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บทนํา 

การตรวจสอบภายใน คือ การใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษา อยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ เพื่อเพิ่ม
คุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร  การตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลุเปาหมาย ดวยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสีย่ง การควบคุม และการกํากับดูแล อยาง
เปนระบบ และเปนระเบยีบ 

กิจกรรมการตรวจสอบภายใน สามารถเกิดขึ้นไดในสภาวะที่แตกตางกนั ทั้งในเรื่องกฎหมายและ
สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม   ขนาด โครงสราง ความซับซอน และวัตถุประสงคขององคกร   
รวมทั้งวิธีดําเนินงาน ซ่ึงอาจกระทําโดยบุคคลภายในหรือภายนอกองคกรก็ได  แมวาความ
แตกตางเหลานี้จะมีผลกระทบกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในแตละสภาพแวดลอม ผู
ตรวจสอบภายในกย็ังคงตองยึดถือมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน..
ในการปฏิบัติหนาที่ในกรอบความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในใหลลุวง   ในกรณทีี่ผู
ตรวจสอบภายในถูกจาํกัดโดยขอกฎหมายหรือระเบียบ ทาํใหไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานใน
สวนใด ผูตรวจสอบภายในก็ยังจาํเปนตองปฏิบัติตามมาตรฐานในสวนอื่นๆ ที่เหลือใหครบถวน  
และเปดเผยเหตุผลของการละเวนไมปฏิบัติตามมาตรฐานใหชัดเจน 

การบรกิารใหความเชื่อมัน่ ประกอบดวยการประเมินหลกัฐานอยางเที่ยงธรรมโดยผูตรวจสอบ
ภายใน เพื่อใหความเหน็หรือขอสรุปอยางเปนอสิระ ในกระบวนการ ระบบงาน หรือเรื่องอื่นๆ 
โดยผูตรวจสอบภายในจะเปนผูกําหนดลักษณะและขอบเขตของภารกจิการใหความเชื่อมั่น ซ่ึงจะ
มีผูที่เกี่ยวของ 3 ฝาย คือ  1) เจาของงาน ไดแกบุคคลหรือกลุมบคุคลที่เกี่ยวของโดยตรงกบั
กระบวนการ ระบบงาน หรือเรื่องอื่นๆ   2) ผูตรวจสอบภายใน ไดแกบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ทํา
การประเมิน และ  3) ผูใช ไดแกบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ใชผลการประเมิน  

การบรกิารใหคําปรึกษา มีลักษณะเปนการใหคําแนะนํา และโดยทั่วไป จะใหบริการก็ตอเมื่อไดรับ
การรองขอจากผูรับบรกิารเปนการเฉพาะ ลักษณะและขอบเขตของภารกิจการใหคําปรกึษาจะ
ขึ้นอยูกับขอตกลงกับผูรบับริการ  ภารกิจการใหคําปรึกษาจะมผูีที่เกี่ยวของ 2 ฝาย คือ  1) ผู
ตรวจสอบภายใน ไดแกบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนผูใหคําปรึกษา และ  2) ผูรับบริการ ไดแก
บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ตองการรับคําปรึกษา   ในการใหบริการใหคําปรึกษา ผูตรวจสอบภายใน
ควรใหคําปรกึษาอยางเทีย่งธรรม และไมเขาไปรวมรับผิดชอบในฐานะผูบรหิาร 

 

วัตถุประสงคของ มาตรฐาน นี้ คือ 



1. แจกแจงขอปฏิบัติหลักๆ ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอยางทีค่วรจะเปน  
2. กําหนดกรอบในการทํางาน และการเพิม่คุณคากิจกรรมการตรวจสอบภายในในวงกวาง 
3. กําหนดมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน 
4. สนับสนนุใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการและการดําเนนิงานภายในองคกร 

มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชพีการตรวจสอบภายใน นี ้ประกอบดวย มาตรฐานดาน
คุณสมบัติ (Attribute Standards) มาตรฐานการปฏบัิติงาน (Performance Standards) และ 
มาตรฐานการนําไปปฏิบัติ (Implementation Standards)    มาตรฐานดานคุณสมบัติ คือ มาตรฐาน
เกี่ยวกับลักษณะขององคกร และบุคลากรที่ทาํหนาที่ตรวจสอบภายใน    มาตรฐานการปฏิบัติงาน  คือ 
มาตรฐานที่กลาวถงึลกัษณะของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน และการกาํหนดบรรทดัฐานทาง
คุณภาพ ทีส่ามารถนาํไปใช ประเมนิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   มาตรฐานดานคุณสมบัติ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานสามารถนํามาใชกับงานตรวจสอบภายในโดยทัว่ไป  สวนมาตรฐาน
การนาํไปปฏบัิติจะนําไปใชไดกับภารกจิบางประเภทเทานั้น 

มาตรฐานดานคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานมีอยูเพยีงชุดเดียว แตมาตรฐานการนาํไปปฏิบัติจะมี
หลายชุด โดยแตละชุดมีไวสําหรับแตละประเภทหลกัๆ ของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน เชน มาตรฐาน
การนาํไปปฏบัิติสําหรบัการใหความเชื่อมั่น จะมีตัวอักษร A ตามหลังรหัสชดุ และ มาตรฐานการ
นําไปปฏิบัติสําหรบัการใหคําปรึกษา จะมีตัวอักษร C ตามหลังรหัสชุด 

มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชพีการตรวจสอบภายใน เปนสวนหนึ่งของ กรอบการ
ปฏิบัติงานวชิาชีพ (Professional Practices Framework)   กรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพ รวมถึง คํา
จํากัดความของการตรวจสอบภายใน (Definition of Internal Auditing)  ประมวลจรรยาบรรณ (Code 
of Ethics)  มาตรฐาน  และ คําแนะนําอ่ืนๆ    คําแนะนําเพื่อนาํมาตรฐานไปใชจะรวบรวมอยูใน 
ขอแนะนําในการใช (Practice Advisory) ซ่ึงออกโดย the Professional Issues Committee 

มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชพีการตรวจสอบภายใน จะมีภาคศัพท (Glossary) ซึ่งอธิบาย
ความหมายของคําเฉพาะตางๆ ที่ใชในมาตรฐาน 

มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชพีการตรวจสอบภายใน ไดรับการพัฒนาและแกไขอยาง
ตอเนื่อง โดยคณะกรรมการมาตรฐานงานตรวจสอบภายใน  (Internal Auditing Standards Board)   
คณะกรรมการชุดนี้ไดมกีารประชุมปรกึษา รวมทั้งจัดทําและเสนอราง เพื่อเปดรับฟงความคิดเห็น
จากสาธารณชน   เอกสารราง (Exposure draft) จะหาอานไดจาก website ของ IIA และสถาบันผู
ตรวจสอบภายในที่เปน affiliate ทั่วโลก  หากผูใดมีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ สามารถสงไปได
ที่  

The Institute of Internal Auditors 
Global Practices Center, Professional Practices Group 
247 Maitland Avenue 



Altamonte Springs, FL 32701-4201, USA 
E-mail: standards@theiia.org 
Web: http://www.theiia.org 

มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชพีการตรวจสอบภายในฉบับใหมที่สุดไดถูกนําออกเผยแพร
เมื่อเดือนธันวาคม 2546 (ค.ศ. 2003) และมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2547 (ค.ศ. 2004) 
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มาตรฐานดานคุณสมบัติ (Attribute Standards) 

1000 – วัตถปุระสงค อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน  ควรกาํหนดใหชัดเจนไวในกฎ
บัตรของงานตรวจสอบภายใน  ทัง้นี้ควรสอดคลองกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวชิาชีพการตรวจสอบ
ภายใน และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการขององคกร 

1000.A1 – การตรวจสอบภายในที่มีลักษณะเปนงานบริการใหความเชื่อมั่นแกองคกรควรกําหนด
ไวในกฎบัตรของงานตรวจสอบภายใน และหากมีการใหบริการลักษณะนี้แกบุคคลหรือองคกร
ภายนอก  ก็ควรระบุไวในกฎบัตรเชนเดียวกัน 

1000.C1 – การตรวจสอบภายในที่มีลักษณะเปนงานบริการใหคําปรึกษา ควรระบุไวในกฎบัตร
ของงานตรวจสอบภายใน 

1100 – ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรมีความเปนอิสระ และผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานในหนาที่ดวย
ความเที่ยงธรรม 

1110 – ความเปนอิสระภายในองคกร 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบภายใน ควรขึ้นตรงตอผูบริหาร ในระดับที่เอื้ออํานวยใหการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สามารถดาํเนินไปไดอยางเต็มที่ ตามภาระหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย 

1110.A1 – กจิกรรมการตรวจสอบภายในควรปลอดจากการแทรกแซงใด ๆ 

1120 – ความเที่ยงธรรมของผูตรวจสอบ 

ผูตรวจสอบภายในควรมีทัศนคติที่เปนกลาง ไมลําเอียง และไมมีอคติ  และหลีกเลี่ยงในเรื่องของ
ความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflicts of Interest) 



1130 – เหตุบ่ันทอนความเปนอิสระหรือความเที่ยงธรรม 

กรณีที่ความเปนอิสระหรือความเที่ยงธรรมถูกบั่นทอนไมวาจะโดยขอเท็จจริง หรือโดยเหตุการณที่
ปรากฏ อันอาจชักนาํใหเขาใจเชนนัน้   ควรเปดเผยรายละเอียดของเหตุบ่ันทอนดงักลาวตอ
ผูเกี่ยวของตามความเหมาะสม โดยลักษณะของการเปดเผยควรขึ้นอยูกับเหตุบ่ันทอนที่เกิดขึ้น 

1130.A1 – ผูตรวจสอบภายในควรละเวนการประเมินงานที่ตนเองเคยรับผิดชอบมากอน 
การที่ผูตรวจสอบภายในใหบริการใหความเชื่อมั่นแกกิจกรรมที่ผูตรวจสอบภายในเคย
รับผิดชอบในรอบปที่ผานมา อาจทําใหพิจารณาไดวาเปนเหตุบ่ันทอนความเที่ยงธรรมของ
ผูตรวจสอบภายใน 

1130.A2 – ภารกิจใหความเชื่อมั่นแกกิจกรรมที่หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบรับผิดชอบ 
ควรควบคุมดูแลโดยหนวยงานอืน่ที่ไมมีสวนเกี่ยวของกบังานตรวจสอบภายใน 

1130.C1 – ผูตรวจสอบภายในสามารถใหบริการใหคําปรึกษา ในงานที่ตนเองเคย     
รับผิดชอบมากอนได 

1130.C2 – ถาผูตรวจสอบภายในพิจารณาวาอาจมีเหตุบ่ันทอนความเปนอิสระหรือความ
เที่ยงธรรมในงานบริการใหคําปรึกษาใดๆ ผูตรวจสอบภายในควรเปดเผยใหผูรับบริการ
ไดรับทราบ กอนรับภารกิจนั้น 

1200 – ความเชี่ยวชาญและความระมดัระวังเยีย่งวชิาชีพ 

ภารกิจการตรวจสอบภายใน ควรกระทาํดวยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวงัเยี่ยงวิชาชพี 

1210 – ความเชี่ยวชาญเยี่ยงวชิาชพี 

ผูตรวจสอบภายในควรมีความรู ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จาํเปนตอการปฏบัิติหนาทีท่ี่ไดรับ
มอบหมาย   กจิกรรมตรวจสอบภายในควรดําเนนิการโดย ผูมีความรู ทักษะ และความสามารถอืน่
ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาทีท่ี่รับผิดชอบ 

1210.A1 – หวัหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรขอคําแนะนําและความชวยเหลือจาก
ภายนอก หากพนกังานในหนวยงานตรวจสอบภายในขาดความรู ทักษะ และ
ความสามารถอื่นที่จาํเปน ไมวาจะเปนบางสวนหรือทั้งหมดของภารกิจ 

1210.A2 – ผูตรวจสอบภายในควรมีความรูเพียงพอที่สามารถระบุขอบงชี้ของการทจุริต 
แตไมจําเปนตองมีความเชี่ยวชาญเทียบเทากับผูมหีนาทีโ่ดยตรง  ในการสืบสวนและ
สอบสวนการทุจริต 



1210.A3 – ผูตรวจสอบภายในควรมีความรูทั่วไปเกีย่วกับความเสี่ยง  การควบคุม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูเทคนิคการตรวจสอบทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาผูตรวจสอบภายในทุกคนตองมี
ความเชีย่วชาญเทียบเทากับผูตรวจสอบภายในทีร่ับผิดชอบงานตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 

1210.C1 – หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรปฏิเสธการใหคําปรึกษา หรือควรขอ
คําแนะนําและความชวยเหลือจากภายนอก  หากพนักงานในหนวยงานตรวจสอบภายใน 
ขาดความรู ทกัษะ และความสามารถอื่น ที่จําเปนตอการใหบริการใหคําปรึกษานั้น ไมวา
เพียงบางสวนหรือทั้งหมดของภารกิจ 

1220 – ความระมัดระวังเยี่ยงวชิาชพี 

ผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง และใชทักษะเยีย่งผูตรวจสอบภายในที่มี
ความรู ความสามารถและความรอบคอบ อยางสมเหตุสมผล อยางไรก็ตามความระมัดระวังเยี่ยง
วิชาชพี ไมไดหมายความวาจะไมมีความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น 

1220.A1 – ผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวงัเยี่ยงวชิาชพี โดย
คํานึงถึงสิง่ตางๆ ดังตอไปนี ้

• ·        การขยายขอบเขตของงานที่ตรวจสอบเทาที่จาํเปน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ของภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

• ·        ความซบัซอน ความมนีัยสําคัญ และความสาํคัญของงานที่ใหความเชื่อมั่น 
• ·        ความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสีย่ง  การ

ควบคุม และการกํากับดูแล 
• ·        ความเปนไปไดที่จะเกิดขอผิดพลาด ความผิดปกติ หรือการไมปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ อยางมีนยัสําคญั 
• ·        ความคุมคาของความเชื่อมั่นตอผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดแกองคกร 

1220.A2 – ในการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังเยีย่งวชิาชพี ผูตรวจสอบ
ภายในควรพจิารณาใชคอมพิวเตอร และเทคนิคการวิเคราะหขอมูลอ่ืนๆ  เปน
เครื่องมือชวยในงานตรวจสอบ 

1220.A3 – ผูตรวจสอบภายในควรตระหนักถงึความเสีย่ง ที่มนีัยสาํคัญ  ที่อาจมี
ผลกระทบตอเปาหมายการดําเนนิงาน และทรัพยากรขององคกร อยางไรก็ตามแมวา



ผูตรวจสอบภายในจะไดใชความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชพีในกระบวนการใหความเชื่อมั่น
แลว  ก็ไมอาจเปนหลกัประกนัวา  จะสามารถบงชี้ ถึงความเสี่ยงทีม่ีนยัสําคัญไดทั้งหมด 

1220.C1 – ผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานใหคําปรึกษาดวยความระมัดระวังเยี่ยง
วิชาชพี โดยคํานงึถงึ 

• ความตองการและความคาดหวัง ของผูรับคําปรึกษา รวมทัง้ลักษณะของงาน 
เวลา และการสื่อสารผลของภารกิจ 

• ความซับซอน และขอบเขตของงานที่จําเปน เพื่อใหบรรลวุัตถุประสงคของภารกิจ 
• ความคุมคาของภารกิจการใหคําปรึกษา  ตอผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดแก

องคกร 

1230 – การพัฒนาวชิาชพีอยางตอเนือ่ง 

ผูตรวจสอบภายในควรแสวงหาความรู ทกัษะและความสามารถอื่น ๆ  เพิม่เติม  เพื่อพัฒนาความ
เปนมืออาชีพ 

1300 – โครงการประกันและปรับปรงุคุณภาพ 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ  ควรพฒันาและดําเนินโครงการประกนัและปรับปรุงคุณภาพ  เพื่อให
ครอบคลุมทุกกิจกรรมของการตรวจสอบภายใน  พรอมทั้งติดตามประสิทธิผลอยางตอเนื่อง    โครงการนี้
ประกอบดวยการประเมนิคุณภาพเปนระยะๆ  จากทั้งภายในและภายนอก อยางตอเนื่อง  ซ่ึงแต
ละโครงการ ควรชวยใหกิจกรรมการตรวจสอบภายใน  เพิ่มคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร  
และเพื่อใหเกดิความเชื่อมัน่วา งานตรวจสอบภายในไดปฏิบัติสอดคลองกับ มาตรฐาน และ ประมวล
จรรยาบรรณ ของการตรวจสอบภายใน 

1310 – การประเมินโครงการประกันและปรับปรงุคุณภาพ 

กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรกาํหนดกระบวนการในการติดตามผลและประเมนิประสิทธิผล
โดยรวม ของโครงการประกนัและปรับปรุงคุณภาพ  กระบวนการประเมินดังกลาว ควรมีการ
ประเมินทั้งจากภายในและภายนอกองคกร 

1311 – การประเมินภายในองคกร 

การประเมนิผลจากภายในองคกร ควรประกอบดวย 

• การสอบทาน  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามปกติ  



• การสอบทานเปนระยะ  โดยใชวิธีประเมนิตนเอง หรือสอบทาน โดยบคุคลอื่นภายใน
องคกรที่มีความรูเกี่ยวกับ มาตรฐาน และปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

1312 – การประเมินจากภายนอกองคกร 

การประเมนิจากภายนอกองคกร เชน การสอบทาน  การประกันคุณภาพ  ควรจัดใหมีข้ึนอยางนอย
ทุกหาปตอคร้ัง  โดยผูประเมิน  หรือคณะผูประเมินจากภายนอกองคกร  ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และมีความเปนอิสระ 

1320 – การรายงานผลการประเมินโครงการประกนัและปรับปรุงคุณภาพ 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรรายงานผลการประเมินจากภายนอกองคกร ตอคณะกรรมการ
ขององคกร 

1330 – การใชขอความ "ปฏิบัติตามมาตรฐาน" 

ผูตรวจสอบภายในไดรับการสนับสนนุใหรายงานวา  กจิกรรมงานตรวจสอบภายในของตนได 
"ปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน"   อยางไรก็ตาม  ผู
ตรวจสอบภายในจะใชขอความดงักลาวได  ก็ตอเมื่อ ผลการประเมนิผลของโครงการปรับปรุง
คุณภาพไดแสดงใหเห็นวา  กิจกรรมตรวจสอบภายในนัน้ไดปฏิบัติตาม มาตรฐาน จริง 

1340 – การเปดเผยขอมลูการไมปฏิบัติตามมาตรฐาน 

แมวากิจกรรมการตรวจสอบภายในควรดําเนินตาม มาตรฐาน ทุกประการ  และผูตรวจสอบภายใน
ควรปฏิบัติตนตาม ประมวลจรรยาบรรณ    แตอาจจะมบีางกรณทีี่ผูตรวจสอบภายในไมสามารถ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและประมวลจรรยาบรรณไดทุกประการ    ในกรณทีี่การไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานมีผลกระทบตอขอบเขตหรือการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ผูตรวจสอบภายในควรเปดเผย
การไมปฏิบัติตามมาตรฐาน และประมวลจรรยาบรรณ  รวมทั้งผลกระทบ ใหผูบริหารระดับสูงหรอื
คณะกรรมการขององคกรทราบ 

  



มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standards) 

2000 – การจัดการกิจการการตรวจสอบภายใน 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรจัดการกิจกรรมการตรวจสอบภายในอยางมีประสิทธิผล เพื่อใหเกิดความ
มั่นใจวา การตรวจสอบภายในเปนการเพิ่มคุณคาใหแกองคกร 

2010 – การวางแผน 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรจัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk-based Plan) 
เพื่อกาํหนดความสาํคัญของแตละกิจกรรมที่จะตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกร 

2010.A1 – แผนภารกิจของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรจัดทําอยางนอยปละคร้ัง   
โดยใชขอมูลจากการประเมนิความเสี่ยง และควรนําขอมูลขาวสารจากผูบริหารระดบัสูง
และคณะกรรมการขององคกรมาใชประกอบการพิจารณาในการทาํแผนดวย 

2010. C1 – ในการพิจารณารับงานใหคําปรึกษา  หวัหนาผูบริหารงานตรวจสอบควร
พิจารณาถึงโอกาสทีจ่ะกอใหเกิดการปรับปรุงเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การเพิ่ม
คุณคา และการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร และควรบรรจุภารกิจที่รับไวนัน้ลงใน
แผนดวย 

2020 – การนําเสนอและอนุมัติแผนงานตรวจสอบ 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรนาํเสนอแผนงานตรวจสอบและทรัพยากรทีจ่ําเปนตองใช 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแผนระหวางกาล ที่มนีัยสาํคญั ตอผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
ขององคกรเพือ่สอบทานและอนุมัติ ในกรณีที่มีขอจํากัดเกี่ยวกับทรัพยากร หัวหนาผูบริหารงาน
ตรวจสอบ ควรแจงถึงผลกระทบที่จะมีตอแผนงานดวย 

2030 –การจดัการทรพัยากร 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรมั่นใจวาทรัพยากรสําหรับงานตรวจสอบมีความเหมาะสม 
เพียงพอ  และสามารถนํามาใชปฏิบัติตามแผนงานที่ไดรับอนุมัติไดอยางมีประสิทธิผล 

2040- นโยบายและวิธกีารปฏิบัติงาน 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพื่อเปน
แนวทางสาํหรับกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 



2050 – การประสานงาน 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรมีการแลกเปลี่ยน ขอมูลและประสานงานกับผูใหบริการดานการ
ใหความเชื่อมัน่และใหคําปรึกษา ทัง้จากภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา
ขอบเขตงานทีต่รวจสอบนั้น ครอบคลุมเร่ืองที่สําคัญอยางเหมาะสมแลว และเพื่อลดการปฏิบัติงาน
ที่ซ้ําซอนกนั 

2060 – การรายงานตอคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรรายงานตอคณะกรรมการขององคกรและผูบริหารระดับสูง เปน
ระยะๆ เกีย่วกบั วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนผลการดําเนนิงานตาม
แผนงาน   รายงานดังกลาวควรระบุถึงประเด็นความเสีย่งและการควบคุมที่มนีัยสําคัญ ประเด็น
การกํากับดูแล ตลอดจนประเด็นอื่นๆ ที่คณะกรรมการขององคกรและผูบริหารระดับสูงตองการ
ทราบ 

2100 – ลักษณะของงาน 

กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรจะสามารถประเมนิและชวยสนับสนุนใหมีการปรับปรุงระบบการบริหาร
ความเสีย่ง การควบคุม และกระบวนการกาํกับดูแล โดยใชวิธกีารที่เปนระบบและเปนระเบียบ 

2110 – การบริหารความเสี่ยง 

กิจกรรมการตรวจสอบภายใน  ควรชวยองคกร โดยการบงชี้และประเมินความเสี่ยงที่มีนยัสําคัญ 
และสนับสนนุใหมีการปรับปรุงระบบบริหารและควบคุมความเสีย่ง 

2110.A1 – กจิกรรมการตรวจสอบภายใน ควรมกีารตดิตามดูแล และประเมินประสิทธิผล
ของระบบบริหารความเสีย่งขององคกร 

2110.A2 – กจิกรรมการตรวจสอบภายใน ควรประเมนิความเสี่ยงขององคกร ที่เกีย่วกับ
ระบบการกาํกบัดูแล การดําเนินงาน และระบบสารสนเทศขององคกร ในเรื่องตอไปนี ้

• ความถกูตอง ครบถวน และเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน และขอมลูการ
ดําเนนิงาน 

•  ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ของการดําเนนิงาน 
• การดูแลรักษาทรัพยสิน 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคบั และสัญญา 



2110.C1 – ระหวางภารกิจการใหคําปรึกษา ผูตรวจสอบภายในควรระบุความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับวตัถุประสงคของกิจกรรมตามภารกิจ และระมัดระวังถึงการมีอยูของความ
เสี่ยงอืน่ๆ ทีม่นีัยสําคัญ 

2110.C2 – ผูตรวจสอบภายใน ควรผสมผสาน และนาํความรูในเรื่องของความเสีย่ง ที่
ไดมาจากการใหบริการใหคําปรึกษา ไปใชในกระบวนการกําหนดและประเมินความเสี่ยงที่
มีนัยสาํคัญขององคกร 

2120 – การควบคุม 

กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรมีสวนชวยใหองคกรคงไวซึ่งการควบคุมที่มีประสิทธิผล โดยการ
ประเมินประสทิธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุม และสนบัสนุนใหมีการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง 

2120.A1 – โดยอาศัยผลของการประเมนิความเสี่ยง กิจกรรมการตรวจสอบภายในจะทํา
การประเมนิความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม โดยใหครอบคลุมถึง การกํากับ
ดูแล  การดําเนินงาน และระบบสารสนเทศ ทั้งนี้รวมถึงเรื่องตอไปนี้ 

• ความถกูตอง ครบถวน และเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน และขอมลูการ
ดําเนนิงาน 

• ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ของการดําเนนิงาน 
• การดูแลรักษาทรัพยสิน 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคบั และสัญญา 

2120.A2 – ผูตรวจสอบภายใน ควรทราบชัดถึงขอบเขต ของเปาหมาย และวัตถุประสงค
ในการปฏิบัติงานตามโครงการ ซึ่งไดกาํหนดขึ้นใหสอดคลองกับเปาหมายและ
วัตถุประสงคขององคกร 

2120.A3- ผูตรวจสอบภายในควรสอบทานความสอดคลองของผลการดําเนินงานและ 
โครงการตางๆ กับเปาหมายและวัตถุประสงคที่กาํหนดไว เพื่อใหแนใจวาการดําเนนิงาน
และ โครงการตางๆ ไดรับการนําไปปฏิบัติจริง และไดผลดังที่กาํหนด 

2120.A4 – การประเมินการควบคุมจําเปนจะตองมีเกณฑวัดทีเ่หมาะสม ผูตรวจสอบควร
ทราบเกณฑทีผู่บริหารไดกําหนดไว เพื่อวดัความสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค 
และใชเกณฑนั้นในการประเมินการควบคมุ หากผูตรวจสอบเห็นวาเกณฑดังกลาวไม
เหมาะสม ควรรวมกับผูบริหารกําหนดเกณฑที่เหมาะสมตอไป 



2120.C1 – ระหวางการใหบริการใหคําปรึกษา ผูตรวจสอบควรระบุการควบคุมที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรมตามภารกิจ และระมัดระวังถึงการมีอยูของจดุออน
ของการควบคมุ ทีม่ีนยัสําคญั 

2120.C2 – ผูตรวจสอบภายใน ควรผสมผสาน และนาํความรู ในเรื่องของการควบคุม ที่
ไดมาจากการใหบริการใหคําปรึกษาไปใชในกระบวนการ กําหนดและการประเมนิความ
เสี่ยงที่มนีัยสําคัญขององคกร 

2130 – การกํากับดูแล 

กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรสามารถประเมนิและใหคําแนะนําไดอยางเหมาะสม
เกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการกาํกบัดูแล เพื่อใหบรรลวุัตถปุระสงคตอไปนี้: 

• เพื่อเสริมสรางจริยธรรรมและคุณคาที่เหมาะสมภายในองคกร 
• เพื่อใหหลักประกันวาการบริหารและการจัดการในองคกรมีประสิทธิผลและ

ผูปฏิบัติงานมีความ     รบัผิดชอบในผลงานตามหนาที ่
• เพื่อสื่อสารขอมูลความเสีย่งและการควบคุมไปยังสวนงานตางๆ ภายในองคกรได

อยางมีประสทิธิผล 
• เพื่อประสานงานและสื่อสารขอมลูระหวางคณะกรรมการขององคกร ผูสอบบญัชี 

ผูตรวจสอบภายในและผูบริหารขององคกรอยางมปีระสิทธิผล 

2130.A1 – กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรประเมินการวางแผน การนําไป
ปฏิบัติ และ ความมีประสทิธิผล ของวตัถุประสงค โครงการ และกิจกรรมตางๆ ที่
เกี่ยวของกับจริยธรรม ขององคกร  

2130.C1 – วัตถุประสงคของภารกิจใหคําปรึกษา ควรสอดคลองกับคุณคา และเปาหมาย
โดยรวมขององคกร 

2200 – การวางแผนภารกจิ 

ผูตรวจสอบภายในควรจดัทําและบันทึกแผนของแตละภารกิจที่รับผิดชอบ โดยแสดงถึงขอบเขต 
วัตถุประสงค เวลา และการใชทรพัยากร เพื่อภารกจินั้นๆ 

2201 – ขอพจิารณาในการวางแผน 

การวางแผนภารกิจ ผูตรวจสอบควรคํานึงถึง 

• วัตถุประสงคของกิจกรรมที่จะสอบทานและวิธีการที่จะใชในการควบคุมผลการดําเนนิงาน
ของกิจกรรมนัน้ 



• ความเสีย่งที่มนีัยสําคัญของ กิจกรรม วัตถปุระสงค ทรัพยากร และการดําเนนิงาน 
ตลอดจนวิธีการที่จะใชในการจัดการกับผลกระทบที่เกิดจากความเสีย่งใหอยูในระดบัที่
ยอมรับได 

• ความเพียงพอ และความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของ
กิจกรรมนัน้ เมื่อเปรียบเทยีบกับกรอบปฏิบัติหรือแบบจําลองการควบคุม (Control 
framework and model) ที่เกี่ยวของ 

• โอกาสที่จะปรบัปรุงการบริหารความเสีย่งและการควบคมุสําหรับกิจกรรมนั้น อยางมี
นัยสําคัญ 

2201.A1 – ในภารกิจที่เปนการใหบริการแกองคกรภายนอก ผูตรวจสอบควรทํา
ความเขาใจกับผูรับบริการเปนลายลกัษณอักษรเกี่ยวกับ วัตถปุระสงค ขอบเขต 
ความรับผิดชอบ และความคาดหวังอ่ืนๆ ของผูรบับริการ รวมทั้งขอจํากัดในการ
เผยแพรผลงานและการเขาถึงเอกสารขอมูลทีเ่กี่ยวของกบัภารกิจ 

2201.C1 – ในภารกิจใหคําปรึกษา ผูตรวจสอบควรทําความเขาใจกบัผูรับบริการเกี่ยวกับ 
วัตถุประสงค ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความคาดหวงัอื่นๆ ของผูรับบริการ ในกรณีที่
เปนเรื่องที่สําคัญ ควรบันทกึเรื่องทีท่ําความเขาใจไวเปนลายลกัษณอักษร 

2210 – วัตถปุระสงคของภารกจิ 

ควรมีการกําหนดวัตถุประสงคไวในแตละภารกิจ 

2210.A1 – ผูตรวจสอบควรทําการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่
ตรวจสอบ วตัถุประสงคของภารกจิควรสอดคลองกบัผลการประเมินความเสีย่ง 

2210.A2 – ในการกําหนดวัตถุประสงคของภารกิจ ผูตรวจสอบควรคํานงึถงึความเปนไป
ไดที่จะเกิด ขอผิดพลาด ความผิดปกติ การฝาฝน และความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนยัสําคัญ 

2210.C1 – วัตถุประสงคของการใหบริการใหคําปรึกษา ควรระบุถึง ความเสีย่ง การ
ควบคุม         และกระบวนการกํากับดูแล ภายในขอบเขตที่ตกลงรวมกับผูรับบริการ 

2220 – ขอบเขตของภารกิจ 

ขอบเขตของภารกิจ ควรกําหนดใหเพยีงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงคทีก่ําหนดไว 

2220.A1 – ขอบเขตของภารกิจควรครอบคลุมการพิจารณาสิ่งตางๆ ทีเ่กี่ยวของ ไดแก 
ระบบงาน  การบันทึกขอมูล บุคลากร และทรัพยสินที่มีตัวตน รวมถงึสวนที่อยูในความ
ควบคุมดูแลของบุคคลที่สาม 



2220.A2 – ในระหวางภารกิจการใหความเชื่อมัน่ หากผูรับบรกิารตองการบริการ
คําปรึกษาในเรื่องที่มีนัยสาํคัญ ผูตรวจสอบควรทาํความเขาใจกับผูรับบริการเปน
ลายลักษณอักษรเกีย่วกับ วัตถุประสงค ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความ
คาดหวังอ่ืนๆ ของผูรับบริการ และการสื่อสารผลของภารกจิการใหคําปรึกษาควร
ปฏิบัติตามมาตรฐานในเรือ่งการใหคําปรึกษา 

2220.C1 – ในการใหบริการใหคําปรึกษา ผูตรวจสอบควรมั่นใจวาไดกําหนดขอบเขตของ
ภารกิจไวเพยีงพอที่จะบรรลวุัตถุประสงคทีก่ําหนดไว ในระหวางดาํเนินการ หากมีขอจํากัด
ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามขอบเขตที่กําหนดไวได ผูตรวจสอบควรหารอืกับผูรับบริการถึง
ขอจํากัดดังกลาว เพื่อพิจารณาวาควรจะดําเนนิภารกิจตอไปหรือไม 

2230 – การจัดสรรทรัพยากรสําหรับภารกจิ 

ผูตรวจสอบควรกําหนดทรัพยากรใหเหมาะสม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของภารกจิ การจัดสรร
บุคลากรขึ้นอยูกับลักษณะและความยากงายของภารกจิ ตลอดจนขอจํากัดในเรื่องเวลาและ
ทรัพยากรทีม่อียู 

2240 – แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจ  

ผูตรวจสอบควรจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานที่จะทําใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงคทีก่ําหนดไว 
แนวทางการปฏิบัติงานดงักลาวควรทําเปนลายลกัษณอักษร 

2240.A1 – แนวทางการปฏิบัติงาน ควรกาํหนดวิธกีารทีใ่ชในการระบ ุวิเคราะห ประเมิน 
และบันทกึ ขอมูลระหวางการปฏิบัติงาน  แนวทางการปฏิบัติงานดงักลาวควรไดรับการ
อนุมัติ กอนนาํไปปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลงควรไดรับการอนุมัติโดยทันท ี

2240.C1 – แนวทางการปฏิบัติงานใหคําปรึกษา อาจมรูีปแบบและสาระที่แตกตางกันไป 
ข้ึนอยูกับลักษณะของงานนัน้ๆ 

2300 – การปฏิบัติภารกจิ 

ผูตรวจสอบควรระบุ วิเคราะห ประเมิน และบันทึก ขอมูลใหเพยีงพอตอการปฏิบัติงานใหบรรลุวตัถุประสงค
ที่กําหนดไว 

2310 – การระบุขอมูล 

เพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคทีก่ําหนดไว ผูตรวจสอบควรระบุและรวบรวมขอมูลที่ใชในการปฏิบัติ
ภารกิจใหเพียงพอ นาเชื่อถอื มีความเกีย่วของ และเปนประโยชน ตอการปฏิบัติงาน  



2320 – การวเิคราะหและประเมินผล 

ขอสรุปและผลการปฏิบัติภารกิจของผูตรวจสอบ ควรอยูบนพื้นฐานของการวิเคราะหและการ
ประเมินผล ที่เหมาะสม 

2330 – การบันทึกขอมูล  

ผูตรวจสอบภายใน ควรบันทึกขอมูลที่เกีย่วของ เพื่อสนับสนนุขอสรุปและผลการปฏิบัติภารกิจ 

2330.A1 – หวัหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรควบคุมการเขาถงึบันทกึและขอมูลที่ไดจาก
การปฏิบัติภารกิจ  การเผยแพรขอมูลใหแกบุคคลภายนอกตองไดรับความเหน็ชอบจาก
ผูบริหารระดับสูงและ/หรือทีป่รึกษาทางดานกฎหมายกอน ตามความเหมาะสม 

2330.A2 – หวัหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรกําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาบนัทกึ
และขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติภารกิจ ระยะเวลาในการเก็บรักษาควรสอดคลองกับ
ขอกําหนดขององคกรและทางการ หรือความจําเปนอืน่ๆ 

2330.C1 – หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรกําหนดนโยบายในการเก็บและดูแลรักษา
บันทกึและขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติภารกิจ  รวมถึงนโยบายในการเผยแพรตอบุคคล
ภายในและภายนอกองคกร นโยบายดังกลาวควรสอดคลองกับขอกําหนดขององคกรและ
ทางการ หรือความจาํเปนอืน่ๆ 

2340 – การกํากับการปฏิบัติภารกิจ 

ควรมีการกาํกบัดูแลการปฏิบัติภารกิจที่เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวาภารกิจไดบรรลุตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว ผลงานมีคุณภาพ และผูปฏิบัติภารกิจมีพัฒนาการที่ดีข้ึน 

2400 – การรายงานผล การปฏิบัติภารกิจ 

ผูตรวจสอบควรรายงานผลการปฏิบัติภารกิจโดยไมชักชา 

2410 – เกณฑของการายงานผลการปฏิบัติภารกิจ 

 การรายงานผลการปฏิบัติภารกิจ ควรรวมถึงวัตถุประสงคและขอบเขตของภารกิจ 
ตลอดจนขอสรุป ขอเสนอแนะ และแผนเพื่อนาํไปปฏิบัติ 

2410.A1 – ในรายงานสรปุผลการปฏบัิติภารกจิ ผูตรวจสอบควรมีความเห็นและ/
หรือขอสรุปในภาพรวม ตามความเหมาะสม 



2410.A2 – ในรายงานสรปุผลการปฏบัิติภารกจิ ผูตรวจสอบควรรายงานผลงานที่
เปนที่นาพอใจของผูรับการตรวจดวย 

2410.A3 – เมื่อมีการเผยแพรผลการตรวจสอบตอบุคคลภายนอกองคกร ควรระบุ
ขอจํากัดในการเผยแพรและการนําผลการตรวจสอบไปใชตอ 

2410.C1 – การรายงานความคืบหนาและผลของงานใหคําปรึกษา อาจมีรูปแบบและ
สาระแตกตางกันไป ข้ึนอยูกบัลักษณะของแตละงานและความตองการของผูรับคําปรึกษา 

2420 – คุณภาพของการรายงาน 

การรายงานผลการปฏิบัติภารกิจ ควรมีความ ถูกตอง เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม สรางสรรค 
ครบถวน และทันกาล 

2421 – ขอผิดพลาดและสิ่งที่ถูกละเลย 

 กรณีที่รายงานที่ไดสงไปใหผูเกี่ยวของมีขอผิดพลาด หรือมีการละเลยในประเด็นที่สําคัญ หวัหนา
ผูบริหารงานตรวจสอบควรรีบแกไขและจัดสงฉบับที่แกไขแลวใหแกผูทีเ่คยไดรับรายงานทุกราย 

2430 – การเปดเผยกรณไีมไดปฏิบัติตาม มาตรฐาน 

 กรณีที่การไมปฏิบัติตาม มาตรฐาน มีผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจใดๆ ควรมีการเปดเผยใน
รายงานผลการตรวจสอบในเรื่องตอไปนี้  

• มาตรฐาน ขอใดบางที่ไมสามารถปฏิบัติไดครบถวน 
• เหตุผลที่ไมไดปฏิบัติตามมาตรฐาน และ 
• ผลกระทบตอภารกิจจากการที่ไมปฏิบัติตามมาตรฐาน 

2440 – การเผยแพรผลงานตรวจสอบ 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรรายงานผลการปฏิบัติภารกิจใหแกบุคคลที่เกี่ยวของตาม
ความเหมาะสม 

2440.A1 – หวัหนาผูบริหารงานตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบในการเสนอรายงานสรุปผล
การตรวจสอบตอผูเกี่ยวของที่สามารถทําใหเกิดความเชื่อมั่นวาผลการตรวจสอบนัน้จะ
ไดรับการพิจารณาอยางเหมาะสม 

2440.A2 – กอนการเสนอผลการตรวจสอบแกบุคคลภายนอก ทีไ่มใชโดยขอบังคับ
ทางกฎหมายหรือคําสั่งของทางการ  หวัหนาผูบริหารงานตรวจสอบควร 



• ประเมินความเสี่ยงที่มีตอองคกร 
• ปรึกษากับฝายบริหารระดับสูงและ/หรือที่ปรึกษาทางดานกฎหมาย ตาม

ความเหมาะสม 
• ควบคุมการเผยแพรผลการตรวจสอบโดยระบุขอจาํกัดการใชผลการ

ตรวจสอบ 

2440.C1 – หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบในการเสนอรายงานสรุปผล
การใหบริการใหคําปรึกษาตอผูรับบริการ 

2440.C2 – ระหวางใหบริการใหคําปรึกษา อาจมีการพจิารณาในประเด็นเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกาํกับดูแล หากประเด็นนัน้ๆ มีสาระสําคัญตอ
องคกร ผูตรวจสอบควรรายงานใหผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการขององคกรทราบ 

2500 – การติดตามผลการตรวจสอบ 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรสรางและรักษาไวซึง่ระบบการติดตาม การไมปฏิบัติตามผลการ
ตรวจสอบ ที่ไดรายงานตอฝายจัดการแลว 

2500.A1 – หวัหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรจัดใหมีกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ 
เพื่อใหมัน่ใจวาขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขนั้น ฝายจัดการไดนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล 
หรือผูบริหารระดับสูงไดยอมรับความเสีย่งจากการไมปฏิบัติตาม 

2500.C1 – ในกิจกรรมการตรวจสอบควรมีการติดตาม การไมปฏิบัติตามผลของภารกิจการให
คําปรึกษา ตามขอบเขตที่ไดตกลงไวกับผูรับบริการ 

2600 – ขอยติุการยอมรับความเสี่ยงของฝายจัดการ 

เมื่อหัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ มีความเหน็วาความเสี่ยงที่เหลืออยูที่ฝายจัดการยอมรับนัน้   อาจจะไม
อยูในระดับทีอ่งคกรจะยอมรับได หัวหนาผูบริหารงานงานตรวจสอบควรหารือกับผูบริหารระดับสูง หากยัง
ไมสามารถหาขอยุติได หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบและผูบริหารระดับสูงควรรวมกันเสนอตอ
คณะกรรมการขององคกรเพื่อพิจารณาหาขอยุติ 



ภาคศัพท  

(Glossary) 

  

การเพิม่คุณคา – Add Value: บริการใหความเชื่อมัน่และใหคําปรึกษา เปนการเพิ่มคณุคาแก
องคกร โดยการเพิ่มโอกาสที่จะทาํใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมาย ระบุแนวทางที่จะปรบัปรุง
การดําเนินงาน และ/หรือ ลดความเสีย่ง 

การควบคุมอยางพอเพยีง – Adequate Control: การที่ผูบริหารมกีารวางแผน และจัดวางระบบภายใน
องคกร ในลกัษณะที่สามารถใหความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา ไดมีการจัดการความเสีย่งขององคกร
อยางมีประสิทธิผล และทาํใหองคกรบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค อยางประหยัด และมีประสิทธิภาพ 

การบรกิารใหความเชื่อมัน่ – Assurance Services: การตรวจสอบหลักฐานอยางเทีย่งธรรมเพือ่ใหไดมา
ซึ่งการประเมนิอยางเปนอิสระ ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลขององคกร  
เชนการใหความเชื่อมัน่ทางดานการเงนิ การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฏระเบียบ ความมัน่คงปลอดภัย
ของระบบตาง ๆ   และภารกจิการจัดทาํ Due Diligence 

คณะกรรมการ – Board: คณะบุคคลทีท่ําหนาที่ในการปกครองดูแลองคกร เชนคณะกรรมการของ
องคกร (Board of Directors)  คณะกรรมการอํานวยการ (Supervisory Board)  หรือคณะบุคคลที่
ไดรับมอบหมายใหรบัผิดชอบในงานบางดานขององคกร รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
หัวหนาผูบรหิารงานตรวจสอบมีหนาที่รายงานโดยตรง 

กฏบัตร – Charter: กฎบัตรของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน เปนเอกสารที่เปนลายลักษณอักษรอยาง
เปนทางการ ซึง่กําหนดวัตถปุระสงค อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ  กฏบัตรควร  (ก) กําหนดสถานะ
ของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ภายในองคกร  (ข) ใหสิทธิและอํานาจในการเขาถึงขอมูลของกจิการ 
บุคลากร และทรัพยสินตางๆที่เกี่ยวของกบัการปฏิบัติภารกิจการตรวจสอบภายใน และ  (ค) กําหนด
ขอบเขตของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน  

หัวหนาผูบรหิารงานตรวจสอบ – Chief Audit Executive: ผูบริหารระดับสูงสุดที่รับผิดชอบกจิกรรมการ
ตรวจสอบภายใน   โดยทั่วไป จะเปนผูอํานวยการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Director)   ในกรณีที่
องคกรเลือกใชบริการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก หวัหนาผูบริหารงานตรวจสอบจะเปนผูที่รับผิดชอบ
ในการดูแลเร่ืองสัญญาวาจาง และคุณภาพความนาเชื่อถือของผลงาน รวมทั้งรายงานใหผูบริหารระดับสูง
และคณะกรรมการไดรับทราบ และติดตามผลของการดาํเนนิการตรวจสอบภายในดวย 

ประมวลจรรยาบรรณ – Code of Ethics: ประมวลจรรยาบรรณของสถาบันผูตรวจสอบภายใน 
(The Institute of Internal Auditors หรือ IIA) คือ หลักการ (Principles) ที่เกี่ยวกบัวิชาชีพและการ



ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และหลกัปฏิบัติ (Rules of Conduct) ซ่ึงบรรยายสิ่งที่ผูตรวจสอบ
ภายในพึงประพฤติปฏิบัติ ประมวลจรรยาบรรณ สามารถนําไปปฏิบัติไดทั้งในระดับบุคคลและ
หนวยงานทีใ่หบริการตรวจสอบภายใน  จุดประสงคของประมวลจรรยาบรรณ คือเพื่อสงเสริม
วัฒนธรรมของจรรยาบรรณในวิชาชพีการตรวจสอบภายใน 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ – Compliance: การปฏบัิติใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน วธิกีาร 
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ สัญญา ตลอดจนขอกําหนดตาง ๆ  

ความขัดแยงทางผลประโยชน – Conflict of Interest: ความสัมพันธใดๆ ที่ทาํใหองคกร ไมไดประโยชน
สูงสุดทีพ่ึงไดรับ ความขัดแยงทางผลประโยชนนี้อาจจะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความลําเอียง และไมสามารถ
ปฏิบัติภาระหนาที่ไดอยางเที่ยงธรรม 

การบรกิารใหคําปรึกษา – Consulting Services: กจิกรรมการใหคําปรึกษา แนะนํา และบริการที่
เกี่ยวเนื่อง แกผูรับบริการ  โดยลักษณะและขอบเขตของงานจะเปนไปตามขอตกลงที่ทาํขึ้น
รวมกนักับผูรับบริการ และมีจุดประสงคเพื่อเพิ่มคณุคา และปรบัปรุงกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมและ การกํากบัดูแลขององคกร โดยไมเขาไปรวมรับผิดชอบในฐานะผูบริหาร  

การควบคุม – Control: การกระทําใดๆ โดยฝายบริหาร คณะกรรมการ และกลุมบุคคลอ่ืน ๆ เพื่อจัดการ
ความเสีย่ง และชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค  โดยฝายบริหารมกีารวางแผน จัดองคกร 
และอํานวยการดําเนินงาน อยางเพียงพอทีจ่ะเกิดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวาองคกรจะบรรลุ
เปาหมาย 

สภาวะแวดลอมของการควบคุม – Control Environment: ทัศนคติและการกระทําของคณะกรรมการ
และฝายจัดการในการใหความสําคัญกับการควบคุมภายในองคกร สภาวะแวดลอมของการควบคุมนี้เปน
รากฐานทีจ่ะทาํใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคข้ันตนของการวางระบบการควบคุมภายใน สภาวะแวดลอม
ของการควบคมุมีองคประกอบดังนี ้

• ความซื่อสัตยสุจริตและความมีจริยธรรม 
• ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของฝายบริหาร 
• โครงสรางขององคกร 
• การมอบหมายอํานาจและภาระหนาที ่
• นโยบายและการปฏิบัติทางดานทรัพยากรบุคคล 
• ความสามารถในหนาที่ของบุคลากร 



กระบวนการควบคุม – Control Process: นโยบาย ข้ันตอนการปฏิบัติ และกิจกรรมตางๆ ขององคกร ซึ่ง
เปนสวนหนึง่ของกรอบการควบคุมที่จัดวางเอาไว เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นวาความเสีย่งถกูจํากัด ใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได ภายใตกระบวนการบรหิารความเสี่ยง 

ภารกจิ – Engagement : งานตรวจสอบภายใน หรืองานการสอบทานที่ไดรับมอบหมายใหทําแตละงาน 
ตัวอยางเชน งานการตรวจสอบภายใน งานการสอบทาน การประเมนิการควบคุมดวยตนเอง (Control Self-
Assessment หรือ CSA)  การสอบสวนการทุจริต  หรืองานบริการใหคําปรึกษา    ภารกิจอาจประกอบดวย
หลาย ๆ งานหรือหลาย ๆ กิจกรรมทีท่ําควบคูกันไปเพือ่บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคเดียวกัน 

วัตถุประสงคของภารกิจ – Engagement Objectives: คําชี้แจงอยางกวาง ๆ ของผูตรวจสอบภายใน ใน
การกําหนดเปาหมายที่คาดหวงัวาภารกิจจะสัมฤทธิ์ผล  

โปรแกรมการปฏิบัติภารกิจ – Engagement Work Program: เอกสารแสดงรายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ ทําขึน้เพื่อเปนแนวทางที่จะทาํใหภารกิจเปนไปตามแผนที่วางไว 

ผูใหบริการจากภายนอก – External Service Provider: บุคคลหรอืนิติบุคคลภายนอกองคกร ที่มี
ความรู ทักษะ และประสบการณ เฉพาะดาน  

การทจุริต – Fraud: การกระทําผิดกฎหมายในลกัษณะของการฉอฉลหลอกลวง ปกปด หรือใชอํานาจ
หนาทีโ่ดยมิชอบ และเปนการกระทาํที่เกดิขึ้นโดยปราศจากการขมขูบังคับจากผูอ่ืน   ของบุคคลหรือองคกร 
เพื่อใหไดมาซึง่ทรัพยสินเงนิทองหรือบริการ เพื่อเลี่ยงการจายเงนิหรือใหบริการ หรือเพื่อรักษาความ
ไดเปรียบสวนตนหรือความไดเปรียบทางธรุกิจ  

การกาํกับดูแล – Governance : กระบวนการและโครงสรางตางๆ ที่คณะกรรมการนาํมาใชเพื่อ 
บอกกลาว สัง่การ บริหาร และติดตาม กิจกรรมตางๆ ภายในองคกร เพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคขององคกร 

เหตุบ่ันทอน – Impairments: เหตุการณหรือการกระทาํที่สงผลใหการทํางานของบคุคลหรือขององคกร 
ขาดความเที่ยงธรรมและความเปนอิสระ เหตุการณหรือการกระทําดังกลาวจะรวมถงึการกระทาํทีม่ีการ
ขัดแยงทางผลประโยชนสวนบุคคล การจํากัดขอบเขต การกีดกันการเขาถึงขอมูล บุคลากร และทรัพยสิน  
ตลอดจนการถูกจํากัดทรัพยากร (เงินทนุสนับสนนุ) 

ความเปนอสิระ – Independence: สภาพที่ปราศจากเงื่อนไข ที่ทาํใหหรือนาจะทําใหผูปฎบัิติงาน
ไมสามารถรกัษาความเทีย่งธรรมไวได  ทั้งนี้ จะตองมีการดูแลใหมีความเปนอิสระในทกุๆ สวน ไม
วาจะเปนในระดับตัวผูตรวจสอบ  ภารกิจการตรวจสอบ หนวยงานตรวจสอบ และในระดบัของ
องคกร 



กิจกรรมการตรวจสอบภายใน – Internal Audit Activity: แผนก หนวยงาน คณะที่ปรึกษา หรือผูปฏิบัติ
หนาที ่ ที่ใหบริการใหความเชื่อมั่นและใหคําปรึกษา อยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ เพื่อเพิ่มคุณคาและ
ปรับปรุงระบบการดําเนินงานขององคกร การตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายดวยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกาํกับดูแล อยาง
เปนระบบและเปนระเบียบ 

ความเทีย่งธรรม – Objectivity: ทัศนคตอัินปราศจากความเอนเอียงที่เอื้อใหผูตรวจสอบภายในสามารถ
ทํางานตามภารกิจ ดวยความเชื่อมัน่ในผลงาน และไมมีการลดหยอนในคุณภาพของงาน    วิจารณญาณผู
ตรวจสอบภายในจะตองไมอยูภายใตการชักจูงหรือชักนาํ จากผูอ่ืนหรอืกิจกรรมอื่น 

ความเสี่ยงคงเหลือ – Residual Risk: ความเสี่ยงทีค่งเหลืออยูหลังจากที่ผูบรหิารไดดําเนนิการลด
ผลกระทบและโอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณไมพึงประสงค รวมถึงความเสี่ยงทีย่ังหลงเหลืออยู
หลังจากทีไ่ดมีกิจกรรมการควบคุมแลว  

ความเสี่ยง – Risk: ความเปนไปไดที่จะเกิดเหตุการณที่เปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมายของ
องคกร ความเสี่ยงวัดไดจากผลกระทบที่ไดรับจากเหตุการณ และโอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณนั้น 

การบรหิารความเสี่ยง – Risk Management: กระบวนการในการระบุ ประเมนิ จัดการ และควบคุม 
เหตุการณหรอืสถานการณไมพงึประสงคที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อใหความเชื่อมัน่อยางสมเหตุสมผล
วาองคกรสามารถบรรลุเปาหมายได 

ควร – Should: ในมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน ที่เขียนไววา “ควร” 
นั้น หมายถึงประเด็นที่จะตองยึดถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

มาตรฐาน – Standard: มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน ที่ทาง
คณะกรรมการมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ของสถาบันผูตรวจสอบภายใน (IIA) ไดประกาศใช
เปนบรรทัดฐานการปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานการตรวจสอบภายในโดยทั่วไป 

  

 


