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บทนํา 

การตรวจสอบภายใน   คือ  การใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษา อยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ  
เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร การตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลุเปาหมาย ดวยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล อยางเปน
ระบบ และเปนระเบียบ 
 

กิจกรรมการตรวจสอบภายใน  สามารถเกิดขึ้นไดในสภาวะที่แตกตางกัน ทั้งในเรื่องกฎหมายและ
สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม ขนาด โครงสราง ความซับซอน และวัตถุประสงคขององคกร รวมทั้งวิธีดําเนินงาน 
ซ่ึงอาจกระทําโดยบุคคลภายในหรือภายนอกองคกรก็ได แมวาความแตกตางเหลานี้จะมีผลกระทบกับการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในแตละสภาพแวดลอม        ผูตรวจสอบภายในก็ยังคงตองยึดถือมาตรฐานสากลการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ 
การตรวจสอบภายใน….     ในการปฏิบัติหนาที่ในกรอบความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในใหลุลวง ในกรณีที่ 
ผูตรวจสอบภายในถูกจํากัดโดยขอกฎหมายหรือระเบียบ ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานในสวนใด ผู
ตรวจสอบภายในก็ยังจําเปนตองปฏิบัติตามมาตรฐานในสวนอื่นๆ ที่เหลือใหครบถวน และเปดเผยเหตุผลของการ
ละเวนไมปฏิบัติตามมาตรฐานใหชัดเจน 
 

การบริการใหความเชื่อมั่น ประกอบดวยการประเมินหลักฐานอยางเที่ยงธรรมโดยผูตรวจสอบภายใน  
เพื่อใหความเห็นหรือขอสรุปอยางเปนอิสระ ในกระบวนการ ระบบงาน หรือเร่ืองอื่นๆ โดยผูตรวจสอบภายในจะ
เปนผูกําหนดลักษณะและขอบเขตของภารกิจการใหความเชื่อมั่น      ซ่ึงจะมีผูที่เกี่ยวของ  3  ฝาย  คือ 1) เจาของงาน  
ไดแกบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับกระบวนการ   ระบบงาน    หรือเร่ืองอื่นๆ 2)   ผูตรวจสอบภายใน  
ไดแกบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ทําการประเมิน และ 3)  ผูใช ไดแกบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ใชผลการประเมิน  
 

การบริการใหคําปรึกษา มีลักษณะเปนการใหคําแนะนํา และโดยทั่วไป   จะใหบริการก็ตอเมื่อไดรับการ
รองขอจากผูรับบริการเปนการเฉพาะ        ลักษณะและขอบเขตของภารกิจการใหคําปรึกษาจะขึ้นอยูกับขอตกลงกับ 
ผูรับบริการ ภารกิจการใหคําปรึกษาจะมีผูที่เกี่ยวของ 2 ฝาย คือ 1) ผูตรวจสอบภายใน ไดแกบุคคลหรือกลุมบุคคลที่
เปนผูใหคําปรึกษา และ 2) ผูรับบริการ ไดแกบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ตองการรับคําปรึกษา      ในการใหบริการให
คําปรึกษา ผูตรวจสอบภายในควรใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม และไมเขาไปรวมรับผิดชอบในฐานะผูบริหาร 
วัตถุประสงคของ มาตรฐาน นี ้คือ 
1. แจกแจงขอปฏิบัติหลักๆ ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอยางที่ควรจะเปน  
2. กําหนดกรอบในการทํางาน และการเพิ่มคุณคากิจกรรมการตรวจสอบภายในในวงกวาง 
3. กําหนดมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน 
4. สนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการและการดาํเนินงานภายในองคกร 
 
 



 มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน นี้ ประกอบดวย :- 
 มาตรฐานดานคุณสมบตั ิ(Attribute Standards)  
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน (Performance Standards) และ  
มาตรฐานการนําไปปฏบิัต ิ(Implementation Standards)  
 

มาตรฐานดานคุณสมบัติ  คือ มาตรฐานเกี่ยวกับลักษณะขององคกร  และบุคลากรที่ทําหนาที่ตรวจสอบภายใน  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ มาตรฐานที่กลาวถึงลักษณะของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน และการกําหนดบรรทัด

ฐานทางคุณภาพที่สามารถนําไปใช    ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน         มาตรฐานดานคุณสมบัติและ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานสามารถนํามาใชกับงานตรวจสอบภายในโดยทั่วไป สวนมาตรฐานการนําไปปฏิบัติจะ

นําไปใชไดกับภารกิจบางประเภทเทานั้น 
 

มาตรฐานดานคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานมีอยูเพียงชุดเดียว แตมาตรฐานการนําไปปฏิบัติจะมี
หลายชุด โดยแตละชุดมีไวสําหรับแตละประเภทหลักๆ ของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน เชน มาตรฐานการนําไป

ปฏิบัติสําหรับการใหความเชื่อม่ัน จะมีตัวอักษร A ตามหลังรหัสชุด และ มาตรฐานการนําไปปฏิบัติสําหรับการให

คําปรึกษา จะมีตัวอักษร C ตามหลังรหัสชุด 
 

มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เปนสวนหนึ่งของ กรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
(Professional Practices Framework) กรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพ รวมถึง คําจํากัดความของการตรวจสอบภายใน 
(Definition of Internal Auditing) ประมวลจรรยาบรรณ (Code of Ethics) มาตรฐาน และ คําแนะนําอื่นๆ คําแนะนํา
เพื่อนํามาตรฐานไปใชจะรวบรวมอยูใน ขอแนะนําในการใช (Practice Advisory) ซ่ึงออกโดย the Professional 
Issues Committee 
 

มาตรฐานสากลการปฏิบัตงิานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน จะมภีาคศัพท (Glossary) ซ่ึงอธิบายความหมายของคํา
เฉพาะตางๆ ที่ใชในมาตรฐาน 
 

มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ไดรับการพัฒนาและแกไขอยางตอเนื่อง โดย
คณะกรรมการมาตรฐานงานตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Standards Board) คณะกรรมการชุดนี้ไดมีการ
ประชุมปรึกษา รวมทั้งจัดทําและเสนอราง เพื่อเปดรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณชน เอกสารราง (Exposure draft) 
จะหาอานไดจาก website ของ IIA และสถาบันผูตรวจสอบภายในที่เปน affiliate ทั่วโลก หากผูใดมีความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะ สามารถสงไปไดที่  
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 



มาตรฐานสากลการปฏิบัตงิานวิชาชพีการตรวจสอบภายในฉบับใหมที่สดุได
ถูกนําออกเผยแพรเมื่อเดือนธันวาคม 2546 (ค.ศ. 2003) และ 

มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 (ค.ศ. 2004) 
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มาตรฐานดานคุณสมบัติ (Attribute Standards) 
 

1000  –  วัตถุประสงค อํานาจหนาที ่และความรับผิดชอบ 
              วัตถุประสงค       อํานาจหนาที่    และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในควรกําหนดใหชัดเจนไว
ในกฎบัตรของงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ควรสอดคลองกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการขององคกร 
 

1000.A1 – การตรวจสอบภายในที่มีลักษณะเปนงานบริการใหความเชื่อมั่นแกองคกรควรกําหนดไวในกฎบัตรของ
งานตรวจสอบภายใน และหากมีการใหบริการลักษณะนี้แกบุคคลหรือองคกรภายนอก ก็ควรระบุไวในกฎบัตร
เชนเดียวกัน 
 

1000.C1 – การตรวจสอบภายในที่มีลักษณะเปนงานบริการใหคําปรึกษา ควรระบุไวในกฎบัตรของงานตรวจสอบ
ภายใน 
 

1100  –  ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม 
              การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรมีความเปนอิสระ และผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานในหนาที่ดวย
ความเที่ยงธรรม 
 

1110  –  ความเปนอิสระภายในองคกร 
            หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบภายใน ควรขึ้นตรงตอผูบริหาร ในระดับที่เอื้ออํานวยใหการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน สามารถดําเนินไปไดอยางเต็มที่ ตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
 

1110.A1  – กิจกรรมการตรวจสอบภายในควรปลอดจากการแทรกแซงใด ๆ 
 

1120 – ความเที่ยงธรรมของผูตรวจสอบ 
            ผูตรวจสอบภายในควรมีทัศนคติที่เปนกลาง ไมลําเอียง และไมมีอคติ และหลีกเลี่ยงในเรื่องของความขดัแยง
ทางผลประโยชน (Conflicts of Interest) 
 

1130 – เหตุบัน่ทอนความเปนอิสระหรือความเที่ยงธรรม 



            กรณีที่ความเปนอิสระหรือความเที่ยงธรรมถูกบั่นทอนไมวาจะโดยขอเท็จจริง หรือโดยเหตุการณที่ปรากฏ 
อันอาจชักนําใหเขาใจเชนนั้น ควรเปดเผยรายละเอียดของเหตุบั่นทอนดังกลาวตอผูเกี่ยวของตามความเหมาะสม 
โดยลักษณะของการเปดเผยควรขึ้นอยูกับเหตุบั่นทอนที่เกิดขึ้น 
 

1130.A1 – ผูตรวจสอบภายในควรละเวนการประเมินงานที่ตนเองเคยรับผิดชอบมากอน การที่ผูตรวจสอบภายใน
ใหบริการใหความเชื่อมั่นแกกิจกรรมที่ผูตรวจสอบภายในเคยรับผิดชอบในรอบปที่ผานมา อาจทําใหพิจารณาไดวา
เปนเหตุบั่นทอนความเที่ยงธรรมของผูตรวจสอบภายใน 
 

1130.A2 – ภารกิจใหความเชื่อมั่นแกกิจกรรมที่หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบรับผิดชอบ ควรควบคุมดูแลโดย
หนวยงานอืน่ที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับงานตรวจสอบภายใน 
 

1130.C1 – ผูตรวจสอบภายในสามารถใหบริการใหคําปรึกษา ในงานที่ตนเองเคย รับผิดชอบมากอนได 
 

1130.C2 – ถาผูตรวจสอบภายในพิจารณาวาอาจมีเหตุบั่นทอนความเปนอิสระหรือความเที่ยงธรรมในงานบริการให
คําปรึกษาใดๆ ผูตรวจสอบภายในควรเปดเผยใหผูรับบริการไดรับทราบ กอนรับภารกิจนั้น 
 

1200 – ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยีย่งวิชาชีพ 
            ภารกิจการตรวจสอบภายใน ควรกระทําดวยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยีย่งวิชาชีพ 
 

1210 – ความเชี่ยวชาญเยี่ยงวชิาชีพ 
            ผูตรวจสอบภายในควรมีความรู ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย กิจกรรมตรวจสอบภายในควรดําเนินการโดย ผูมีความรู ทักษะ และความสามารถอื่นที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ 
 

1210.A1 – หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรขอคําแนะนําและความชวยเหลือจากภายนอก หากพนักงานใน
หนวยงานตรวจสอบภายในขาดความรู ทักษะ และความสามารถอื่นที่จําเปน ไมวาจะเปนบางสวนหรือทั้งหมดของ
ภารกิจ 
 

1210.A2 – ผูตรวจสอบภายในควรมีความรูเพียงพอที่สามารถระบุขอบงชี้ของการทุจริต แตไมจําเปนตองมีความ
เชี่ยวชาญเทยีบเทากับผูมีหนาที่โดยตรง ในการสืบสวนและสอบสวนการทุจริต 
 

1210.A3 – ผูตรวจสอบภายในควรมีความรูท่ัวไปเก่ียวกับความเสี่ยง การควบคุมเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

รูเทคนิคการตรวจสอบทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาผูตรวจสอบภายในทุกคน

ตองมีความเชี่ยวชาญเทียบเทากับผูตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 
 

1210.C1 – หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรปฏิเสธการใหคําปรึกษา หรือควรขอคําแนะนําและความชวยเหลือ
จากภายนอก หากพนักงานในหนวยงานตรวจสอบภายใน ขาดความรู ทักษะ และความสามารถอื่น ที่จําเปนตอการ
ใหบริการใหคําปรึกษานั้น ไมวาเพียงบางสวนหรือทั้งหมดของภารกิจ 
 

 



1220 – ความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ 
            ผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง และใชทักษะเยี่ยงผูตรวจสอบภายในที่มีความรู 
ความสามารถและความรอบคอบ อยางสมเหตุสมผล อยางไรก็ตามความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ ไมไดหมายความวา
จะไมมีความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น 
 

1220.A1 – ผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังเยีย่งวิชาชีพ โดยคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี ้
  · การขยายขอบเขตของงานที่ตรวจสอบเทาที่จําเปน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
  · ความซับซอน ความมีนยัสําคัญ และความสําคัญของงานที่ใหความเชื่อมั่น 
  · ความเพียงพอและประสทิธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล 
  · ความเปนไปไดที่จะเกดิขอผิดพลาด ความผิดปกต ิหรือการไมปฏิบัติตามกฎระเบยีบ อยางมีนัยสําคัญ 
  · ความคุมคาของความเชื่อมั่นตอผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดแกองคกร 

 

1220.A2 – ในการปฏิบตัิหนาท่ีดวยความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชพี ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาใชคอมพิวเตอร 

และเทคนิคการวิเคราะหขอมูลอ่ืนๆ เปนเครื่องมือชวยในงานตรวจสอบ 
 

1220.A3 – ผูตรวจสอบภายในควรตระหนักถึงความเสี่ยง ที่มีนัยสําคัญ ที่อาจมีผลกระทบตอเปาหมายการ
ดําเนินงาน และทรัพยากรขององคกร อยางไรก็ตามแมวาผูตรวจสอบภายในจะไดใชความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ
ในกระบวนการใหความเชื่อมั่นแลว ก็ไมอาจเปนหลักประกันวา จะสามารถบงชี้ ถึงความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญได
ทั้งหมด 
 

1220.C1 – ผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานใหคําปรึกษาดวยความระมัดระวังเยีย่งวชิาชีพ โดยคํานึงถึง 
  · ความตองการและความคาดหวัง ของผูรับคําปรึกษา รวมทั้งลักษณะของงาน เวลา และการสื่อสาร 
     ผลของภารกิจ 
  · ความซับซอน และขอบเขตของงานที่จาํเปน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจ 
  · ความคุมคาของภารกิจการใหคําปรึกษา ตอผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดแกองคกร 

 

1230 – การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
            ผูตรวจสอบภายในควรแสวงหาความรู ทักษะและความสามารถอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความเปนมืออาชีพ 
 

1300 – โครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพ 
             หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรพัฒนาและดําเนินโครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให
ครอบคลุมทุกกิจกรรมของการตรวจสอบภายใน พรอมทั้งติดตามประสิทธิผลอยางตอเนื่อง โครงการนี้

ประกอบดวยการประเมินคุณภาพเปนระยะๆ จากทั้งภายในและภายนอก อยางตอเนื่อง ซ่ึงแตละโครงการ ควรชวย
ใหกิจกรรมการตรวจสอบภายใน เพิ่มคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร และเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นวา 
งานตรวจสอบภายในไดปฏิบัติสอดคลองกับ มาตรฐาน และ ประมวลจรรยาบรรณ ของการตรวจสอบภายใน 
 

 
 
 



1310 – การประเมินโครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพ 
            กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรกําหนดกระบวนการในการติดตามผลและประเมินประสทิธิผลโดยรวม 
ของโครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการประเมินดังกลาว ควรมีการประเมินทั้งจากภายในและ
ภายนอกองคกร 
 

1311 – การประเมินภายในองคกร 
            การประเมินผลจากภายในองคกร ควรประกอบดวย 

· การสอบทาน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามปกต ิ 
· การสอบทานเปนระยะ โดยใชวิธีประเมนิตนเอง หรือสอบทาน โดยบคุคลอื่นภายในองคกรที่มีความรู                       
   เกี่ยวกับ มาตรฐาน และปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 

1312 – การประเมินจากภายนอกองคกร 
            การประเมินจากภายนอกองคกร เชน การสอบทาน การประกันคุณภาพ ควรจัดใหมีขึ้นอยางนอยทุกหาปตอ
คร้ัง โดยผูประเมิน หรือคณะผูประเมินจากภายนอกองคกร ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเปนอิสระ 
 

1320 – การรายงานผลการประเมินโครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพ 
            หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรรายงานผลการประเมินจากภายนอกองคกร ตอคณะกรรมการขององคกร 
 

1330 – การใชขอความ "ปฏิบัติตามมาตรฐาน" 
            ผูตรวจสอบภายในไดรับการสนับสนุนใหรายงานวา กิจกรรมงานตรวจสอบภายในของตนได "ปฏิบัติตาม 

มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน" อยางไรก็ตาม ผูตรวจสอบภายในจะใชขอความ
ดังกลาวได ก็ตอเมื่อ ผลการประเมินผลของโครงการปรับปรุงคุณภาพไดแสดงใหเห็นวา กิจกรรมตรวจสอบภายใน
นั้นไดปฏิบัติตาม มาตรฐาน จริง 
 

1340 – การเปดเผยขอมูลการไมปฏิบัติตามมาตรฐาน 

             แมวากิจกรรมการตรวจสอบภายในควรดําเนินตาม มาตรฐาน ทุกประการ และผูตรวจสอบภายในควร

ปฏิบัติตนตาม ประมวลจรรยาบรรณ แตอาจจะมีบางกรณีที่ผูตรวจสอบภายในไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและ
ประมวลจรรยาบรรณไดทุกประการ ในกรณีที่การไมปฏิบัติตามมาตรฐานมีผลกระทบตอขอบเขตหรือการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในควรเปดเผยการไมปฏิบัติตามมาตรฐาน และประมวลจรรยาบรรณ รวมทั้ง
ผลกระทบ ใหผูบริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการขององคกรทราบ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standards) 
 

2000 – การจัดการกิจการการตรวจสอบภายใน 
            หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรจัดการกจิกรรมการตรวจสอบภายในอยางมีประสิทธิผล เพื่อใหเกิด
ความมั่นใจวา การตรวจสอบภายในเปนการเพิ่มคุณคาใหแกองคกร 
 

 
 



2010 – การวางแผน 
            หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรจัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk-based Plan) เพื่อกําหนด
ความสําคัญของแตละกิจกรรมที่จะตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกร 
 

2010.A1 – แผนภารกิจของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรจัดทําอยางนอยปละครั้ง โดยใชขอมูลจากการ
ประเมินความเสี่ยง และควรนําขอมูลขาวสารจากผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการขององคกรมาใชประกอบการ
พิจารณาในการทําแผนดวย 
 

2010. C1 – ในการพิจารณารับงานใหคําปรึกษา หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรพิจารณาถึงโอกาสที่จะ
กอใหเกิดการปรับปรุงเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การเพิ่มคุณคา และการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร 
และควรบรรจุภารกิจที่รับไวนั้นลงในแผนดวย 
 

2020 – การนําเสนอและอนมุัติแผนงานตรวจสอบ 
            หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรนําเสนอแผนงานตรวจสอบและทรัพยากรที่จําเปนตองใช ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนแผนระหวางกาล ที่มีนัยสําคัญ ตอผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการขององคกรเพื่อสอบทานและ
อนุมัติ ในกรณีที่มีขอจํากัดเกี่ยวกับทรัพยากร หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรแจงถึงผลกระทบที่จะมีตอ
แผนงานดวย 
 

2030 – การจัดการทรัพยากร 
            หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรมั่นใจวาทรัพยากรสําหรับงานตรวจสอบมีความเหมาะสม เพียงพอ และ
สามารถนํามาใชปฏิบัติตามแผนงานที่ไดรับอนุมัติไดอยางมีประสิทธิผล 
 

2040 –  นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน 
              หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพื่อเปนแนวทาง
สําหรับกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 
 

2050 – การประสานงาน 
            หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรมีการแลกเปลี่ยน ขอมูลและประสานงานกับผูใหบริการดานการให
ความเชื่อมั่นและใหคําปรึกษา ทั้งจากภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาขอบเขตงานที่ตรวจสอบ
นั้น ครอบคลุมเรื่องที่สําคัญอยางเหมาะสมแลว และเพื่อลดการปฏิบัติงานที่ซํ้าซอนกัน 
 

2060 – การรายงานตอคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง 
            หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรรายงานตอคณะกรรมการขององคกรและผูบริหารระดับสูง เปนระยะๆ 
เกี่ยวกับ วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนผลการดําเนินงานตามแผนงาน รายงานดังกลาวควร
ระบุถึงประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมที่มีนัยสําคัญ ประเด็นการกํากับดูแล ตลอดจนประเด็นอื่นๆ ที่
คณะกรรมการขององคกรและผูบริหารระดับสูงตองการทราบ 
 

 
 



2100 – ลักษณะของงาน 
            กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรจะสามารถประเมินและชวยสนับสนุนใหมีการปรับปรุงระบบการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุม และกระบวนการกํากับดูแล โดยใชวิธีการที่เปนระบบและเปนระเบียบ 
 

2110 – การบริหารความเสี่ยง 
            กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรชวยองคกร โดยการบงชี้และประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ และ
สนับสนุนใหมีการปรับปรุงระบบบริหารและควบคุมความเสี่ยง 
 

2110.A1 – กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรมีการติดตามดูแล และประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความ
เสี่ยงขององคกร 
 

2110.A2 – กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรประเมินความเสี่ยงขององคกร ที่เกี่ยวกับระบบการกํากับดูแล การ
ดําเนินงาน และระบบสารสนเทศขององคกร ในเรื่องตอไปนี้ 

  · ความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน และขอมลูการดําเนินงาน 
  · ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ของการดําเนินงาน 
  · การดูแลรักษาทรัพยสิน 
  · การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคบั และสัญญา 

 

2110.C1 – ระหวางภารกิจการใหคําปรึกษา ผูตรวจสอบภายในควรระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคของ
กิจกรรมตามภารกิจ และระมัดระวังถึงการมีอยูของความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่มีนัยสําคัญ 
 

2110.C2 – ผูตรวจสอบภายใน ควรผสมผสาน และนําความรูในเรื่องของความเสี่ยง ที่ไดมาจากการใหบริการให
คําปรึกษา ไปใชในกระบวนการกําหนดและประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญขององคกร 
 

2120 – การควบคุม 
            กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรมีสวนชวยใหองคกรคงไวซ่ึงการควบคุมที่มีประสิทธิผล โดยการ
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุม และสนับสนุนใหมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
 

2120.A1 – โดยอาศัยผลของการประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการตรวจสอบภายในจะทําการประเมินความเพียงพอ
และประสิทธิผลของการควบคุม โดยใหครอบคลุมถึง การกํากับดูแล การดําเนินงาน และระบบสารสนเทศ ทั้งนี้
รวมถึงเรื่องตอไปนี้ 

  · ความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน และขอมลูการดําเนินงาน 
  · ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ของการดําเนินงาน 
  · การดูแลรักษาทรัพยสิน 
  · การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคบั และสัญญา 

 

2120.A2 – ผูตรวจสอบภายใน ควรทราบชัดถึงขอบเขต ของเปาหมาย และวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานตาม
โครงการ ซ่ึงไดกําหนดขึ้นใหสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 
 



2120.A3 – ผูตรวจสอบภายในควรสอบทานความสอดคลองของผลการดําเนินงานและ โครงการตางๆ กับเปาหมาย
และวัตถุประสงคที่กําหนดไว เพื่อใหแนใจวาการดําเนินงานและ โครงการตางๆ ไดรับการนําไปปฏิบัติจริง และ
ไดผลดังที่กําหนด 
 

2120.A4 – การประเมินการควบคุมจําเปนจะตองมีเกณฑวัดที่เหมาะสม ผูตรวจสอบควรทราบเกณฑที่ผูบริหารได
กําหนดไว เพื่อวัดความสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค และใชเกณฑนั้นในการประเมินการควบคุม หากผู
ตรวจสอบเห็นวาเกณฑดังกลาวไมเหมาะสม ควรรวมกับผูบริหารกําหนดเกณฑที่เหมาะสมตอไป 
 

2120.C1 – ระหวางการใหบริการใหคําปรึกษา ผูตรวจสอบควรระบุการควบคุมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
กิจกรรมตามภารกิจ และระมัดระวังถึงการมีอยูของจุดออนของการควบคุม ที่มีนัยสําคัญ 
2120.C2 – ผูตรวจสอบภายใน ควรผสมผสาน และนําความรู ในเรื่องของการควบคุม ที่ไดมาจากการใหบริการให
คําปรึกษาไปใชในกระบวนการ กําหนดและการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญขององคกร 
 

2130 – การกํากับดูแล 
            กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรสามารถประเมินและใหคําแนะนําไดอยางเหมาะสมเกี่ยวกับการปรับปรุง
กระบวนการกาํกับดูแล เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตอไปนี้: 

· เพื่อเสริมสรางจริยธรรรมและคุณคาท่ีเหมาะสมภายในองคกร 

· เพื่อใหหลักประกันวาการบริหารและการจัดการในองคกรมีประสิทธิผลและผูปฏบิตัิงานมีความ  

  รับผิดชอบใน ผลงานตามหนาท่ี 

· เพื่อสื่อสารขอมูลความเสี่ยงและการควบคุมไปยังสวนงานตางๆ ภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิผล 

· เพื่อประสานงานและสื่อสารขอมูลระหวางคณะกรรมการขององคกร ผูสอบบัญช ีผูตรวจสอบภายใน 

  และ ผูบริหารขององคกรอยางมปีระสิทธิผล 
 

2130.A1 – กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรประเมินการวางแผน การนําไปปฏบิัต ิและ ความมีประสิทธิผล ของ

วัตถุประสงค โครงการ และกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับจริยธรรม ขององคกร  
 

2130.C1 – วัตถุประสงคของภารกิจใหคําปรึกษา ควรสอดคลองกับคุณคา และเปาหมายโดยรวมขององคกร 
 

2200 – การวางแผนภารกจิ 

            ผูตรวจสอบภายในควรจัดทําและบันทึกแผนของแตละภารกิจท่ีรับผิดชอบ โดยแสดงถงึขอบเขต 

วัตถุประสงค เวลา และการใชทรัพยากร เพื่อภารกิจนั้นๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 



2201 – ขอพิจารณาในการวางแผน 
             การวางแผนภารกจิ ผูตรวจสอบควรคํานึงถึง 
          · วัตถุประสงคของกิจกรรมที่จะสอบทานและวิธีการที่จะใชในการควบคุมผลการดําเนนิงานของกิจกรรมนั้น 
          · ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญของ กิจกรรม วัตถุประสงค ทรัพยากร และการดําเนนิงาน ตลอดจนวิธีการที่จะใชใน 
            การจัดการกับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงใหอยูในระดบัที่ยอมรับได 
          · ความเพียงพอ และความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่งและการควบคุมของกิจกรรมนั้น เมื่อเปรียบ    
            เทียบกบักรอบปฏิบัติหรือแบบจําลองการควบคุม (Control framework and model) ที่เกี่ยวของ 
         · โอกาสที่จะปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมสําหรับกิจกรรมนัน้ อยางมีนยัสําคัญ 
 

2201.A1 – ในภารกิจท่ีเปนการใหบริการแกองคกรภายนอก ผูตรวจสอบควรทําความเขาใจกับผูรับบริการเปนลาย

ลักษณอักษรเก่ียวกับ วัตถุประสงค ขอบเขต ความรับผดิชอบ และความคาดหวงัอื่นๆ ของผูรับบริการ รวมท้ัง

ขอจํากัดในการเผยแพรผลงานและการเขาถึงเอกสารขอมูลท่ีเก่ียวของกับภารกิจ 
 

2201.C1 – ในภารกิจใหคําปรึกษา ผูตรวจสอบควรทําความเขาใจกับผูรับบริการเกี่ยวกับ วัตถุประสงค ขอบเขต 
ความรับผิดชอบ และความคาดหวังอืน่ๆ ของผูรับบริการ ในกรณีทีเ่ปนเรื่องที่สําคัญ ควรบันทึกเรือ่งที่ทําความ
เขาใจไวเปนลายลักษณอักษร 
 

2210 – วัตถุประสงคของภารกิจ 

             ควรมีการกําหนดวัตถุประสงคไวในแตละภารกิจ 
 

2210.A1 – ผูตรวจสอบควรทําการประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมที่ตรวจสอบ วัตถุประสงคของภารกิจ

ควรสอดคลองกับผลการประเมินความเสี่ยง 
 

2210.A2 – ในการกําหนดวตัถุประสงคของภารกิจ ผูตรวจสอบควรคํานึงถึงความเปนไปไดที่จะเกดิ ขอผิดพลาด 
ความผิดปกต ิการฝาฝน และความเสีย่งอื่นๆ ที่มีนัยสําคัญ 
 

2210.C1 – วัตถุประสงคของการใหบริการใหคําปรึกษา ควรระบุถึง ความเสี่ยง การควบคุม และกระบวนการกํากับ
ดูแล ภายในขอบเขตที่ตกลงรวมกับผูรับบริการ 
 

2220 – ขอบเขตของภารกิจ 
            ขอบเขตของภารกิจ ควรกําหนดใหเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 

2220.A1 – ขอบเขตของภารกิจควรครอบคลุมการพิจารณาสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ระบบงาน การบันทึกขอมูล 
บุคลากร และทรัพยสินที่มีตวัตน รวมถึงสวนที่อยูในความควบคุมดูแลของบุคคลที่สาม 
 

2220.A2 – ในระหวางภารกจิการใหความเชื่อม่ัน หากผูรับบริการตองการบริการคําปรึกษาในเรื่องท่ีมีนัยสําคัญ ผู

ตรวจสอบควรทําความเขาใจกับผูรับบริการเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับ วัตถุประสงค ขอบเขต ความรับผิดชอบ 

และความคาดหวังอื่นๆ ของผูรับบริการ และการสื่อสารผลของภารกิจการใหคําปรึกษาควรปฏบิัตติามมาตรฐานใน

เร่ืองการใหคําปรึกษา 



2220.C1 – ในการใหบริการใหคําปรึกษา ผูตรวจสอบควรมั่นใจวาไดกําหนดขอบเขตของภารกิจไวเพียงพอที่จะ
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ในระหวางดําเนินการ หากมีขอจํากัดทําใหไมสามารถปฏิบัติตามขอบเขตที่กําหนด
ไวได ผูตรวจสอบควรหารือกับผูรับบริการถึงขอจํากัดดังกลาว เพื่อพิจารณาวาควรจะดําเนินภารกิจตอไปหรือไม 
 

2230 – การจัดสรรทรัพยากรสําหรับภารกิจ 
            ผูตรวจสอบควรกําหนดทรัพยากรใหเหมาะสม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจ การจัดสรรบุคลากร
ขึ้นอยูกับลักษณะและความยากงายของภารกิจ ตลอดจนขอจํากัดในเรื่องเวลาและทรัพยากรที่มีอยู 
 

2240 – แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกจิ  
            ผูตรวจสอบควรจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานที่จะทําใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว แนวทางการ
ปฏิบัติงานดังกลาวควรทําเปนลายลักษณอักษร 
 

2240.A1 – แนวทางการปฏิบัติงาน ควรกําหนดวิธีการที่ใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และบันทึก ขอมูลระหวาง
การปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงานดังกลาวควรไดรับการอนุมัติ กอนนําไปปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลงควร
ไดรับการอนุมัติโดยทันที 
2240.C1 – แนวทางการปฏิบัติงานใหคําปรึกษา อาจมีรูปแบบและสาระที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับลักษณะของงาน
นั้นๆ 
 

2300 – การปฏิบัติภารกิจ 
            ผูตรวจสอบควรระบุ วิเคราะห ประเมิน  และบันทึก ขอมูลใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 

2310 – การระบุขอมูล 
            เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผูตรวจสอบควรระบุและรวบรวมขอมูลที่ใชในการปฏิบัติภารกิจให
เพียงพอ นาเชื่อถือ มีความเกี่ยวของ และเปนประโยชน ตอการปฏิบัติงาน  
 

2320 – การวิเคราะหและประเมินผล 
             ขอสรุปและผลการปฏิบัติภารกิจของผูตรวจสอบ ควรอยูบนพื้นฐานของการวิเคราะหและการประเมินผล ที่
เหมาะสม 
 

2330 – การบันทึกขอมูล  
            ผูตรวจสอบภายใน ควรบันทึกขอมลูที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนขอสรุปและผลการปฏิบัติภารกิจ 
 

2330.A1 – หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรควบคุมการเขาถึงบันทึกและขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติภารกิจ การ
เผยแพรขอมูลใหแกบุคคลภายนอกตองไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงและ/หรือที่ปรึกษาทางดาน
กฎหมายกอน ตามความเหมาะสม 
 

2330.A2 – หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรกําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาบันทึกและขอมูลที่ไดจากการ
ปฏิบัติภารกิจ ระยะเวลาในการเก็บรักษาควรสอดคลองกับขอกําหนดขององคกรและทางการ หรือความจําเปนอื่นๆ 
 



2330.C1 – หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรกําหนดนโยบายในการเก็บและดูแลรักษาบันทึกและขอมูลที่ไดจาก
การปฏิบัติภารกิจ รวมถึงนโยบายในการเผยแพรตอบุคคลภายในและภายนอกองคกร นโยบายดังกลาวควร
สอดคลองกับขอกําหนดขององคกรและทางการ หรือความจําเปนอื่นๆ 
 

2340 – การกํากับการปฏิบัติภารกิจ 
            ควรมีการกํากับดูแลการปฏิบัติภารกิจที่เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวาภารกิจไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด
ไว ผลงานมีคุณภาพ และผูปฏิบัติภารกิจมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
 

2400 – การรายงานผล การปฏิบัติภารกิจ 

           ผูตรวจสอบควรรายงานผลการปฏบิัติภารกิจโดยไมชักชา 
 

2410 – เกณฑของการายงานผลการปฏิบัติภารกิจ 
            การรายงานผลการปฏิบัติภารกิจ ควรรวมถึงวัตถุประสงคและขอบเขตของภารกิจ ตลอดจนขอสรุป  
ขอเสนอแนะ และแผนเพื่อนําไปปฏิบัติ 
 

2410.A1 – ในรายงานสรุปผลการปฏิบัตภิารกิจ ผูตรวจสอบควรมีความเห็นและ/หรือขอสรุปในภาพรวม ตามความ

เหมาะสม 
 

2410.A2 – ในรายงานสรุปผลการปฏิบัตภิารกิจ ผูตรวจสอบควรรายงานผลงานที่เปนท่ีนาพอใจของผูรับการตรวจ

ดวย 
 

2410.A3 – เม่ือมีการเผยแพรผลการตรวจสอบตอบุคคลภายนอกองคกร ควรระบุขอจํากัดในการเผยแพรและการนํา

ผลการตรวจสอบไปใชตอ 
 

2410.C1 – การรายงานความคืบหนาและผลของงานใหคาํปรึกษา อาจมีรูปแบบและสาระแตกตางกนัไป ขึ้นอยูกบั
ลักษณะของแตละงานและความตองการของผูรับคําปรึกษา 
 

2420 – คุณภาพของการรายงาน 
            การรายงานผลการปฏิบัติภารกิจควรมีความ ถูกตอง เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม สรางสรรค ครบถวน และทัน
กาล 
 

2421 – ขอผิดพลาดและสิ่งที่ถูกละเลย 
             กรณีที่รายงานที่ไดสงไปใหผูเกี่ยวของมีขอผิดพลาด หรือมีการละเลยในประเด็นที่สําคัญ หัวหนาผู
บริหารงานตรวจสอบควรรีบแกไขและจัดสงฉบับที่แกไขแลวใหแกผูที่เคยไดรับรายงานทุกราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2430 – การเปดเผยกรณีไมไดปฏิบัติตาม มาตรฐาน 

กรณีที่การไมปฏิบัติตาม มาตรฐาน มีผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจใดๆ ควรมีการเปดเผยในรายงานผล   
การตรวจสอบในเรื่องตอไปนี้  

· มาตรฐาน ขอใดบางที่ไมสามารถปฏิบัติไดครบถวน 
· เหตุผลที่ไมไดปฏิบัติตามมาตรฐาน และ 
· ผลกระทบตอภารกิจจากการที่ไมปฏิบัติตามมาตรฐาน 

 

2440 – การเผยแพรผลงานตรวจสอบ 

            หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรรายงานผลการปฏิบัติภารกิจใหแกบุคคลท่ีเก่ียวของตามความเหมาะสม 
 

2440.A1 – หวัหนาผูบริหารงานตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบในการเสนอรายงานสรุปผลการตรวจสอบตอผูเก่ียวของ
ที่สามารถทําใหเกิดความเชือ่มั่นวาผลการตรวจสอบนั้นจะไดรับการพจิารณาอยางเหมาะสม 

 

2440.A2 – กอนการเสนอผลการตรวจสอบแกบุคคลภายนอก ท่ีไมใชโดยขอบังคับทางกฎหมายหรือคําสั่งของ

ทางการ หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควร 

· ประเมินความเสี่ยงท่ีมีตอองคกร 

· ปรึกษากับฝายบริหารระดับสูงและ/หรือท่ีปรึกษาทางดานกฎหมาย ตามความเหมาะสม 

· ควบคุมการเผยแพรผลการตรวจสอบโดยระบุขอจํากัดการใชผลการตรวจสอบ 
 

2440.C1 – หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบในการเสนอรายงานสรุปผลการใหบริการใหคําปรึกษา              
ตอผูรับบริการ 
 

2440.C2 – ระหวางใหบริการใหคําปรึกษา อาจมีการพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 
และการกํากับดูแล หากประเด็นนั้นๆ มีสาระสําคัญตอองคกร ผูตรวจสอบควรรายงานใหผูบริหารระดับสูง และ
คณะกรรมการขององคกรทราบ 
 

2500 – การติดตามผลการตรวจสอบ หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรสรางและรักษาไวซ่ึงระบบการติดตาม 
การไมปฏิบัติตามผลการตรวจสอบที่ไดรายงานตอฝายจัดการแลว 
 

2500.A1 – หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรจัดใหมีกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวา
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขนั้น ฝายจัดการไดนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล หรือผูบริหารระดับสูงได
ยอมรับความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตาม 
 

2500.C1 – ในกิจกรรมการตรวจสอบควรมีการติดตาม การไมปฏิบัติตามผลของภารกิจการใหคําปรึกษา ตาม
ขอบเขตที่ไดตกลงไวกับผูรับบริการ 
 
 
 



2600 – ขอยุต ิการยอมรับความเสี่ยงของฝายจัดการ 

            เมื่อหัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ มีความเห็นวาความเสี่ยงที่เหลืออยูที่ฝายจัดการยอมรับนั้น อาจจะไมอยู
ในระดับที่องคกรจะยอมรับได หัวหนาผูบริหารงานงานตรวจสอบควรหารือกับผูบริหารระดับสูง หากยังไม
สามารถหาขอยุติได หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบและผูบริหารระดับสูงควรรวมกันเสนอตอคณะกรรมการของ
องคกรเพื่อพิจารณาหาขอยุติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคศัพท 
(Glossary) 

 
การเพิ่มคุณคา – Add Value: บริการใหความเชื่อม่ันและใหคําปรึกษา เปนการเพิ่มคุณคาแกองคกร โดยการเพิม่

โอกาสที่จะทําใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมาย ระบุแนวทางที่จะปรับปรุงการดําเนินงาน และ/หรือ ลดความเสี่ยง 
 

การควบคุมอยางพอเพียง – Adequate Control: การที่ผูบริหารมีการวางแผน และจัดวางระบบภายในองคกร ใน
ลักษณะที่สามารถใหความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา ไดมีการจัดการความเสี่ยงขององคกรอยางมีประสิทธิผล 
และทําใหองคกรบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค อยางประหยัด และมีประสิทธิภาพ 
 

การบริการใหความเชื่อม่ัน – Assurance Services: การตรวจสอบหลักฐานอยางเที่ยงธรรมเพื่อใหไดมาซึ่งการ
ประเมินอยางเปนอิสระ ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลขององคกร เชนการให
ความเชื่อมั่นทางดานการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบตาง ๆ และ
ภารกิจการจัดทํา Due Diligence 
 

คณะกรรมการ – Board: คณะบุคคลท่ีทําหนาท่ีในการปกครองดูแลองคกร เชนคณะกรรมการขององคกร (Board of 

Directors) คณะกรรมการอํานวยการ (Supervisory Board) หรือคณะบุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในงาน

บางดานขององคกร รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งหัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบมีหนาท่ีรายงานโดยตรง 
 

กฎบัตร – Charter: กฎบัตรของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน เปนเอกสารที่เปนลายลักษณอักษรอยางเปนทางการ 
ซ่ึงกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที ่ และความรับผิดชอบ กฎบัตรควร (ก)  กําหนดสถานะของกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายใน ภายในองคกร (ข) ใหสิทธิและอํานาจในการเขาถึงขอมูลของกิจการ บุคลากร และทรัพยสินตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจการตรวจสอบภายใน และ (ค)  กําหนดขอบเขตของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน  
 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ – Chief Audit Executive: ผูบริหารระดับสูงสุดที่รับผิดชอบกิจกรรมการตรวจสอบ

ภายใน โดยทั่วไป จะเปนผูอํานวยการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Director) ในกรณีที่องคกรเลือกใชบริการ
ตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบจะเปนผูที่รับผิดชอบในการดูแลเร่ืองสัญญาวาจาง 
และคุณภาพความนาเชื่อถือของผลงาน รวมทั้งรายงานใหผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการไดรับทราบ และ
ติดตามผลของการดําเนินการตรวจสอบภายในดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลจรรยาบรรณ – Code of Ethics: ประมวลจรรยาบรรณของสถาบันผูตรวจสอบภายใน (The Institute of 

Internal Auditors หรือ IIA) คือ หลักการ (Principles) ท่ีเก่ียวกับวิชาชีพและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และ

หลักปฏิบัติ (Rules of Conduct) ซ่ึงบรรยายสิ่งท่ีผูตรวจสอบภายในพึงประพฤติปฏิบัติ ประมวลจรรยาบรรณ 

สามารถนําไปปฏิบัติไดท้ังในระดับบุคคลและหนวยงานที่ใหบริการตรวจสอบภายใน จุดประสงคของประมวล

จรรยาบรรณ คือเพื่อสงเสริมวัฒนธรรมของจรรยาบรรณในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ – Compliance: การปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน วิธีการ กฎหมาย ระเบียบ

ขอบังคับ สัญญา ตลอดจนขอกําหนดตาง ๆ  
 

ความขัดแยงทางผลประโยชน – Conflict of Interest: ความสัมพันธใดๆ ที่ทําใหองคกร ไมไดประโยชนสูงสุดที่พึง
ไดรับ ความขัดแยงทางผลประโยชนนี้อาจจะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความลําเอียง และไมสามารถปฏิบัติภาระหนาที่
ไดอยางเที่ยงธรรม 
 

การบริการใหคําปรึกษา – Consulting Services: กิจกรรมการใหคําปรึกษา แนะนํา และบริการท่ีเก่ียวเนื่อง แก

ผูรับบริการ โดยลักษณะและขอบเขตของงานจะเปนไปตามขอตกลงที่ทําขึ้นรวมกันกับผูรับบริการ และมี

จุดประสงคเพื่อเพิ่มคุณคา และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและ การกํากับดูแลขององคกร 

โดยไมเขาไปรวมรับผิดชอบในฐานะผูบริหาร  
 

การควบคุม – Control: การกระทําใดๆ โดยฝายบริหาร คณะกรรมการ และกลุมบุคคลอื่น ๆ เพื่อจัดการความเสี่ยง 
และชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค โดยฝายบริหารมีการวางแผน จัดองคกร และอํานวยการ
ดําเนินงาน อยางเพียงพอที่จะเกิดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวาองคกรจะบรรลุเปาหมาย 
 

สภาวะแวดลอมของการควบคุม – Control Environment: ทัศนคติและการกระทําของคณะกรรมการและฝาย
จัดการในการใหความสําคัญกับการควบคุมภายในองคกร สภาวะแวดลอมของการควบคุมนี้เปนรากฐานที่จะทําให
องคกรบรรลุวัตถุประสงคขั้นตนของการวางระบบการควบคุมภายใน สภาวะแวดลอมของการควบคุมมี
องคประกอบดังนี้ 

· ความซื่อสัตยสุจริตและความมีจริยธรรม 
· ปรัชญาและรูปแบบการบรหิารของฝายบริหาร 
· โครงสรางขององคกร 
· การมอบหมายอํานาจและภาระหนาที ่
· นโยบายและการปฏิบัติทางดานทรัพยากรบุคคล 
· ความสามารถในหนาที่ของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 



กระบวนการควบคุม – Control Process: นโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติ และกิจกรรมตางๆ ขององคกร ซ่ึงเปนสวน
หนึ่งของกรอบการควบคุมที่จัดวางเอาไว เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นวาความเสี่ยงถูกจํากัด ใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
ภายใตกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ภารกิจ – Engagement : งานตรวจสอบภายใน หรืองานการสอบทานที่ไดรับมอบหมายใหทําแตละงาน 
ตัวอยางเชน งานการตรวจสอบภายใน งานการสอบทาน การประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self-
Assessment หรือ CSA) การสอบสวนการทุจริต หรืองานบริการใหคําปรึกษา ภารกิจอาจประกอบดวยหลาย ๆ งาน
หรือหลาย ๆ กิจกรรมที่ทําควบคูกันไปเพื่อบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคเดียวกัน 
 

วัตถุประสงคของภารกิจ – Engagement Objectives: คําชี้แจงอยางกวาง ๆ ของผูตรวจสอบภายใน ในการกําหนด
เปาหมายที่คาดหวังวาภารกิจจะสัมฤทธิ์ผล  
 

โปรแกรมการปฏิบัติภารกิจ – Engagement Work Program: เอกสารแสดงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ ทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางที่จะทําใหภารกิจเปนไปตามแผนที่วางไว 
 

ผูใหบริการจากภายนอก – External Service Provider: บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกองคกร ท่ีมีความรู ทักษะ และ

ประสบการณ เฉพาะดาน  
 

การทุจริต – Fraud: การกระทําผิดกฎหมายในลักษณะของการฉอฉลหลอกลวง ปกปด หรือใชอํานาจหนาที่โดยมิ
ชอบ และเปนการกระทําที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการขมขูบังคับจากผูอ่ืน ของบุคคลหรือองคกร เพื่อใหไดมาซึ่ง
ทรัพยสินเงินทองหรือบริการ เพื่อเล่ียงการจายเงินหรือใหบริการ หรือเพื่อรักษาความไดเปรียบสวนตนหรือความ
ไดเปรียบทางธุรกิจ  
 

การกํากับดูแล – Governance : กระบวนการและโครงสรางตางๆ ท่ีคณะกรรมการนํามาใชเพื่อ บอกกลาว สั่งการ 

บริหาร และติดตาม กิจกรรมตางๆ ภายในองคกร เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร 
 

เหตุบั่นทอน – Impairments: เหตุการณหรือการกระทําที่สงผลใหการทํางานของบุคคลหรือขององคกร ขาดความ
เที่ยงธรรมและความเปนอิสระ เหตุการณหรือการกระทําดังกลาวจะรวมถึงการกระทําที่มีการขัดแยงทาง
ผลประโยชนสวนบุคคล การจํากัดขอบเขต การกีดกันการเขาถึงขอมูล บุคลากร และทรัพยสิน ตลอดจนการถูก
จํากัดทรัพยากร (เงินทุนสนับสนุน) 
 

ความเปนอิสระ – Independence: สภาพที่ปราศจากเงื่อนไข ท่ีทําใหหรือนาจะทําใหผูปฎิบัติงานไมสามารถรักษา

ความเที่ยงธรรมไวได ท้ังนี้ จะตองมีการดูแลใหมีความเปนอิสระในทุกๆ สวน ไมวาจะเปนในระดับตัวผูตรวจสอบ 

ภารกิจการตรวจสอบ หนวยงานตรวจสอบ และในระดับขององคกร 
 

กิจกรรมการตรวจสอบภายใน – Internal Audit Activity: แผนก หนวยงาน คณะที่ปรึกษา หรือผูปฏิบัติหนาที่ ที่
ใหบริการใหความเชื่อมั่นและใหคําปรึกษา อยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงระบบการ
ดําเนินงานขององคกร การตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายดวยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผล ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล อยางเปนระบบและเปนระเบียบ 
 



ความเที่ยงธรรม – Objectivity: ทัศนคติอันปราศจากความเอนเอียงที่เอื้อใหผูตรวจสอบภายในสามารถทํางานตาม
ภารกิจ ดวยความเชื่อมั่นในผลงาน และไมมีการลดหยอนในคุณภาพของงาน วิจารณญาณผูตรวจสอบภายในจะตอง
ไมอยูภายใตการชักจูงหรือชักนํา จากผูอ่ืนหรือกิจกรรมอื่น 
ความเสี่ยงคงเหลือ – Residual Risk: ความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยูหลังจากที่ผูบริหารไดดาํเนินการลดผลกระทบและ

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณไมพึงประสงค รวมถึงความเสี่ยงท่ียงัหลงเหลืออยูหลังจากที่ไดมีกิจกรรมการควบคุมแลว  
 

ความเสี่ยง – Risk: ความเปนไปไดท่ีจะเกิดเหตุการณท่ีเปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมายขององคกร ความเสี่ยง

วัดไดจากผลกระทบที่ไดรับจากเหตุการณ และโอกาสที่จะเกิดเหตุการณนั้น 
 

การบริหารความเสี่ยง – Risk Management: กระบวนการในการระบุ ประเมิน จัดการ และควบคุม เหตุการณหรือ

สถานการณไมพึงประสงคท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพื่อใหความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวาองคกรสามารถบรรลุ

เปาหมายได 
 

ควร – Should: ในมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ท่ีเขียนไววา “ควร” นั้น หมายถึง

ประเด็นท่ีจะตองยึดถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
 

มาตรฐาน – Standard: มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ท่ีทางคณะกรรมการมาตรฐาน

การตรวจสอบภายใน ของสถาบันผูตรวจสอบภายใน (IIA) ไดประกาศใชเปนบรรทัดฐานการปฏิบัติงาน และการ

ประเมินผลงานการตรวจสอบภายในโดยทั่วไป 
 
 


