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มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน 

(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) 

 

บทนํา 

การตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบัติ ไดในสภาวะที่แตกตางกัน ทั้งในเรื่องกฎหมายและสภาพแวดลอม
ทางวัฒนธรรม   ขนาด โครงสราง ความซับซอน และวัตถุประสงคขององคกร   รวมทั้งวิธีดําเนินงาน 
ซ่ึงอาจกระทําโดยบุคคลภายในหรือภายนอกองคกรก็ได  แมวาความแตกตางเหลาน้ีจะมีผลกระทบกับ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในแตละสภาพแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (ตอไปน้ีจะเรียกวา “มาตรฐาน”) เปนสิ่งจําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ใน
กรอบความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายใน และตอกิจกรรมการตรวจสอบภายใน    

ในกรณีที่ผูตรวจสอบภายใน หรือ กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ถูกจํากัดโดยขอกฎหมายหรือระเบียบ 
ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานในสวนใด การปฏิบัติตามมาตรฐานในสวนอ่ืนๆ ที่เหลือ และการ
เปดเผยเหตุผลที่เหมาะสมของการละเวนไมปฏิบัติตามมาตรฐานใหชัดเจนเปนสิ่งที่ตองกระทํา 

หากมีการนํามาตรฐานนี้ไปใชรวมกับมาตรฐานที่ออกโดยหนวยงานอ่ืน หนวยงานตรวจสอบอาจตอง
แจงใหทราบถึงวิธีการใชงานของมาตรฐานอื่นไวดวย ในกรณีดังกลาว หากมีความไมสอดคลองกัน
ระหวางมาตรฐาน ผูตรวจสอบภายในและกิจกรรมการตรวจสอบภายในตองปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ และ
อาจปฏิบัติตามมาตรฐานอื่นๆดวย หากพบวามีความเครงครัดมากกวา  

วัตถุประสงคของ มาตรฐาน น้ี คือ 

1. แจกแจงขอปฏิบัติหลักๆ ของการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน 
2. กําหนดกรอบในการทํางาน และเพิ่มคุณคาการตรวจสอบภายในในวงกวาง 
3. กําหนดมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน 
4. สนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการและการดําเนินงานภายในองคกร 

มาตรฐาน คือ ขอบังคับที่ตองปฏิบัติ อันประกอบดวย 

• ขอบังคับพ้ืนฐานสําหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และสําหรับการประเมิน
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีผลบังคับในระดับองคกรและระดับบุคคลโดยสากล 
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• บทตีความ อธิบายถึงคําศัพทและแนวคิดของขอบังคับ 

คําศัพทบางคาํที่ใชในมาตรฐานมีการกําหนดความหมายเฉพาะไว ซ่ึงความหมายเฉพาะจะถูกรวบรวม
ไวในภาคศัพท โดยเฉพาะ การใชคําวา “ตอง” เพ่ือสื่อถึงการปฏิบัตติามโดยไมมีเง่ือนไข และคาํวา 
“ควร” เพ่ือแสดงถึงการปฏิบัตติามโดยใชวิจารณญาณอยางมืออาชีพและภายใตขอจํากัดของสภาวะ
แวดลอมในขณะน้ัน 

เพ่ือความเขาใจที่ถูกตองและมีการนํามาตรฐานไปใชงานอยางถูกตอง ผูใชงานจําเปนตองพิจารณาทั้ง
ขอความในมาตรฐานและบทตีความ ควบคูไปกับความหมายเฉพาะในภาคศัพท 

โครงสรางของมาตรฐานประกอบดวย มาตรฐานดานคุณสมบัติ (Attribute Standards) และมาตรฐาน
ดานการปฏิบัติงาน (Performance Standards)  มาตรฐานดานคุณสมบัติ คือ มาตรฐานเกี่ยวกับ
ลักษณะขององคกร และบุคลากรท่ีทําหนาที่ตรวจสอบภายใน    มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน  คือ 
มาตรฐานที่กลาวถึงลักษณะของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน และการกําหนดบรรทัดฐานทางคุณภาพ 
ที่สามารถนําไปใชประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   มาตรฐานดานคุณสมบัติและมาตรฐาน
ดานการปฏิบัติงานสามารถนํามาใชกับงานตรวจสอบภายในโดยทั่วไป  สวนมาตรฐานดานการนําไป
ปฏิบัติเปนการขยายความมาตรฐานดานคุณสมบัติ และดานการปฏิบัติงาน ทั้งในการนําไปใชงานตอ
กิจกรรมดานการใหความเชื่อม่ัน (A) หรือดานการใหคําปรึกษา (C)   

การบริการใหความเชื่อม่ัน เก่ียวของกับการประเมินหลักฐานอยางเที่ยงธรรมโดยผูตรวจสอบภายใน 
เพ่ือใหความเห็นหรือขอสรุปอยางเปนอิสระตอหนวยงาน/องคกร การปฏิบัติงาน หนาที่ กระบวนการ 
ระบบงาน หรือเรื่องอ่ืนๆ โดย ผูตรวจสอบภายในจะเปนผูกําหนดลักษณะและขอบเขตของภารกิจการ
ใหความเชื่อม่ัน ซ่ึงจะมีผูที่เก่ียวของ 3 ฝาย คือ 1) เจาของงาน ไดแกบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เก่ียวของ
โดยตรงกับหนวยงาน/องคกร การปฏิบัติงาน หนาที่ กระบวนการ ระบบงาน หรือเร่ืองอ่ืนๆ                 
2) ผูตรวจสอบภายใน ไดแกบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ทําการประเมิน และ 3) ผูใช ไดแกบุคคลหรือกลุม
บุคคลที่ใชผลการประเมิน  

การบริการใหคําปรึกษา (Consulting Services) มีลักษณะเปนการใหคําแนะนํา และโดยทั่วไป จะ
ใหบริการก็ตอเม่ือไดรับการรองขอจากผูรับบริการเปนการเฉพาะ ลักษณะและขอบเขตของภารกิจการ
ใหคําปรึกษาจะขึ้นอยูกับขอตกลงกับผูรับบริการ ภารกิจการใหคําปรึกษาจะมีผูที่เก่ียวของ 2 ฝาย คือ  
1) ผูตรวจสอบภายใน ไดแกบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนผูใหคําปรึกษา และ  2) ผูรับบริการ ไดแก
บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ตองการรับคําปรึกษา การใหบริการใหคําปรึกษาผูตรวจสอบภายในควรให
คําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม และไมเขาไปรวมรับผิดชอบในฐานะฝายบริหาร 
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มาตรฐานไดรับการทบทวน และพัฒนาแกไขอยางตอเน่ืองโดยคณะกรรมการมาตรฐานงานตรวจสอบ
ภายใน  (Internal Auditing Standards Board) ซ่ึงจะตองมีการประชุมปรึกษาหารือกันกอนที่จะออก
มาตรฐาน รวมทั้งจัดใหมีการเปดรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณชนตอเอกสารราง (Exposure Draft) 
โดยเอกสารรางทุกชุดจะหาอานไดจาก website ของ IIA และของสมาคมผูตรวจสอบภายในท่ีเปน 
Affiliate ทั่วโลก    

หากผูใดมีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ สามารถสงไปไดที่  

The Institute of Internal Auditors 
Standards and Guidance 

247 Maitland Avenue 
Altamonte Springs, FL 32701-4201, USA 
E-mail: guidance@theiia.org 
Web: http://www.theiia.org 
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คํานิยามของการตรวจสอบภายใน 

 

การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม
และเปนอิสระ เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร  การตรวจสอบภายใน
ชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารความเส่ียง การควบคุม และการกํากับดูแล อยางเปนระบบและเปนระเบียบ 
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มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน 

(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) 

 

มาตรฐานดานคุณสมบัติ (Attribute Standards) 

1000 –วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ตองกําหนดให
ชัดเจนไวในกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน  ทั้งนี้ควรสอดคลองกับคํานิยามของการตรวจสอบภายใน 
ประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐาน หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบตองทบทวนกฏบัตรงานตรวจสอบ
ภายในเปนระยะๆ และนําเสนอตอผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ 

บทตีความ : 

กฎบัตรงานตรวจสอบภายในคือเอกสารที่เปนทางการ ที่กําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความ
รับผิดชอบของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ซ่ึงประกอบดวย 

-  การกําหนดสถานภาพของหนวยงานตรวจสอบภายในในองคกร ซ่ึงรวมถึงสายการรายงาน
และความสัมพันธของหัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบกับคณะกรรมการ  

-  การกําหนดอํานาจในการเขาถึงขอมูล  บุคลากร และทรัพยสินที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  
ตรวจสอบ และ  

-  การกําหนดขอบเขตของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน   

ทั้งน้ี กฎบัตรงานตรวจสอบภายในตองไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการ 

1000.A1 – การตรวจสอบภายในที่มีลักษณะเปนการบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกรตอง
กําหนดไวในกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน และหากมีการใหบริการลักษณะนี้แกบุคคลหรือ
องคกรภายนอกก็ตองระบุไวในกฎบัตรงานตรวจสอบภายในเชนเดียวกัน 

1000.C1 – การตรวจสอบภายในที่มีลักษณะเปนงานบริการใหคําปรึกษา ตองระบุไวในกฎบัตร
งานตรวจสอบภายใน 
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1010 – คํานิยามของการตรวจสอบภายใน ประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐาน จะตองระบุไว
ในกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน 

คํานิยามของการตรวจสอบภายใน ประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐาน ที่ตองปฏิบัติ ตองระบุไวใน           
กฏบัตรงานตรวจสอบภายใน หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบภายในควรหารือกับผูบริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการเกี่ยวกบัคํานิยามของการตรวจสอบภายใน ประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐาน  

1100 – ความเปนอิสระและความเทีย่งธรรม 

กิจกรรมการตรวจสอบภายในตองมีความเปนอิสระ และผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานในหนาที่ดวย
ความเที่ยงธรรม 

บทตีความ : 

ความเปนอิสระ หมายถึง การเปนอิสระจากสภาวะที่เปนอุปสรรคตอความสามารถในการดําเนิน
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน เพ่ือทําใหการตรวจสอบภายในบรรลผุลโดยปราศจากอคติ  หัวหนา 
ผูบริหารงานตรวจสอบตองสามารถเขาถึงผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการไดโดยตรงและไมจํากัด
เพ่ือใหบรรลุถงึระดับของความเปนอิสระทีจํ่าเปนในการดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในตามหนาที่
รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิผล ซ่ึงทําไดในลักษณะของการรายงานแบบควบคู (Dual Reporting)  
ทั้งน้ี สิ่งที่เปนอุปสรรคตอความเปนอิสระของผูตรวจสอบไมวาจะเปนระดับบุคคล ภารกิจ  หนาที่ และ
องคกรจะตองไดรับการจัดการ 

ความเที่ยงธรรม หมายถึง ทัศนคติอันปราศจากความเอนเอียงที่เอ้ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถ
ปฎิบัติงานตามภารกิจดวยความเชื่อม่ันในงานและไมมีการลดหยอนในคุณภาพของงาน  ทั้งน้ีดุลยพินิจ
ของผูตรวจสอบภายในในเรื่องที่เก่ียวของกับการตรวจสอบจะตองไมอยูภายใตการชักจูงหรือชักนําจาก
ผูอ่ืนหรือกิจกรรมอ่ืน  สิ่งที่เปนอุปสรรคตอความเที่ยงธรรมของผูตรวจสอบภายในไมวาจะเปนระดับ
บุคคล  ภารกิจ หนาที่ และองคกรจะตองไดรับการจัดการ 

1110 – ความเปนอิสระภายในองคกร 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบตองรายงานตอระดับบริหารท่ีเอ้ืออํานวยใหกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในสามารถดําเนินไปไดอยางเต็มที่ตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย หัวหนาผูบริหารงาน
ตรวจสอบตองยืนยันถึงความเปนอิสระของกิจกรรมการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการอยางนอยป
ละครั้ง  
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บทตีความ : 

ความเปนอิสระภายในองคกรจะมีประสิทธิผลก็ตอเม่ือหัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบสามารถรายงาน
ผลการปฏิบัติตามหนาที่น้ันตอคณะกรรมการ ตัวอยางของการรายงานผลการปฏิบัติตามหนาที่ที่
เก่ียวของกับคณะกรรมการมีดังน้ี  

• การอนุมัติกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน 

• การอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในตามความเสี่ยง 

• การรับการสื่อสารจากหัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบเก่ียวกับผลการดําเนินกิจกรรมการ

ตรวจสอบภายในเปรียบเทียบกับแผนงาน และเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

• การตัดสินใจอนุมัติการแตงตั้ง และโยกยายหัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ และ 

• การสอบถามผูบริหาร และหัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ เพ่ือใหสามารถพิจารณาไดวามีการ

ระบุขอบเขตการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสมหรือมีขอจํากัดดานทรัพยากรหรือไม 

1110.A1 – กิจกรรมการตรวจสอบภายในตองปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ทั้งในเรื่องขอบเขต
ของการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงาน และการสื่อสารผลการปฏิบตัิงาน 

1111 – การมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับคณะกรรมการ  

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบตองสื่อสารและมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับคณะกรรมการ  

1120 – ความเท่ียงธรรมของผูตรวจสอบ 

ผูตรวจสอบภายในตองมีทัศนคติที่ไมลําเอียง ไมมีอคติ และหลีกเลี่ยงในเรื่องของความ 
ขัดแยงทางผลประโยชนใดๆ 

บทตีความ : 

ความขัดแยงทางผลประโยชน หมายถึง สถานการณที่ผูตรวจสอบภายใน ซ่ึงอยูในฐานะอันเปนที่
ไววางใจ ตองเลือกระหวางภาระหนาที่และผลประโยชนสวนตัว ซ่ึงอาจมีสวนทําใหเกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติภารกิจ ความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นไดแมวาผลลัพธที่ออกมาจะไมผิดจริยธรรมหรือไม
เหมาะสม ความขัดแยงทางผลประโยชนสามารถสรางภาพของความไมเหมาะสมที่คอยๆ บอนทําลาย
ความเชื่อม่ันที่มีตอผูตรวจสอบภายใน กิจกรรมการตรวจสอบภายใน และวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
ความขัดแยงทางผลประโยชนสามารถบั่นทอนความสามารถของผูตรวจสอบในการปฏิบัติงานตาม
หนาที่และความรับผิดชอบอยางเที่ยงธรรมได             
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1130 – เหตบุั่นทอนความเปนอิสระหรือความเที่ยงธรรม 

กรณีที่ความเปนอิสระหรือความเที่ยงธรรมถูกบั่นทอน ไมวาจะโดยขอเท็จจริงหรือโดยเหตุการณที่ 
ปรากฏอันอาจชักนําใหเขาใจเชนนั้น  ตองเปดเผยรายละเอียดของเหตุบั่นทอนดังกลาวตอผูเก่ียวของ
ตามความเหมาะสม โดยลักษณะของการเปดเผยควรขึ้นอยูกับเหตุบั่นทอนที่เกิดขึ้น 

บทตีความ : 

เหตุบั่นทอนความเปนอิสระขององคกรและความเที่ยงธรรมของบุคคลไมไดจํากัดเฉพาะความขัดแยง
ทางผลประโยชนสวนตัว การจํากัดขอบเขต ขอหามในการเขาถึงขอมูล บุคคล และทรัพยสิน และ
ขอจํากัดทางทรัพยากร เชน งบประมาณ เปนตน แตอาจรวมถึงเหตุบั่นทอนอ่ืนดวย 

การกําหนดกลุมบุคคลที่เหมาะสมที่ควรเปนผูรับทราบรายละเอียดของสิ่งที่บั่นทอนความเปนอิสระหรือ
ความเที่ยงธรรม ขึ้นอยูกับความคาดหวังในหนาที่รับผิดชอบของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน และ
หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบภายในที่มีตอผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามที่กําหนดไวใน   
กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน รวมถึงลักษณะของสิ่งที่บั่นทอนนั้น  

1130.A1 – ผูตรวจสอบภายในตองละเวนการประเมินงานที่ตนเองเคยรับผิดชอบมากอน การที่
ผูตรวจสอบภายในใหบริการใหความเชื่อม่ันแกกิจกรรมที่ผูตรวจสอบภายในเคยรับผิดชอบใน
รอบปที่ผานมา อาจทําใหพิจารณาไดวาเปนเหตุบั่นทอนความเที่ยงธรรมของผูตรวจสอบ
ภายใน 

1130.A2 – ภารกิจการใหความเชื่อม่ันแกกิจกรรมที่หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบรับผิดชอบ
ตองควบคุมดูแลโดยหนวยงานอ่ืนที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 

1130.C1 – ผูตรวจสอบภายในสามารถบริการใหคําปรึกษาในงานที่ตนเองเคยรับผิดชอบมา
กอนได 

1130.C2 – ถาผูตรวจสอบภายในพิจารณาวาอาจมีเหตุบั่นทอนความเปนอิสระหรือความเที่ยง
ธรรมในงานบริการใหคําปรึกษาใดๆ ผูตรวจสอบภายในตองเปดเผยใหผูรับบริการไดรับทราบ
กอนรับภารกิจน้ัน 
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1200 – ความเช่ียวชาญและความระมัดระวงัเยีย่งวชิาชีพ 

ภารกิจการตรวจสอบภายในตองกระทําดวยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ 

1210 – ความเชี่ยวชาญเยี่ยงวิชาชีพ 

ผูตรวจสอบภายในตองมีความรู ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย   กิจกรรมตรวจสอบภายในตองดําเนินการโดยผูมีความรู ทักษะ และ
ความสามารถอ่ืนที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ 

บทตีความ : 

ความรู ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆ เปนกลุมคําศัพทที่หมายถึง ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ที่จําเปนสําหรับผูตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอยางมืออาชีพ                 
ผูตรวจสอบภายในควรไดรับการสนับสนุนใหแสดงความเชี่ยวชาญโดยการไดรับวุฒิบัตรทาง
วิชาชีพตามความเหมาะสม เชน วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) และวุฒิบัตร
อ่ืนๆ ของสมาคมผูตรวจสอบภายในสากล หรือองคกรวิชาชีพอ่ืนๆ ที่เหมาะสม   

1210.A1 – หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบตองขอคําแนะนําและความชวยเหลือ หาก           
ผูตรวจสอบภายในขาดความรู ทักษะ และความสามารถอ่ืนที่ จําเปนในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบไมวาจะเปนบางสวนหรือทั้งหมดของภารกิจ 

1210.A2 – ผูตรวจสอบภายในตองมีความรูเพียงพอที่จะสามารถประเมินความเสี่ยงของการ
เกิดทุจริต  และแนวทางในการบริหารจัดการทุจริตขององคกร แตไมจําเปนตองมีความ
เชี่ยวชาญเทียบเทากับผูมีหนาที่โดยตรงในการสืบสวนและสอบสวนการทุจริต 

1210.A3 – ผูตรวจสอบภายในตองมีความรูเพียงพอเก่ียวกับความเสี่ยงและการควบคุมหลัก
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูเทคนิคการตรวจสอบดวยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหปฏิบัติ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายได  อยางไรก็ตาม ผูตรวจสอบภายในทุกคนไมจําเปนตองมีความ
เชี่ยวชาญเทียบเทากับผูตรวจสอบภายในท่ีรับผิดชอบงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตรง 

1210.C1 – หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบตองปฏิเสธภารกิจการใหคําปรึกษา หรือขอ
คําแนะนําและความชวยเหลือ ในกรณีที่ผูตรวจสอบภายในขาดความรู ทักษะ และ
ความสามารถอ่ืนที่จําเปนตอการบริการใหคําปรึกษานั้น ไมวาเพียงบางสวนหรือทั้งหมดของ
ภารกิจ 
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1220  – ความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ   

ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง และใชทักษะเยี่ยงผูตรวจสอบภายในที่มี
ความรู ความสามารถและความสุขุมรอบคอบ อยางสมเหตุสมผล อยางไรก็ตาม ความระมัดระวงัเยี่ยง
วิชาชีพไมไดหมายความวาจะไมมีความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น 

1220.A1 – ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ โดยคํานึงถึง
สิ่งตางๆ ดังตอไปน้ี 

• การขยายขอบเขตของงานที่ตรวจสอบเทาที่จําเปน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ 
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

• ความสัมพันธของความซับซอน ความมีนัยสําคัญ และความสําคัญของงานที่มี 
ผลตอการเลือกวิธีการตรวจสอบ 

• ความเพียงพอและความมปีระสิทธผิลของกระบวนการในการกํากับดูแล การ 
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม  

• ความเปนไปไดที่จะเกิดขอผิดพลาด การทุจริต หรือการไมปฏิบัตติาม 
กฎระเบียบ อยางมีนัยสําคัญ และ 

• ความคุมคาของการใหความเชื่อม่ันตอผลประโยชนทีค่าดวาจะเกิดแกองคกร 

1220.A2 – ในการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ ผูตรวจสอบภายในตอง
พิจารณาใชเทคนิคการตรวจสอบดวยเทคโนโลยีและเทคนิคการวิเคราะหขอมูลอ่ืนๆ  เปน
เคร่ืองมือชวยในงานตรวจสอบ 

1220.A3 – ผูตรวจสอบภายในตองตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่อาจมีผลกระทบตอ
วัตถุประสงค  การปฏิบัติงาน และทรัพยากรขององคกร อยางไรก็ตาม แมวาผูตรวจสอบ
ภายในจะไดใชความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพในกระบวนการใหความเชื่อม่ันแลว  ก็ไมอาจเปน
หลักประกันวาจะสามารถบงชี้ถึงความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญไดทั้งหมด 

1220.C1 – ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติงานใหคําปรึกษาดวยความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ 
โดยคํานึงถึง 

• ความตองการและความคาดหวังของผูรับคําปรึกษา รวมทั้งลักษณะของงาน  
เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานและการสื่อสารผลของภารกิจ 

• ความสัมพันธของความซับซอนและขอบเขตของงานที่จําเปนเพื่อใหบรรล ุ
วัตถุประสงคของ ภารกิจ และ 
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• ความคุมคาของภารกิจการใหคําปรึกษา ตอผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดแก 
องคกร 

1230 – การพัฒนาวิชาชพีอยางตอเน่ือง 

ผูตรวจสอบภายในตองแสวงหาความรู ทักษะ และความสามารถอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
อยางตอเน่ือง 

1300 – โครงการประกันและปรับปรุงคณุภาพ 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบตองพัฒนาและดําเนินโครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพใหครอบคลมุ
ทุกแงมุมของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 

บทตีความ : 

โครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพไดรับการออกแบบเพื่อใหเกิดการประเมินผลกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในวาสอดคลองกับคํานิยามของการตรวจสอบภายในและมาตรฐาน รวมทั้งการประเมิน
วาผูตรวจสอบภายในมีการนําประมวลจรรยาบรรณไปประยุกตใชงาน โครงการดังกลาวยังประเมิน
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบุโอกาสในการ
ปรับปรุง 

1310 – ความจําเปนของโครงการประกันและปรบัปรุงคุณภาพ 

โครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพตองมีการประเมินทั้งจากภายในและภายนอกองคกร 

1311 – การประเมินภายในองคกร 

การประเมินภายในองคกรตองประกอบดวย 

• การติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมการตรวจสอบภายในอยางตอเน่ือง และ 

• การสอบทานเปนระยะโดยใชวิธปีระเมินตนเอง หรือสอบทานโดยบุคคลอ่ืนภายใน 
     องคกรที่มีความรูเก่ียวกับการปฏิบตังิานตรวจสอบภายในอยางเพียงพอ   
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บทตีความ :  
 
การติดตามประเมินผลอยางตอเน่ืองเปนสวนสําคัญของการกํากับ สอบทาน และตรวจวัดกิจกรรมการ 
ตรวจสอบภายในเปนประจํา การติดตามประเมินผลอยางตอเน่ืองจะผนวกอยูในนโยบายและแนว 
ปฎิบัติทีใ่ชเปนประจําในการบริหารจัดการกิจกรรมการตรวจสอบภายใน โดยประกอบดวยกระบวนการ   
เคร่ืองมือ และสารสนเทศทีพิ่จารณาแลววาจําเปนตอการประเมินผลการปฏิบัตใิหสอดคลองตาม                   
คํานิยามของการตรวจสอบภายใน ประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐาน 

การสอบทานเปนระยะๆ คือการประเมินเพ่ือวัดผลกิจกรรมการตรวจสอบภายในวาสอดคลองกับคํา
นิยามการตรวจสอบภายใน ประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐาน 

ความรูดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เพียงพอ หมายถึง อยางนอยตองมีความเขาใจใน
องคประกอบทั้งหมดของกรอบโครงสรางการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในในระดับสากล (IPPF) 

1312 – การประเมินจากภายนอกองคกร 

การประเมินจากภายนอกองคกรตองจัดใหมีขึ้นอยางนอยทุก 5 ปตอคร้ัง โดยผูสอบทานหรือคณะ
ผูสอบทานจากภายนอกองคกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเปนอิสระ นอกจากน้ีหัวหนาผูบริหาร
งานตรวจสอบตองหารือกับคณะกรรมการในเรื่องดังตอไปน้ี: 

• ความจําเปนในการเพิ่มความถี่ของการประเมินจากภายนอก และ 

• คุณสมบัติและความเปนอิสระของผูสอบทานหรือคณะผูสอบทานจากภายนอก ตลอดจนความ
ขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น  

บทตีความ :    

ผูสอบทานหรือคณะผูสอบทานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมควรแสดงใหเห็นถึงความสามารถในสองดาน 
ไดแก การปฏิบัติงานวชิาชพีตรวจสอบภายใน และกระบวนการประเมินจากภายนอกองคกร โดย
ความสามารถดังกลาวสามารถแสดงใหเห็นไดจากการผสมผสานระหวางประสบการณการทํางานจริง
และการเรียนรูทางทฤษฎี ทั้งน้ีประสบการณที่ไดรับจากองคกรที่มีลักษณะใกลเคียงกันในดานของ
ขนาด ความซับซอนขององคกร สวนงาน ประเภทอุตสาหกรรม หรือประเด็นดานเทคนิคยอมมีคณุคา
กวาประสบการณจากองคกรอ่ืนที่ไมคลายคลึงกัน นอกจากนี้ สมาชิกแตละคนของคณะผูสอบทานไม
จําเปนตองมีความสามารถครบถวนทุกดาน แตคณะผูสอบทานทั้งทีมควรมีคุณสมบตัิที่เหมาะสม โดย
หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบจะเปนผูใชวิจารณญาณดานวิชาชีพ เพ่ือประเมินวาผูสอบทาน หรือคณะ
ผูสอบทานมีคณุสมบัติที่เหมาะสมหรือไม  
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ความเปนอิสระของผูสอบทานหรือคณะผูสอบทาน หมายถึง การไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ใดๆ ไมวาจะเกิดขึ้นจริงหรือดูเหมือนวาจะเปนจริง รวมถึงการไมเปนสวนหนึ่ง หรือการไมอยูภายใต
การควบคุมขององคกรที่กิจกรรมการตรวจสอบภายในนั้นสังกัดอยู 

1320 – การรายงานผลของโครงการประกันและปรบัปรุงคุณภาพ 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบตองสื่อสารผลของโครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพตอผูบริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการ  

บทตีความ : 

รูปแบบ เน้ือหาและความถี่ของการสื่อสารผลของโครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพ เกิดจากการ
หารือรวมกับผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการ และจากการพิจารณาถึงหนาที่รับผิดชอบของกิจกรรม
การตรวจสอบภายในและหัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบตามที่กําหนดไวในกฎบัตรงานตรวจสอบ
ภายใน  เพ่ือเปนการแสดงถึงความสอดคลองกับคํานิยามของการตรวจสอบภายใน ประมวล
จรรยาบรรณ และมาตรฐาน เม่ือการประเมินจากภายนอกองคกรและการประเมินจากภายในเปน        
ระยะๆ เสร็จสิ้นลงจะตองมีการส่ือสารผลการประเมิน  และผลของการประเมินอยางตอเน่ืองตองสื่อสาร
อยางนอยปละครั้ง    ผลการประเมินโดยผูสอบทานหรือคณะผูสอบทานขึ้นอยูกับระดับของความ
สอดคลอง 

1321 – การใชขอความ "สอดคลองตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน" 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ สามารถระบุวากิจกรรมการตรวจสอบภายในสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  ก็ตอเม่ือผลการประเมินของโครงการ
ประกันและปรับปรุงคุณภาพสนับสนุนกับขอความดังกลาวจริง  

บทตีความ : 

กิจกรรมการตรวจสอบภายในสอดคลองกับมาตรฐานเม่ือกิจกรรมดังกลาวบรรลุผลตามที่ระบุไวในคํา
นิยามของการตรวจสอบภายใน ประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐาน ผลของโครงการประกันและ
ปรับปรุงคุณภาพรวมถึงผลของการประเมินจากภายในและภายนอกองคกร กิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในทั้งหมดจะตองมีผลการประเมินจากภายในองคกร และกิจกรรมการตรวจสอบภายในควรจัดใหมี
ผลการประเมินจากภายนอกอยางนอยทุก 5 ป 
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1322 – การเปดเผยขอมูลการไมปฏิบัติตามมาตรฐาน 

เม่ือการปฏิบัติไมสอดคลองกับคํานิยามของการตรวจสอบภายใน ประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐาน 
สงผลกระทบตอขอบเขตหรือการดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายใน หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ
ตองเปดเผยถึงการปฏิบัติที่ไมสอดคลองและผลกระทบที่เกิดขึ้นตอผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการ 
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มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน (Performance Standards)  

2000 – การบริหารกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบตองบริหารกิจกรรมการตรวจสอบภายในอยางมีประสิทธิผล เพ่ือใหเกิด
ความม่ันใจวาการตรวจสอบภายในเปนการเพ่ิมคุณคาใหแกองคกร 

บทตีความ: 

การบริหารกิจกรรมการตรวจสอบภายในจะเปนไปอยางมีประสิทธิผลก็ตอเม่ือ: 

• ผลของกิจกรรมการตรวจสอบภายในบรรลุตามวตัถุประสงคและความรับผิดชอบตามที่ระบุไว
ในกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน 

• กิจกรรมการตรวจสอบภายในสอดคลองกับคํานิยามของการตรวจสอบภายในและมาตรฐาน 
และ 

• บุคคลที่มีสวนในกิจกรรมการตรวจสอบภายในแสดงใหเห็นวามีการปฏิบัตทิี่สอดคลองกับ
ประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐาน 

กิจกรรมการตรวจสอบภายในเพิ่มคุณคาใหแกองคกร (และผูมีสวนไดเสีย) เม่ือกิจกรรมการตรวจสอบ
ดังกลาวมีความเที่ยงธรรมและสามารถใหความเชื่อม่ันในเรื่องที่เก่ียวของ และมีสวนสนับสนุนความมี
ประสิทธผิลและประสทิธิภาพของกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม 

2010 – การวางแผน 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบตองจัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยง เพ่ือกําหนดลําดับ
ความสําคัญของกิจกรรมการตรวจสอบภายในใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกร 

บทตีความ : 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบมีหนาที่ในการจัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยง หัวหนาผู
บริหารงานตรวจสอบตองนํากรอบการบริหารจัดการความเส่ียงขององคกรมาพิจารณา รวมถึงนําระดับ
ความเส่ียงที่ยอมรับไดในแตละกิจกรรม หรือสวนงานตางๆในองคกร ซ่ึงถูกกําหนดโดยฝายบริหารมา
ประกอบการพิจารณาดวย  หากองคกรไมมีการจัดทํากรอบความเสี่ยงไว หัวหนาผูบริหารงาน
ตรวจสอบสามารถใชดุลยพินิจสวนบุคคลในการระบุความเสี่ยง หลังจากที่ไดหารือรวมกับผูบริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการแลว 
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2010. A1 – แผนภารกิจของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ตองจัดทําอยางนอยปละครั้งโดยใช
ขอมูลที่รวบรวมไดจากการประเมินความเสี่ยง และตองนําขอมูลขาวสารจากผูบริหารระดับสูง
และคณะกรรมการมาใชประกอบการพิจารณาในการทําแผนดวย 

 2010.A2 – หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบตองระบุ และพิจารณาความคาดหวังของผูบริหาร
ระดับสูง คณะกรรมการ และผูมีสวนไดเสียขององคกรที่มีตอความเห็นของการตรวจสอบ
ภายในและขอสรุปอ่ืนๆ  

2010. C1 – ในการพิจารณารับงานใหคําปรึกษา หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรพิจารณา
ถึงโอกาสที่จะกอใหเกิดการปรับปรุงเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง การเพ่ิมคุณคา และการ
ปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร และตองรวมภารกิจที่รับไวลงในแผนงานตรวจสอบดวย 

2020 – การสื่อสารและอนมัุติแผนงานตรวจสอบ 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบตองสื่อสารแผนกิจกรรมการตรวจสอบภายในและทรัพยากรท่ีจําเปนตอง
ใช ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแผนระหวางกาลท่ีมีนัยสําคัญตอผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการเพื่อ
สอบทานและอนุมัติ หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบตองสื่อสารถึงผลกระทบของขอจํากัดของทรัพยากร
ที่จะมีตอแผนงานดวย 

2030 –การบริหารทรัพยากร 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบตองม่ันใจวาทรัพยากรสําหรับงานตรวจสอบมีความเหมาะสม เพียงพอ
และสามารถนํามาใชอยางมีประสิทธิผลเพ่ือใหบรรลุตามแผนงานที่ไดรับอนุมัติ 

บทตีความ : 

ความเหมาะสม หมายถึง การผสมผสานระหวางความรู ทักษะ และความสามารถดานตางๆ ที่จําเปน
ตอการปฏิบัติตามแผนงาน ความเพียงพอ หมายถึง ปริมาณของทรัพยากรที่จําเปนตอการบรรลุ
แผนงาน การนําทรัพยากรไปใชอยางมีประสิทธิผล จะเกิดขึ้นไดเม่ือมีการนําไปใชในแนวทางที่ทําให
บรรลุผลสําเร็จตามแผนงานที่ไดรับอนุมัติไดอยางคุมคาสูงสุด 

2040 - นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบตองกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบตัิงานใหชัดเจนเพ่ือเปนแนวทาง
สําหรับกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 
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บทตีความ :  

รูปแบบและเนื้อหาของนโยบายและวธิกีารปฏิบัติงานขึ้นอยูกับขนาดและโครงสรางของกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในและความซับซอนของงาน 

2050 – การประสานงาน 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรแลกเปลี่ยนสารสนเทศและประสานงานกับผูใหบริการดานการให
ความเช่ือม่ันและใหคําปรึกษาทั้งจากภายในและภายนอกองคกรเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาขอบเขตงาน
ที่ตรวจสอบน้ันครอบคลุมเรื่องที่สําคัญอยางเหมาะสมแลวและเพื่อลดการปฏิบัติงานที่ซํ้าซอนกัน 

2060 – การรายงานตอผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการ 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบตองรายงานตอผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการเปนระยะๆ เก่ียวกับ
วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนผลการดําเนินงานตามแผนงานของกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายใน   รายงานดังกลาวตองระบุถึงประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมที่มีนัยสําคัญ รวมถึง
ความเส่ียงจากการทุจริต ประเด็นการกํากับดูแล และเรื่องอ่ืนๆ ที่ผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
ตองการทราบหรือรองขอ 

บทตีความ : 

ความถี่และเนื้อหาของการรายงานเปนผลจากการหารือรวมกับผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการ 
และขึ้นอยูกับความสําคัญของสารสนเทศที่ตองสื่อสาร และความเรงดวนของการปฎิบัติที่ผูบริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการตองดําเนินการตอ 

2070 – ผูใหบริการจากภายนอกองคกรและความรับผิดชอบขององคกรตอการตรวจสอบ
ภายใน  

กรณีที่การตรวจสอบภายในดําเนินการโดยผูใหบริการจากภายนอกองคกร ผูใหบริการจากภายนอก
ตองทําใหองคกรตระหนักวา องคกรยังคงมีหนาที่รับผิดชอบในการดํารงไวซ่ึงกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิผล 

บทตีความ: 

ความรับผิดชอบขององคกรสามารถแสดงใหเห็นไดจากโครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพ ซ่ึง
ประเมินความสอดคลองของการปฏิบัติตามคํานิยามของการตรวจสอบภายใน ประมวลจรรยาบรรณ 
และมาตรฐาน 
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2100 – ลักษณะของงาน 

กิจกรรมการตรวจสอบภายในตองสามารถประเมินและชวยสนับสนุนใหมีการปรับปรุงกระบวนการ
กํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม โดยใชวิธีการที่เปนระบบและเปนระเบียบ 

2110 -  การกํากับดูแล 

กิจกรรมการตรวจสอบภายในตองประเมินและใหคําแนะนําที่เหมาะสมสําหรับการปรับปรุงกระบวนการ
กํากับดูแล เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตาง ๆ ดังน้ี  

• เพ่ือเสริมสรางความมีจริยธรรมและคุณคาที่เหมาะสมภายในองคกร 

• เพ่ือใหม่ันใจวาการบริหารการดําเนินงานขององคกรมีประสิทธิผล และผูปฏิบัติงานมีความ
รับผิดชอบในผลของงาน 

• เพ่ือสื่อสารสารสนเทศของความเสี่ยงและการควบคุมไปยังสวนงานตาง ๆ ที่เหมาะสมภายใน
องคกร และ 

• เพ่ือประสานงานและสื่อสารสารสนเทศระหวางคณะกรรมการ ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน 
และผูบริหารขององคกร  

2110.A1 -  กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ตองประเมินการออกแบบ การนําไปปฏิบัติและ
ความมีประสิทธิผลของกิจกรรม โครงการ และวัตถุประสงคที่เก่ียวของกับจริยธรรมขององคกร
ได  

2110.A2 -  กิจกรรมการตรวจสอบภายในตองประเมินวาการกํากับดูแลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคกรสนับสนุนวัตถุประสงคและกลยุทธขององคกรไดหรือไม  

2120 – การบริหารความเส่ียง 

กิจกรรมการตรวจสอบภายในตองประเมินความมีประสิทธิผลและมีสวนชวยในการปรับปรุง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง  

บทตีความ : 

การพิจารณาวากระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลหรือไมน้ัน เปนดุลยพินิจจากผลการ
ประเมินของผูตรวจสอบภายในวา 

• วัตถุประสงคขององคกรสนับสนุนและเปนไปในทิศทางเดียวกับพันธกิจขององคกร 
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• มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ 

• แนวทางในการตอบสนองตอความเสี่ยงที่เลือกใชเหมาะสม โดยเปนไปในทิศทางเดียวกับระดับ
ความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได และ 

• สารสนเทศของความเสี่ยงที่เก่ียวของตองไดรับการตรวจพบและสื่อสารทั่วทั้งองคกรอยาง
ทันเวลา จะชวยใหพนักงาน ผูบริหาร และคณะกรรมการ นํามาใชในการปฏิบัติหนาที่ได  

กิจกรรมการตรวจสอบภายในอาจรวบรวมสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการประเมินดังกลาวระหวางการ
ปฏิบัติภารกิจในหลายๆ ภารกิจ  เม่ือนําผลการปฏิบัติภารกิจตางๆมาพิจารณาเขาดวยกันจะทําใหเกิด
ความเขาใจในกระบวนการและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงขององคกร 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงไดรับการติดตามประเมินผลโดยฝายบริหารอยางตอเน่ือง หรือโดยการ
ประเมินแยกตางหาก หรือทั้ง 2 แบบ  

2120.A1 – กิจกรรมการตรวจสอบภายในตองประเมินความเสี่ยงขององคกรที่เก่ียวกับ 
การกํากับดูแล การดําเนินงาน และระบบสารสนเทศขององคกรในเรื่องตอไปน้ี 

• ความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือไดของสารสนเทศทางการเงินและ 
สารสนเทศการดําเนินงาน 

• ความมีประสทิธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและแผนงาน  
     (Programs) 

• การดูแลรักษาทรัพยสิน และ 

• การปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบขอบังคบั นโยบาย วธิีการปฏิบตัิงาน  
     (Procedures) และสัญญา 

2120.A2 – กิจกรรมการตรวจสอบภายในตองประเมินโอกาสของการเกิดทุจริต และวธิีการใน
การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตในองคกร  

2120.C1 – ระหวางปฏิบัติภารกิจการใหคําปรึกษา ผูตรวจสอบภายในตองระบุความเสี่ยงที่
เก่ียวของกับวัตถุประสงคของภารกิจและตองตระหนักถึงการมีอยูของความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่มี
นัยสําคัญ 

2120.C2 – ผูตรวจสอบภายใน ตองผสมผสานและนําความรูในเรื่องของความเสี่ยง ที่ไดมาจาก
การใหบริการใหคําปรึกษาไปใชในการประเมินผลของกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง
ขององคกร 
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2120.C3 – การใหความชวยเหลือฝายบริหารในการจัดใหมีหรือปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง ผูตรวจสอบภายในตองย้ําเตือนวา การบริหารความเสี่ยงเปนหนาที่รับผิดชอบ
ตามปกติของฝายบริหาร 

2130 – การควบคุม 

กิจกรรมการตรวจสอบภายในตองชวยใหองคกรคงไวซ่ึงการควบคุมที่มีประสิทธิผล โดยการประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุม และสนับสนุนใหมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

2130.A1 – กิจกรรมการตรวจสอบภายในตองทําการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล
ของการควบคุม เพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงภายใตการกํากับดูแล  การดําเนินงาน และระบบ
สารสนเทศขององคกร ในเรื่องดังตอไปน้ี 

• ความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงินและขอมูลการ 
     ดําเนินงาน 

• ความมีประสทิธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและแผนงาน  
     (Programs) 

• การดูแลรักษาทรัพยสิน และ 

• การปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบขอบังคบั นโยบาย วธิีการปฎิบตัิงาน   
     (Procedures) และสัญญา 

2130. C1 – ผูตรวจสอบภายในตองผสมผสานและนําความรูในเรื่องของการควบคุมที่ไดมาจาก
การใหบริการใหคําปรึกษาไปใชในการประเมินกระบวนการควบคุมขององคกร 

2200 – การวางแผนภารกิจ 

ผูตรวจสอบภายในตองจัดทําและบันทึกแผนของแตละภารกิจที่รับผิดชอบ รวมถึง วัตถปุระสงค 
ขอบเขต เวลาที่ใชและการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือภารกิจน้ันๆ 

2201 – ขอพิจารณาในการวางแผน 

ในการวางแผนภารกิจ ผูตรวจสอบภายในตองคํานึงถึง 

• วัตถุประสงคของกิจกรรมที่จะสอบทานและวธิีการที่จะใชในการควบคุมผลการดําเนินงาน 
          ของกิจกรรมน้ัน 

• ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญของกิจกรรม วัตถปุระสงค ทรัพยากร และการดําเนินงาน  
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     ตลอดจนวิธีการที่จะใชในการจัดการกับผลกระทบที่เกิดจากความเส่ียงใหอยูในระดับที ่

•      ยอมรับไดความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุม 

     ของกิจกรรมน้ันเม่ือเปรียบเทียบกับกรอบปฏิบัติหรือแบบจําลองการควบคุมทีเ่ก่ียวของ    
               และ 

• โอกาสที่จะปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมสําหรับกิจกรรมน้ัน     
     อยางมีนัยสําคัญ 

2201.A1 – ในการวางแผนภารกิจที่เปนการใหบริการแกองคกรภายนอก ผูตรวจสอบภายใน
ตองทําความเขาใจกับผูรับบริการเปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับวัตถุประสงค ขอบเขต ความ
รับผิดชอบ และความคาดหวังอ่ืนๆ ของผูรับบริการ รวมทั้งขอจํากัดในการเผยแพรผลงานและ
การเขาถึงเอกสารขอมูลที่เก่ียวของกับภารกิจ 

2201.C1 – ในภารกิจใหคําปรึกษา ผูตรวจสอบภายในตองทําความเขาใจกับผูรับบริการ
เก่ียวกับวัตถุประสงค ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความคาดหวังอ่ืนๆ ของผูรับบริการ ใน
กรณีที่เปนเรื่องที่สําคัญ ตองบันทึกเร่ืองที่ทําความเขาใจไวเปนลายลักษณอักษร 

2210 – วัตถุประสงคของภารกิจ 

ในแตละภารกิจตองมีการกําหนดวัตถุประสงคไว 

2210.A1 – ผูตรวจสอบภายในตองทําการประเมินความเสี่ยงเบื้องตนที่เก่ียวของกับกิจกรรมที่
ตรวจสอบ วัตถุประสงคของภารกิจตองสะทอนใหเห็นผลการประเมินความเสี่ยง 

2210.A2 –การกําหนดวัตถุประสงคของภารกิจ ผูตรวจสอบภายในตองคํานึงถึงความเปนไปได
ที่จะเกิดขอผิดพลาด การทุจริต การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่มี
นัยสําคัญ 

2210.A3 – หลักเกณฑที่เพียงพอเปนสิ่งจําเปนตอการประเมินระบบการควบคุม ผูตรวจสอบ
ภายในตองม่ันใจวาขอบเขตที่ฝายบริหารใชในการกําหนดหลักเกณฑเพ่ือชี้วามีการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายหรือไมน้ันมีความเพียงพอ หากเพียงพอแลว ผูตรวจสอบภายใน
ตองใชหลักเกณฑเดียวกันนั้นในการประเมินผล หากยังไมเพียงพอ ผูตรวจสอบภายในตอง
รวมมือกับฝายบริหารเพ่ือพัฒนาหลักเกณฑการประเมินที่เหมาะสม 

2210.C1 – วตัถุประสงคของการบริการใหคําปรึกษาตองระบุถึงกระบวนการกํากับดูแล การ
บริหารความเสี่ยง และการควบคุม ในขอบเขตทีต่กลงรวมกับผูรับบริการ 
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2210.C2 – วัตถุประสงคของการบริการใหคําปรึกษาตองสอดคลองกับคุณคา กลยุทธ และ
วัตถุประสงคขององคกร 

2220 – ขอบเขตของภารกิจ 

ขอบเขตของภารกิจตองกําหนดใหเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจที่กําหนดไว 

2220.A1 – ขอบเขตของภารกิจตองครอบคลุมการพิจารณาสิ่งตางๆ ที่เก่ียวของ ไดแก 
ระบบงาน  การบันทึกขอมูล บุคลากร และทรัพยสินที่มีตัวตน รวมถึงสวนที่อยูในความ
ควบคุมดูแลของบุคคลที่สาม 

2220.A2 – ในระหวางภารกิจการใหความเชื่อม่ัน หากผูรับบริการตองการคําปรึกษาในเรื่องทีมี่
นัยสําคัญ ผูตรวจสอบภายในควรทําความเขาใจกับผูรับบริการเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความคาดหวังอ่ืนๆ ของผูรับบริการ และในการ
สื่อสารผลของการบริการใหคําปรึกษา ผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติตามมาตรฐานในเรื่องการ
บริการใหคําปรึกษา 

2220.C1 – ในการบริการใหคําปรึกษา ผูตรวจสอบภายในตองม่ันใจวาไดกําหนดขอบเขตของ
ภารกิจไวเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงคที่ไดตกลงไว  ในระหวางดําเนินการ หากมีขอจํากัด
ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามขอบเขตที่กําหนดไวได ผูตรวจสอบภายในควรหารือกับผูรับบริการ
ถึงขอจํากัดดังกลาวเพ่ือพิจารณาวาควรจะดําเนินภารกิจตอไปหรือไม 

2220.C2  – ในระหวางการบริการใหคําปรึกษา ผูตรวจสอบภายในตองระบุถึงการควบคุมที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคของภารกิจ และพึงระมัดระวังตอประเด็นการควบคุมทีมี่นัยสําคัญ 

 

2230 – การจัดสรรทรัพยากรสําหรับภารกิจ 

ผูตรวจสอบภายในตองกําหนดทรัพยากรใหเหมาะสมและเพียงพอเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจ 
ตามลักษณะและความยากงายของภารกิจตลอดจนขอจํากัดในเรื่องเวลาและทรัพยากรที่มีอยู 

2240 – แผนการปฏิบัติงานตามภารกิจ  

ผูตรวจสอบภายในตองพัฒนาและบันทึกแผนการปฏิบัติงานที่จะทําใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงคที่ 
กําหนดไว  
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2240.A1 – แผนการปฏิบัติงานตองรวมถึงวิธีการที่ใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และบันทึก
สารสนเทศระหวางการปฏิบัติงาน  แผนการปฏิบัติงานดังกลาวตองไดรับการอนุมัติกอนนําไป
ปฏิบัติ และหากมีการเปลี่ยนแปลง ตองดําเนินการขออนุมัติโดยทันที 

2240.C1 – แผนการปฏิบัติงานใหคําปรึกษาอาจมีรูปแบบและสาระที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
ลักษณะของงานนั้นๆ 

2300 – การปฏิบัติภารกิจ 

ผูตรวจสอบภายในตองระบุ วิเคราะห ประเมิน และรวบรวมสารสนเทศใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

2310 – การระบุสารสนเทศ 

ผูตรวจสอบภายในตองระบุและรวบรวมสารสนเทศที่เพียงพอ นาเชื่อถือ มีความเก่ียวของ และเปน 
ประโยชนตอการปฏิบัติภารกิจ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

บทตีความ: 

สารสนเทศที่เพียงพอคือสิ่งที่เปนความจริง มีความเพียงพอ และสามารถโนมนาวบุคคลที่สุขุมรอบคอบ
ใหเห็นตรงกับผูตรวจสอบ สารสนเทศที่นาเชื่อถือคือสิ่งที่ไดจากการใชเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม 
สารสนเทศที่เก่ียวของสามารถสนับสนุนขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการปฏิบัติภารกิจซ่ึงสอดคลอง
กับวตัถุประสงคของการตรวจสอบ สารสนเทศทีเ่ปนประโยชนชวยใหองคกรบรรลเุปาหมาย 

2320 – การวิเคราะหและประเมินผล 

ขอสรุปและผลการปฏิบัติภารกิจของผูตรวจสอบภายในตองอยูบนพ้ืนฐานของการวิเคราะหและการ
ประเมินผลที่เหมาะสม 

2330 – การจัดทําและรวบรวมสารสนเทศ (Documenting Information) 

ผูตรวจสอบภายในตองจัดทําและรวบรวมสารสนเทศที่เก่ียวของเพ่ือสนับสนุนขอสรุปและผลการปฏิบัติ 
ภารกิจ 

2330.A1 – หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบตองควบคุมการเขาถึงบันทึกและขอมูลที่ไดจากการ
ปฏิบัติภารกิจ  และการเผยแพรขอมูลใหแกบุคคลภายนอกตองไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารระดับสูงและ/หรือที่ปรึกษาทางกฎหมายกอนตามความเหมาะสม 
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2330.A2 – หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบตองกําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาบันทึกและ
ขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติภารกิจ ไมวาขอมูลจะถูกเก็บรักษาอยูในสื่อรูปแบบใดก็ตาม 
ระยะเวลาในการเก็บรักษาตองสอดคลองกับขอกําหนดขององคกรและทางการ หรือความ
จําเปนอ่ืนๆ 

2330.C1 – หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบตองกําหนดนโยบายในการเก็บและรักษาขอมูลที่ได
จากการปฏิบัติภารกิจใหคําปรึกษา รวมถึงนโยบายในการเผยแพรตอบุคคลภายในและ
ภายนอกองคกร  นโยบายดังกลาวตองสอดคลองกับขอกําหนดขององคกรและทางการ หรือ
ความจําเปนอ่ืนๆ 

2340 – การกํากับดูแลการปฏิบัติภารกิจ 

ตองมีการกํากับดูแลการปฏิบัติภารกิจที่เหมาะสมเพื่อใหม่ันใจวาภารกิจไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่ 
กําหนดไว ผลงานมีคุณภาพ และผูปฏิบัติภารกิจมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

บทตีความ : 

ขอบเขตของการกํากับดูแลที่จําเปนขึ้นอยูกับความเชี่ยวชาญและประสบการณของผูตรวจสอบภายใน 
และความซับซอนของภารกิจ หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบมีหนาที่ในการกํากับดูแลการปฏบิัติภารกิจ
โดยรวม ไมวาจะเปนภารกิจที่ปฏิบตัิโดย หรือปฏิบัติเพ่ือกิจกรรมการตรวจสอบภายใน แตอาจ
มอบหมายใหเจาหนาที่ในหนวยงานตรวจสอบที่มีประสบการณเหมาะสมเปนผูดําเนินการสอบทาน 
โดยหลักฐานของการกาํกับดูแลการปฏิบตัิภารกิจตองไดรับการรวบรวมและเกบ็รักษาไว 

2400 – การสื่อสารผลการปฏิบัติภารกิจ 

ผูตรวจสอบภายในตองสื่อสารผลของการปฏิบัติภารกิจ 

2410 – เกณฑของการสื่อสารผลการปฏิบัติภารกิจ 

การส่ือสารผลการปฏิบัติภารกิจตองรวมถึงวัตถุประสงคและขอบเขตของภารกิจ ตลอดจนขอสรุป 
ขอเสนอแนะ และแผนการปฏิบัติ 

2410.A1 –  ผูตรวจสอบภายในตองใหความเห็นและ/หรือขอสรุปตามความเหมาะสมใน
รายงานผลการปฏิบัติภารกิจ ซ่ึงความเห็นหรือขอสรุปดังกลาวตองพิจารณาถึงความคาดหวัง
ของผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการ และผูมีสวนไดเสียขององคกร  นอกจากน้ี  ตองมี
สารสนเทศที่เพียงพอ นาเชื่อถือ มีความเก่ียวของ และเปนประโยชนเพ่ือสนับสนุนความเห็น
หรือขอสรุปดังกลาว 
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บทตีความ: 

การใหความเห็นในระดับภารกิจอาจเปนการจัดลําดับความสําคัญ การสรุปประเด็น หรือการอธิบาย
เก่ียวกับผลการปฏิบัติภารกิจ ซ่ึงอาจเก่ียวของกับการควบคุมที่เฉพาะเจาะจงที่มีอยูในกระบวนการ 
ความเสี่ยง หรือหนวยธุรกิจ  ดังน้ันการเสนอความเห็นจึงควรพิจารณาถึงผลของภารกิจและความมี
นัยสําคัญ 

2410.A2 –ผูตรวจสอบภายในควรรายงานผลงานที่นาพอใจของผูรับการตรวจในรายงานผล
การปฏิบัติภารกิจดวย 

2410.A3 – เม่ือมีการเผยแพรผลการตรวจสอบตอบุคคลภายนอกองคกร ตองระบุขอจํากัดใน
การเผยแพรและการนําผลการตรวจสอบไปใชตอ 

2410.C1 – การสื่อสารถึงความคืบหนาและผลของภารกิจใหคําปรึกษาอาจมีรูปแบบและสาระ
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะของแตละงานและความตองการของผูรับคําปรึกษา 

2420 – คุณภาพของการสื่อสาร  

การสื่อสารผลการปฏิบัติภารกิจตองมีความถูกตอง เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม สรางสรรค ครบถวน และ
ทันกาล 

บทตีความ : 

การส่ือสารผลการปฏิบัติภารกิจที่ถูกตอง ตองปราศจากขอผิดพลาด และการบิดเบอืน และ
ตรงไปตรงมาตามขอเท็จจรงิ การส่ือสารที่เที่ยงธรรมตองยุติธรรม ไมอคติ ไมลําเอียง และเปนผลมา
จากการประเมินขอเท็จจริงและเหตุแวดลอมทั้งหมดอยางยุติธรรมและสมดุล การส่ือสารที่ชัดเจน คือ 
การส่ือสารที่เขาใจงาย และเปนเหตุเปนผล หลีกเลีย่งการใชคําศัพทเทคนิคที่ไมจําเปน และกลาวถึง
สารสนเทศทีส่ําคัญและเกีย่วของไวอยางครบถวน การส่ือสารที่กระชับ คือ การส่ือสารที่ตรงประเด็น 
ปราศจากความเยิ่นเยอ ถอยคําซํ้าซอน และรายละเอียดปลีกยอยทีไ่มจําเปน การส่ือสารที่สรางสรรตอง
สรางประโยชนใหกับผูรับการตรวจและองคกร อันนําไปสูการปรับปรุงในสวนที่จําเปน การส่ือสารที่
สมบูรณตองนําเสนอใจความสําคัญตอผูอานโดยครบถวน ซ่ึงรวมถึงสารสนเทศสําคัญทั้งหมดที่
เก่ียวของ ขอสังเกตตางๆทีส่นับสนุนขอเสนอแนะ และขอสรุป การส่ือสารที่ทันเวลา คือการสื่อสารที่ถูก
กาละเทศะ เหมาะสมตามความสําคัญของประเด็น โดยเปดโอกาสใหฝายบริหารไดดําเนินการแกไขได
อยางเหมาะสม  
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2421 – ขอผิดพลาดและสิ่งที่ถูกละเลย 

กรณีที่รายงานผลการปฎิบตัิภารกิจที่ไดสงไปใหผูเก่ียวของมีขอผิดพลาดหรือมีการละเลยในประเด็นที่
สําคัญ หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรสื่อสารสารสนเทศทีถู่กตองไปยังผูที่เคยไดรับรายงานทุกราย 

2430 – การใชขอความ  “การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน” 

ผูตรวจสอบภายในสามารถรายงานวา การปฏิบัติภารกิจ “ดําเนินไปอยางสอดคลองกับมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน” ได ในกรณีที่ผลการประเมนิของโครงการประกันและปรับปรุง
คุณภาพชวยสนับสนุนตามขอความนั้น  

2431 – การเปดเผยกรณีปฏิบัติไมสอดคลองตามมาตรฐาน 

กรณีปฏิบัติไมสอดคลองตามคํานิยามของการตรวจสอบภายใน ประมวลจรรยาบรรณ หรือมาตรฐาน มี
ผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจใดๆ ตองมีการเปดเผยในรายงานผลการปฎิบัติภารกิจในเรื่องตอไปน้ี  

• หลักการ หรือ ประมวลจรรยาบรรณ หรือ มาตรฐาน ขอใดบางที่ไมสามารถปฏิบตัิให 
     สอดคลองไดครบถวน 

• เหตุผลที่ปฏิบตัิไมสอดคลองตามมาตรฐาน และ 

• ผลกระทบตอภารกิจจากการที่ปฏิบตัิไมสอดคลองตามมาตรฐาน และผลการปฏบิตัิ           
     ภารกิจน้ัน ๆ  

2440 – การเผยแพรผลการปฏิบัติภารกิจ 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ตองส่ือสารผลการปฏิบัติภารกิจใหแกบุคคลท่ีเกี่ยวของตามความเหมาะสม 

บทตีความ :  

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย มีหนาที่สอบทาน และอนุมัติรายงานผล
การปฏิบัติภารกิจการตรวจสอบ กอนนําออกเผยแพร รวมทั้งกําหนดผูที่จะไดรับรายงาน และวธิีการ
เผยแพรรายงาน 

2440.A1 –  หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบในการส่ือสารรายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบตอผูเก่ียวของที่สามารถทําใหเกิดความเชื่อม่ันวาผลการตรวจสอบน้ันจะไดรับการ
พิจารณาอยางเหมาะสม 
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2440.A2 – กอนการเสนอผลการตรวจสอบแกบุคคลภายนอกที่ไมใชโดยขอบังคับทาง
กฎหมายหรือคําสั่งของทางการ  หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบตอง 

• ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตอองคกร 

• ปรึกษากับฝายบริหารระดับสูงและ/หรือที่ปรึกษาทางดานกฎหมาย ตาม 
     ความเหมาะสม และ 

• ควบคุมการเผยแพรผลการตรวจสอบโดยระบุขอจํากัดการใชผลการ 
     ตรวจสอบ 

2440.C1 – หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบในการสื่อสารรายงานสรุปผลการ
ใหบริการใหคําปรึกษาตอผูรับบริการ 

2440.C2 – ระหวางใหบริการใหคําปรึกษา อาจมีการพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับการกํากับ
ดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม หากประเด็นนั้นๆ มีสาระสําคัญตอองคกร              
ผูตรวจสอบตองรายงานใหผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการทราบ 

2450 – การใหความเห็นในภาพรวม 

การใหความเห็นในภาพรวมตองพิจารณาความคาดหวังของผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการ และผูมี
สวนไดเสียขององคกร ทั้งน้ี ความเห็นดังกลาวตองมีสารสนเทศที่เพียงพอ นาเชื่อถือ มีความเก่ียวของ 
และเปนประโยชน เพ่ือสนับสนุนความเห็นโดยรวม 

บทตีความ: 

รายงาน จะระบุเก่ียวกับ 

• ขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมถึงระยะเวลาที่ครอบคลุมในการใหความเห็น 

• ขอจํากัดของขอบเขต 

• การพิจารณาโครงการที่เก่ียวของทั้งหมด รวมถึงการใชผลงานของผูปฏิบัติงาน / ที่ปรึกษาอ่ืน 

• กรอบความเสี่ยงหรือการควบคุม หรือเกณฑอ่ืนๆ ที่เปนพ้ืนฐานการใหความเห็นโดยรวม และ 

• ความเห็นโดยรวม การใชดุลยพินิจ หรือ ขอสรุปที่ยุติ 

ทั้งน้ี ตองชี้แจงสาเหตุของความเห็นโดยรวมที่ไมนาพอใจในรายงานดังกลาว 
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2500 – การติดตามผล 

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบตองสรางและรักษาไวซ่ึงระบบการติดตามการไมปฏิบัติตามผลการ
ปฏิบัติภารกิจที่ไดสื่อสารตอฝายบริหารแลว 

2500.A1 – หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบตองจัดใหมีกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ 
เพ่ือใหม่ันใจวาฝายบริหารไดนําขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไขนั้นไปปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงไดยอมรับความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตาม 

2500.C1 – หนวยงานตรวจสอบตองมีการติดตามการไมปฏิบัติตามผลของภารกิจการให
คําปรึกษาตามขอบเขตที่ไดตกลงไวกับผูรับบริการ 

2600 – ขอยุติการยอมรับความเสี่ยงของผูบริหารระดับสูง 

เม่ือหัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบมีความเห็นวาความเสี่ยงที่เหลืออยูที่ผูบริหารระดับสูงยอมรับน้ัน
อาจจะไมอยูในระดับที่องคกรจะยอมรับได หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบตองหารือกับผูบริหาร
ระดับสูง หากยังไมสามารถหาขอยุติไดหัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบตองเสนอตอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาหาขอยุติ 
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ภาคศัพท  

(Glossary) 

 

การเพิ่มคุณคา - Add Value: กิจกรรมการตรวจสอบภายในเพิ่มคุณคาแกองคกร (และผูมีสวนไดเสีย) 
เม่ือกิจกรรมการตรวจสอบดังกลาวมีความเที่ยงธรรม สามารถใหความเชื่อม่ันในเรื่องที่เก่ียวของ และมี
สวนสนับสนุนความมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพของกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุม 

การควบคุมอยางพอเพียง – Adequate Control : การที่ฝายบริหารมีการวางแผนและจัดวางระบบ
ภายในองคกรในลักษณะที่สามารถใหความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวาไดมีการบริหารความเสี่ยงของ
องคกรอยางมีประสิทธิผลและทําใหองคกรบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ 

การบริการใหความเชื่อม่ัน – Assurance Services : การตรวจสอบหลักฐานอยางเที่ยงธรรมเพ่ือให
ไดมาซ่ึงการประเมินอยางเปนอิสระในกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ขององคกร เชน การใหความเชื่อม่ันทางดานการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความ
ม่ันคงปลอดภัยของระบบตาง ๆ  และภารกิจการจัดทํา Due Diligence 

คณะกรรมการ – Board : คณะบุคคลที่ทําหนาที่ในการกํากับดูแลองคกร เชนคณะกรรมการของ
องคกร (Board of Directors)  คณะกรรมการอํานวยการ (Supervisory Board)  หรือคณะบุคคลที่
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในงานบางดานขององคกร รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งหัวหนาผู
บริหารงานตรวจสอบมีหนาที่รายงานโดยตรง 

กฎบัตร – Charter : กฎบัตรของงานตรวจสอบภายในคือเอกสารที่เปนทางการ ซ่ึงกําหนด
วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน   กฎบัตรกําหนด
สถานะของกิจกรรมการตรวจสอบภายในในองคกร  ใหอํานาจในการเขาถึงขอมูลของกิจการ บุคลากร 
และทรัพยสินตางๆที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานตามภารกิจและการกําหนดขอบเขตของกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายใน  

หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ  - Chief Audit Executive :  หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ 
หมายถึง บุคคลที่มีตําแหนงงานอาวุโสซ่ึงรับผิดชอบการบริหารกิจกรรมการตรวจสอบภายในใหมี
ประสิทธิผล สอดคลองกับกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน และคํานิยามของการตรวจสอบภายใน 
ประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐาน  หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบหรือบุคคลที่ตองรายงานตอ
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หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรมีประกาศนียบัตรทางวิชาชีพและคุณสมบัติที่เหมาะสม  อยางไรก็
ตามชื่อตําแหนงสําหรับหัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบอาจแตกตางกันในแตละองคกร 

ประมวลจรรยาบรรณ – Code of Ethics : ประมวลจรรยาบรรณของสมาคมผูตรวจสอบภายในสากล 
(The Institute of Internal Auditors หรือ IIA) คือ หลักการ (Principles) ที่เก่ียวกับวิชาชีพและการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และหลักปฏิบัติ (Rules of Conduct) ซ่ึงบรรยายสิ่งที่ผูตรวจสอบภายใน
พึงประพฤติปฏิบัติ  ประมวลจรรยาบรรณสามารถนําไปปฏิบัติไดทั้งในระดับบุคคลและหนวยงานที่
ใหบริการตรวจสอบภายใน   จุดประสงคของประมวลจรรยาบรรณคือเพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมของ
จรรยาบรรณในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ – Compliance : การปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน วิธีการ
ปฏิบัติงาน  กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ สัญญา ตลอดจนขอกําหนดตาง ๆ  

ความขัดแยงทางผลประโยชน – Conflict of Interest : ความสัมพันธใดๆ ที่ทําใหองคกร ไมได
ประโยชนสูงสุดที่พึงไดรับ ความขัดแยงทางผลประโยชนน้ีอาจจะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความลําเอียง 
และไมสามารถปฏิบัติภาระหนาที่ไดอยางเที่ยงธรรม 

การบริการใหคําปรึกษา – Consulting Services : กิจกรรมการใหคําปรึกษา แนะนํา และบริการที่
เก่ียวเนื่องแกผูรับบริการ โดยลักษณะและขอบเขตของงานจะเปนไปตามขอตกลงที่ทําขึ้นรวมกันกับ
ผูรับบริการและมีจุดประสงคเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมขององคกร โดยไมเขาไปรวมรับผิดชอบในฐานะฝายบริหาร  ตัวอยางรวมถึงการให
คําปรึกษา คําแนะนํา การอํานวยความสะดวก และการฝกอบรม   

การควบคุม – Control : การกระทําใดๆ โดยฝายบริหาร คณะกรรมการ และกลุมบุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือ
บริหารความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว  โดยฝาย
บริหารมีการวางแผน จัดองคกร และอํานวยการดําเนินงานอยางเพียงพอที่จะเกิดความเชื่อม่ันอยาง
สมเหตุสมผลวาองคกรจะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 

สภาพแวดลอมของการควบคุม – Control Environment : ทัศนคติและการกระทําของ
คณะกรรมการและฝายบริหารในการใหความสําคัญกับการควบคุมภายในองคกร  สภาพแวดลอมของ
การควบคุมน้ีเปนรากฐานที่จะทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคขั้นตนของการวางระบบการควบคุม
ภายใน สภาพแวดลอมของการควบคุมมีองคประกอบดังน้ี 

• ความซ่ือสัตยสุจริตและความมีจริยธรรม 

• ปรัชญาและรปูแบบการบรหิารของฝายบริหาร 
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• โครงสรางขององคกร 

• การมอบหมายอํานาจและหนาที่รับผิดชอบ 

• นโยบายและการปฏิบัตทิางดานทรัพยากรบุคคล 

• ความสามารถในหนาที่ของบุคลากร 

กระบวนการควบคุม – Control Process : นโยบาย วิธีการปฏิบัติ และกิจกรรมตางๆ ของ 
องคกรซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกรอบโครงสรางการควบคุมที่ออกแบบมาเพื่อใหเกิดความเชื่อม่ันวาความ
เสี่ยงถูกจํากัดใหอยูในระดับที่ยอมรับไดภายใตกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

ภารกิจ – Engagement  : งานตรวจสอบภายในหรืองานการสอบทานที่ไดรับมอบหมายใหทําแตละ
งาน ตัวอยางเชน งานการตรวจสอบภายใน งานการสอบทานการประเมินการควบคุมดวยตนเอง 
(Control Self-Assessment หรือ CSA)  การสอบสวนการทุจริต  หรืองานบริการใหคําปรึกษา  ภารกิจ
อาจประกอบดวยหลาย ๆ งานหรือหลาย ๆ กิจกรรมที่ทําควบคูกันไปเพ่ือบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคเดียวกัน 

วัตถุประสงคของภารกิจ – Engagement Objectives : คําชี้แจงอยางกวาง ๆ ที่พัฒนาโดยผู
ตรวจสอบภายใน เพ่ือกําหนดเปาหมายที่คาดหวังวาภารกิจจะสัมฤทธิ์ผล  

แผนการปฏิบัติงานตามภารกิจ – Engagement Work Program : เอกสารแสดงรายละเอียดวิธีการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ ซ่ึงออกแบบเพื่อเปนแนวทางที่จะทําใหภารกิจเปนไปตามแผนที่วางไว 

ผูใหบริการจากภายนอก – External Service Provider : บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกองคกรที่มี
ความรู ทักษะ และประสบการณเฉพาะดาน  

การทุจริต – Fraud : การกระทําผิดกฎหมายของบุคคลหรือองคกรในลักษณะของการฉอฉลหลอกลวง 
ปกปด หรือใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ และเปนการกระทําที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการขมขูบังคับจาก
ผูอ่ืน เพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยสินเงินทองหรือบริการ เพ่ือเลี่ยงการจายเงินหรือใหบริการ หรือเพ่ือรักษา
ความไดเปรียบสวนตนหรือความไดเปรียบทางธุรกิจ  

การกํากับดูแล – Governance : การผสมผสานของกระบวนการและโครงสรางตางๆ ที่
คณะกรรมการนํามาใชเพ่ือบอกกลาว สั่งการ บริหาร และติดตาม กิจกรรมตางๆ ภายในองคกรเพ่ือให
บรรลตุามวัตถุประสงคขององคกร 

เหตุบั่นทอน – Impairments : เหตุการณหรือการกระทําที่สงผลใหการทํางานของบุคคลหรือของ 
องคกรขาดความเที่ยงธรรมและความเปนอิสระ  เหตุการณหรือการกระทําดังกลาวจะรวมถึงการกระทํา
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ที่มีการขัดแยงทางผลประโยชนสวนบุคคล การจํากัดขอบเขต การกีดกันการเขาถึงขอมูล บุคลากร และ
ทรัพยสิน  ตลอดจนการถูกจํากัดทรัพยากร (เงินทุนสนับสนุน) 

ความเปนอิสระ – Independence :  การเปนอิสระจากสภาวะที่เปนอุปสรรคตอความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือทําใหการตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ 

การควบคุมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ –  Information Technology Controls : การควบคุมที่
สนับสนุนการบริหารจัดการและการกํากับดูแลธุรกิจ โดยจัดใหมีการควบคุมที่โครงสรางพ้ืนฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ระบบงาน ขอมูล ระบบโครงสราง และบุคลากร  

การกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ –  Information Technology Governance : 
ประกอบดวยภาวะความเปนผูนํา โครงสรางขององคกร และกระบวนการที่สรางความม่ันใจวา 
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรสนับสนุนกลยุทธและวัตถุประสงคขององคกร 

กิจกรรมการตรวจสอบภายใน – Internal Audit Activity : แผนก หนวยงาน คณะที่ปรึกษา หรือ               
ผูปฏิบัติหนาที่ ที่ใหบริการใหความเชื่อม่ันและใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ เพ่ือเพ่ิม
คุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร กิจกรรมการตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลุ
เปาหมายดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุม อยางเปนระบบและเปนระเบียบ 

กรอบโครงสรางการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในระดับสากล – International 
Professional Practices Framework : กรอบงานซึ่งจัดวางแนวทางการปฏิบัติงานที่เผยแพรโดย 
สมาคมผูตรวจสอบภายในสากล (The IIA) แนวทางการปฏิบัติงานดังกลาวแบงออกเปน 2 ประเภท 
ไดแก (1) แนวทางที่บังคับใชงาน (Mandatory) และ (2) แนวทางที่สนับสนุนและแนะนําใหนําไปใชงาน 
(Strongly Recommended) 

ตอง –  Must : มาตรฐานนีใ้ชคําวา “ตอง” เพ่ือเนนถึงการบังคับใชโดยปราศจากเงื่อนไขยกเวนใดๆ 

ความเที่ยงธรรม – Objectivity : ทัศนคติอันปราศจากความเอนเอียงที่เอ้ือใหผูตรวจสอบภายใน
สามารถปฎิบัติงานตามภารกิจดวยความเชื่อม่ันในผลงานและไมมีการลดหยอนในคุณภาพของงาน    
ดุลยพินิจของผูตรวจสอบภายในในเรื่องที่เก่ียวของกับการตรวจสอบจะตองไมอยูภายใตการชักจูงหรือ
ชักนําจากผูอ่ืนหรือกิจกรรมอ่ืน 
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ความเสี่ยงที่เหลืออยู – Residual Risk : ความเสี่ยงที่คงเหลืออยูหลังจากที่ฝายบริหารไดดําเนินการ
ลดผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดเหตุการณไมพึงประสงค รวมถึงความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยูหลังจากที่
ไดมีกิจกรรมการควบคุมแลว  

ความเส่ียง – Risk : ความเปนไปไดที่จะเกิดเหตุการณที่เปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมายของ
องคกร ความเสี่ยงวัดไดจากผลกระทบที่ไดรับจากเหตุการณและโอกาสที่จะเกิดเหตุการณน้ัน 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได –  Risk Appetite : ระดับความเสีย่งที่องคกรพรอมยอมรับใหเกิดขึ้นได 

การบริหารความเส่ียง – Risk Management : กระบวนการในการระบุ ประเมิน บริหาร และควบคุม 
เหตุการณหรือสถานการณไมพึงประสงคที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือใหความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวา
องคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคได 

ควร –  Should  : มาตรฐานนี้ใชคําวา “ควร” ในกรณีที่มีการคาดหวังใหปฏิบัติตาม เวนแตในกรณีที่
พิจารณาอยางมืออาชีพแลวพบวา มีเหตุแวดลอมอันสงผลใหไมอาจปฏิบัติตาม 

ความสําคัญ -  Significance : ความสําคัญของประเด็นแวดลอมที่นําไปพิจารณา รวมถึงตัวแปรทั้งใน
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เชน ขนาด ลักษณะ ผลกระทบ ความเก่ียวของ และความรายแรง การใช
ดุลยพินิจอยางมืออาชีพชวยผูตรวจสอบในการประเมินความสําคัญของประเด็นแวดลอมภายใต
วัตถุประสงคที่เก่ียวของ 

มาตรฐาน – Standard : มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ทาง
คณะกรรมการมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสมาคมผูตรวจสอบภายในสากล (IIA) ไดประกาศใช
เปนบรรทัดฐานการดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในและการประเมินผลงานการตรวจสอบภายใน
โดยทั่วไป 

เทคนิคการตรวจสอบโดยใชเทคโนโลยี - Technology-based Audit Techniques : เคร่ืองมือหรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยตรวจสอบประเภทตางๆ เชน โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยตรวจสอบแบบ
ทั่วไป (Generalized Audit Software), โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ชวยสรางขอมูลเพ่ือใชตรวจสอบ (Test 
data generators), โปรแกรมการตรวจสอบแบบ computerized, โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยตรวจสอบ
แบบเฉพาะทาง (Specialized audit utilities)  และ CAATs (Computer Assisted Audit Techniques)  
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ประมวลจรรยาบรรณ 

(Code of Ethics) 

บทนํา 

จุดประสงคของ ประมวลจรรยาบรรณ คือเพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมของจรรยาบรรณในวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษา อยางเที่ยง
ธรรมและเปนอิสระเพ่ือเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร การตรวจสอบ
ภายในชวยใหองคกรบรรลุวตัถุประสงคดวยการประเมินและปรบัปรุงประสทิธิผลของ
กระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการกํากับดูแล อยางเปนระบบ และเปน
ระเบียบ 

ประมวลจรรยาบรรณจึงเปนสิ่งจําเปนและเหมาะสมตอวิชาชีพการตรวจสอบภายในซึ่งไดรับความ
ไววางใจใหปฏิบัติหนาทีใ่หความเชื่อม่ันอยางเที่ยงธรรมในการกํากับดูแล การบรหิารความเสี่ยง และ
การควบคุม  

ประมวลจรรยาบรรณ ครอบคลุมคําจํากัดความของการตรวจสอบภายในโดยผนวกสาระสําคญัอีกสอง
ประการคือ 

1. หลักการ (Principles) ที่เก่ียวกับวิชาชีพและการปฏบิตัิงานตรวจสอบภายใน  
2. หลักปฏิบตัิ (Rules of Conduct) คือ สิ่งที่ผูตรวจสอบภายในพึงประพฤตปิฏิบตัิ หลักปฏิบตัิ

เปนสิ่งหน่ึงที่ชวยในการตีความและประยกุตหลักการไปใชจริงและพึงใชเปนแนวทางในการ
ประพฤติตนอยางมีจรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายใน 

“ผูตรวจสอบภายใน” หมายถึง สมาชิกของ IIA และ สตท.  ผูที่ไดรับหรือผูที่อยูระหวางขอรับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพจาก IIA และ สตท. และผูที่ใหบริการตรวจสอบภายในตามคํานิยามของการ
ตรวจสอบภายใน 
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การนําไปปฏิบัติและบังคบัใชประมวลจรรยาบรรณ 

ประมวลจรรยาบรรณ สามารถนําไปปฏิบตัิไดทั้งในระดับบุคคลและหนวยงานที่ใหบริการตรวจสอบ
ภายใน   

สมาชิกของ IIA และ สตท และผูที่ไดรับหรือผูที่อยูระหวางขอรับประกาศนียบตัรวิชาชีพของ IIA และ 
สตททีฝ่าฝน ประมวลจรรยาบรรณ จะตองถูกตรวจสอบและดําเนินการตามกฎระเบียบและแนวทางการ
บริหารของ IIA และ สตท  การกระทําใด ๆ ที่ไมไดระบุไวในหลักปฏิบัติ (Rules of Conduct) ไมได
หมายความวาเปนที่ยอมรับหรือทําใหสมาชิกและผูทีไ่ดรับหรืออยูระหวางขอรับประกาศนียบตัรพนจาก
ความรับผิดทางวินัยได 

หลักการ (Principles) 

ผูตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดํารงไวซ่ึงหลักการตอไปน้ี : 

1. ความซื่อสัตย (Integrity) 

ความซ่ือสัตยของผูตรวจสอบภายในสรางความไวเน้ือเชื่อใจและทําใหดุลยพินิจของ                   
ผูตรวจสอบภายในเปนที่นาเชื่อถือ 

2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 

ผูตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเย่ียงผูประกอบวิชาชีพในระดับสูงในการรวบรวม 
ประเมิน และสื่อสารขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมหรือกระบวนการที่ตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในจะ
ประเมินสถานการณที่เก่ียวของอยางเปนกลางไมลําเอียง และไมปลอยใหอคติหรือบุคคลอ่ืนมี
อิทธิพลเหนือการประเมิน 

3. การรักษาความลับ (Confidentiality) 

ผูตรวจสอบภายในจะเคารพคุณคาและสทิธิความเปนเจาของในสารสนเทศที่ตนไดรับและไม
เปดเผยสารสนเทศโดยปราศจากอํานาจหนาที่ที่เหมาะสม  เวนแตเม่ือกฎหมายหรือขอปฏิบัติ
ทางวิชาชีพกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

4. ความสามารถในหนาที่ (Competency) 

ผูตรวจสอบภายในจะใชความรู ทักษะ และประสบการณที่จําเปนในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน 
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หลักปฏิบัติ (Rules of Conduct) 

1. ความซื่อสัตย (Integrity) 

ผูตรวจสอบภายในจะตอง : 

1.1  ปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตย ขยันหม่ันเพียร และมีความรับผิดชอบ 
1.2  ปฏิบัติตามกฎหมายและเปดเผยขอมูลตามที่กฎหมายและวชิาชพีกําหนด 
1.3  ไมมีสวนรวมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดตอกฎหมายหรือการกระทําที่อาจเสื่อมเสีย 
      ตอวิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือองคกร 
1.4  เคารพและสนับสนุนวตัถุประสงคทีถู่กตองตามกฎหมายและหลักจริยธรรมของ 
      องคกร 

2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 

ผูตรวจสอบภายในจะตอง : 

2.1   ไมมีสวนรวมในกิจกรรมหรือความสัมพันธที่บั่นทอนหรืออาจบ่ันทอนการประเมินอยาง 
       เปนกลาง ไมลําเอียง ของตน ทั้งน้ี รวมไปถึงการกระทําหรือความสัมพันธที่ขดัตอ  
       ผลประโยชนขององคกรดวย 
2.2   ไมรับสิ่งตอบแทนใดๆ ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนดุลยพินิจของผูประกอบวชิาชีพ 
2.3   เปดเผยความจริงทั้งหมดที่ทราบ ซ่ึงหากละเวนไมเปดเผยแลวอาจทําใหรายงานผลการ 

                 ตรวจสอบบิดเบือนไป 

3. การรักษาความลับ  (Confidentiality)  

ผูตรวจสอบภายในจะตอง : 

3.1  รอบคอบในการใช และปกปองสารสนเทศทีไ่ดมาระหวางการปฏบิัติหนาที ่
3.2  ไมใชสารสนเทศที่ไดมาเพ่ือผลประโยชนสวนตนหรือเพ่ือการใด ที่ขัดตอกฎหมายหรือ   

                ขัดตอวตัถุประสงคที่ถูกตองตามกฎหมายและหลักจริยธรรมขององคกร 

4. ความสามารถในหนาที่ (Competency) 

ผูตรวจสอบภายในจะตอง : 

4.1  ปฏิบัติหนาที่เฉพาะในงานสวนที่ตนมีความรู ทักษะ และประสบการณที่จําเปนสําหรับ   
                งานสวนนั้นเทาน้ัน 
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4.2 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยยึดมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวชิาชีพการ 
     ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal     
     Auditing) เปนหลัก 
4.3 พัฒนาความชาํนาญ ประสิทธิผล และคณุภาพของบริการอยางตอเน่ือง 

 
 
 
 
 
 

 

 


