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มาตรฐานสากลส าหรบัการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (มาตรฐาน) 

 

บทน าเก่ียวกบัมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกระท าได้ภายใต้สภาพแวดล้อมทางกฎหมายและวัฒนธรรมที่

หลากหลาย ส าหรบัองคก์รทีม่วีตัถุประสงค ์ขนาด ความซบัซอ้น และโครงสรา้งขององคก์รทีแ่ตกต่างกนั

และกระท าโดยบุคคลภายในหรอืภายนอกองคก์รกไ็ด ้แมว้่าความแตกต่างเหล่านี้จะมผีลกระทบกับการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในแต่ละสภาพแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลส าหรบัการ

ปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน (ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “มาตรฐาน”) เป็นสิง่จ าเป็นต่อในการปฏบิตัิ

หน้าทีใ่นความรบัผดิชอบของผูต้รวจสอบภายใน และต่อกจิกรรมการตรวจสอบภายใน 

วตัถุประสงคข์องมาตรฐานนี้ คอื 

1. ใหแ้นวทางในการปฏบิตัติามองคป์ระกอบภาคบงัคบัของกรอบการปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบ

ภายในทีเ่ป็นสากล (IPPF) 

2. ให้กรอบในการท างานและการส่งเสรมิให้บรกิารตรวจสอบภายในสามารถเพิม่คุณค่าได้อย่าง

หลากหลาย 

3. ก าหนดพืน้ฐานในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน 

4. สนบัสนุนกระบวนการและการด าเนินงานขององคก์รใหด้ขีึน้ 

 

มาตรฐาน คอืกลุ่มหลกัการพืน้ฐานทีส่ าคญัทีต่อ้งการใหถ้อืปฏบิตั ิซึง่ประกอบดว้ย 

 ขอ้ก าหนดทีเ่ป็นหลกัส าคญัส าหรบัการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน และส าหรบัการ

ประเมนิประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน ซึง่มกีารน าไปปรบัใชก้นัทัว่โลก ทัง้ในระดบัองคก์รและ

ระดบับุคคล 

 บทตคีวามทีอ่ธบิายค าศพัทเ์ฉพาะและแนวคดิต่าง ๆ ทีม่อียูใ่นมาตรฐาน 

มาตรฐานและประมวลจรรยาบรรณเป็นองค์ประกอบภาคบังคับของกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพ

ตรวจสอบภายในที่เป็นสากล (IPPF) ดงันัน้ การปฏบิตัติามประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐานจะแสดง

ใหเ้หน็ถงึการปฏบิตัติามองคป์ระกอบภาคบงัคบัของกรอบการปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายในทีเ่ป็น

สากล (IPPF) ไดค้รบถว้น 
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มาตรฐานไดใ้ชค้ าบางค าซึง่ไดม้กีารก าหนดความหมายไว้โดยเฉพาะในภาคอภธิานศพัท ์การทีจ่ะเขา้ใจ

และน าเอามาตรฐานไปใช้ถือปฏบิตัิได้อย่างถูกต้องนัน้ จ าเป็นต้องค านึงถึงความหมายเฉพาะในภาค

อภธิานศพัทด์้วย นอกจากนัน้ มาตรฐานที่ใชค้ าว่า “ต้อง” เพื่อระบุขอ้ก าหนดที่ต้องปฏบิตัติามโดยไม่มี

เงื่อนไข และใชค้ าว่า “ควร” ในกรณีทีค่าดว่าน่าจะปฏบิตัติามได ้ยกเวน้เมื่อจ าเป็นต้องใชดุ้ลพนิิจในทาง

วชิาชพีแลว้ การเบีย่งเบนออกไปจากมาตรฐานยอ่มขึน้กบัสภาพการณ์ 

มาตรฐานประกอบด้วยสองส่วนหลัก ๆ คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards) และ

มาตรฐานด้านการปฏบิตัิงาน (Performance Standards) มาตรฐานด้านคุณสมบตัิจะกล่าวถงึลกัษณะ

ขององคก์ร และบุคลากรที่ปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน มาตรฐานด้านการปฏบิตังิาน กล่าวถงึลกัษณะ

ของงานการตรวจสอบภายใน และเกณฑ์เชิงคุณภาพ ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นบรรทัดฐานในการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในได ้มาตรฐานดา้นคุณสมบตัแิละมาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน

น ามาใชบ้งัคบักบับรกิารงานตรวจสอบภายในทุกงาน 

มาตรฐานด้านการน าไปใช้ปฏิบัติ (Implementation Standards) เป็นการขยายความมาตรฐานด้าน

คุณสมบตัแิละดา้นการปฏบิตังิาน โดยใหข้อ้ก าหนดในการปรบัใชก้บัการบรกิารใหค้วามเชื่อมัน่ (A) หรอื

การบรกิารใหค้ าปรกึษา (C) 

การบรกิารให้ความเชื่อมัน่ เกี่ยวข้องกบัการประเมนิหลกัฐานอย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ความเห็นหรอื

ขอ้สรุปเกี่ยวกบัหน่วยงาน/องค์กร การปฏบิตังิาน หน้าที่ กระบวนการ ระบบงาน หรอืเรื่องอื่นใดที่เป็น

ประเดน็ โดยผูต้รวจสอบภายในจะเป็นผูก้ าหนดลกัษณะและขอบเขตของงานการใหค้วามเชื่อมัน่ของแต่

ล ะ ง าน เอ ง โด ยทั ่ว ไป แ ล้ ว  ก า รบ ริก า ร ให้ ค ว าม เชื่ อ มั ่น จ ะมี ผู้ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง  3 ฝ่ า ย  คื อ  

1) บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัหน่วยงาน/องค์กร การปฏบิตังิาน หน้าที่ กระบวนการ 

ระบบงาน หรอืเรือ่งอื่นใดทีเ่ป็นประเดน็ซึง่เรยีกว่า เจา้ของกระบวนการ2) บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีท่ าการ

ประเมนิ ซึง่กค็อื ผูต้รวจสอบภายใน และ 3) บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีใ่ชผ้ลการประเมนิ ซึง่เรยีกว่า ผูใ้ช ้

การบรกิารให้ค าปรกึษา (Consulting Services) มีลักษณะเป็นการให้ค าแนะน า และโดยทัว่ไป จะ

ให้บรกิารก็ต่อเมื่อได้รบัการรอ้งขอจากผู้รบับรกิารเป็นการเฉพาะ ลกัษณะและขอบเขตของงานการให้

ค าปรกึษาจะขึน้อยูก่บัขอ้ตกลงกบัผูร้บับรกิาร บรกิารใหค้ าปรกึษาจะมผีูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 2 ฝา่ย คอื 1) บุคคล

หรอืกลุ่มบุคคลที่เป็นผูใ้หค้ าปรกึษา ซึง่กค็อืผูต้รวจสอบภายใน และ 2) บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลที่แสวงหา

และรบัค าปรกึษา ซึ่งก็คอืผู้รบับรกิาร ในการให้บรกิารให้ค าปรกึษาผู้ตรวจสอบภายในควรรกัษาความ

เทีย่งธรรม และไมเ่ขา้ไปรบัหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารเสยีเอง 
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มาตรฐานนี้ให้ใช้กบัผู้ตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนต้อง

รบัผิดชอบต่อการปฎิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับความเที่ยงธรรม ความเชี่ยวชาญ และใช้ความ

ระมดัระวงัอย่างมอือาชีพและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตัิงานในภาระหน้าที่ของตน ผู้ที่เป็น

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในยังต้องรบัผิดชอบต่อการปฎิบัติตามมาตรฐานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในโดยรวมดว้ย 

ถ้ามกีฎหมายหรอืระเบยีบอื่นใดที่ห้ามผู้ตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานตรวจสอบภายในปฏบิตัิตาม

มาตรฐานนี้ในบางส่วน การปฏบิตัติามมาตรฐานส่วนอื่น ๆ รวมทัง้การเปิดเผยอย่างเหมาะสมก็ยงัคง

เป็นสิง่จ าเป็น 

ถ้ามกีารใช้มาตรฐานร่วมกบัขอ้ก าหนดอื่นใดที่ออกโดยทางการ ในการสื่อสารของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในอาจจะอ้างถงึการใชข้อ้ก าหนดอื่นไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีดงักล่าว ถ้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในได้ชี้ให้เห็นถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานและมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างมาตรฐานและ

ข้อก าหนดอื่นนัน้ ผู้ตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปฏิบตัิตามมาตรฐาน และ

อาจจะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดอื่นนัน้ได ้หากว่าขอ้ก าหนดอื่นนัน้เขม้งวดมากกว่า 

การทบทวน และการพฒันามาตรฐาน เป็นกระบวนการที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการ

มาตรฐานงานตรวจสอบภายในสากล (International Internal Auditing Standards Board) โดยมีการ

ประชุมปรกึษาหารอืกนัอยา่งกวา้งขวางก่อนทีจ่ะออกมาตรฐานรวมทัง้จดัใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็จาก

สาธารณชนทัว่โลกในช่วงระหว่างการรา่งโดยไดเ้ผยแพรเ่อกสารรา่งทุกชุดบนเวบ็ไซต์ของ IIA รวมทัง้ส่ง

ใหแ้ก่องคก์รผูต้รวจสอบภายในทีเ่ป็นเครอืขา่ยของ IIAทัง้หมดดว้ย 

ท่านสามารถส่งขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็เกี่ยวกบัมาตรฐานไปไดท้ี:่ 

 

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.globaliia.org 
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มาตรฐานสากลส าหรบัการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) 

 

มาตรฐานด้านคณุสมบติั (Attribute Standards) 

1000 – วตัถปุระสงค ์อ านาจและภาระหน้าท่ี  

ต้องก าหนดวตัถุประสงค์ อ านาจและหน้าที่ ของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎ

บตัรของการตรวจสอบภายใน โดยสอดคล้องกบัพนัธกิจการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ องค์ประกอบที่

เป็นภาคบงัคบัของกรอบการปฏบิตังิานวชิาชพีที่เป็นสากล (IPPF) (กล่าวคอื หลกัการพื้นฐานที่ส าคญั

ส าหรบัการปฏิบตัิงานวชิาชพีตรวจสอบภายในประมวลจรรยาบรรณมาตรฐาน และค านิยามของการ

ตรวจสอบภายใน) หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องทบทวนกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในเป็นระยะ ๆ และน าเสนอต่อผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิ

บทตีความ : 

กฎบัตรของงานตรวจสอบภายในคือเอกสารที่เป็นทางการ ซึ่งก าหนดวัตถุประสงค์ อ านาจและ

ภาระหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน กฎบัตรจะก าหนดสถานภาพของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในในองค์กร ซึ่งรวมถึงลกัษณะของความสมัพนัธ์ในการรายงานตามหน้าที่ของหวัหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในกบัคณะกรรมการก าหนดอ านาจในการเขา้ถงึบนัทกึ บุคลากร และทรพัยส์นิที่จบัต้อง

ได้ ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานตรวจสอบ รวมทัง้ ก าหนดขอบเขตของกจิกรรมการตรวจสอบภายใน 

ต่าง ๆทัง้นี้ คณะกรรมการเท่านัน้ทีม่อี านาจอนุมตักิฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

1000.A1 – ต้องก าหนดลกัษณะของบรกิารด้านการให้ความเชื่อมัน่แก่องค์กรไว้ในกฎบัตรของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหากมกีารให้บรกิารให้ความเชื่อมัน่แก่กลุ่มบุคคลภายนอก

องค์กรก็ต้องระบุลกัษณะของการให้ความเชื่อมัน่ดังกล่าวไว้ในกฎบัตรของงานตรวจสอบ

ภายในดว้ย 

1000.C1 – ต้องก าหนดลกัษณะของบรกิารให้ค าปรกึษาไว้ในกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน 
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1010 – การแสดงการยอมรบัแนวทางส าหรบัการปฏิบติังานวิชาชีพตรวจสอบภายในท่ีเป็นภาค

บงัคบัไว้ในกฎบตัรของงานตรวจสอบภายใน 

จะต้องแสดงการยอมรบัในหลกัการพื้นฐานที่ส าคญัส าหรบัการปฏิบตัิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

ประมวลจรรยาบรรณ มาตรฐาน และค านิยามของการตรวจสอบภายใน ซึ่งมลีกัษณะเป็นภาคบงัคบั 

(mandatory nature) ไวใ้นกฎบตัรของตรวจสอบภายในหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรหารอืกบั

ผู้บรหิารระดบัสูงและคณะกรรมการเกี่ยวกบัพนัธกจิของงานตรวจสอบภายใน และองค์ประกอบที่เป็น

ภาคบงัคบัของกรอบการปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายในทีเ่ป็นสากล 

1100 – ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม 

หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมคีวามเป็นอสิระ และผูต้รวจสอบภายในต้องปฏบิตังิานดว้ยความเทีย่ง

ธรรม 

บทตีความ : 

ความเป็นอิสระ หมายถึง การเป็นอิสระจากสภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในในการปฏบิตัหิน้าที่งานตรวจสอบภายได้โดยปราศจากอคติเพื่อให้บรรลุถงึระดบัของ

ความเป็นอิสระที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงานตามภาระหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้อย่างมี

ประสทิธผิลหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสามารถเขา้ถงึผูบ้รหิารระดบัสูงและคณะกรรมการได้

โดยตรงและไม่มขี้อแม้ซึ่งสามารถบรรลุผลได้โดยผ่านความสมัพนัธ์ในการรายงานแบบควบคู่ (Dual 

Reporting) ทัง้นี้ สิง่ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบไม่ว่าจะเป็นระดบับุคคล ระดบังาน 

ระดบัหน้าที ่และระดบัองคก์รจะตอ้งไดร้บัการจดัการ 

ความเทีย่งธรรม หมายถงึ ทศันคตทิีไ่มม่คีวามล าเอยีงอยู่ภายในจติใจ ซึง่จะท าใหผู้ต้รวจสอบปฏบิตังิาน

ที่ได้รบัมอบหมายในลกัษณะที่เชื่อมัน่ในผลงานของตนและไม่มกีารลดหย่อนผ่อนผนัในด้านคุณภาพ  

ความเทีย่งธรรมก าหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในตอ้งไม่ยอมใหดุ้ลพนิิจของตนเกีย่วกบัประเดน็ทีต่รวจสอบ

นัน้ตกอยู่ภายใต้อทิธพิลของผู้อื่นสิง่ที่เป็นอุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมจะต้องได้รบัการจดัการไม่ว่าจะ

เป็นระดบับุคคล ระดบังานระดบัหน้าที ่และระดบัองคก์ร 

1110 – ความเป็นอิสระในทางองคก์ร 

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานต่อระดบัขัน้ภายในองค์กรที่สูงพอที่จะท าให้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในสามารถปฏบิตัภิาระหน้าทีไ่ดส้ าเรจ็ลุล่วง 
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หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องยนืยนัถงึความเป็นอสิระในทางองคก์รของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในต่อคณะกรรมการอยา่งน้อยปีละครัง้ 

บทตีความ : 

ความเป็นอสิระในทางองค์กรจะมปีระสทิธผิลก็ต่อเมื่อหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตาม

หน้าที่นัน้ต่อคณะกรรมการ ตวัอย่างของการรายงานตามหน้าที่ต่อคณะกรรมการ เกี่ยวข้องกบัการที่

คณะกรรมการเป็นผู ้

 อนุมตักิฎบตัรงานตรวจสอบภายใน 

 อนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายในตามความเสีย่ง 

 อนุมตัแิผนงบประมาณและการใชท้รพัยากรของงานตรวจสอบภายใน 

 รบัการสื่อสารจากหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกบัผลการปฏบิตังิานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในเปรยีบเทยีบกบัแผนงาน และเรือ่งอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ตดัสนิใจอนุมตักิารแต่งตัง้ และโยกยา้ยหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 อนุมตัคิ่าตอบแทนของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 สอบถามฝ่ายบรหิาร และหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ลงความเห็นได้ว่ามกีาร

ก าหนดขอบเขตการปฏบิตังิานทีไ่มเ่หมาะสมหรอืมขีอ้จ ากดัดา้นทรพัยากรหรอืไม่ 

1110.A1 – หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ทัง้ในการก าหนดขอบเขต

ของการตรวจสอบภายใน การปฏบิตังิาน และการสื่อสารผลการปฏบิตัิงานหวัหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยถึงการถูกแทรกแซงดังกล่าวต่อคณะกรรมการและหารอืถึง

ผลกระทบทีอ่าจเกดิ 

1111 – การมีปฏิสมัพนัธโ์ดยตรงกบัคณะกรรมการ 

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในตอ้งสื่อสารและมปีฏสิมัพนัธโ์ดยตรงกบัคณะกรรมการ 

1112 – บทบาทของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีนอกเหนือจากการตรวจสอบภายใน 

เมือ่หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมหีรอืคาดว่าจะมบีทบาท หรอืภาระหน้าทีอ่ื่นทีน่อกเหนือจากการ

ตรวจสอบภายใน จะตอ้งมมีาตรการป้องกนัเพื่อจ ากดัการเสื่อมเสยีความเป็นอสิระหรอืความเทีย่งธรรม 
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บทตีความ : 

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจได้รบัการร้องขอให้มบีทบาทหรอืรบัภาระหน้าที่เพิ่มเติมซึ่ง

นอกเหนือจากการตรวจสอบภายใน เช่น รบัผดิชอบในกจิกรรมการก ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

หรอืกจิกรรมการบรหิารความเสี่ยง บทบาทหรอืหน้าที่เหล่านี้อาจท าให้ หรอืดูเหมอืนได้ท าให้ความเป็น

อสิระในทางองคก์รของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืความเทีย่งธรรมของผูต้รวจสอบภายในแต่ละคน

เสื่อมลงได้ มาตรการปกป้องความเป็นอสิระได้แก่ กิจกรรมการก ากบัดูแลต่าง ๆ ซึ่งมกัจะต้องกระท า

โดยคณะกรรมการเพื่อด าเนินการกับการเสื่อมเสียความเป็นอิสระที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยอาจรวมถึง

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสอบทานสายการรายงานและภาระหน้าที่เป็นระยะ ๆ รวมทัง้การพัฒนา

กระบวนการทางเลอืกอื่น ๆ เพื่อไดร้บัความเชื่อมัน่ในประเดน็ทีเ่ป็นภาระหน้าทีท่ีเ่พิม่มานัน้ 

1120 – ความเท่ียงธรรมของผูต้รวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีทัศนคติที่ เป็นกลาง ไม่มอีคติ และหลีกเลี่ยงในเรื่องของความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

บทตีความ : 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งอยู่ในฐานะอันเป็นที่

ไว้วางใจ ต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ในทางอาชีพและผลประโยชน์ส่วนตัวผลประโยชน์ที่ขดักัน

ดงักล่าวอาจท าให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบตัิหน้าที่ให้ส าเรจ็อย่างไม่ล าเอียงได้ความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ยงัคงอยู่ แมว้่าการกระท าที่ผดิจรยิธรรมหรอืไม่เหมาะสมจะไม่เกดิขึน้ก็ตาม ความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์สามารถสร้างภาพของความไม่ถูกต้องที่จะค่อย ๆ บ่อนท าลายความเชื่อมัน่ในตวัผู้

ตรวจสอบภายใน ในหน่วยงานตรวจสอบภายในและในวิชาชีพตรวจสอบภายใน ความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์สามารถท าให้ความสามารถของแต่ละบุคคลในการปฏบิตัิงานตามหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม

เสื่อมลงได ้

1130 – การเส่ือมเสียความเป็นอิสระหรือความเท่ียงธรรม 

หากเกิดการเสื่อมเสียความเป็นอิสระหรอืความเที่ยงธรรมทัง้ที่เป็นข้อเท็จจรงิหรอืที่ได้พบเห็น ต้อง

เปิดเผยรายละเอียดของการเสื่อมเสยีความเป็นอิสระหรอืความเที่ยงธรรมนี้ให้แก่ผู้ที่เหมาะสมทราบ 

ลกัษณะของการเปิดเผยจะขึน้อยูก่บัการเสื่อมเสยีความอสิระและความเทีย่งธรรมนัน้ 
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บทตีความ : 

การเสื่อมเสยีความเป็นอสิระในทางองคก์รและความเทีย่งธรรมของบุคคลอาจหมายรวมถงึ ความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ส่วนตวั การจ ากดัขอบเขต ข้อห้ามในการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรพัย์สนิ และ

ขอ้จ ากดัทางทรพัยากร เช่น การจดัสรรงบประมาณให ้เป็นตน้  

การก าหนดว่ากลุ่มบุคคลใดหรอืผูใ้ดทีส่มควรเป็นผูร้บัทราบรายละเอยีดของการเสื่อมเสยีความเป็นอสิระ

หรอืความเที่ยงธรรมนัน้ ขึน้อยู่กบัความคาดหวงัที่มต่ีอภาระหน้าทีข่องหน่วยงานตรวจสอบภายในและ

ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อผู้บรหิารระดับสูงและคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ใน 

กฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถงึลกัษณะของความเสื่อมเสยีนัน้ดว้ย 

1130.A1 – ผู้ตรวจสอบภายในต้องละเว้นการประเมนิงานที่ตนเองเคยรบัผดิชอบมาก่อน ถอืได้ว่า

ความเที่ยงธรรมจะเสื่อมลงหากผู้ตรวจสอบภายในได้ให้บรกิารด้านการให้ความเชื่อมัน่ใน

กจิกรรมใด ๆ ทีผู่ต้รวจสอบภายในไดร้บัผดิชอบในปีทีผ่่านมา 

1130.A2 – งานใหค้วามเชื่อมัน่ต่อหน้าทีง่านต่าง ๆ ที่อยู่ในความรบัผดิชอบของหวัหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในตอ้งไดร้บัการดแูลตรวจตราโดยกลุ่มคนทีอ่ยูน่อกหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

1130.A3 – หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจใหบ้รกิารดา้นการใหค้วามเชื่อมัน่ต่องานทีเ่คยใหบ้รกิาร

ใหค้ าปรกึษามาก่อนหน้านัน้แลว้ หากว่าลกัษณะของการใหค้ าปรกึษานัน้ไม่ไดท้ าใหค้วามเทีย่ง

ธรรมเสื่อมเสยีได ้และหากว่าไดม้กีารบรหิารจดัการความเทีย่งธรรมส่วนบุคคลแลว้ในขณะทีท่ า

การจดัสรรทรพัยากรใหแ้ก่งานนัน้ ๆ 

1130.C1 – ผูต้รวจสอบภายในอาจใหบ้รกิารดา้นการให้ค าปรกึษาในงานที่ตนเองเคยรบัผดิชอบมา

ก่อนได ้

1130.C2 – หากผูต้รวจสอบภายในมแีนวโน้มทีค่วามเป็นอสิระหรอืความเทีย่งธรรมอาจเสื่อมเสยีได้

จากบรกิารใหค้ าปรกึษาที่ผู้รบีบรกิารไดเ้สนอมาแลว้ กต็้องเปิดเผยใหผู้้รบับรกิารทราบก่อนจะ

ยอมรบัท างานให ้

1200 – ความเช่ียวชาญและการใช้ความระมดัระวงัในการประกอบวิชาชีพ 

ตอ้งปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ยความเชีย่วชาญและใชค้วามระมดัระวงัในการประกอบวชิาชพีอยา่ง

เหมาะสม 
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1210 – ความเช่ียวชาญ 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องมคีวามรู ้ทกัษะ และความสามารถอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏบิตัิหน้าที่ที่ได้รบั

มอบหมาย หน่วยงานตรวจสอบภายในโดยรวมแล้วต้องมหีรอืได้รบั ความรู ้ทกัษะ และความสามารถ 

อื่น ๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาใชใ้นการปฏบิตังิานตามหน้าทีข่องหน่วยงานนัน้ 

บทตีความ : 

ความเชี่ยวชาญเป็นค าเฉพาะทีห่มายรวมถงึ ความรู ้ทกัษะ และความสามารถอื่น ๆ ที่จ าเป็นส าหรบัผู้

ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ในทางวิชาชีพอย่างมีประสิทธิผล ค าว่าความ

เชีย่วชาญนี้จะครอบคลุมถงึ การค านึงถงึกจิกรรมต่าง ๆ ในปจัจุบนั แนวโน้ม รวมทัง้ประเดน็ที่เกดิขึน้

ใหม่ ๆ เพื่อที่จะช่วยสามารถให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่ตรงประเด็นได้  ผู้ตรวจสอบภายในควร

แสดงออกถงึความเชีย่วชาญโดยการไดร้บัวุฒบิตัรทางวชิาชพีและมคีุณสมบตัทิี่เหมาะสม เช่น วุฒบิตัร

ผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาตสากล (CIA) และวุฒบิตัรอื่น ๆ ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล หรอื

องคก์รในทางวชิาชพีอื่น ๆ ทีเ่หมาะสม 

1210.A1 – หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องขอค าแนะน าและความช่วยเหลือ หากผู้

ตรวจสอบภายในขาดความรู ้ทกัษะ และความสามารถอื่นที่จ าเป็นในการปฏบิตังิานตรวจสอบ

ไมว่่าจะเป็นบางส่วนหรอืทัง้หมดของงาน 

1210.A2 – ผูต้รวจสอบภายในต้องมคีวามรูเ้พยีงพอทีจ่ะประเมนิความเสีย่งของการเกดิทุจรติ และ

วถิทีางในการบรหิารจดัการทุจรติขององคก์ร แต่ไมจ่ าเป็นตอ้งมคีวามเชีย่วชาญเทยีบเท่ากบัผูม้ ี

หน้าทีโ่ดยตรงในการตรวจจบัและสอบสวนการทุจรติ 

1210.A3 – ผู้ตรวจสอบภายในต้องมคีวามรูเ้พยีงพอเกี่ยวกบัความเสี่ยงและการควบคุมหลกัของ

เทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทัง้เทคนิคการตรวจสอบดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใหป้ฏบิตัิงาน

ที่ได้รบัมอบหมายได้ อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าผู้ตรวจสอบภายในทุกคนที่จ าเป็นต้องมีความ

เชี่ยวชาญเทียบเท่ากับผู้ตรวจสอบภายในที่รบัผิดชอบงานตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ

โดยตรง 

1210.C1 – หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปฏิเสธงานการให้ค าปรกึษา หรอืแสวงหา

ค าแนะน าและความช่วยเหลือที่ดีพอ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในขาดความรู้ ทักษะ และ

ความสามารถอื่นทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานนัน้ ไมว่่าเพยีงบางส่วนหรอืทัง้หมดของงาน 
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1220 – ความระมดัระวงัในทางวิชาชีพ 

ผูต้รวจสอบภายในตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั และใชท้กัษะเยีย่งผูต้รวจสอบภายในทีม่คีวามรู้ 

ความสามารถและความสุขุมรอบคอบอย่างพอเหมาะพอควร  อย่างไรก็ตาม ความระมดัระวงัในทาง

วชิาชพีไมไ่ดห้มายความถงึการกระท าทีป่ราศจากขอ้ผดิพลาดใด ๆ เลย 

1220.A1 – ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้ความระมัดระวังในทางวิชาชีพ โดยค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ 

ดงัต่อไปนี้ 

 ขอบเขตของงานที่ตรวจสอบเท่าที่จ าเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานที่ได้รบั

มอบหมาย 

 ความซบัซ้อน ความมนีัยส าคญั หรอืความส าคญัที่เกี่ยวขอ้ง ของประเดน็ต่าง ๆ ที่ได้

น าเอากระบวนการใหค้วามเชื่อมัน่ไปใชป้ระเมนิ 

 ความเพียงพอและความมปีระสิทธผิลของกระบวนการในการก ากบัดูแล การบรหิาร

ความเสีย่งและการควบคุม 

 ความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิขอ้ผดิพลาด การทุจรติ หรอืการไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบ อย่าง

มนียัส าคญั และ 

 ตน้ทุนของการใหค้วามเชื่อมัน่เทยีบกบัประโยชน์ทีอ่าจจะไดร้บั 

1220.A2 – ในการใช้ความระมดัระวงัในทางวิชาชีพอย่างเหมาะสมนัน้ ผู้ตรวจสอบภายในต้อง

พจิารณาการใชว้ธิกีารตรวจสอบโดยอาศยัเทคโนโลยแีละเทคนิคการวเิคราะหข์อ้มลูอื่น ๆ เขา้

มาช่วยในการตรวจสอบ 

1220.A3 – ผู้ตรวจสอบภายในต้องตื่นตัวต่อความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อ

วตัถุประสงค ์การปฏบิตังิาน และทรพัยากร อย่างไรก็ตามเพยีงแค่วธิกีารให้ความเชื่อมัน่อย่าง

เดยีวไม่สามารถจะรบัประกนัไดว้่าจะสามารถระบุถงึความเสีย่งที่มนีัยส าคญัไดท้ัง้หมด แมว้่าจะ

ใชค้วามระมดัระวงัในการประกอบวชิาชพีตามสมควรแลว้กต็าม 

1220.C1 – ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้ความระมัดระวังในทางวิชาชีพอย่างเหมาะสมในการ

ปฏบิตังิานดา้นการใหค้ าปรกึษา โดยค านึงถงึ 

 ความต้องการและความคาดหวงัของ ผู้รบับรกิาร ซึ่งรวมถงึลกัษณะของงานช่วงเวลาของ

การปฏบิตังิานและการสื่อสารผลการปฏบิตังิาน 
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 ความซบัซ้อนของงานที่เกี่ยวขอ้ง และขอบเขตของงานที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์

ของงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย และ 

 ตน้ทุนของงานการใหค้ าปรกึษาเปรยีบเทยีบกบัประโยชน์ทีอ่าจจะไดร้บั 

1230 – การพฒันาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ ของตนโดยการพฒันาทาง

วชิาชพีอยา่งต่อเนื่อง 

1300 – โครงการประกนัคณุภาพและปรบัปรงุงาน 

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องพฒันาและรกัษาไวซ้ึง่โครงการประกนัคุณภาพและปรบัปรุงงาน

ทีค่รอบคลุมหน่วยงานตรวจสอบภายในทุก ๆ แงม่มุ 

บทตีความ : 

โครงการประกนัคุณภาพและปรบัปรุงงานได้รบัการออกแบบเพื่อช่วยในการประเมนิผลการปฏบิตัติาม

มาตรฐานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้การประเมินว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ประยุกต์ใช้

ประมวลจรรยาบรรณในการปฏบิตังิาน นอกจากนี้ โครงการดงักล่าวยงัประเมนิความมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ชีใ้หเ้หน็ถงึโอกาสในการปรบัปรุงงานใหด้ขีึน้หวัหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายในควรส่งเสรมิให้คณะกรรมการเขา้มาก ากบัดูแลโครงการประกนัคุณภาพและ

ปรบัปรงุงาน 

1310 – ข้อก าหนดเก่ียวกบัโครงการประกนัคณุภาพและปรบัปรงุงาน 

โครงการประกนัคุณภาพและปรบัปรงุงานตอ้งมกีารประเมนิทัง้จากภายในและภายนอกองคก์ร 

1311 – การประเมินภายในองคก์ร 

การประเมนิภายในองคก์รตอ้งประกอบดว้ย 

 การตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานของหน่วยงานตรวจสอบภายในในระหว่างทีง่านด าเนินไป 

 การประเมนิตนเองเป็นระยะ หรอืประเมนิโดยบุคคลอื่นภายในองค์กร โดยที่บุคคลเหล่านัน้มี

ความรูเ้กีย่วกบัวธิกีารปฏบิตังิานตรวจสอบภายในอย่างเพยีงพอ 
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บทตีความ : 

การตดิตามประเมนิผลในขณะที่งานด าเนินไปเป็นส่วนที่ผนวกเขา้ไปในการควบคุมดูแลงานประจ าวนั 

สอบทาน และวดัผลหน่วยงานตรวจสอบภายใน การตดิตามประเมนิผลในขณะทีง่านด าเนินไปนัน้ไดถู้ก

ผนวกเขา้ไปในนโยบายและแนวปฎบิตัทิี่ใชเ้ป็นประจ าในการบรหิารจดัการหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

และใช้กระบวนการเครื่องมอื และข้อมูลที่พิจารณาแล้วว่าจ าเป็นต่อการประเมนิผลการปฏบิตัิงานว่า

สอดคลอ้ง กบั ประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐาน 

การประเมนิเป็นระยะ ๆ คือการประเมนิการปฏิบตัิตาม ประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐานวชิาชีพ

ตรวจสอบภายในเป็นระยะ 

ความรู้ในวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เพียงพอ หมายถึง ผู้ประเมนิอย่างน้อยต้องเข้าใจใน

องคป์ระกอบทัง้หมดของกรอบการปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายในทีเ่ป็นสากล (IPPF) 

1312 – การประเมินจากภายนอกองคก์ร 

ต้องมกีารประเมนิจากภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยผู้ประเมนิหรอืทมีผู้ประเมนิอสิระจากภายนอก

องคก์รซึง่มคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสม หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในตอ้งหารอืกบัคณะกรรมการในเรื่อง

ดงัต่อไปนี้: 

 รปูแบบและความถีข่องการประเมนิจากภายนอก และ 

 คุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้ประเมินหรอืทีมผู้ประเมนิจากภายนอก ตลอดจนความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

บทตีความ : 

การประเมนิจากภายนอกองค์กรอาจบรรลุผลได้โดยการประเมนิจากภายนอกองค์กรอย่างเต็มรปูแบบ

หรอืการประเมนิตนเองโดยมผีูป้ระเมนิอสิระภายนอกใหก้ารรบัรองความถูกตอ้ง ผูป้ระเมนิจากภายนอก

ตอ้งลงความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐาน ผูป้ระเมนิจากภายนอกอาจ

ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตังิานหรอืกลยทุธก์ไ็ด ้ 

ผู้ประเมนิหรอืทมีผู้ประเมนิที่มคีุณสมบตัิที่เหมาะสม จะต้องแสดงให้เห็นถงึความสามารถในสองด้าน 

กล่าวคอื การปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายใน และกระบวนการประเมนิจากภายนอกองค์กร โดย

ความสามารถดงักล่าวสามารถแสดงให้เห็นได้จากการผสมผสานระหว่างประสบการณ์การท างานจรงิ

และการเรยีนรูท้างทฤษฎ ีทัง้นี้ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากองคก์รทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัในดา้นของขนาด 
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ความซบัซอ้นขององคก์ร ภาคส่วน ประเภทอุตสาหกรรม หรอืประเดน็ดา้นเทคนิคย่อมมคีุณค่ามากกว่า

ประสบการณ์ที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั ในกรณีทีเ่ป็นทมีประเมนิ ไม่จ าเป็นว่าสมาชกิแต่ละคนของทมีผูป้ระเมนิ 

ต้องมคีวามสามารถครบถ้วนทุกด้าน แต่เป็นทีมผู้ประเมนิทัง้คณะที่ควรมคีุณสมบัติเหมาะสม โดย

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ใช้วจิารณญาณในทางวชิาชพี ในการประเมนิว่าผู้ประเมนิ 

หรอืทมีผูป้ระเมนิมคีวามสามารถเพยีงพอทีจ่ะถอืไดว้่ามคีุณสมบตัเิหมาะสมหรอืไม ่

ผูป้ระเมนิหรอืคณะผูป้ระเมนิที่เป็นอสิระ หมายถงึ การไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใด ๆทัง้ทีเ่ป็น

จรงิ หรอืที่รบัรู้ได้ว่ามีอยู่รวมถึงการไม่เป็นส่วนหนึ่งหรอืการไม่อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรที่

หน่วยงานตรวจสอบภายในนัน้สงักดัอยู่หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรส่งเสรมิใหค้ณะกรรมการ

เข้ามาก ากบัดูแลการประเมนิจากภายนอกเพื่อที่จะลดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่ได้รบัทราบมา 

หรอืทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

1320 – การรายงานผลของโครงการประกนัคณุภาพและปรบัปรงุงาน 

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบต้องสื่อสารผลของโครงการประกนัคุณภาพและปรบัปรุงงานต่อผู้บรหิาร

ระดบัสงูและคณะกรรมการขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผยใหท้ราบควรมดีงันี้ : 

 ขอบเขตและความถีข่องการประเมนิทัง้จากภายในและจากภายนอกองคก์ร 

 คุณสมบตัแิละความอสิระของผูป้ระเมนิหรอืทมีผูป้ระเมนิ รวมทัง้ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที่

อาจเกดิขึน้ 

 ขอ้สรปุของผูป้ระเมนิ 

 แผนการด าเนินการแกไ้ข 

บทตีความ : 

รปูแบบ เนื้อหาและความถีข่องการสื่อสารผลของโครงการประกนัคุณภาพและปรบัปรุงงาน เกดิจากการ

หารอืร่วมกบัผู้บรหิารระดบัสูงและคณะกรรมการ และจากการพิจารณาถึงภาระหน้าที่ของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในตามที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นการแสดงถงึความสอดคลอ้งกบัประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐาน เมื่อการ

ประเมนิจากภายนอกองค์กรและการประเมนิเป็นการภายในเป็นระยะ ๆได้เสรจ็สิ้นลงจะต้องมกีาร

สื่อสารผลการประเมนิทนัท ีและต้องสื่อสารผลของการประเมนิในระหว่างทีง่านด าเนินไปอย่างน้อยปีละ

ครัง้ ผลการประเมนิจะระบุระดบัความสอดคลอ้งฯ ซึง่ประเมนิโดยผูป้ระเมนิหรอืทมีผูป้ระเมนิ 
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1321 – การใช้ข้อความ "สอดคล้องกับมาตรฐานสากลส าหรบัการปฏิบัติงานวิชาชีพการ

ตรวจสอบภายใน" 

การระบุว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลส าหรบัการปฏิบัติงานวิชาชีพ

ตรวจสอบภายในนัน้ จะท าไดก้ต่็อเมื่อมผีลการประเมนิของโครงการประกนัคุณภาพและปรบัปรุงงานมา

สนบัสนุนเท่านัน้ 

บทตีความ : 

หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏบิตัสิอดคล้องกบัประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐานเมื่อหน่วยงานนัน้

บรรลุผลตามทีร่ะบุไวใ้นประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐานแลว้เท่านัน้ ผลของโครงการประกนัคุณภาพ

และปรบัปรุงงานได้แก่ ผลของการประเมนิจากภายในและภายนอกองคก์ร หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ทุกหน่วยงานจะต้องมผีลการประเมนิเป็นภายในองค์กร และหน่วยงานตรวจสอบภายในต่าง ๆที่ได้

จดัตัง้มาไมน้่อยกว่าหา้ปี จะตอ้งมผีลการประเมนิจากภายนอกดว้ย 

1322 – การเปิดเผยเก่ียวกบัการปฏิบติัไม่สอดคล้อง 

เมื่อการปฏบิตัไิม่สอดคล้องกบั ประมวลจรรยาบรรณ หรอืมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อขอบเขตหรอืการ

ปฏบิตังิานของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยรวม หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยถงึ

การปฏบิตัทิีไ่มส่อดคลอ้งและผลกระทบต่อผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการ 
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มาตรฐานด้านการปฏิบติังาน (Performance Standards) 

2000 – การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในตอ้งบรหิารหน่วยงานตรวจสอบภายในอยา่งมปีระสทิธผิล เพื่อใหเ้กดิ

ความมัน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในเพิม่คุณค่าใหแ้ก่องคก์ร 

บทตีความ: 

การบรหิารหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิลกต่็อเมือ่: 

 หน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุวตัถุประสงค์และภาระหน้าที่ที่มอียู่ในกฎบตัรงานตรวจสอบ

ภายใน 

 หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏบิตัสิอดคลอ้งกบัมาตรฐาน  

 บุคลากรแต่ละคนในหน่วยงานตรวจสอบภายในปฏบิตัิสอดคล้องกบัประมวลจรรยาบรรณและ

มาตรฐาน 

 หน่วยงานตรวจสอบภายในไดค้ านึงถงึแนวโน้ม และประเดน็ใหม่ ๆ ทีส่ามารถส่งผลกระทบต่อ

องคก์รได ้

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร (และผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ต่อเมื่อหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในนัน้ค านึงถงึ กลยุทธ ์วตัถุประสงค ์และความเสีย่ง รวมทัง้พยายามน าเสนอหนทางทีจ่ะ

ส่งเสรมิกระบวนการก ากบัดูแล การบรหิารความเสี่ยง และการควบคุมและให้ความเชื่อมัน่อย่างเที่ยง

ธรรมในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งได ้

2010 – การวางแผน 

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องจดัท าแผนงานตรวจสอบโดยอาศยัความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน เพื่อ

ก าหนดล าดับความส าคัญของงานต่างๆ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยต้องสอดคล้องกับ

เป้าหมายขององคก์ร 

บทตีความ : 

ในการพฒันาแผนการตรวจสอบโดยอาศยัความเสีย่งเป็นพืน้ฐานนัน้ หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

จะหารอืกบัผู้บรหิารระดบัสูงรวมทัง้คณะกรรมการ และท าความเข้าใจในกลยุทธ์องค์กร วตัถุประสงค์

ในทางธุรกิจที่ส าคญั ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการบรหิารความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงาน
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ตรวจสอบภายในตอ้งสอบทานและปรบัแกแ้ผนตามความจ าเป็น เพื่อตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงทาง

ธุรกจิ ความเสีย่ง การปฏบิตังิาน โครงการ ระบบ และวธิกีารควบคุมต่าง ๆ ขององคก์ร 

2010. A1 – แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องตัง้อยู่บนพื้นฐานของการ

ประเมนิความเสี่ยงที่จดัท าเป็นเอกสารโดยต้องจดัท าอย่างน้อยปีละครัง้และต้องน าข้อมูลจาก

ผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการมาพจิารณาในกระบวนการท าแผนนี้ดว้ย 

2010.A2 – หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบต้องระบุ และค านึงถงึความคาดหวงัของผู้บรหิารระดบัสูง 

คณะกรรมการ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่น ทีม่ต่ีอความเหน็ของการตรวจสอบภายในและขอ้สรปุอื่น ๆ 

2010. C1 – หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรพิจารณารบังานให้ค าปรกึษาที่เสนอมา โดย

ค านึงถงึแนวโน้มที่งานนัน้จะสามารถท าให้เกิดการปรบัปรุงการบรหิารความเสี่ยง เพิม่คุณค่า 

และปรบัปรงุการปฏบิตังิานขององคก์ร รวมทัง้ตอ้งบรรจงุานทีไ่ดย้อมรบัมาแลว้ไวใ้นแผนดว้ย 

2020 – การส่ือสารและอนุมติัแผนงานตรวจสอบ 

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสื่อสารแผนงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและทรพัยากรที่

จ าเป็นต้องใช ้ตลอดจนการเปลีย่นแปลงระหว่างกาลทีม่นีัยส าคญัต่อผูบ้รหิารระดบัสูงและคณะกรรมการ

เพื่อการสอบทานและอนุมตัิ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสื่อสารถึงผลกระทบที่เกิดจาก

ขอ้จ ากดัในทางทรพัยากรทีจ่ะมต่ีอแผนงานดว้ย 

2030 – การบริหารทรพัยากร 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมัน่ใจว่าทรพัยากรส าหรบังานตรวจสอบมีความเหมาะสม 

เพยีงพอและถูกน ามาใชอ้ยา่งมปีระสทิธผิลเพื่อใหบ้รรลุตามแผนงานทีไ่ดร้บัอนุมตัมิาได ้

บทตีความ : 

ความเหมาะสม หมายถงึ การผสมผสานระหว่างความรู ้ทกัษะ และความสามารถดา้นต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นใน

การปฏบิตัติามแผนงาน ความเพยีงพอ หมายถงึ ปรมิาณของทรพัยากรที่จ า เป็นต่อการบรรลุแผนงาน 

ทรพัยากรจะถูกน าไปใช้ได้อย่างมปีระสทิธผิลกต่็อเมื่อมกีารน าไปใช้ในลกัษณะที่ก่อให้เกดิความส าเรจ็

ตามแผนงานทีไ่ดร้บัอนุมตัไิดส้งูสุด 
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2040 - นโยบายและวิธีการปฏิบติังาน 

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดนโยบายและวธิกีารปฏบิตังิานเพื่อเป็นแนวทางส าหรบั

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

บทตีความ : 

รูปแบบและเนื้อหาของนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับขนาดและโครงสร้างของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในรวมทัง้ความซบัซอ้นของงาน 

2050 – การประสานงานและการพ่ึงพาผลงานของผูอ่ื้น 

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรแลกเปลี่ยนข้อมูลประสานงาน และพิจารณาใช้ผลงานของผู้

ใหบ้รกิารดา้นการใหค้วามเชื่อมัน่และใหค้ าปรกึษาจากภายในและภายนอกองคก์รรายอื่น ๆ เพื่อใหเ้กดิ

ความมัน่ใจในความครอบคลุมอยา่งเหมาะสม และเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานซ ้าซอ้นกนัน้อยทีสุ่ด 

บทตีความ : 

ในกจิกรรมการประสานงานกนันัน้ หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจใชผ้ลงานของผูใ้หบ้รกิารดา้น

การให้ความเชื่อมัน่และการใหค้ าปรกึษารายอื่น ควรก าหนดกระบวนการที่สอดคลอ้งกนัในการก าหนด

พื้นฐานของการใช้ผลงานของผู้อื่น และหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรค านึงถึงความสามารถ 

ความเที่ยงธรรม และการใช้ความระมดัระวงัในการประกอบวชิาชพีอย่างเหมาะสมของผู้ให้บรกิารด้าน

การใหค้วามเชื่อมัน่และการใหค้ าปรกึษานอกจากนี้ หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรมคีวามเขา้ใจ

อย่างชดัเจนในขอบเขตวตัถุประสงค ์รวมทัง้ผลของงานทีก่ระท าโดยผูใ้หบ้รกิารดา้นการใหค้วามเชื่อมัน่

และการให้ค าปรกึษารายอื่นด้วย เมื่อใดที่ได้ใช้ผลงานของผู้อื่น หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในก็

ยงัคงต้องมหีน้าที่และรบัผดิชอบต่อการท าให้เกดิความมัน่ใจได้ว่าผลงานนัน้สามารถสนับสนุนขอ้สรุป

และความเหน็ของหน่วยงานตรวจสอบภายในไดอ้ยา่งพอเพยีง 

2060 – การรายงานต่อผูบ้ริหารระดบัสงูและคณะกรรมการ 

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานต่อผู้บรหิารระดบัสูง และคณะกรรมการเป็นระยะ ๆ 

เกี่ยวกับวตัถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ ตลอดจนการปฏิบตัิงานตามแผนงานของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน รวมทัง้การปฏบิตัติามประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐาน ในรายงานดงักล่าวต้องระบุถงึประเดน็

ความเสี่ยงและการควบคุมที่มนีัยส าคญั รวมถึงความเสี่ยงจากการทุจรติ ประเด็นการก ากบัดูแล และ

เรือ่งอื่น ๆ ทีผู่บ้รหิารระดบัสงูและ/หรอืคณะกรรมการจ าเป็นตอ้งใหค้วามสนใจ 
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บทตีความ : 

ความถี่และเนื้อหาของการรายงานเป็นผลมาจากการหารอืและตกลงร่วมกนัระหว่างหวัหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในกับผู้บรหิารระดับสูงและคณะกรรมการ ความถี่และเนื้อหาของรายงานขึ้นอยู่กับ

ความส าคญัของขอ้มูลที่ก าลงัจะสื่อสาร และความเร่งด่วนของการลงมอืปฎิบตัทิี่ผู้บรหิารระดบัสูงและ

หรอืคณะกรรมการตอ้งด าเนินการ 

รายงานและการสื่อสารของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อผู้บรหิารระดบัสูงและคณะกรรมการ

จะตอ้งมขีอ้มลูเกีย่วกบั: 

 กฎบตัรของงานตรวจสอบภายใน 

 ความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 แผนการตรวจสอบและความคบืหน้าเมือ่เทยีบกบัแผน 

 ความตอ้งการในทรพัยากรต่าง ๆ 

 ผลของกจิกรรมการตรวจสอบต่าง ๆ 

 การปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐาน รวมทัง้แผนด าเนินการเพื่อจดัการ

กบัประเดน็ทีม่นียัส าคญัต่าง ๆ 

 การตอบสนองต่อความเสีย่งโดยผูบ้รหิาร ซึง่หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเหน็ว่า องคก์ร

อาจจะยอมรบัไมไ่ด ้

ได้มกีารอ้างอิงข้อก าหนดเหล่านี้  และข้อก าหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารของหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในไวต้ลอดในมาตรฐานนี้ 

2070 – ผูใ้ห้บริการจากภายนอกองคก์รและความรบัผิดชอบขององคก์รต่อการตรวจสอบภายใน 

เมือ่ผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกตอ้งท าให้

องค์กรตระหนักว่า องค์กรยังคงมีภาระหน้าที่ในการด ารงไว้ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มี

ประสทิธผิล 

บทตีความ : 

ภาระหน้าทีข่ององคก์รนี้ สามารถแสดงใหเ้หน็ได้โดยผ่านทางโครงการประกนัคุณภาพและปรบัปรงุงาน

ซึง่ประเมนิความสอดคลอ้งของการปฏบิตัติาม ประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐาน 
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2100 – ลกัษณะของงาน 

หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องประเมนิและมสี่วนในการปรบัปรุงกระบวนการก ากบัดูแล การบรหิาร

ความเสี่ยง และการควบคุม ขององค์กร โดยใช้วธิกีารที่เป็นระบบมรีะเบยีบและอาศยัความเสี่ยงเป็น

พืน้ฐาน ความน่าเชื่อถอืรวมทัง้คุณค่าของงานตรวจสอบภายในจะดขีึน้เมื่อผูต้รวจสอบท างานเชงิรกุและ

การประเมนิของผู้ตรวจสอบได้ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ อย่างลกึซึ้ง รวมทัง้ได้ค านึงถึงผลกระทบใน

อนาคตดว้ย 

2110 - การก ากบัดแูล 

หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องประเมนิและใหค้ าแนะน าทีเ่หมาะสมเพื่อปรบัปรงุกระบวนการก ากบัดูแล

ขององคก์รเพื่อ 

 การตดัสนิใจทางกลยทุธแ์ละการปฏบิตังิาน 

 การก ากบัดแูลกระบวนการบรหิารความเสีย่งและการควบคุม 

 การเสรมิสรา้งความมจีรยิธรรมและคุณค่าทีเ่หมาะสมภายในองคก์ร 

 การท าให้เชื่อมัน่ได้ในเรื่องการบรหิารผลการปฏบิตังิานขององค์กรและความรบัผดิชอบในผล

ของงานทีม่ปีระสทิธผิล 

 การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกบัความเสี่ยงและการควบคุมไปยงัส่วนงานต่าง ๆ ที่เหมาะสมภายใน

องคก์ร 

 การประสานกิจกรรมและสื่อสารขอ้มูลระหว่างคณะกรรมการ ผู้สอบบญัช ีผู้ตรวจสอบภายใน 

ผูใ้หค้วามเชื่อมัน่อื่น ๆและผูบ้รหิารขององคก์ร 

2110.A1 - หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องประเมินการออกแบบ การน าไปปฏิบัติและความมี

ประสทิธผิลของกจิกรรม โครงการ และวตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัจรยิธรรมขององคก์ร 

2110.A2 - หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องประเมนิว่าการก ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ

องคก์รสนบัสนุนกลยทุธแ์ละวตัถุประสงคข์ององคก์รหรอืไม ่

2120 – การบริหารความเส่ียง 

หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องประเมนิความมปีระสทิธผิลและมสี่วนช่วยในการปรบัปรุงกระบวนการ

บรหิารความเสีย่ง 
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บทตีความ : 

การทีจ่ะตดัสนิว่ากระบวนการบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธผิลหรอืไม่นัน้ เป็นดุลพนิิจทีเ่ป็นผลมาจากการ

ประเมนิของผูต้รวจสอบภายในว่า 

 วตัถุประสงคข์ององคก์รสนบัสนุนและเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัพนัธกจิขององคก์ร 

 มกีารระบุและประเมนิความเสีย่งทีม่นียัสาคญั 

 มกีารเลอืกใช้วธิกีารตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัระดบั

ความเสีย่งทีอ่งคก์รยอมรบัได ้และ 

 ได้รบัข้อมูลเกี่ยวกบัความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งและสื่อสารภายในองค์กรในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะ

ช่วยใหพ้นกังาน ผูบ้รหิาร และคณะกรรมการปฏบิตัภิาระหน้าทีไ่ด ้

หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจรวบรวมขอ้มลู เพื่อสนบัสนุนการประเมนิดงักล่าวระหว่างการปฏบิตัิงาน

ทีไ่ดร้บัมอบหมายหลาย ๆงาน เมื่อน าผลการปฏบิตัิงานต่าง ๆมารวมพจิารณาเขา้ด้วยกนัจะท าให้เกดิ

ความเขา้ใจในกระบวนการบรหิารความเสีย่งขององคก์รและประสทิธผิลของกระบวนการเหล่านัน้ 

มกีารตดิตามประเมนิผลกระบวนการบรหิารความเสีย่งโดยผ่านทางกจิกรรมทางการบรหิารที่มอียู่อย่าง

ต่อเนื่อง หรอืโดยการประเมนิแยกต่างหาก หรอืทัง้ 2 แบบรว่มกนั  

2120.A1 – หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการก ากับดูแล การ

ด าเนินงาน และระบบสารสนเทศขององคก์รในประเดน็ทีเ่กีย่วกบั 

 การบรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธข์ององคก์ร 

 ความเชื่อถอืไดแ้ละความถูกตอ้ง ของสารสนเทศทางการเงนิและการปฏบิตังิาน 

 ความมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพของการปฏบิตังิานและโครงการต่าง ๆ 

 ความปลอดภยัของสนิทรพัย ์และ 

 การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั นโยบาย วธิกีารปฏบิตังิาน และสญัญาต่าง ๆ 

2120.A2 – หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องประเมินความเป็นไปได้ของการเกิดการทุจรติ และ

องคก์รจดัการกบัความเสีย่งจากการทุจรติอยา่งไร 
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2120.C1 – ระหว่างปฏบิตัิงานการใหค้ าปรกึษา ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุความเสีย่งที่สอดคลอ้ง

กับวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รบัมอบหมาย และต้องตื่นตัวต่อการมีความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มี

นยัส าคญั 

2120.C2 – ผูต้รวจสอบภายใน ตอ้งผนวกเอาความรูใ้นเรือ่งของความเสีย่งทีไ่ดม้าจากการใหบ้รกิาร

ใหค้ าปรกึษาไปใชใ้นการประเมนิกระบวนการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 

2120.C3 – การให้ความช่วยเหลอืฝ่ายบรหิารในการจดัให้มหีรอืปรบัปรุงกระบวนการบรหิารความ

เสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในต้องละเว้นการที่จะเข้าไปรบัหน้าที่ของทางฝ่ายบรหิารโดยเข้าไป

จดัการกบัความเสีย่งเสยีเอง 

2130 – การควบคมุ 

หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องช่วยให้องค์กรคงไว้ซึ่งวธิกีารควบคุมที่มปีระสทิธผิล โดยการประเมนิ

ประสทิธผิลและประสทิธภิาพของวธิกีารควบคุมเหล่านัน้ และโดยการส่งเสรมิการปรบัปรุงพฒันาอย่าง

ต่อเนื่อง 

2130.A1 – หน่วยงานตรวจสอบภายในตอ้งท าการประเมนิความเพยีงพอและประสทิธผิลของวธิกีาร

ควบคุม ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มอียู่ในการก ากับดูแล การปฏิบัติงาน และระบบ

สารสนเทศขององคก์ร เกีย่วกบั : 

 การบรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธข์ององคก์ร 

 ความเชื่อถอืไดแ้ละความถูกตอ้ง ของสารสนเทศทางการเงนิและการปฏบิตังิาน 

 ความมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพของการปฏบิตังิานและโครงการต่าง ๆ (Programs) 

 ความปลอดภยัของสนิทรพัย ์และ 

 การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั นโยบาย วธิกีารปฎบิตังิาน (Procedures) และ

สญัญา 

2130. C1 – ผู้ตรวจสอบภายในต้องผนวกเอาความรู้ในเรื่องของการควบคุมที่ได้มาจากการ

ใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษาไปใชใ้นการประเมนิกระบวนการควบคุมขององคก์ร 
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2200 – การวางแผนส าหรบังานท่ีได้รบัมอบหมาย 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าและจดบันทึกแผนส าหรับแต่ละงานที่ได้ร ับมอบหมาย ซึ่งรวมถึง 

วตัถุประสงค ์ขอบเขต ช่วงเวลาทีจ่ะปฏบิตังิาน และการจดัสรรทรพัยากรส าหรบังานนัน้ๆ แผนนี้จะต้อง

ค านึงถงึ กลยทุธ ์วตัถุประสงค ์ขององคก์ร และความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2201 – ข้อพิจารณาในการวางแผน 

ในการวางแผนส าหรบังานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ผูต้รวจสอบภายในตอ้งค านึงถงึ : 

 กลยุทธแ์ละวตัถุประสงคข์องกจิกรรมที่ก าลงัจะสอบทานและวธิกีารทีจ่ะใชใ้นการควบคุมผลการ

ด าเนินงานของกจิกรรมนัน้ 

 ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญต่อ วัตถุประสงค์ ทรพัยากร และการด าเนินงานของกิจกรรมนั ้น 

ตลอดจนหนทางทีจ่ะใชใ้นการจดัการกบัผลกระทบที่อาจเกดิจากความเสีย่งนัน้ ใหอ้ยู่ในระดบัที่

ยอมรบัได ้

 ความเพยีงพอและความมปีระสทิธผิลของกระบวนการการก ากบัดูแล การบรหิารความเสีย่งและ

การควบคุมของกิจกรรมนัน้เมื่อเปรยีบเทียบกับกรอบ (Framewok) หรอืต้นแบบ (Model) ที่

เกีย่วขอ้ง  

 โอกาสที่จะปรบัปรุงกระบวนการการก ากบัดูแล การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมส าหรบั

กจิกรรมนัน้ไดอ้ยา่งมนีัยส าคญั 

2201.A1 – ในการวางแผนการปฏบิตังิานส าหรบักลุ่มบุคคลภายนอกองคก์ร ผูต้รวจสอบภายในตอ้ง

ท าความเขา้ใจกบัผู้รบับรกิารเป็นลายลกัษณ์อกัษรเกี่ยวกบัวตัถุประสงค ์ขอบเขต ภาระหน้าที่

ของแต่ละฝ่าย และความคาดหวงัอื่น ๆ ของผูร้บับรกิาร รวมทัง้ขอ้จ ากดัในการเผยแพร่ผลงาน

และการเขา้ถงึเอกสารขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2201.C1 – ในงานให้ค าปรกึษา ผู้ตรวจสอบภายในต้องท าความเข้าใจกับผู้รบับรกิารเกี่ยวกับ

วตัถุประสงค ์ขอบเขต ความรบัผดิชอบของแต่ละฝา่ย  และความคาดหวงัอื่น ๆ ของผูร้บับรกิาร 

ในกรณทีีเ่ป็นงานทีส่ าคญั ตอ้งบนัทกึความเขา้ใจนี้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2210 – วตัถปุระสงคข์องงานท่ีได้รบัมอบหมาย 

ตอ้งมกีารก าหนดวตัถุประสงคส์ าหรบังานแต่ละงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 



International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards) 

 Page 23of 36 
 

2210.A1 – ผู้ตรวจสอบภายในต้องท าการประเมนิเบื้องต้นถงึความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมที่

ตรวจสอบวตัถุประสงคข์องงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตอ้งสะทอ้นใหเ้หน็ผลจากการประเมนินี้ 

2210.A2 – ในการก าหนดวตัถุประสงค์ของงานที่ได้รบัมอบหมาย ผู้ตรวจสอบภายในต้องค านึงถงึ

ความเป็นไปได้ที่จะเกดิข้อผดิพลาด การทุจรติ การไม่ปฏบิตัิตามกฎระเบยีบ และความเสี่ยง 

อื่น ๆ ทีม่นียัส าคญั 

2210.A3 – เกณฑท์ีเ่พยีงพอเป็นสิง่จ าเป็นต่อการประเมนิการก ากบัดูแล การบรหิารความเสีย่ง และ

การควบคุม ผูต้รวจสอบภายในต้องมัน่ใจในขอบเขตที่ฝ่ายบรหิารและ/หรอืคณะกรรมการใช้ใน

การก าหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อตดัสนิได้ว่ามกีารบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายแล้ว หาก

เหมาะสมแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้เกณฑ์นัน้ในการประเมนิผล หากยงัไม่เหมาะสม ผู้

ตรวจสอบภายในต้องระบุเกณฑก์ารประเมนิที่เหมาะสมดว้ยการหารอืกบัฝ่ายบรหิารและ/หรอื

คณะกรรมการ 

 บทตีความ : 

 ประเภทของเกณฑต่์าง ๆ ไดแ้ก่ 

 เกณฑภ์ายใน (เช่น นโยบาย และคู่มอืการปฏบิตังิานขององคก์ร) 

 เกณฑภ์ายนอก (เช่น กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัซึง่ก าหนดโดยทางการ) 

 เกณฑซ์ึง่เป็นวธิปีฏบิตัชิ ัน้น า (เช่น แนวทางของอุตสาหกรรมและในทางวชิาชพี) 

2210.C1 – วตัถุประสงค์ของงานให้ค าปรกึษาต้องระบุถงึกระบวนการก ากบัดูแล การบรหิารความ

เสีย่ง และการควบคุม โดยอยูภ่ายในขอบเขตทีไ่ดต้กลงไวก้บัผูร้บับรกิาร 

2210.C2 – วตัถุประสงค์ของงานให้ค าปรกึษาต้องสอดคล้องกบัคุณค่า กลยุทธ์ และวตัถุประสงค์

ขององคก์ร 

2220 – ขอบเขตของงานท่ีได้รบัมอบหมาย 

ขอบเขตของงานที่ได้รบัมอบหมายที่ก าหนดขึน้นัน้ จะต้องเพยีงพอที่จะบรรลุวตัถุประสงค์ของงานที่

ไดร้บัมอบหมายได ้
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2220.A1 – ขอบเขตของงานทีไ่ด้รบัมอบหมายต้องรวมถงึการค านึงถงึสิง่ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ 

ระบบงาน การบนัทกึข้อมูล บุคลากร และทรพัยส์นิที่จบัต้องได้รวมทัง้ทรพัย์สนิที่อยู่ในความ

ควบคุมดแูลของกลุ่มบุคคลทีส่าม 

2220.A2 – หากมโีอกาสในการให้บรกิารให้ค าปรกึษาที่มนีัยส าคญัเกดิขึน้ในระหว่างการปฏบิตังิาน

ให้ความเชื่อมัน่ ผู้ตรวจสอบภายในควรท าความเข้าใจกับผู้รบับรกิารเป็นลายลกัษณ์อักษร

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่าย และความคาดหวังอื่น ๆ ของ

ผูร้บับรกิาร  รวมทัง้การสื่อสารผลของการปฏบิตังิานใหค้ าปรกึษาซึง่ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่

เกีย่วกบังานการใหค้ าปรกึษา 

2220.C1 – ในการปฏบิตังิานให้ค าปรกึษา ผู้ตรวจสอบภายในต้องมัน่ใจว่าได้ก าหนดขอบเขตของ

งานทีไ่ดร้บัมอบหมายไวเ้พยีงพอทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคท์ีไ่ดต้กลงไว ้หากผูต้รวจสอบภายในได้

ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกบัขอบเขตขึน้มาในระหว่างการปฏบิตังิาน จะต้องมกีารพูดคุยถงึเงื่อนไข

เหล่านี้กบัผูร้บับรกิารว่าจะยงัคงตอ้งการใหป้ฏบิตังิานต่อไปหรอืไม่ 

2220.C2 – ในระหว่างการปฏบิตังิานใหค้ าปรกึษา ผูต้รวจสอบภายในตอ้งกล่าวถงึวธิกีารควบคุมให้

สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานที่ไดร้บัมอบหมายและต้องตื่นตวัต่อประเดน็การควบคุมที่มี

นยัส าคญั 

2230 – การจดัสรรทรพัยากรส าหรบังานท่ีได้รบัมอบหมาย 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องก าหนดทรพัยากรให้เหมาะสมและเพยีงพอเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของงานที่

ไดร้บัมอบหมายไดโ้ดยอาศยัการประเมนิลกัษณะและความซบัซอ้นของงานทีไ่ดร้บัมอบหมายแต่ละงาน 

ขอ้จ ากดัในเรือ่งเวลารวมทัง้ทรพัยากรทีม่อียู่ 

บทตีความ : 

ค าว่า 'เหมาะสม' หมายถึงส่วนผสมของ ความรู้ ทกัษะ รวมทัง้ความสามารถอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการ

ปฏบิตังิาน ค าว่า 'เพยีงพอ' หมายถงึ ปรมิาณทรพัยากรทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานใหส้ าเรจ็โดยใช้ความ

ระมดัระวงัในทางวชิาชพีอยา่งเหมาะสม 

2240 – แนวการปฏิบติังาน 

ผูต้รวจสอบภายในต้องสรา้งและจดัท าเอกสารแนวการปฏบิตังิานที่จะบรรลุวตัถุประสงคข์องงานทีไ่ดร้บั

มอบหมายได ้
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2240.A1 – แนวการปฏิบตัิงานต้องรวมถึงวิธีการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมนิ และบันทึก

ขอ้มลูในระหว่างการปฏบิตังิาน แนวการปฏบิตังิานตอ้งไดร้บัการอนุมตัก่ิอนน าไปใชป้ฏบิตั ิและ

หากมกีารเปลีย่นแปลง ตอ้งไดร้บัการอนุมตัโิดยทนัท ี

2240.C1 – แนวการปฏบิตังิานส าหรบังานการใหค้ าปรกึษาอาจมรีปูแบบและเนื้อหาทีแ่ตกต่างกนัไป

ขึน้อยูก่บัลกัษณะของการปฏบิตังิาน 

2300 – การปฏิบติังานท่ีได้รบัมอบหมาย 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุ วเิคราะห์ ประเมนิ และบนัทกึข้อมูลให้เพยีงพอต่อการปฏบิตัิงานเพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้

2310 – การระบขุ้อมลู 

ผูต้รวจสอบภายในต้องระบุขอ้มลูทีเ่พยีงพอ น่าเชื่อถอื มคีวามเกี่ยวขอ้ง และเป็นประโยชน์เพื่อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคข์องงานทีไ่ดร้บัมอบหมายได ้

บทตีความ : 

ขอ้มูลที่เพยีงพอคอืสิง่ที่เป็นความจรงิ มคีวามเพยีงพอ และสามารถโน้มน้าวบุคคลที่สุขุมรอบคอบซึ่ง

ไดร้บัทราบขอ้มลูนัน้ใหเ้หน็ตรงกบัผูต้รวจสอบไดข้อ้มลูทีน่่าเชื่อถอืคอืขอ้มูลทีห่ามาไดด้ทีีสุ่ดจากการใช้

เทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสมขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งจะสนับสนุนขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะที่ได้จากการ

ปฏบิตังิานที่ไดร้บัมอบหมายและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ ขอ้มลูที่เป็นประโยชน์จะ

ช่วยใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายได ้

2320 – การวิเคราะหแ์ละประเมินผล 

ผูต้รวจสอบภายในตอ้งลงความเหน็และสรปุผลการปฏบิตังิานโดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการวเิคราะหแ์ละ

การประเมนิทีเ่หมาะสม 

2330 – การจดัท าเอกสารข้อมลู 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องจดัท าและรวบรวมข้อมูลที่พอเพียง เชื่อถือได้ เกี่ยวข้องและมปีระโยชน์ เพื่อ

สนบัสนุนผลการตรวจสอบและขอ้สรปุจากการปฏบิตังิาน 
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2330.A1 – หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องควบคุมการเข้าถึงบนัทึกข้อมูลที่ได้จากการ

ปฏบิตัิงานหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องขออนุมตัิจากผู้บรหิารระดบัสูงและ/หรอืที่

ปรกึษากฎหมายก่อนทีจ่ะส่งขอ้มลูไปใหบุ้คคลภายนอก ตามความเหมาะสม 

2330.A2 – หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดข้อก าหนดในการเก็บรกัษาขอ้มูลจาก

การปฏบิตังิาน ไม่ว่าบนัทกึขอ้มูลจะถูกเก็บรกัษาอยู่ในสื่อรูปแบบใดก็ตาม  ขอ้ก าหนดในการ

เก็บรกัษาบนัทกึขอ้มลูจะต้องสอดคล้องกบัแนวทางขององค์กรและทางการที่เกี่ยวขอ้งกนัหรอื

ขอ้ก าหนดอื่น ๆ 

2330.C1 – หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดนโยบายในการเก็บและรกัษาบนัทึก

ขอ้มูลที่ได้จากการปฏบิตัิงานให้ค าปรกึษา รวมทัง้การเผยแพร่ต่อบุคคลภายในและภายนอก

องค์กร นโยบายเหล่านี้ต้องสอดคล้องกบัแนวทางขององค์กรและทางการที่เกี่ยวข้องกนัหรอื

ขอ้ก าหนดอื่น ๆ 

2340 – การควบคมุดแูลการปฏิบติังาน 

ต้องมกีารควบคุมและดูแลการปฏบิตัิงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้มัน่ใจว่าได้บรรลุวตัถุประสงค์ของการ

ปฏบิตังิาน คุณภาพของงานเชื่อถอืได ้และพนกังานไดร้บัการพฒันา 

บทตีความ : 

ขอบเขตของการควบคุมดูแลทีจ่ าเป็นขึน้อยู่กบัความเชีย่วชาญและประสบการณ์ของผูต้รวจสอบภายใน 

และความซับซ้อนของงานที่ได้รบัมอบหมาย หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการ

ควบคุมดูแลการปฏบิตัิงานโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นงานที่ปฏบิตัโิดย หรอืปฏบิตัิเพื่อหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน แต่อาจมอบหมายให้พนักงานในหน่วยงานตรวจสอบภายในทีม่ปีระสบการณ์เหมาะสมเป็นผู้ท า

การสอบทาน โดยตอ้งมกีารจดัท าและจดัเกบ็หลกัฐานในการควบคุมดแูลการปฏบิตังิานทีเ่หมาะสม 

2400 – การส่ือสารผลการปฏิบติังาน 

ผูต้รวจสอบภายในตอ้งสื่อสารผลของการปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2410 – เกณฑส์ าหรบัการส่ือสาร 

การสื่อสารตอ้งรวมถงึวตัถุประสงคข์อบเขตและผลของงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 



International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards) 

 Page 27of 36 
 

2410.A1 – ในการสื่อสารถงึผลการปฏบิตังิานชุดสุดท้าย จะต้องมขีอ้สรุปและเสนอแนะที่ใช้การได ้

และ/หรอืแผนด าเนินการแก้ไข ในบางกรณี ผู้ตรวจสอบภายในควรให้ความเหน็ด้วยตามความ

เหมาะสม ความเหน็ของผูต้รวจสอบภายในจะต้องค านึงถงึความคาดหวงัของผูบ้รหิารระดบัสูง 

คณะกรรมการ และผู้มสี่วนได้เสยีอื่นรวมทัง้ต้องสนับสนุนด้วยข้อมูลที่เพียงพอ เชื่อถือได้ มี

ความเกีย่วขอ้ง และเป็นประโยชน์  

บทตีความ : 

ความเห็นที่อยู่ในระดบังานที่ได้รบัมอบหมายอาจเป็นการจดัอันดบั การสรุปประเด็น หรอืการ

บรรยายถึงผลของงาน งานที่ได้รบัมอบหมายนั ้นอาจเกี่ยวข้องกับวิธีการควบคุมที่มีอยู่ใน

กระบวนการเฉพาะบางกระบวนการ ความเสี่ยง หรอืหน่วยธุรกิจ ดงันัน้ ในการจดัท าความเห็น

จ าเป็นตอ้งค านึงถงึผลของงานและความมนีัยส าคญั 

2410.A2 – ผูต้รวจสอบภายในควรแสดงการยอมรบัการปฏบิตังิานซึง่เป็นทีน่่าพอใจไวใ้นการสื่อสาร

ผลการปฏบิตังิานดว้ย 

2410.A3 – ในการเผยแพร่ผลการตรวจสอบต่อบุคคลภายนอกองค์กร ต้องระบุข้อจ ากัดในการ

เผยแพรแ่ละการน าผลการตรวจสอบไปใชต่้อไวด้ว้ย 

2410.C1 – การสื่อสารถึงความคืบหน้าและผลของงานให้ค าปรึกษาอาจมีรูปแบบและเนื้อหา

แตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัลกัษณะของงานแต่ละงานและความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 

2420 – คณุภาพของการส่ือสาร 

การสื่อสารผลการปฏบิตังิานต้องมคีวามถูกตอ้ง เทีย่งธรรม ชดัเจน กระชบั สรา้งสรรค ์ครบถ้วน และใน

เวลาทีเ่หมาะสม 

บทตีความ : 

การสื่อสารผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องต้องปราศจากข้อผิดพลาด และการบิดเบือน และยึดตาม

ขอ้เท็จจรงิ การสื่อสารที่เที่ยงธรรมต้องยุติธรรม ไม่ล าเอียง ไม่มอีคติ และเป็นผลมาจากการประเมนิ

ขอ้เท็จจรงิและสถานการณ์แวดล้อมทัง้หมดด้วยใจที่เป็นธรรมและสมดุล การสื่อสารที่ชดัเจน คอืการ

สื่อสารที่เข้าใจง่าย และเป็นเหตุเป็นผล หลกีเลี่ยงการใช้ค าศพัท์เทคนิคที่ไม่จ าเป็น รวมทัง้ให้ขอ้มูลที่

ส าคญัและเกีย่วขอ้งไวอ้ยา่งครบถว้น การสื่อสารทีก่ระชบั คอืการสื่อสารทีต่รงประเดน็ และหลกีเลีย่งการ

พร ่าพรรณนาที่ไม่จ าเป็น ลงรายละเอยีดมากเกนิไป ใชค้ าซ ้าซากและฟุ่มเฟือย  การสื่อสารทีส่รา้งสรรค ์
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ต้องสรา้งประโยชน์ให้กบัผู้รบับรกิารและองค์กร อนัน าไปสู่การปรบัปรุงในส่วนที่จ าเป็น การสื่อสารที่

สมบูรณ์ต้องน าเสนอใจความส าคญัต่อผู้อ่านที่เป็นเป้าหมายโดยครบถ้วน และใส่ข้อมูลที่มนีัยส าคญั

ทัง้หมดทีเ่กี่ยวขอ้ง ขอ้สงัเกตต่าง ๆทีส่นับสนุนขอ้เสนอแนะและขอ้สรุป การสื่อสารในเวลาที่เหมาะสม 

คอืการสื่อสารทีถู่กกาละเทศะ เหมาะสมตามความมนีัยส าคญัของประเดน็ โดยเปิดโอกาสใหฝ้่ายบรหิาร

ด าเนินการแกไ้ขไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2421 – ข้อผิดพลาดและส่ิงท่ีถกูละเลย 

กรณีที่การสื่อสารชุดสุดท้ายมีข้อผิดพลาดหรือมีการตกหล่นไปในประเด็นที่มีนัยส าคัญ หัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายในควรสื่อสารขอ้มลูที่แก้ไขใหถู้กต้องแลว้ไปยงักลุ่มคนทีเ่คยไดร้บัรายงานแลว้

ทุกราย 

2430 – การใช้ข้อความ “การปฏิบติัตามมาตรฐานการปฏิบติังานวิชาชีพตรวจสอบภายในท่ีเป็น

สากล” 

การที่จะระบุว่า การปฏิบัติงาน “ได้ด าเนินการไปอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากลส าหรบัการ

ปฏิบตัิงานวชิาชีพตรวจสอบภายใน” จะเป็นการเหมาะสมเฉพาะในกรณีที่มผีลของโครงการประกัน

คุณภาพและปรบัปรงุงานมาสนบัสนุนเท่านัน้ 

2431 – การเปิดเผยกรณีปฏิบติัไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน 

กรณีที่การปฏบิตัไิม่สอดคลอ้งตาม ประมวลจรรยาบรรณ หรอืมาตรฐาน มผีลกระทบต่อการปฏบิตัิงาน

ในการสื่อสารถงึผลการปฎบิตังิานตอ้งเปิดเผยเรือ่งต่อไปนี้ : 

 หลกัการหรอืหลกัความประพฤตใินประมวลจรรยาบรรณ หรอื มาตรฐาน ขอ้ใดบา้งทีไ่ม่สามารถ

ปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งไดค้รบถว้น 

 เหตุผลทีป่ฏบิตัไิมส่อดคลอ้งตามมาตรฐาน 

 ผลกระทบจากการที่ปฏบิตัิไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน ที่มีต่องานและผลการปฏบิตัิงานที่ได้

สื่อสารไปแลว้ 

2440 – การเผยแพร่ผลการปฏิบติังาน 

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในตอ้งสื่อสารผลการปฏบิตังิานไปยงักลุ่มบุคคลทีเ่หมาะสม 
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บทตีความ : 

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่สอบทาน และอนุมตัิการสื่อสารชุดสุดท้าย ก่อนน าออก

เผยแพร่ รวมทัง้ก าหนดผู้ที่จะได้รบัรายงาน และวิธีการเผยแพร่รายงาน ถึงแม้หัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในจะมอบหมายหน้าทีน่ี้ใหแ้ก่บุคคลอื่น หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในกย็งัคงมหีน้าที่

รบัผดิชอบโดยรวมอยู ่

2440.A1 – หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมหีน้าทีใ่นการสื่อสารผลการตรวจสอบชุดสุดทา้ยต่อ

ผูเ้กี่ยวขอ้งทีส่ามารถท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่ไดว้่าผลการตรวจสอบนัน้จะไดร้บัการพจิารณาอยา่ง

เหมาะสม 

2440.A2 – หากไม่มขีอ้ก าหนดในทางกฎหมายไวเ้ป็นอย่างอื่นแลว้ ก่อนการเสนอผลการตรวจสอบ

แก่บุคคลภายนอก หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในตอ้ง : 

 ประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ต่อองคก์ร 

 ปรกึษากบัฝา่ยบรหิารระดบัสงูและ/หรอืทีป่รกึษาทางดา้นกฎหมาย ตามความเหมาะสม  

 ควบคุมการเผยแพรผ่ลการตรวจสอบโดยระบุขอ้จ ากดัในการใชผ้ลการตรวจสอบ 

2440.C1 – หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้รบัผดิชอบในการสื่อสารผลการให้บรกิารให้

ค าปรกึษาชุดสุดทา้ยใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร 

2440.C2 – ระหว่างการให้บรกิารให้ค าปรกึษา อาจมกีารพบประเด็นเกี่ยวกบัการก ากบัดูแล การ

บรหิารความเสี่ยง และการควบคุม หากประเดน็นัน้ ๆ มนีัยส าคญัต่อองค์กร ผู้ตรวจสอบต้อง

รายงานใหผู้บ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการทราบ 

2450 – การให้ความเหน็ในภาพรวม 

เมื่อมกีารให้ความเห็นในภาพรวม จะต้องค านึงถึงกลยุทธ์ วตัถุประสงค์ และความเสี่ยงขององค์กร 

รวมทัง้ความคาดหวงัของผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่น ทัง้นี้ ความเหน็โดยรวม

ดงักล่าวตอ้งสนบัสนุนดว้ยขอ้มลูทีเ่พยีงพอ น่าเชื่อถอื มคีวามเกีย่วขอ้ง และเป็นประโยชน์  

บทตีความ : 

การสื่อสารจะรายงานถงึ 

 ขอบเขตการปฏบิตังิาน รวมถงึระยะเวลาทีค่รอบคลุมในการใหค้วามเหน็ 
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 ขอ้จ ากดัในขอบเขต 

 การพจิารณาโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมด รวมถงึการใชผ้ลงานของผูป้ฏบิตังิาน/ทีป่รกึษาอื่น 

 บทสรปุยอ่ของขอ้มลูทีส่นบัสนุนความเหน็โดยรวมนัน้ 

 กรอบความเสีย่งหรอืการควบคุม หรอืเกณฑอ์ื่น ๆ ทีเ่ป็นพืน้ฐานการใหค้วามเหน็โดยรวม 

 ความเหน็โดยรวม ดุลพนิิจ หรอื ขอ้ยตุทิีไ่ด ้

ทัง้นี้ ตอ้งระบสุาเหตุของความเหน็ทีแ่สดงถงึความไมน่่าพงึพอใจในภาพรวมไวด้ว้ย 

2500 – การเฝ้าติดตามความคืบหน้า 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสร้างและรกัษาไว้ซึ่งระบบการติดตามประเมินผลของการ

ด าเนินการในเรือ่งทีไ่ดร้ายงานไวใ้นผลการตรวจสอบซึง่ไดส้ื่อสารต่อฝา่ยบรหิารแลว้ 

2500.A1 – หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องจดัให้มกีระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ 

เพื่อเฝ้าตดิตามและเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าฝา่ยบรหิารไดน้ าขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุแกไ้ข

นั ้นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล  หรือผู้บริหารระดับสูงได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่

ด าเนินการแกไ้ข 

2500.C1 – หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการเฝ้าติดตามการด าเนินการตามผลจากการ

ปฏบิตังิานใหค้ าปรกึษาภายในขอบเขตทีไ่ดต้กลงไวก้บัผูร้บับรกิาร 

2600 – การส่ือสารถึงการยอมรบัความเส่ียง 

เมื่อหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมคีวามเหน็ว่าระดบัความเสีย่งทีผู่บ้รหิารยอมรบันัน้อาจจะไม่อยู่

ในระดบัที่องค์กรจะยอมรบัได้ หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องหารอืกบัผู้บรหิารระดบัสูง หาก

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในพิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นดังกล่าวยังไม่ได้ข้อยุติ หัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายในตอ้งสื่อสารเรือ่งดงักล่าวต่อคณะกรรมการ 

บทตีความ : 

การระบุถงึความเสีย่งที่ยอมรบัโดยผูบ้รหิารนัน้อาจสงัเกตไดโ้ดยผ่านการปฎบิตังิานการใหค้วามเชื่อมัน่

หรอืการให้ค าปรกึษา การเฝ้าตดิตามความคบืหน้าของการด าเนินการโดยผู้บรหิารซึ่งเป็นผลจากการ

ตรวจสอบครัง้ก่อน หรอืโดยวถิทีางอื่น ๆ ทัง้นี้การหาขอ้ยุตเิกี่ยวกบัความเสีย่งไม่ใช่หน้าที่ของหวัหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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ภาคอภิธานศพัท ์

การเพ่ิมคุณค่า - Add Value : หน่วยงานตรวจสอบภายในเพิม่คุณค่าแก่องค์กร (และผู้มสี่วนได้เสยี

ขององค์กร) เมื่อหน่วยงานตรวจสอบดงักล่าวได้ให้ความเชื่อมัน่ที่เที่ยงธรรมและเกี่ยวขอ้งกบัประเด็น 

รวมทัง้มสี่วนสนับสนุนความมปีระสทิธผิล และมปีระสทิธภิาพของกระบวนการก ากบัดูแล การบรหิาร

ความเสีย่ง และการควบคุม 

การควบคุมอย่างพอเพียง – Adequate Control : จะมีอยู่หากฝ่ายบรหิารได้มีการวางแผนและ

จดัระบบ (ออกแบบ) ในลกัษณะที่สามารถก่อให้เกดิความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าได้มกีารบรหิาร

ความเสี่ยงขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลและองค์กรบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและประหยดั 

การบริการให้ความเช่ือมัน่ – Assurance Services : การตรวจสอบหลกัฐานอย่างเที่ยงธรรมเพื่อให้

ไดม้าซึง่การประเมนิกระบวนการก ากบัดแูล การบรหิารความเสีย่ง และการควบคุมขององคก์ร อยา่งเป็น

อสิระตวัอย่างได้แก่ การตรวจสอบทางดา้นการเงนิ การตรวจสอบผลการปฏบิตังิาน การตรวจสอบการ

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ การตรวจสอบความมัน่คงปลอดภยัของระบบต่าง ๆ และการตรวจสอบสถานะ

กจิการ (Due Diligence Engagement) 

คณะกรรมการ – Board : คณะบุคคลในระดบัสูงสุดที่ท าหน้าที่ในการก ากบัดูแลองค์กร (ตวัอย่างเช่น 

คณะกรรมการองค์กร (Board of Directors) คณะกรรมการก ากับดูแล (Supervisory Board) หรือ

คณะกรรมการนโยบาย หรอืทรสัตี (Board of Governors or Trustees) ซึ่งมหีน้าที่ในการสัง่การและ/

หรอืสอดส่องดูแลกจิกรรมขององค์กร และพจิารณาความรบัผดิชอบในผลงานการบรหิารของผู้บรหิาร

ระดบัสูงถงึแมก้ารจดัระบบการก ากบัดูแลอาจแตกต่างกนัไปตามแต่ละขอบเขตอ านาจของแต่ละรฐั หรอื

ในแต่ละภาคส่วน โดยมากแลว้ คณะกรรมการจะรวมถงึสมาชกิทีไ่ม่ไดม้สี่วนในการบรหิารหากในองคก์ร

ไม่มคีณะกรรมการแล้ว ค าว่า "คณะกรรมการ" ที่ใช้ในมาตรฐานนี้จะหมายถงึ กลุ่มคนหรอืบุคคลที่ท า

หน้าที่ก ากบัดูแลองค์กรนอกจากนัน้ ค าว่า "คณะกรรมการ" ที่ใชใ้นมาตรฐานนี้ อาจหมายถงึ คณะหรอื

องคค์ณะอื่นใดทีท่างองคค์ณะซึง่มหีน้าทีก่ ากบัดแูลไดม้อบหมายหน้าทีบ่างอยา่งให ้(เช่น คณะกรรมการ

ตรวจสอบ) 

กฎบตัร – Charter : กฎบตัรของงานตรวจสอบภายในคอืเอกสารทีเ่ป็นทางการ ซึง่ก าหนดวตัถุประสงค ์

อ านาจและภาระหน้าที่ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน กฎบัตรจะก าหนดสถานะของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในในองคก์ร ใหอ้ านาจในการเขา้ถงึ บนัทกึ บุคลากร และทรพัยส์นิทีจ่บัต้องได้ต่าง ๆ ซึง่
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เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่ได้รบัมอบหมาย รวมทัง้ก าหนดขอบเขตของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน 

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน - Chief Audit Executive : ค าว่า หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน จะหมายถงึ บทบาทของบุคคลซึง่อยู่ในต าแหน่งงานทีอ่ยู่ในระดบัสูง ซึง่รบัผดิชอบในการบรหิาร

หน่วยงานตรวจสอบภายในให้มปีระสทิธผิลโดยสอดคล้องกบักฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

และ องค์ประกอบส่วนที่เป็นภาคบงัคบัของกรอบการปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายในที่เป็นสากล 

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืบุคคลทีต่อ้งรายงานต่อหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ควร

มีประกาศนียบัตรทางวิชาชีพและคุณสมบัติที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามชื่อต าแหน่งส าหรบัหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน อาจแตกต่างกนัในแต่ละองคก์ร 

ประมวลจรรยาบรรณ – Code of Ethics : ประมวลจรรยาบรรณของสมาคมผูต้รวจสอบภายใน (The 

Institute of Internal Auditors หรอื IIA) คอื หลกัการ (Principles) ที่เกี่ยวกบัวชิาชพีและการปฏบิตังิาน

ตรวจสอบภายใน และหลกัความประพฤต ิ(Rules of Conduct) ซึ่งบรรยายสิง่ที่ผู้ตรวจสอบภายในพงึ

ประพฤติปฏิบตัิ ประมวลจรรยาบรรณใช้บงัคบักบับุคคลและหน่วยงานที่ให้บรกิารตรวจสอบภายใน 

จุดประสงค์ของประมวลจรรยาบรรณคือเพื่อส่งเสรมิวฒันธรรมที่มีจรยิธรรมให้เกิดขึ้นภายในหมู่ผู้

ประกอบอาชพีตรวจสอบภายในทัว่โลก 

การปฏิบติัตามกฎระเบียบ – Compliance : การยึดถือและปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการ

ปฏบิตังิาน กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั สญัญา ตลอดจนขอ้ก าหนดอื่น ๆ 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ – Conflict of Interest : ความสมัพนัธใ์ด ๆ ที่ไม่ใช่ หรอืดูเหมอืนว่า

จะไม่ใช่ผลประโยชน์สูงสุดขององคก์ร ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะท าลายความสามารถของแต่ละ

บุคคลในการปฏบิตัภิาระหน้าทีไ่ดอ้ย่างเทีย่งธรรม 

การบริการให้ค าปรึกษา – Consulting Services : กิจกรรมการให้ค าปรกึษา แนะน า และบรกิารที่

เกี่ยวเนื่องแก่ผู้รบับรกิาร โดยลกัษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ท าขึ้นร่วมกนักบั

ผูร้บับรกิารโดยมุ่งหมายที่จะเพิม่คุณค่าและปรบัปรุงกระบวนการก ากบัดูแล การบรหิารความเสีย่ง และ

การควบคุมขององค์กร โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เขา้ไปรบัภาระหน้าที่ในทางการบรหิาร ตวัอย่าง 

ไดแ้ก่ การใหค้ าปรกึษา ค าแนะน า การอ านวยความสะดวก และการฝึกอบรม 

การควบคุม – Control : การกระท าใด ๆ โดยฝ่ายบรหิาร คณะกรรมการ และกลุ่มบุคคลอื่น ๆ เพื่อ

จดัการกบัความเสี่ยงและเพิ่มความเป็นไปได้ในอันที่จะบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
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ผูบ้รหิารจะวางแผน จดัระบบรวมทัง้ก ากบัและสัง่การใหเ้กดิการปฏบิตัอิย่างเพยีงพอเพื่อก่อใหเ้กดิความ

เชื่อมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายได ้

สภาพแวด ล้อมของการควบคุม  – Control Environment : ทัศนคติและการกระท าของ

คณะกรรมการและฝ่ายบรหิารในการให้ความส าคญักบัการควบคุมภายในองค์กร สภาพแวดล้อมของ

การควบคุมนี้ ท าให้เกิดระบบระเบียบและโครงสร้างในอันที่จะบรรลุวตัถุประสงค์เบื้องต้นของระบบ

ควบคุมภายในสภาพแวดลอ้มของการควบคุมมอีงคป์ระกอบดงันี้ 

 ความมคีุณธรรมและคุณค่าทางจรยิธรรม 

 ปรชัญาทางการบรหิารและลกัษณะของการบรหิาร 

 โครงสรา้งขององคก์ร 

 การมอบหมายอ านาจและหน้าที ่

 นโยบายและวธิปีฏบิตัทิางดา้นทรพัยากรบุคคล 

 ความสามารถของบุคลากร 

กระบวนการควบคุม – Control Process : นโยบาย วธิกีารปฏิบตัิ (ทัง้ที่ท าด้วยมอืหรอืโดยระบบ

อตัโนมตั)ิ และกจิกรรมต่าง ๆ ขององค์กรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบโครงสรา้งการควบคุมที่ได้รบัการ

ออกแบบมาและใชป้ฏบิตัจิรงิ เพื่อทีจ่ะเชื่อมัน่ไดว้่าความเสีย่งไดถู้กจ ากดัใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้

หลกัการพื้นฐานท่ีส าคญัส าหรบัการปฏิบติังานวิชาชีพตรวจสอบภายใน – Core Principles for 

the Professional Practice of Internal Auditing : หลักการพื้นฐานที่ส าคัญส าหรบัการปฏิบัติงาน

วิชาชีพตรวจสอบภายในหรือที่เรียกว่า Core Principles นี้  เป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับกรอบการ

ปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายในทีเ่ป็นสากลและจะสนบัสนุนประสทิธผิลของงานตรวจสอบภายใน  

งานท่ีได้รบัมอบหมาย – Engagement : งานตรวจสอบภายในหรอืกิจกรรมการสอบทานที่ได้รบั

มอบหมายใหท้ าแต่ละงาน ตวัอย่างเช่น งานตรวจสอบภายใน งานสอบทานการประเมนิการควบคุมดว้ย

ตนเอง (Control Self-Assessment หรอื CSA) การตรวจสอบการทุจรติ หรอืงานบรกิารให้ค าปรกึษา 

งานที่ไดร้บัมอบหมาย อาจประกอบด้วยงานย่อย ๆ หลาย ๆ งานหรอืหลาย ๆ กจิกรรมที่ออกแบบมา

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ 

วตัถปุระสงค์ของงานท่ีได้รบัมอบหมาย – Engagement Objectives : ค าแถลงอย่างกว้าง ๆ ที่

จดัท าโดยผูต้รวจสอบภายใน ซึง่ก าหนดสิง่ทีต่อ้งการจะบรรลุในงานทีไ่ดร้บัมอบหมายนัน้ 
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ความคิดเห็นเก่ียวกบังานท่ีได้รบัมอบหมาย – Engagement Opinion : การจดัล าดับ (Rating) 

ขอ้สรุป และ/หรอืค าบรรยายผลของการตรวจสอบภายในแต่ละงาน ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัแง่มุมต่าง ๆ ทีม่อียู่

ในวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

แนวการปฏิบติังานส าหรบังานท่ีได้รบัมอบหมาย– Engagement Work Program : เอกสารทีแ่สดง

รายการของวธิกีารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในระหว่างการปฏบิตังิานที่ได้รบัมอบหมาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้

งานเป็นไปตามแผนทีว่างไวไ้ด ้

ผู้ให้บริการจากภายนอก – External Service Provider : บุคคลหรือกิจการภายนอกองค์กรที่มี

ความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์เฉพาะดา้น 

การทุจริต – Fraud : การกระท าผดิกฎหมายของบุคคลหรอืองคก์รในลกัษณะของการฉ้อฉลหลอกลวง 

ปกปิด หรอืท าลายความเชื่อมัน่ การกระท าเหล่านี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นการคุกคามโดยใชค้วามรุนแรงหรอื

การใชก้ าลงับงัคบั การทุจรติอาจกระท าโดยกลุ่มบุคคลและองคก์ร เพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิทองทรพัยส์นิหรอื

บรกิาร เพื่อเลี่ยงการจ่ายเงนิหรอืการสูญเสียบรกิาร หรอืเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบุคคลหรือ

ผลประโยชน์ทางธุรกจิ 

การก ากบัดแูล – Governance : การผสมผสานของกระบวนการและโครงสรา้งต่าง ๆ ทีค่ณะกรรมการ

น ามาใช้เพื่อบอกกล่าว สัง่การ บรหิาร และเฝ้าติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กรเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคข์ององคก์ร 

ความเส่ือมเสีย – Impairment : ความเสื่อมเสยีซึง่ความเที่ยงธรรมส่วนบุคคล และความเป็นอสิระใน

องค์กร ซึง่อาจหมายรวมถงึ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนบุคคล การจ ากดัขอบเขต การจ ากดัการ

เขา้ถงึขอ้มลู บุคลากร และทรพัยส์นิ ตลอดจนการถูกจ ากดัทรพัยากร (เงนิทุน) 

ความเป็นอิสระ – Independence : ความเป็นอสิระจากสภาวะทีเ่ป็นอุปสรรคต่อความสามารถในอนัที่

จะปฏบิตัภิาระหน้าทีข่องหน่วยงานตรวจสอบภายในไดอ้ย่างปราศจากความล าเอยีง 

การควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ – Information Technology Controls : วธิกีารควบคุมที่

สนับสนุนการบรหิารและการก ากบัดูแลธุรกจิรวมทัง้ก่อให้เกดิวธิกีารควบคุมทัว่ไป (general controls) 

และการควบคุมทางเทคนิค (technical controls) ส าหรบัโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(Information technology infrastructures) อนัไดแ้ก่ ระบบงาน ขอ้มลู โครงสรา้ง และคน 
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ก ารก ากับ ดู แ ล ด้ าน เท ค โน โล ยี ส ารสน เท ศ  – Information Technology Governance : 

ประกอบด้วยภาวะความเป็นผู้น า โครงสร้างขององค์กร และกระบวนการที่สร้างความมัน่ใจได้ว่า 

เทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รสนบัสนุนกลยทุธแ์ละวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน – Internal Audit Activity : ฝ่าย สายงาน คณะที่ปรกึษา หรอื ผู้ปฏบิตัิ

หน้าที่อื่น ๆ ที่ให้บรกิารการให้ความเชื่อมัน่และการให้ค าปรกึษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่ง

ออกแบบมาเพื่อเพิม่คุณค่าและปรบัปรุงการปฏบิตังิานขององค์กร หน่วยงานตรวจสอบภายในช่วยให้

องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการประเมนิและปรบัปรุงประสิทธิผลของกระบวนการก ากับดูแล การ

บรหิารความเสีย่ง และการควบคุม อยา่งเป็นระบบและเป็นระเบยีบ 

กรอบโครงส ร้างการปฏิบัติ งาน วิชาชีพตรวจสอบภายใน ท่ี เป็นสากล – International 

Professional Practices Framework : กรอบซึง่เป็นแนวคดิที่วางแนวทางการปฏบิตังิานที่ก าหนดโดย 

สมาคมผูต้รวจสอบภายใน (IIA) แนวทางทีบ่ญัญตัไิวด้งักล่าวประกอบดว้ย 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) แนวทางที่

เป็นภาคบงัคบั (Mandatory) และ (2) แนวทางทีแ่นะน าใหน้ าไปใช ้(Recommended) 

ต้อง – Must : มาตรฐานทีใ่ชค้ าว่า “ตอ้ง” แสดงถงึขอ้ก าหนดทีต่อ้งปฏบิตัติามโดยไมม่เีงือ่นไข 

ความเท่ียงธรรม – Objectivity : ทศันคตทิี่ไม่มคีวามล าเอยีงอยู่ภายในจติใจ ซึ่งจะท าให้ผู้ตรวจสอบ

ปฏิบัติงานที่ได้รบัมอบหมายโดยมคีวามเชื่อในผลงานของตนและไม่มกีารลดหย่อนผ่อนผนัในด้าน

คุณภาพ ความเทีย่งธรรมก าหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในต้องไม่ยอมใหดุ้ลพนิิจของตนเกี่ยวกบัประเดน็ที่

ตรวจสอบนัน้ตกอยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของผูอ้ื่น 

ความเห็นในภาพรวม – Overall Opinion : การจดัล าดบั (Rating) ขอ้สรุป และ/หรอืค าบรรยายของ

ผลการตรวจสอบที่จดัท าโดยหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งระบุครอบคลุมกระบวนการการ

ก ากบัดูแล การบรหิารความเสี่ยง และการควบคุมขององคก์รอย่างกว้าง ๆ ทัง้นี้ ความเหน็ในภาพรวม

เป็นการใชดุ้ลพนิิจอย่างมอือาชพีของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่อาศยัผลการตรวจสอบของ

แต่ละงานจ านวนหน่ึงรวมกบักจิกรรมอื่น ๆ ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ 

ความเส่ียง – Risk : ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของ

องคก์ร ความเสีย่งวดัไดจ้ากผลกระทบจากเหตุการณ์และโอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์นัน้ 

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได้ – Risk Appetite : ระดบัความเสีย่งทีอ่งคก์รเตม็ใจทีจ่ะยอมรบั 
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การบริหารความเส่ียง – Risk Management : กระบวนการในการระบุ ประเมนิ จดัการ และควบคุม

เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ไม่พงึประสงคท์ีอ่าจจะเกดิขึน้ เพื่อก่อให้เกดิความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผล

เกีย่วกบัการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

ควร – Should : มาตรฐานใช้ค าว่า “ควร” ในกรณีที่คาดว่าจะมกีารปฏบิตัติามยกเว้นเมื่อต้องมกีารใช้

ดุลพนิิจในทางวชิาชพีแลว้ การเบีย่งเบนออกไปจากมาตรฐานยอ่มขึน้กบัสถานการณ์ 

ความมีนัยส าคญั - Significance : ความส าคญัที่เกี่ยวเนื่องกบัประเด็นที่ก าลงัพิจารณา ซึ่งรวมถึง

ปจัจยัทัง้ในเชิงคุณภาพและเชิงปรมิาณ เช่น ขนาด ลกัษณะ ผลกระทบ ความเกี่ยวข้อง และความ

รา้ยแรง ดุลพนิิจอย่างมอือาชพีจะช่วยผู้ตรวจสอบในการประเมนิความมนีัยส าคญัของประเด็นภายใต้

วตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

มาตรฐาน – Standard : มาตรฐานการปฏบิตัิงานวชิาชพีการตรวจสอบภายในที่ทางคณะกรรมการ

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสากล ได้ประกาศใช้เป็นบรรทัดฐานส าหรบัการด าเนินกิจกรรมการ

ตรวจสอบภายในและส าหรบัการประเมนิผลงานการตรวจสอบภายใน 

เทคนิคการตรวจสอบโดยอาศยัเทคโนโลยี - Technology-based Audit Techniques : เครื่องมอื

หรอืโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีช่่วยในการตรวจสอบต่าง ๆ เช่น โปรแกรมคอมพวิเตอรช์่วยงานตรวจสอบ

แบบทัว่ไป (Generalized Audit Software) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยสร้างข้อมูลเพื่อการทดสอบ 

(Test data generators) โปรแกรมการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์(computerized audit program)

โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ช่วยการตรวจสอบเฉพาะทาง (Specialized audit utilities) และ เทคนิคการ

ตรวจสอบโดยใชค้อมพวิเตอรเ์ขา้มาช่วย (Computer-assisted Audit Techniques–CAATs) 


