให้มึนละฎใารงไว้ซึ่งระบบการควบดจมภายในตาม
มาตรฐานการควบคุมลายไนที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินเพ่นดิน รวมทั้งพิจารณาวินิจฉัยข้อ
ตรวจพบและข้อเสนอวนะต ใมรายงานกา รต รวจสอ บของผู้ต รวจสอ บภายใน เพื่อสั่งการให้ผุ^รบผิดชอบ
ดำเนินการตามความเหมาะสมแล.ฟ นเวลา
ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในมีปรเสิทธิผลอย่ใงมี
ประสีทชิมาาไ
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- แนวทางปฏิบัติท^2ั
หน่วยตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการประเมินการบริหารดวามเสี่ยง การดาบอูมนละ
การกำกับดูแล เพื่อเพิ่มฤณค่าและปรับปรุงการดำเนินงาน และช่วยให้หน่วยรับตรวจสามารถประเมินและ
ปรับปรุงประิ๊ธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุม และกระบวนกาไรกำกับดแเล -
'พี่อบรรฤวัตฤประสงค์ที่หน่วยรีขตรวจกำหนด
ขอบเขตของอ ไรต รวงสอบภายในโดยทั่วไปรวมถึง
2.1 การสอบทานและประเมินการบริหารดวามเสี่ยง การดวบคุม และการก็ากับดูแลของ
หน่วยรับตรวจ ซังครอบคลุมถึงระบบเทดโนไสยีสารสนเทศที่กี่ยวข้อง เพื่อไห*เกิด :
(1) ความมั่นใจว่าการดำเนินงาน - หรือ.การใช้ทรัพยากรปนไปอย่างประหยัดมี
ประสิทธิผลและประสิทธิกาพ
(2) ความมั่นใจไนความถูกต้องครบถ้วน และน่แช็อถือของข้อมูลการเงิน และการ
ดำเนินงาน
(3) การดูแลรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจมิให*เกิดการสูญเสีย
การเสียหาย รวมทั้งการเสียหายจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(4) ความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย 'วิธีปฏิบิติงวน กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ
(5) การเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การดวบสุม และการกำกับ
ฎแลอย่างต่อเนื่อง
2.2 การสอบทานและติดตามแผนการปฏิบัติงานและผลการ(]าเนินงาน เ.ทื่อช่วยให้หน่วย
รับตรวจเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป่าหมาย
2.3 การให*ดวามสำคัญเป็นกรณีพิเศษกับ.สกาพแวดล้อมของความเสี่ยงที่ปลี่สนแปลงไป
อ่างมึนัยสำคัญ ซังอาจมีผลกระทบต่อการบรีหารดวามเสี่ยง การดวบงม และการฝากับดูเเล- -
ฝนวทางงฏิบิตที 3
หน่วยตรวจสอบภายในควรอยรังนโครงสรัฐงการแบ่งส่วนงานของหปวยรับตรวจอย่างเป็น
ทางการ สละมีสถานภาพสูงพอทีจะสามารถปฏิบิตงานไฝอย่างเต็มที่ - โดยไฟโข็นตรงต่อผุึรบตรวจหรือมี
สายการบังคับบัญชาตามทักระทรวงการดลังหรือฟูัมือืานา(ตามกฎหมายกำหนด นละผู้รับตรวจจะมอ.บ
หมใยโข้ฯ๊อันควบงมดูนลและปลดรองบังดับบัญชาแตนรมได้ และจะแต่งตั้งให้หัวหน้าหช่วยตรวจสอบ
ภายในไปรักษาการในตำแหงงอื่น หรือแต่งตั้งผุืย่นมาร์คษาการในฝาแหบ่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
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ในู่ณะเดียวกันไมๆด้ และหน่วยรับตรวจควรจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรลเพีย้งพอต่อการปฏิบิตหน้าj
ของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมกับไซ ^มาณงาน uละฦวามิซับซ*อนของกิจกรรมด้านต่าง ๆ ขอ๋i
หน่วยรับตรวจ โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในดวรปฏิบัติงานเลนเวลาและไม่ควรไปช่วย
ปจบิติงานอื่นใดที่ไมไช่งานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ฟังอาปลิง ผลกร_ฯ ขต่อประสทชีภาพและ
ปีระิ๊ชีผลของงานตรวจสอขภายใน
กรณีหน่วยรับตรวจซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังด้านการตรวจสอบกายในหรือได้รับ
แต่ไม่เพียงพอ ถ้ามีเหตุผลความจำเป็นและมีประโยชน์คุ้มค่าที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน หปวอรับ
ตรวจอาจมอบหมายบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให*ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในตามท็เนควร ใด ย
บุคลากรดังกล่าวต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงและต้องปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเต็มเวลา
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีความจำเป็นต้องอาศัยบุคดลภายนอกหรือ'เนยวชาญ
ท็มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน หทิว ฮรับตรวจอาจแต่งตั้งผู้ที่เหมาะส มหรือจ้าง๋เชี่ยวชาญจากกายนอก
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับระเบียบของทางราชการทัก็ยวข้อง และหน่วยรับตรวจควรกำหนดไห้มี
การจัดทำขอบเขตโดยละเอียดของงานทีปะจ้างผุ'เช็ยวชาญ ๆcกู of Kำfcrcncc) หรือกำหมดคำสั่งแศ่งตั้ง
บุคคลภายนอกในลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายไน
]้ม่ว่าในกรณีใด การปฏิบัติงานตรวกสอบกายในต้องไม้ขีดหรือแฮงต่อประโยชน์ส่วนรวม
หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อดวามมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
แนวทางปฏิบัติj่ 4
y้รวอสอบภายในต้องมีความฮนอิสระจากกิจกรรมที่ตรวจสอบ โดยมีสถานภาพที่
สามารถปฏิบิตงานที่ได้รับมอบหมายอย่างปีนอิสระตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และไห*ขมอ
เสนอแ นรพื่เป็นประโยชน์ ปราศจากอคติและมีความเป็นกลาง-
ผู้ตรวจสอบล่าฮในควรอยู่ในสถานะท็สามารถปฏิบัติงานโดยปราศจากความมีอคติและ
การแทรกแซงจากบุคคสโคมคดลหนึ่ง หรือหน่วยงานโคหน่วยงานหนัง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
และไม่ควรปฏิบัติงานตรวจสอบไนหน่วยงานหรือกิจกรรมทีตนโดยปฏิบัติมาก่อน อันจะปาให้หรืออาจท๋า. -
ไห*เสียความเปึ้ นกลางในการแสดงความเห็น หรืออาจมีการขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือ
ประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความป็นอับระในการปฏิบัติหน้าที่ ยกเว้นเป็นงานให้คำแนะนำ
ปรึกษา
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หัวหน้าหน่วยลรวจสอบภายในและูโตรวงสอบภายในต้องแจ้งผู้บังดับบัญชาระดับสูง
ขึ้นไป และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ทันทีท็ทราบ หรือสง สัยว่าตนเองขาดหรือสงสัยว่าขาด,วามเป็น
กลางในงานตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายอ๊นเนื่องมาจากการู้ดหรือแย้งต่อป่ระโยชน์ส่วนรวม หรือ -
ประไยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งนี้ ผู้รับลรวจไม่ควรกำหนดใใโทน่วยจรวจสอบภายในมีอ้านาจะั่งการไนเชิงการบริหาร
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบและแสดงดวามคิดเห็นอย่างเป็นกลาง
มนวทางปฏิบัติที่ 5
ผู้ตรวจสอบภายใ นมี๊บาทหน้าทีรับ ผิดขอ บในก ารต รวอสอ บแล ะประนมี นด วามเปียง พอ
ของมาตรการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารกำหนดเพ้อปองกึนหรือลดโอกาสการเกิดการทุจริต - ทั้งนี้ ฝ่าย
บริหารของขณ่วยุรับตรวจเปื้น มีหน้หาที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารดวามเสี่ยงเกี่ยวก็บกไรทุจริต
การปฏิบัลิงานตรวจสอบกายในตามมาตรฐานวิชาชีพไม่สามารถให้หลักประกันว่าวะอ้น
พบการทุจริต ผู้ตรวจสอบกายในไม่ควรมีหน้าที่รับผิดชอบในการป่องกันหรือค้นหาการทุจริต แต่ควรโข*
วิจารณญาณในการปฏิบัติงานของตนที่จะสามารถบ่งชี้ความ่เสี่ยงต่อความเสียหายจองการทุจริตที่อาจเกิด
ขึ้นได ดังนี้
ฐ.i ในการสอบทานระบบการควบกุมภายใน ผู้ศรวจสอสูบภายในดวรพิจารณาและไห*คงารง
'ใดัญเป็นพิเศษกับจุดอ่อนที่มีสาระt!าคัญที่ตรวงทบจากระบบการดวบก่มกายไนนั้นว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิด
ทุจริตหรือข้อผิดพลาดหรือไม่
ฐ.2 ในการสอบทานกิจกรรมที่ตรวงสอบ ผู้ตรวจสอบ่าายไนควรลื่นล้วและตระหนักถึง
'โอกาสทีอาจเกิดการทุจริต ซังรวบถึงการไห้คำแนะฝาทึมีประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารเพื่อปองกันการจุริต
ฐ.3 ฐ้รวจสอบกายในสามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานการตรวจสอบุจริต ซึ่งอาจหมาย
รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตที์เกิดแล้ว หรือการพุจริตที่ยัุเป็นที่สงสัยอสู่
การมืองกันและค้นหาการทุจริตเป็นงานที่หน่วยตรวจสอบภพในช่วยฝ่ายบริหาร เพื่อให้
การดำเันินงานบรรลุวัตฤปรiสงด์โดยไม่มีการทุจริตเป็นฎปสรรค ดังนั้น การวางแผนอย่างระมัดระวัง .
รอบคอบ ตลอดจนการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ จึงเงบสี่งสืาลัญt!าหรัขฝู้ตรวุจ
' สอบภายใน หน่วยตรวจสอบกายในจำเป็นต้องประสานงานกับฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด และฝ่ายบริใ!ารต้อง
เห็นความt!าคัญโดยสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นไนการทำการตรวจสอบนั้u
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ทั้งนี้ ฝ่าอบ ริหาร ธวรดืวนินการให้หัวหน่วยด รวจสอบภายในได้รี บข้ยจลเกี่ยวกับ การ
ทุจริตโดยไม่ช่อช้า เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในประเมินการบริหารความเสียง การ์ดวปฐม และการ
กำกับดูแลทิ่มีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ และ/หรือเพื่อวางแผนการตรวจสอบใหู*สามารถพบหรือลดโอกาสการ
ทุจริต . และเพื่อให้คำแนะนำฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการตรวจสอบในรายละเอียดและการปรับปรุงการควบถม
ภายใน
แนวทางปฏิบัติท^ '
หน่วยรับตรวจที่ใช้เทพโนโถยีสารสนเทศเป็นส่วนสำคัญในการป้ฏิบิตงานหรือบริการงาน
ควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในซึ่งมีดวามรู้ ความสามารถอย่างเปียงพอตึจะตรพสอบระบบเทดีโนโถยี
สารสนเทศ เพื่อให้สามารถประเมินและให*dานนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการบริหารดวามเสี่ยง
การควบคุม แฉะการกำพับดูเลได้อย่างโหมุาะสม่และ ^ประโยชน์
การปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายใน
แนวทางปฎิบ^ตท^ 7
ผู้ตรวจสอบภายในดวรประพุลิงลีบัติตนตามหลักปลีบิตที่กำหนดในจริยธรรมของ
ผู้ต่รวจสอบภายในเกี่ยวกับความมีจุดยืนที่มั่นดง ความเที่ยงธรรม การรักษาดวามลับ และความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ ปนหลักประกันความมั่นใจในความเที่ยงขรรม ^ และการไห*ดำแนะนำ1ไรึกบาทึ่มี
ฦฌภาพ
แนวทางปจปิติที่ 8
หน่ วยรับตรวจ ดวรใดใ ม่อกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางลาร เพี่ อ่ใาทนดรัตฤประสงค์
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายไน เพื่อไห*บุค้ากญกระดับของหน่วยรับตรวจมี
ความเข้าใจอันดีต่อการจัดไห*มีหน่วยตรวจสอบภายใน รวมปี์งอำนาจหน้าเของหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในการจัดทำและเสนอเอกสารข้างต้นของหน่วยตรวจสอบ -
ภายในต่อผู้รับตรวจ..|-เพื่อพิจารณาอนุมัติค้วยดวามเห็นชอบของผู้กำกับดูแล หรือดฌะกรรมการตรวจสอบ
(ถ้าม*) ทั้งฎ้ ควรชการปอสารเอกสารดังกล่าวให'บุคลากรทุกระดับของหน่วยรับตรวจตราบทั่วกัน โดย -
เอกสารนั้นควรมีสาระสำคัญอย่างน้อย คังนี้
l. วัตถุประสงด์ และขอบเจลของการตรวจสอบภายใน และ
2. สายการบังคับบัญชา อำนาจหน'าทีและความรับิแดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
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เอกสารดังกล่าวควรระบุถึงการให*อำนาจหน้าที่หน่วยตุ รวจสอบภายในเกี่ยวกับ
i. การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารโดยตรงกับบุคลากรของหน่วยรับตรวจ
2. การข้าถึงงอมูลเเละแงมข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ รวมถึงข้อมูลด้านการ
บริหาร และรายงานการประชุมของฝ่ายบริหาร
ฐ. การตรวจสอบกิจกรรมและส่วนงานต่าง ๆ ของหน่วยรับดรวจ.
4. การปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผุ*ร๊บตรวัจ
แนวทางปฏิปิติที่ 9
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหมายรวมถึงการจัดปาแผนการตรวจสอบ การ
ตรวจสอบ การวันดราะห่ำและประเมินข้อมูลทได้จากการตรวจสอบ การรายงในผลการตรวจสอบ uละการ
ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ตามกระบวนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว โดยทั่วไปครอบคลุมถึงการตรวจสอบและการประเมินผลสีาเร็วทุกกิจกรรมในหน่วยรับตรวจ
การตรวจสอบภายในจึงสามารถกระปาได้เป็น 3 ประเกตหลัก คือ (i) การตรวจสอบด้านการจ๋าเนินงาน
(2) การตรวจสอบด้านการเงิน และ (3) การลรวจสอบ4ในการปฏิบัติตามข*อกำหนด
การตรวจสอบภายใน จึงไม่ควรเน้นคารตรวจสอบประเภทใดประเภทหน็งโดฮเฉพาะ แต่ '
ควรเลือกประเภทของการตรวจสอบที่หมาะสมที่สุด โดยขึ้นอยู่ลับวัตถุประสงค์การตรวจสอบของหน่วย
รับตรวจท็กำหนดไงไนเอกสารตามที่กล่าวไว้ไนแนวทางปฏิบัติที่ 8 และดวามเสี่ยงที่มีนัยก็าคัญต่อการ
บรรลุวัตฤประสงค์ของหน่วยรับตรวจที่เป็นผลจากการปร_'มินการบริหารหวานเสี่ยง การดวบถม และการ
กำกับดูแล
การประเมินการบริหารความเสี่ยง การดวบคุม และการกำกับดูแล อาจกระทำได้ดังนี้ *
1. การบริหารความเสี่ยง
กระทำได้โดยการประเมินการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การปัดการ
ความเสี่ยงที่มีนัยสำลัญ เพื่อไห*ช*อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบดจมภายใน
ใไไมีประสิทธิภาพ
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2. - การดุ่วบจม
กระทำไล้ไดยการประเมินประสิทธิผล แกะประสีทริภาพของการดวบคุม และ
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการควบๆมอสางต่อเนื่อง
ฐ. การถลากับดูแล
-กระทำไฝไดยการประเมินและปรับปรุงกระบ๋วนการกำกับดูแลใบ'ดีขึ้น โลฐ
การกำหนดเป่าหมายของการดืาเนินงานของหน่วยรับตรวจ และนอสารไห้'ที่
เกี่ยวจ้องทราบ
การติดตามผละำเร็จ.ามเป้าหมายที่กำหนด -
การาห*ความึมันใจว่า บุคลากรของหน่วยรับตรวจมีความรับผิดชอบต่อผลการ
ตัดสินใจ และผลการปจบัติหน้าที่ และ
- การรักษาไว้ซึ่งฦสด่า หรือผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง
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