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

มาตรฐานสากลสาหรับการปฏิ บตั ิ งานวิ ชาชีพการตรวจสอบภายใน (มาตรฐาน)
บทนาเกี่ยวกับมาตรฐาน
การปฏิบ ัติง านตรวจสอบภายในกระท าได้ ภ ายใต้ ส ภาพแวดล้อ มทางกฎหมายและวัฒ นธรรมที่
หลากหลาย สาหรับองค์กรทีม่ วี ตั ถุประสงค์ ขนาด ความซับซ้อน และโครงสร้างขององค์กรทีแ่ ตกต่างกัน
และกระทาโดยบุคคลภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได้ แม้ว่าความแตกต่างเหล่านี้จะมีผลกระทบกั บการ
ปฏิบ ัติง านตรวจสอบภายในในแต่ ล ะสภาพแวดล้ อ ม การปฏิบ ัติต ามมาตรฐานสากลส าหรับ การ
ปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “มาตรฐาน”) เป็ นสิง่ จาเป็ นต่อในการปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นความรับผิดชอบของผูต้ รวจสอบภายใน และต่อกิจกรรมการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้ คือ
1. ให้แนวทางในการปฏิบตั ติ ามองค์ประกอบภาคบังคับของกรอบการปฏิบตั งิ านวิชาชีพตรวจสอบ
ภายในทีเ่ ป็นสากล (IPPF)
2. ให้กรอบในการทางานและการส่งเสริมให้บริการตรวจสอบภายในสามารถเพิม่ คุณค่าได้อย่าง
หลากหลาย
3. กาหนดพืน้ ฐานในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายใน
4. สนับสนุนกระบวนการและการดาเนินงานขององค์กรให้ดขี น้ึ
มาตรฐาน คือกลุ่มหลักการพืน้ ฐานทีส่ าคัญทีต่ อ้ งการให้ถอื ปฏิบตั ิ ซึง่ ประกอบด้วย
 ข้อกาหนดทีเ่ ป็ นหลักสาคัญสาหรับการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และสาหรับการ
ประเมินประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ าน ซึง่ มีการนาไปปรับใช้กนั ทัวโลก
่
ทัง้ ในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคล
 บทตีความทีอ่ ธิบายคาศัพท์เฉพาะและแนวคิดต่าง ๆ ทีม่ อี ยูใ่ นมาตรฐาน
มาตรฐานและประมวลจรรยาบรรณเป็ น องค์ป ระกอบภาคบังคับ ของกรอบการปฏิบ ัติง านวิช าชีพ
ตรวจสอบภายในที่เป็ นสากล (IPPF) ดังนัน้ การปฏิบตั ติ ามประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐานจะแสดง
ให้เห็นถึงการปฏิบตั ติ ามองค์ประกอบภาคบังคับของกรอบการปฏิบตั งิ านวิชาชีพตรวจสอบภายในทีเ่ ป็ น
สากล (IPPF) ได้ครบถ้วน
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มาตรฐานได้ใช้คาบางคาซึง่ ได้มกี ารกาหนดความหมายไว้โดยเฉพาะในภาคอภิธานศัพท์ การทีจ่ ะเข้าใจ
และนาเอามาตรฐานไปใช้ถือปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องนัน้ จาเป็ นต้องคานึงถึงความหมายเฉพาะในภาค
อภิธานศัพท์ด้วย นอกจากนัน้ มาตรฐานที่ใช้คาว่า “ต้อง” เพื่อระบุขอ้ กาหนดที่ต้องปฏิบตั ติ ามโดยไม่ม ี
เงื่อนไข และใช้คาว่า “ควร” ในกรณีทค่ี าดว่าน่ าจะปฏิบตั ติ ามได้ ยกเว้นเมื่อจาเป็ นต้องใช้ดุลพินิจในทาง
วิชาชีพแล้ว การเบีย่ งเบนออกไปจากมาตรฐานย่อมขึน้ กับสภาพการณ์
มาตรฐานประกอบด้ว ยสองส่ ว นหลัก ๆ คือ มาตรฐานด้ า นคุ ณ สมบัติ (Attribute Standards) และ
มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน (Performance Standards) มาตรฐานด้านคุณสมบัติจะกล่าวถึงลักษณะ
ขององค์กร และบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน มาตรฐานด้านการปฏิบตั งิ าน กล่าวถึงลักษณะ
ของงานการตรวจสอบภายใน และเกณฑ์ เชิง คุ ณ ภาพ ซึ่ง สามารถน าไปใช้ เป็ น บรรทัด ฐานในการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในได้ มาตรฐานด้านคุณสมบัตแิ ละมาตรฐานด้านการปฏิบตั งิ าน
นามาใช้บงั คับกับบริการงานตรวจสอบภายในทุกงาน
มาตรฐานด้านการน าไปใช้ป ฏิบ ัติ (Implementation Standards) เป็ น การขยายความมาตรฐานด้า น
คุณสมบัตแิ ละด้านการปฏิบตั งิ าน โดยให้ขอ้ กาหนดในการปรับใช้กบั การบริการให้ความเชื่อมัน่ (A) หรือ
การบริการให้คาปรึกษา (C)
การบริการให้ค วามเชื่อมัน่ เกี่ยวข้องกับ การประเมินหลักฐานอย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ค วามเห็นหรือ
ข้อสรุปเกี่ยวกับหน่ วยงาน/องค์กร การปฏิบตั งิ าน หน้าที่ กระบวนการ ระบบงาน หรือเรื่องอื่น ใดที่เป็ น
ประเด็น โดยผูต้ รวจสอบภายในจะเป็ นผูก้ าหนดลักษณะและขอบเขตของงานการให้ความเชื่อมันของแต่
่
ล ะ ง า น เอ ง โด ย ทั ่ว ไป แ ล้ ว ก า ร บ ริ ก า ร ให้ ค ว า ม เชื่ อ มั ่น จ ะ มี ผู้ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง 3 ฝ่ า ย คื อ
1) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่ วยงาน/องค์กร การปฏิบตั งิ าน หน้ าที่ กระบวนการ
ระบบงาน หรือเรือ่ งอื่นใดทีเ่ ป็นประเด็นซึง่ เรียกว่า เจ้าของกระบวนการ2) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีท่ าการ
ประเมิน ซึง่ ก็คอื ผูต้ รวจสอบภายใน และ 3) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีใ่ ช้ผลการประเมิน ซึง่ เรียกว่า ผูใ้ ช้
การบริก ารให้ค าปรึก ษา (Consulting Services) มีล ัก ษณะเป็ น การให้ค าแนะน า และโดยทัว่ ไป จะ
ให้บริการก็ต่อเมื่อได้รบั การร้องขอจากผู้รบั บริการเป็ นการเฉพาะ ลักษณะและขอบเขตของงานการให้
คาปรึกษาจะขึน้ อยูก่ บั ข้อตกลงกับผูร้ บั บริการ บริการให้คาปรึกษาจะมีผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง 2 ฝา่ ย คือ 1) บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้คาปรึกษา ซึง่ ก็คอื ผูต้ รวจสอบภายใน และ 2) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แสวงหา
และรับคาปรึกษา ซึ่งก็คอื ผู้รบั บริการ ในการให้บริการให้คาปรึกษาผู้ตรวจสอบภายในควรรักษาความ
เทีย่ งธรรม และไม่เข้าไปรับหน้าทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารเสียเอง
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มาตรฐานนี้ให้ใช้กบั ผู้ตรวจสอบภายในและหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนต้อง
รับ ผิด ชอบต่ อ การปฎิบ ัติต ามมาตรฐานที่เกี่ย วกับ ความเที่ย งธรรม ความเชี่ย วชาญ และใช้ ค วาม
ระมัดระวังอย่างมือ อาชีพ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อ งกับ การปฎิบตั ิงานในภาระหน้ าที่ของตน ผู้ท่เี ป็ น
หัว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในยัง ต้ อ งรับ ผิด ชอบต่ อ การปฎิบ ัติต ามมาตรฐานของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในโดยรวมด้วย
ถ้ามีกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดที่ห้ามผู้ตรวจสอบภายในหรือหน่ วยงานตรวจสอบภายในปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานนี้ในบางส่วน การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานส่วนอื่น ๆ รวมทัง้ การเปิ ดเผยอย่างเหมาะสมก็ยงั คง
เป็นสิง่ จาเป็น
ถ้ามีการใช้มาตรฐานร่วมกับข้อกาหนดอื่นใดที่ออกโดยทางการ ในการสื่อสารของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในอาจจะอ้างถึงการใช้ขอ้ กาหนดอื่นได้ตามความเหมาะสม ในกรณีดงั กล่าว ถ้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในได้ช้ีให้ เห็น ถึง การปฏิบ ัติต ามมาตรฐานและมีค วามไม่ ส อดคล้อ งกัน ระหว่ า งมาตรฐานและ
ข้อ กาหนดอื่นนัน้ ผู้ต รวจสอบภายในและหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในต้อ งปฏิบตั ิตามมาตรฐาน และ
อาจจะปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดอื่นนัน้ ได้ หากว่าข้อกาหนดอื่นนัน้ เข้มงวดมากกว่า
การทบทวน และการพัฒนามาตรฐาน เป็ นกระบวนการที่ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการ
มาตรฐานงานตรวจสอบภายในสากล (International Internal Auditing Standards Board) โดยมีก าร
ประชุมปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวางก่อนทีจ่ ะออกมาตรฐานรวมทัง้ จัดให้มกี ารรับฟงั ความคิดเห็นจาก
สาธารณชนทัวโลกในช่
่
วงระหว่างการร่างโดยได้เผยแพร่เอกสารร่างทุกชุดบนเว็บไซต์ของ IIA รวมทัง้ ส่ง
ให้แก่องค์กรผูต้ รวจสอบภายในทีเ่ ป็นเครือข่ายของ IIAทัง้ หมดด้วย
ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานไปได้ท:่ี

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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มาตรฐานสากลสาหรับการปฏิ บตั ิ งานวิ ชาชีพการตรวจสอบภายใน
(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards)
1000 – วัตถุประสงค์ อานาจและภาระหน้ าที่
ต้องกาหนดวัตถุประสงค์ อานาจและหน้าที่ ของหน่ วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็ นทางการไว้ในกฎ
บัตรของการตรวจสอบภายใน โดยสอดคล้องกับพันธกิจการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ องค์ประกอบที่
เป็ นภาคบังคับของกรอบการปฏิบตั งิ านวิชาชีพที่เป็ นสากล (IPPF) (กล่าวคือ หลักการพื้นฐานที่สาคัญ
สาหรับ การปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายในประมวลจรรยาบรรณมาตรฐาน และคานิยามของการ
ตรวจสอบภายใน) หัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องทบทวนกฎบัต รของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นระยะ ๆ และนาเสนอต่อผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิ
บทตีความ :
กฎบัต รของงานตรวจสอบภายในคือ เอกสารที่เ ป็ น ทางการ ซึ่ง ก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ อ านาจและ
ภาระหน้ าที่ของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน กฎบัต รจะกาหนดสถานภาพของหน่ ว ยงานตรวจสอบ
ภายในในองค์กร ซึ่งรวมถึงลักษณะของความสัมพันธ์ในการรายงานตามหน้าที่ของหัวหน้าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการกาหนดอานาจในการเข้าถึงบันทึก บุคลากร และทรัพย์สนิ ที่จบั ต้อง
ได้ ซึง่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ รวมทัง้ กาหนดขอบเขตของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน
ต่าง ๆทัง้ นี้ คณะกรรมการเท่านัน้ ทีม่ อี านาจอนุ มตั กิ ฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
1000.A1 – ต้อ งก าหนดลัก ษณะของบริก ารด้านการให้ค วามเชื่อ มันแก่
่ อ งค์ก รไว้ในกฎบัต รของ
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน และหากมีการให้บริการให้ความเชื่อมันแก่
่ กลุ่มบุคคลภายนอก
องค์ก รก็ต้อ งระบุ ล กั ษณะของการให้ค วามเชื่อ มันดั
่ งกล่ าวไว้ในกฎบัต รของงานตรวจสอบ
ภายในด้วย
1000.C1 – ต้อ งก าหนดลัก ษณะของบริการให้ค าปรึกษาไว้ในกฎบัต รของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน
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1010 – การแสดงการยอมรับแนวทางสาหรับการปฏิ บตั ิ งานวิ ชาชี พตรวจสอบภายในที่ เป็ นภาค
บังคับไว้ในกฎบัตรของงานตรวจสอบภายใน
จะต้อ งแสดงการยอมรับ ในหลัก การพื้น ฐานที่สาคัญ สาหรับการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ ตรวจสอบภายใน
ประมวลจรรยาบรรณ มาตรฐาน และคานิยามของการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นภาคบังคับ
(mandatory nature) ไว้ในกฎบัตรของตรวจสอบภายในหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในควรหารือกับ
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการเกี่ยวกับ พันธกิจของงานตรวจสอบภายใน และองค์ประกอบที่เป็ น
ภาคบังคับของกรอบการปฏิบตั งิ านวิชาชีพตรวจสอบภายในทีเ่ ป็นสากล
1100 – ความเป็ นอิ สระและความเที่ยงธรรม
หน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องมีความเป็ นอิสระ และผูต้ รวจสอบภายในต้องปฏิบตั งิ านด้วยความเทีย่ ง
ธรรม
บทตีความ :
ความเป็ น อิส ระ หมายถึง การเป็ น อิส ระจากสภาวะที่เป็ น อุ ป สรรคต่ อ ความสามารถ ของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในในการปฏิบตั หิ น้าที่งานตรวจสอบภายได้โดยปราศจากอคติเพื่อให้บรรลุถงึ ระดับของ
ความเป็ นอิสระที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานตามภาระหน้ าที่ของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในได้อย่างมี
ประสิทธิผลหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องสามารถเข้าถึงผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการได้
โดยตรงและไม่ มขี ้อแม้ซ่งึ สามารถบรรลุผ ลได้โดยผ่านความสัมพันธ์ในการรายงานแบบควบคู่ (Dual
Reporting) ทัง้ นี้ สิง่ ทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อความเป็ นอิสระของผูต้ รวจสอบไม่ว่าจะเป็ นระดับบุคคล ระดับงาน
ระดับหน้าที่ และระดับองค์กรจะต้องได้รบั การจัดการ
ความเทีย่ งธรรม หมายถึง ทัศนคติทไ่ี ม่มคี วามลาเอียงอยู่ภายในจิตใจ ซึง่ จะทาให้ผตู้ รวจสอบปฏิบตั งิ าน
ที่ได้รบั มอบหมายในลักษณะที่เชื่อมันในผลงานของตนและไม่
่
มกี ารลดหย่อนผ่อนผันในด้านคุณภาพ
ความเทีย่ งธรรมกาหนดให้ผตู้ รวจสอบภายในต้องไม่ยอมให้ดุลพินิจของตนเกีย่ วกับประเด็นทีต่ รวจสอบ
นัน้ ตกอยู่ภายใต้อทิ ธิพลของผู้อ่นื สิง่ ที่เป็ นอุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมจะต้องได้รบั การจัดการไม่ว่าจะ
เป็นระดับบุคคล ระดับงานระดับหน้าที่ และระดับองค์กร
1110 – ความเป็ นอิ สระในทางองค์กร
หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานต่อระดับขัน้ ภายในองค์กรที่สูงพอที่จะทาให้หน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ภิ าระหน้าทีไ่ ด้สาเร็จลุล่วง
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หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องยืนยันถึงความเป็ นอิสระในทางองค์กรของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครัง้
บทตีความ :
ความเป็ นอิสระในทางองค์กรจะมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อหัวหน้า หน่ วยงานตรวจสอบภายในรายงานตาม
หน้าที่นัน้ ต่อคณะกรรมการ ตัวอย่างของการรายงานตามหน้ าที่ต่อคณะกรรมการ เกี่ยวข้องกับการที่
คณะกรรมการเป็นผู้
 อนุมตั กิ ฎบัตรงานตรวจสอบภายใน
 อนุมตั แิ ผนงานตรวจสอบภายในตามความเสีย่ ง
 อนุมตั แิ ผนงบประมาณและการใช้ทรัพยากรของงานตรวจสอบภายใน
 รับการสื่อสารจากหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับผลการปฏิบตั งิ านของหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในเปรียบเทียบกับแผนงาน และเรือ่ งอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
 ตัดสินใจอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ และโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 อนุมตั คิ ่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สอบถามฝ่ายบริห าร และหัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ลงความเห็น ได้ว่ามีการ
กาหนดขอบเขตการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่เหมาะสมหรือมีขอ้ จากัดด้านทรัพยากรหรือไม่
1110.A1 – หน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ทัง้ ในการกาหนดขอบเขต
ของการตรวจสอบภายใน การปฏิบตั งิ าน และการสื่อสารผลการปฏิบตั ิงานหัวหน้ าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในต้อ งเปิ ด เผยถึงการถู ก แทรกแซงดังกล่ าวต่ อ คณะกรรมการและหารือ ถึง
ผลกระทบทีอ่ าจเกิด
1111 – การมีปฏิ สมั พันธ์โดยตรงกับคณะกรรมการ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสื่อสารและมีปฏิสมั พันธ์โดยตรงกับคณะกรรมการ
1112 – บทบาทของหัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในที่ นอกเหนื อจากการตรวจสอบภายใน
เมือ่ หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในมีหรือคาดว่าจะมีบทบาท หรือภาระหน้าทีอ่ ่นื ทีน่ อกเหนือจากการ
ตรวจสอบภายใน จะต้องมีมาตรการป้องกันเพื่อจากัดการเสื่อมเสียความเป็ นอิสระหรือความเทีย่ งธรรม
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บทตีความ :
หัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในอาจได้รบั การร้อ งขอให้ มบี ทบาทหรือรับ ภาระหน้ าที่เพิ่มเติม ซึ่ง
นอกเหนือจากการตรวจสอบภายใน เช่น รับผิดชอบในกิจกรรมการกากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
หรือกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง บทบาทหรือหน้าที่เหล่านี้อาจทาให้ หรือดูเหมือนได้ทาให้ความเป็ น
อิสระในทางองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือความเทีย่ งธรรมของผูต้ รวจสอบภายในแต่ละคน
เสื่อมลงได้ มาตรการปกป้องความเป็ นอิสระได้แก่ กิจกรรมการกากับดูแลต่าง ๆ ซึ่งมักจะต้องกระทา
โดยคณะกรรมการเพื่อ ดาเนิ น การกับ การเสื่อ มเสีย ความเป็ น อิส ระที่อ าจเกิด ขึ้น ได้ โดยอาจรวมถึง
กิจกรรมต่ าง ๆ เช่ น การสอบทานสายการรายงานและภาระหน้ าที่เป็ น ระยะ ๆ รวมทัง้ การพัฒ นา
กระบวนการทางเลือกอื่น ๆ เพื่อได้รบั ความเชื่อมันในประเด็
่
นทีเ่ ป็นภาระหน้าทีท่ เ่ี พิม่ มานัน้
1120 – ความเที่ยงธรรมของผูต้ รวจสอบ
ผู้ต รวจสอบภายในต้อ งมีท ัศ นคติท่ี เป็ น กลาง ไม่มอี คติ และหลีก เลี่ยงในเรื่อ งของความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์
บทตีความ :
ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์ ท่ีผู้ต รวจสอบภายในซึ่งอยู่ในฐานะอัน เป็ น ที่
ไว้ว างใจ ต้อ งเลือ กระหว่างผลประโยชน์ ในทางอาชีพ และผลประโยชน์ ส่ ว นตัว ผลประโยชน์ ท่ขี ดั กัน
ดังกล่ าวอาจทาให้เกิด ความยุ่งยากในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้สาเร็จอย่างไม่ล าเอียงได้ค วามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ยงั คงอยู่ แม้ว่าการกระทาที่ผดิ จริยธรรมหรือไม่เหมาะสมจะไม่เกิดขึน้ ก็ตาม ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ สามารถสร้างภาพของความไม่ ถูกต้องที่จะค่ อย ๆ บ่อนทาลายความเชื่อมันในตั
่
วผู้
ตรวจสอบภายใน ในหน่ วยงานตรวจสอบภายในและในวิชาชีพ ตรวจสอบภายใน ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ สามารถทาให้ความสามารถของแต่ละบุคคลในการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่อย่างเที่ยงธรรม
เสื่อมลงได้
1130 – การเสื่อมเสียความเป็ นอิ สระหรือความเที่ยงธรรม
หากเกิดการเสื่อ มเสียความเป็ นอิส ระหรือความเที่ยงธรรมทัง้ ที่เป็ นข้อเท็จจริงหรือ ที่ได้พบเห็น ต้อ ง
เปิ ดเผยรายละเอียดของการเสื่อมเสียความเป็ นอิสระหรือความเที่ยงธรรมนี้ให้แก่ผู้ท่เี หมาะสมทราบ
ลักษณะของการเปิดเผยจะขึน้ อยูก่ บั การเสื่อมเสียความอิสระและความเทีย่ งธรรมนัน้
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บทตีความ :
การเสื่อมเสียความเป็ นอิสระในทางองค์กรและความเทีย่ งธรรมของบุคคลอาจหมายรวมถึง ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ส่วนตัว การจากัดขอบเขต ข้อห้ามในการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สนิ และ
ข้อจากัดทางทรัพยากร เช่น การจัดสรรงบประมาณให้ เป็นต้น
การกาหนดว่ากลุ่มบุคคลใดหรือผูใ้ ดทีส่ มควรเป็ นผูร้ บั ทราบรายละเอียดของการเสื่อมเสียความเป็ นอิสระ
หรือความเที่ยงธรรมนัน้ ขึน้ อยู่กบั ความคาดหวังที่มตี ่อภาระหน้าทีข่ องหน่ วยงานตรวจสอบภายในและ
ของหัว หน้ าหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในต่ อ ผู้บ ริห ารระดับ สูงและคณะกรรมการตามที่กาหนดไว้ใน
กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงลักษณะของความเสื่อมเสียนัน้ ด้วย
1130.A1 – ผู้ตรวจสอบภายในต้องละเว้นการประเมินงานที่ตนเองเคยรับผิดชอบมาก่อน ถือได้ว่า
ความเที่ยงธรรมจะเสื่อ มลงหากผู้ต รวจสอบภายในได้ให้บ ริก ารด้านการให้ค วามเชื่อ มันใน
่
กิจกรรมใด ๆ ทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในได้รบั ผิดชอบในปีทผ่ี ่านมา
1130.A2 – งานให้ความเชื่อมันต่
่ อหน้าทีง่ านต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องได้รบั การดูแลตรวจตราโดยกลุ่มคนทีอ่ ยูน่ อกหน่วยงานตรวจสอบภายใน
1130.A3 – หน่ วยงานตรวจสอบภายในอาจให้บริการด้านการให้ความเชื่อมันต่
่ องานทีเ่ คยให้บริการ
ให้คาปรึกษามาก่อนหน้านัน้ แล้ว หากว่าลักษณะของการให้คาปรึกษานัน้ ไม่ได้ทาให้ความเทีย่ ง
ธรรมเสื่อมเสียได้ และหากว่าได้มกี ารบริหารจัดการความเทีย่ งธรรมส่วนบุคคลแล้วในขณะทีท่ า
การจัดสรรทรัพยากรให้แก่งานนัน้ ๆ
1130.C1 – ผูต้ รวจสอบภายในอาจให้บริการด้านการให้คาปรึกษาในงานที่ตนเองเคยรับผิดชอบมา
ก่อนได้
1130.C2 – หากผูต้ รวจสอบภายในมีแนวโน้มทีค่ วามเป็ นอิสระหรือความเทีย่ งธรรมอาจเสื่อมเสียได้
จากบริการให้คาปรึกษาที่ผู้รบี บริการได้เสนอมาแล้ว ก็ต้องเปิ ดเผยให้ผู้รบั บริการทราบก่อนจะ
ยอมรับทางานให้
1200 – ความเชี่ยวชาญและการใช้ความระมัดระวังในการประกอบวิ ชาชีพ
ต้องปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายด้วยความเชีย่ วชาญและใช้ความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพอย่าง
เหมาะสม
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1210 – ความเชี่ยวชาญ
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีค วามรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ ที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ท่ไี ด้รบั
มอบหมาย หน่ วยงานตรวจสอบภายในโดยรวมแล้วต้องมีหรือ ได้รบั ความรู้ ทักษะ และความสามารถ
อื่น ๆ ทีจ่ าเป็นต้องนามาใช้ในการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีข่ องหน่วยงานนัน้
บทตีความ :
ความเชี่ยวชาญเป็ นคาเฉพาะทีห่ มายรวมถึง ความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ ที่จาเป็ นสาหรับผู้
ตรวจสอบภายในในการปฏิบ ัติงานตามภาระหน้ าที่ ในทางวิช าชีพ อย่ างมีป ระสิท ธิผ ล ค าว่ า ความ
เชีย่ วชาญนี้จะครอบคลุมถึง การคานึงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในปจั จุบนั แนวโน้ม รวมทัง้ ประเด็นที่เกิดขึน้
ใหม่ ๆ เพื่อที่จะช่วยสามารถให้ค าแนะนาและข้อเสนอแนะที่ตรงประเด็นได้ ผู้ตรวจสอบภายในควร
แสดงออกถึงความเชีย่ วชาญโดยการได้รบั วุฒบิ ตั รทางวิชาชีพ และมีคุณสมบัตทิ ่เี หมาะสม เช่น วุฒบิ ตั ร
ผูต้ รวจสอบภายในรับอนุ ญาตสากล (CIA) และวุฒบิ ตั รอื่น ๆ ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล หรือ
องค์กรในทางวิชาชีพอื่น ๆ ทีเ่ หมาะสม
1210.A1 – หัว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในต้ อ งขอค าแนะน าและความช่ ว ยเหลือ หากผู้
ตรวจสอบภายในขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นที่จาเป็ นในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมดของงาน
1210.A2 – ผูต้ รวจสอบภายในต้องมีความรูเ้ พียงพอทีจ่ ะประเมินความเสีย่ งของการเกิดทุจริต และ
วิถที างในการบริหารจัดการทุจริตขององค์กร แต่ไม่จาเป็นต้องมีความเชีย่ วชาญเทียบเท่ากับผูม้ ี
หน้าทีโ่ ดยตรงในการตรวจจับและสอบสวนการทุจริต
1210.A3 – ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรูเ้ พียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมหลักของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ เทคนิคการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ปฏิบตั ิงาน
ที่ไ ด้ ร บั มอบหมายได้ อย่ า งไรก็ ต าม ใช่ ว่ า ผู้ ต รวจสอบภายในทุ ก คนที่จ าเป็ น ต้ อ งมีค วาม
เชี่ยวชาญเทียบเท่ ากับผู้ต รวจสอบภายในที่รบั ผิดชอบงานตรวจสอบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
โดยตรง
1210.C1 – หัว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในต้อ งปฏิเสธงานการให้ค าปรึก ษา หรือ แสวงหา
ค าแนะน าและความช่ ว ยเหลือ ที่ดีพ อ ในกรณี ท่ีผู้ต รวจสอบภายในขาดความรู้ ทัก ษะ และ
ความสามารถอื่นทีจ่ าเป็นในการปฏิบตั งิ านนัน้ ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทัง้ หมดของงาน
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1220 – ความระมัดระวังในทางวิ ชาชีพ
ผูต้ รวจสอบภายในต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวัง และใช้ทกั ษะเยีย่ งผูต้ รวจสอบภายในทีม่ คี วามรู้
ความสามารถและความสุขุมรอบคอบอย่างพอเหมาะพอควร อย่างไรก็ต าม ความระมัดระวัง ในทาง
วิชาชีพไม่ได้หมายความถึงการกระทาทีป่ ราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ เลย
1220.A1 – ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งใช้ ค วามระมัด ระวัง ในทางวิช าชีพ โดยค านึ ง ถึง สิ่ง ต่ า ง ๆ
ดังต่อไปนี้


ขอบเขตของงานที่ต รวจสอบเท่ า ที่จ าเป็ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายของงานที่ไ ด้ ร บั
มอบหมาย



ความซับซ้อน ความมีนัยสาคัญ หรือความสาคัญ ที่เกี่ยวข้อง ของประเด็นต่าง ๆ ที่ได้
นาเอากระบวนการให้ความเชื่อมันไปใช้
่
ประเมิน



ความเพียงพอและความมีประสิทธิผ ลของกระบวนการในการกากับดูแล การบริห าร
ความเสีย่ งและการควบคุม



ความเป็ นไปได้ทจ่ี ะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริต หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ อย่าง
มีนยั สาคัญ และ



ต้นทุนของการให้ความเชื่อมันเที
่ ยบกับประโยชน์ทอ่ี าจจะได้รบั

1220.A2 – ในการใช้ค วามระมัด ระวัง ในทางวิชาชีพ อย่างเหมาะสมนัน้ ผู้ต รวจสอบภายในต้อ ง
พิจารณาการใช้วธิ กี ารตรวจสอบโดยอาศัยเทคโนโลยีและเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลอื่น ๆ เข้า
มาช่วยในการตรวจสอบ
1220.A3 – ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งตื่ น ตั ว ต่ อ ความเสี่ย งที่ ม ีนั ย ส าคัญ ที่ อ าจมีผ ลกระทบต่ อ
วัตถุประสงค์ การปฏิบตั งิ าน และทรัพยากร อย่างไรก็ตามเพียงแค่วธิ กี ารให้ความเชื่อมันอย่
่ าง
เดียวไม่สามารถจะรับประกันได้ว่าจะสามารถระบุถงึ ความเสีย่ งที่มนี ัยสาคัญได้ทงั ้ หมด แม้ว่าจะ
ใช้ความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพตามสมควรแล้วก็ตาม
1220.C1 – ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งใช้ ค วามระมัด ระวัง ในทางวิช าชีพ อย่ า งเหมาะสมในการ
ปฏิบตั งิ านด้านการให้คาปรึกษา โดยคานึงถึง
 ความต้องการและความคาดหวังของ ผู้รบั บริการ ซึ่งรวมถึงลักษณะของงานช่วงเวลาของ
การปฏิบตั งิ านและการสื่อสารผลการปฏิบตั งิ าน
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 ความซับซ้อนของงานที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตของงานที่จาเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และ
 ต้นทุนของงานการให้คาปรึกษาเปรียบเทียบกับประโยชน์ทอ่ี าจจะได้รบั
1230 – การพัฒนาทางวิ ชาชีพอย่างต่อเนื่ อง
ผู้ต รวจสอบภายในต้อ งเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ ของตนโดยการพัฒ นาทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
1300 – โครงการประกันคุณภาพและปรับปรุงงาน
หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องพัฒนาและรักษาไว้ซง่ึ โครงการประกันคุณภาพและปรับปรุงงาน
ทีค่ รอบคลุมหน่วยงานตรวจสอบภายในทุก ๆ แง่มมุ
บทตีความ :
โครงการประกันคุณภาพและปรับปรุงงานได้รบั การออกแบบเพื่อ ช่วยในการประเมินผลการปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ การประเมิน ว่าผู้ต รวจสอบภายในได้ป ระยุก ต์ ใช้
ประมวลจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังประเมินความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ชีใ้ ห้เห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงงานให้ดขี น้ึ หัวหน้า
หน่ วยงานตรวจสอบภายในควรส่งเสริมให้คณะกรรมการเข้ามากากับดูแลโครงการประกันคุณภาพและ
ปรับปรุงงาน
1310 – ข้อกาหนดเกี่ยวกับโครงการประกันคุณภาพและปรับปรุงงาน
โครงการประกันคุณภาพและปรับปรุงงานต้องมีการประเมินทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กร
1311 – การประเมิ นภายในองค์กร
การประเมินภายในองค์กรต้องประกอบด้วย
 การติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายในในระหว่างทีง่ านดาเนินไป
 การประเมินตนเองเป็ นระยะ หรือประเมินโดยบุคคลอื่นภายในองค์กร โดยที่บุคคลเหล่านัน้ มี
ความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ
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บทตีความ :
การติดตามประเมินผลในขณะที่งานดาเนินไปเป็ นส่วนที่ผนวกเข้าไปในการควบคุมดูแลงานประจาวัน
สอบทาน และวัดผลหน่ วยงานตรวจสอบภายใน การติดตามประเมินผลในขณะทีง่ านดาเนินไปนัน้ ได้ถูก
ผนวกเข้าไปในนโยบายและแนวปฎิบตั ทิ ่ใี ช้เป็ นประจาในการบริหารจัดการหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
และใช้กระบวนการเครื่องมือ และข้อมูลที่พิจารณาแล้วว่าจาเป็ นต่อการประเมินผลการปฏิบตั ิงานว่า
สอดคล้อง กับ ประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐาน
การประเมินเป็ นระยะ ๆ คือการประเมินการปฏิบตั ิต าม ประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในเป็นระยะ
ความรู้ในวิธ ีก ารปฏิบ ัติงานตรวจสอบภายในที่เพียงพอ หมายถึง ผู้ประเมิน อย่างน้ อยต้อ งเข้าใจใน
องค์ประกอบทัง้ หมดของกรอบการปฏิบตั งิ านวิชาชีพตรวจสอบภายในทีเ่ ป็ นสากล (IPPF)
1312 – การประเมิ นจากภายนอกองค์กร
ต้องมีการประเมินจากภายนอกอย่างน้ อยทุก 5 ปี โดยผู้ประเมินหรือ ทีมผู้ประเมินอิสระจากภายนอก
องค์กรซึง่ มีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องหารือกับคณะกรรมการในเรื่อง
ดังต่อไปนี้:
 รูปแบบและความถีข่ องการประเมินจากภายนอก และ
 คุ ณ สมบัติแ ละความเป็ น อิส ระของผู้ประเมินหรือ ทีมผู้ประเมิน จากภายนอก ตลอดจนความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ได้
บทตีความ :
การประเมินจากภายนอกองค์กรอาจบรรลุผลได้โดยการประเมินจากภายนอกองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ
หรือการประเมินตนเองโดยมีผปู้ ระเมินอิสระภายนอกให้การรับรองความถูกต้อง ผูป้ ระเมินจากภายนอก
ต้องลงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐาน ผูป้ ระเมินจากภายนอกอาจ
ให้ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านหรือกลยุทธ์กไ็ ด้
ผู้ประเมินหรือ ทีมผู้ประเมินที่มคี ุณ สมบัติท่เี หมาะสม จะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในสองด้าน
กล่าวคือ การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ ตรวจสอบภายใน และกระบวนการประเมินจากภายนอกองค์กร โดย
ความสามารถดังกล่าวสามารถแสดงให้เห็นได้จากการผสมผสานระหว่างประสบการณ์การทางานจริง
และการเรียนรูท้ างทฤษฎี ทัง้ นี้ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากองค์กรทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกันในด้านของขนาด
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ความซับซ้อนขององค์กร ภาคส่วน ประเภทอุตสาหกรรม หรือประเด็นด้านเทคนิคย่อมมีคุณค่ ามากกว่า
ประสบการณ์ท่ไี ม่เกี่ยวข้องกัน ในกรณีทเ่ี ป็ นทีมประเมิน ไม่จาเป็ นว่า สมาชิกแต่ละคนของทีมผูป้ ระเมิน
ต้อ งมีค วามสามารถครบถ้วนทุก ด้าน แต่ เป็ นทีมผู้ประเมิน ทัง้ คณะที่ค วรมีคุ ณ สมบัติเหมาะสม โดย
หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในจะเป็ นผู้ใช้วจิ ารณญาณในทางวิชาชีพ ในการประเมินว่าผู้ประเมิน
หรือทีมผูป้ ระเมินมีความสามารถเพียงพอทีจ่ ะถือได้ว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสมหรือไม่
ผูป้ ระเมินหรือคณะผูป้ ระเมินที่เป็ นอิสระ หมายถึง การไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆทัง้ ทีเ่ ป็ น
จริง หรือ ที่รบั รู้ได้ว่ามีอ ยู่รวมถึงการไม่เป็ น ส่ ว นหนึ่ง หรือ การไม่อ ยู่ภ ายใต้การควบคุ มขององค์กรที่
หน่ วยงานตรวจสอบภายในนัน้ สังกัดอยู่หวั หน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในควรส่งเสริมให้คณะกรรมการ
เข้ามากากับดูแลการประเมินจากภายนอกเพื่อที่จะลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่ไี ด้รบั ทราบมา
หรือทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
1320 – การรายงานผลของโครงการประกันคุณภาพและปรับปรุงงาน
หัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบต้องสื่อสารผลของโครงการประกัน คุณภาพและปรับปรุงงานต่อผู้บริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการข้อมูลทีต่ อ้ งเปิดเผยให้ทราบควรมีดงั นี้ :
 ขอบเขตและความถีข่ องการประเมินทัง้ จากภายในและจากภายนอกองค์กร
 คุณสมบัตแิ ละความอิสระของผูป้ ระเมินหรือทีมผูป้ ระเมิน รวมทัง้ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ี
อาจเกิดขึน้
 ข้อสรุปของผูป้ ระเมิน
 แผนการดาเนินการแก้ไข
บทตีความ :
รูปแบบ เนื้อหาและความถีข่ องการสื่อสารผลของโครงการประกัน คุณภาพและปรับปรุงงาน เกิดจากการ
หารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ และจากการพิจารณาถึง ภาระหน้ าที่ของหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในและหัว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในตามที่กาหนดไว้ในกฎบัต รของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อเป็ นการแสดงถึงความสอดคล้องกับ ประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐาน เมื่อการ
ประเมิน จากภายนอกองค์ก รและการประเมิน เป็ นการภายในเป็ น ระยะ ๆได้เสร็จสิ้น ลงจะต้อ งมีการ
สื่อสารผลการประเมินทันที และต้องสื่อสารผลของการประเมินในระหว่างทีง่ านดาเนินไปอย่างน้อยปีละ
ครัง้ ผลการประเมินจะระบุระดับความสอดคล้องฯ ซึง่ ประเมินโดยผูป้ ระเมินหรือทีมผูป้ ระเมิน
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1321 – การใช้ ข้ อ ความ "สอดคล้ อ งกับ มาตรฐานสากลส าหรับ การปฏิ บัติ งานวิ ช าชี พ การ
ตรวจสอบภายใน"
การระบุ ว่า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในได้ป ฏิบ ัติต ามมาตรฐานสากลสาหรับ การปฏิบ ัติงานวิช าชีพ
ตรวจสอบภายในนัน้ จะทาได้กต็ ่อเมื่อมีผลการประเมินของโครงการประกันคุณภาพและปรับปรุงงานมา
สนับสนุนเท่านัน้
บทตีความ :
หน่ วยงานตรวจสอบภายในปฏิบตั สิ อดคล้องกับประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐานเมื่อ หน่ วยงานนัน้
บรรลุผลตามทีร่ ะบุไว้ในประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐานแล้วเท่านัน้ ผลของโครงการประกันคุณภาพ
และปรับปรุงงานได้แก่ ผลของการประเมินจากภายในและภายนอกองค์กร หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ทุก หน่ วยงานจะต้องมีผ ลการประเมิน เป็ นภายในองค์กร และหน่ วยงานตรวจสอบภายในต่าง ๆที่ได้
จัดตัง้ มาไม่น้อยกว่าห้าปี จะต้องมีผลการประเมินจากภายนอกด้วย
1322 – การเปิ ดเผยเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิ ไม่สอดคล้อง
เมื่อการปฏิบตั ไิ ม่สอดคล้องกับ ประมวลจรรยาบรรณ หรือมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อขอบเขตหรือการ
ปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานตรวจสอบภายในโดยรวม หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยถึง
การปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่สอดคล้องและผลกระทบต่อผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
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มาตรฐานด้านการปฏิ บตั ิ งาน (Performance Standards)
2000 – การบริ หารหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้เกิด
ความมันใจว่
่ าหน่วยงานตรวจสอบภายในเพิม่ คุณค่าให้แก่องค์กร
บทตีความ:
การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผลก็ต่อเมือ่ :
 หน่ วยงานตรวจสอบภายในบรรลุวตั ถุประสงค์และภาระหน้าที่ท่มี อี ยู่ในกฎบัตรงานตรวจสอบ
ภายใน
 หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบตั สิ อดคล้องกับมาตรฐาน
 บุคลากรแต่ละคนในหน่ วยงานตรวจสอบภายในปฏิบตั ิสอดคล้องกับประมวลจรรยาบรรณและ
มาตรฐาน
 หน่ วยงานตรวจสอบภายในได้คานึงถึงแนวโน้ม และประเด็นใหม่ ๆ ทีส่ ามารถส่งผลกระทบต่อ
องค์กรได้
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในจะเพิ่ม คุ ณ ค่ าให้แ ก่ อ งค์ก ร (และผู้ม ีส่ ว นได้เสีย ) ได้ ต่ อ เมื่อ หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในนัน้ คานึงถึง กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และความเสีย่ ง รวมทัง้ พยายามนาเสนอหนทางทีจ่ ะ
ส่งเสริมกระบวนการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม และให้ความเชื่อมันอย่
่ างเที่ยง
ธรรมในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องได้
2010 – การวางแผน
หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องจัดทาแผนงานตรวจสอบโดยอาศัยความเสี่ยงเป็ นพื้นฐาน เพื่อ
ก าหนดล าดับ ความส าคัญ ของงานต่ างๆ ของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน โดยต้ อ งสอดคล้อ งกับ
เป้าหมายขององค์กร
บทตีความ :
ในการพัฒนาแผนการตรวจสอบโดยอาศัยความเสีย่ งเป็ นพืน้ ฐานนัน้ หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
จะหารือกับผู้บริหารระดับสูงรวมทัง้ คณะกรรมการ และทาความเข้าใจในกลยุทธ์องค์กร วัตถุประสงค์
ในทางธุ รกิจที่ส าคัญ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อ ง และกระบวนการบริห ารความเสี่ย ง หัว หน้ าหน่ ว ยงาน
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ตรวจสอบภายในต้องสอบทานและปรับแก้แผนตามความจาเป็ น เพื่อตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงทาง
ธุรกิจ ความเสีย่ ง การปฏิบตั งิ าน โครงการ ระบบ และวิธกี ารควบคุมต่าง ๆ ขององค์กร
2010. A1 – แผนการปฏิบ ัติงานของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในต้ อ งตัง้ อยู่บ นพื้น ฐานของการ
ประเมินความเสี่ยงที่จดั ทาเป็ นเอกสารโดยต้องจัดทาอย่างน้อยปี ละครัง้ และต้องนาข้อมูลจาก
ผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการมาพิจารณาในกระบวนการทาแผนนี้ดว้ ย
2010.A2 – หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบต้องระบุ และคานึงถึงความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการ และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่น ทีม่ ตี ่อความเห็นของการตรวจสอบภายในและข้อสรุปอื่น ๆ
2010. C1 – หัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในควรพิจารณารับงานให้ค าปรึกษาที่เสนอมา โดย
คานึงถึงแนวโน้มที่งานนัน้ จะสามารถทาให้เกิดการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง เพิม่ คุณค่า
และปรับปรุงการปฏิบตั งิ านขององค์กร รวมทัง้ ต้องบรรจุงานทีไ่ ด้ยอมรับมาแล้วไว้ในแผนด้วย
2020 – การสื่อสารและอนุมตั ิ แผนงานตรวจสอบ
หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องสื่อสารแผนงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายในและทรัพยากรที่
จาเป็นต้องใช้ ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงระหว่างกาลทีม่ นี ัยสาคัญต่อผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
เพื่อการสอบทานและอนุ มตั ิ หัวหน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในต้อ งสื่อ สารถึงผลกระทบที่เกิดจาก
ข้อจากัดในทางทรัพยากรทีจ่ ะมีต่อแผนงานด้วย
2030 – การบริ หารทรัพยากร
หัว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในต้อ งมันใจว่
่ าทรัพ ยากรสาหรับ งานตรวจสอบมีค วามเหมาะสม
เพียงพอและถูกนามาใช้อย่างมีประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุตามแผนงานทีไ่ ด้รบั อนุ มตั มิ าได้
บทตีความ :
ความเหมาะสม หมายถึง การผสมผสานระหว่างความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นใน
การปฏิบตั ติ ามแผนงาน ความเพียงพอ หมายถึง ปริมาณของทรัพยากรที่จาเป็ นต่อการบรรลุแผนงาน
ทรัพยากรจะถูกนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อมีการนาไปใช้ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความสาเร็จ
ตามแผนงานทีไ่ ด้รบั อนุมตั ไิ ด้สงู สุด
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2040 - นโยบายและวิ ธีการปฏิ บตั ิ งาน
หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องกาหนดนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั งิ านเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
บทตีความ :
รูป แบบและเนื้ อ หาของนโยบายและวิธ ีก ารปฏิบ ัติงานขึ้น อยู่กับ ขนาดและโครงสร้างของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในรวมทัง้ ความซับซ้อนของงาน
2050 – การประสานงานและการพึ่งพาผลงานของผูอ้ ื่น
หัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในควรแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงาน และพิจารณาใช้ผ ลงานของผู้
ให้บริการด้านการให้ความเชื่อมันและให้
่
คาปรึกษาจากภายในและภายนอกองค์กรรายอื่น ๆ เพื่อให้เกิด
ความมันใจในความครอบคลุ
่
มอย่างเหมาะสม และเพื่อให้การปฏิบตั งิ านซ้าซ้อนกันน้อยทีส่ ุด
บทตีความ :
ในกิจกรรมการประสานงานกันนัน้ หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในอาจใช้ผลงานของผูใ้ ห้บริการด้าน
การให้ความเชื่อมันและการให้
่
คาปรึกษารายอื่น ควรกาหนดกระบวนการที่สอดคล้องกันในการกาหนด
พื้นฐานของการใช้ผลงานของผู้อ่นื และหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในควรคานึงถึงความสามารถ
ความเที่ยงธรรม และการใช้ความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสมของผู้ให้บริการด้าน
การให้ความเชื่อมันและการให้
่
คาปรึกษานอกจากนี้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรมีความเข้าใจ
อย่างชัดเจนในขอบเขตวัตถุประสงค์ รวมทัง้ ผลของงานทีก่ ระทาโดยผูใ้ ห้บริการด้านการให้ความเชื่อมัน่
และการให้คาปรึกษารายอื่นด้วย เมื่อใดที่ได้ใช้ผลงานของผู้อ่นื หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในก็
ยังคงต้องมีหน้าที่และรับผิดชอบต่อการทาให้เกิดความมันใจได้
่
ว่าผลงานนัน้ สามารถสนับสนุ นข้อสรุป
และความเห็นของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้อย่างพอเพียง
2060 – การรายงานต่อผูบ้ ริ หารระดับสูงและคณะกรรมการ
หัว หน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานต่ อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการเป็ นระยะ ๆ
เกี่ยวกับวัต ถุ ประสงค์ อ านาจหน้ าที่ ตลอดจนการปฏิบตั ิงานตามแผนงานของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐาน ในรายงานดังกล่าวต้องระบุถงึ ประเด็น
ความเสี่ยงและการควบคุมที่มนี ัยสาคัญ รวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริต ประเด็นการกากับดูแล และ
เรือ่ งอื่น ๆ ทีผ่ บู้ ริหารระดับสูงและ/หรือคณะกรรมการจาเป็นต้องให้ความสนใจ
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บทตีความ :
ความถี่และเนื้อหาของการรายงานเป็ นผลมาจากการหารือและตกลงร่วมกันระหว่างหัวหน้าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในกับ ผู้บ ริห ารระดับ สูงและคณะกรรมการ ความถี่และเนื้ อ หาของรายงานขึ้น อยู่กับ
ความสาคัญของข้อมูลที่กาลังจะสื่อสาร และความเร่งด่วนของการลงมือปฎิบตั ทิ ่ผี ู้บริหารระดับสูงและ
หรือคณะกรรมการต้องดาเนินการ
รายงานและการสื่อสารของหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
จะต้องมีขอ้ มูลเกีย่ วกับ:
 กฎบัตรของงานตรวจสอบภายใน
 ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 แผนการตรวจสอบและความคืบหน้าเมือ่ เทียบกับแผน
 ความต้องการในทรัพยากรต่าง ๆ
 ผลของกิจกรรมการตรวจสอบต่าง ๆ
 การปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐาน รวมทัง้ แผนดาเนินการเพื่อจัดการ
กับประเด็นทีม่ นี ยั สาคัญต่าง ๆ
 การตอบสนองต่อความเสีย่ งโดยผูบ้ ริหาร ซึง่ หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในเห็นว่า องค์กร
อาจจะยอมรับไม่ได้
ได้มกี ารอ้างอิงข้อ ก าหนดเหล่ านี้ และข้อ กาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อ สารของหัวหน้ าหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในไว้ตลอดในมาตรฐานนี้
2070 – ผูใ้ ห้บริ การจากภายนอกองค์กรและความรับผิดชอบขององค์กรต่อการตรวจสอบภายใน
เมือ่ ผูใ้ ห้บริการจากภายนอกทาหน้าทีเ่ ป็นหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผูใ้ ห้บริการจากภายนอกต้องทาให้
องค์ ก รตระหนั ก ว่ า องค์ ก รยัง คงมี ภ าระหน้ า ที่ใ นการด ารงไว้ ซ่ึง หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในที่ม ี
ประสิทธิผล
บทตีความ :
ภาระหน้าทีข่ ององค์กรนี้ สามารถแสดงให้เห็นได้โดยผ่านทางโครงการประกันคุณภาพและปรับปรุงงาน
ซึง่ ประเมินความสอดคล้องของการปฏิบตั ติ าม ประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐาน
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2100 – ลักษณะของงาน
หน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องประเมินและมีส่วนในการปรับปรุงกระบวนการกากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุม ขององค์กร โดยใช้วธิ กี ารที่เป็ นระบบมีระเบียบและอาศัยความเสี่ยงเป็ น
พืน้ ฐาน ความน่ าเชื่อถือรวมทัง้ คุณค่าของงานตรวจสอบภายในจะดีขน้ึ เมื่อผูต้ รวจสอบทางานเชิงรุกและ
การประเมิน ของผู้ต รวจสอบได้ก่ อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ อย่างลึกซึ้ง รวมทัง้ ได้คานึงถึงผลกระทบใน
อนาคตด้วย
2110 - การกากับดูแล
หน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องประเมินและให้คาแนะนาทีเ่ หมาะสมเพื่อปรับปรุงกระบวนการกากับดูแล
ขององค์กรเพื่อ
 การตัดสินใจทางกลยุทธ์และการปฏิบตั งิ าน
 การกากับดูแลกระบวนการบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
 การเสริมสร้างความมีจริยธรรมและคุณค่าทีเ่ หมาะสมภายในองค์กร
 การทาให้เชื่อมันได้
่ ในเรื่องการบริหารผลการปฏิบตั งิ านขององค์กรและความรับผิดชอบในผล
ของงานทีม่ ปี ระสิทธิผล
 การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ ความเสี่ยงและการควบคุมไปยังส่วนงานต่าง ๆ ที่เหมาะสมภายใน
องค์กร
 การประสานกิจกรรมและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการ ผู้สอบบัญ ชี ผู้ตรวจสอบภายใน
ผูใ้ ห้ความเชื่อมันอื
่ ่น ๆและผูบ้ ริหารขององค์กร
2110.A1 - หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในต้อ งประเมิน การออกแบบ การน าไปปฏิบ ัติแ ละความมี
ประสิทธิผลของกิจกรรม โครงการ และวัตถุประสงค์ทเ่ี กีย่ วข้องกับจริยธรรมขององค์กร
2110.A2 - หน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องประเมินว่าการกากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กรสนับสนุนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่
2120 – การบริ หารความเสี่ยง
หน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องประเมินความมีประสิทธิผลและมีส่วนช่วยในการปรับปรุงกระบวนการ
บริหารความเสีย่ ง
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บทตีความ :
การทีจ่ ะตัดสินว่ากระบวนการบริหารความเสีย่ งมีประสิทธิผลหรือไม่นนั ้ เป็ น ดุลพินิจทีเ่ ป็ นผลมาจากการ
ประเมินของผูต้ รวจสอบภายในว่า
 วัตถุประสงค์ขององค์กรสนับสนุนและเป็นไปในทิศทางเดียวกับพันธกิจขององค์กร
 มีการระบุและประเมินความเสีย่ งทีม่ นี ยั สาคัญ
 มีการเลือกใช้วธิ กี ารตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยเป็ นไปในทิศทางเดียวกับระดับ
ความเสีย่ งทีอ่ งค์กรยอมรับได้ และ
 ได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและสื่อสารภายในองค์กรในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะ
ช่วยให้พนักงาน ผูบ้ ริหาร และคณะกรรมการปฏิบตั ภิ าระหน้าทีไ่ ด้
หน่ วยงานตรวจสอบภายในอาจรวบรวมข้อมูล เพื่อสนับสนุ นการประเมินดังกล่าวระหว่างการปฏิบตั ิงาน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายหลาย ๆงาน เมื่อนาผลการปฏิบตั ิงานต่าง ๆมารวมพิจารณาเข้าด้วยกันจะทาให้เกิด
ความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสีย่ งขององค์กรและประสิทธิผลของกระบวนการเหล่านัน้
มีการติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารความเสีย่ งโดยผ่านทางกิจกรรมทางการบริหารที่มอี ยู่อย่าง
ต่อเนื่อง หรือโดยการประเมินแยกต่างหาก หรือทัง้ 2 แบบร่วมกัน
2120.A1 – หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในต้ อ งประเมิน ความเสี่ย งที่เกี่ย วกับ การก ากับ ดู แ ล การ
ดาเนินงาน และระบบสารสนเทศขององค์กรในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับ
 การบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร
 ความเชื่อถือได้และความถูกต้อง ของสารสนเทศทางการเงินและการปฏิบตั งิ าน
 ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ านและโครงการต่าง ๆ
 ความปลอดภัยของสินทรัพย์ และ
 การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบาย วิธกี ารปฏิบตั งิ าน และสัญญาต่าง ๆ
2120.A2 – หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในต้อ งประเมิน ความเป็ นไปได้ของการเกิด การทุ จริต และ
องค์กรจัดการกับความเสีย่ งจากการทุจริตอย่างไร
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2120.C1 – ระหว่างปฏิบตั ิงานการให้คาปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุความเสีย่ งที่สอดคล้อง
กับ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องงานที่ไ ด้ร บั มอบหมาย และต้ อ งตื่ น ตัว ต่ อ การมีค วามเสี่ย งอื่น ๆ ที่ม ี
นัยสาคัญ
2120.C2 – ผูต้ รวจสอบภายใน ต้องผนวกเอาความรูใ้ นเรือ่ งของความเสีย่ งทีไ่ ด้มาจากการให้บริการ
ให้คาปรึกษาไปใช้ในการประเมินกระบวนการบริหารความเสีย่ งขององค์กร
2120.C3 – การให้ความช่วยเหลือฝ่ายบริหารในการจัดให้มหี รือปรับปรุงกระบวนการบริหารความ
เสี่ย ง ผู้ต รวจสอบภายในต้ อ งละเว้นการที่จะเข้าไปรับ หน้ าที่ข องทางฝ่ ายบริห ารโดยเข้าไป
จัดการกับความเสีย่ งเสียเอง
2130 – การควบคุม
หน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องช่วยให้องค์กรคงไว้ซ่งึ วิธกี ารควบคุมที่มปี ระสิทธิผล โดยการประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของวิธกี ารควบคุมเหล่านัน้ และโดยการส่งเสริมการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
2130.A1 – หน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องทาการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของวิธกี าร
ควบคุ ม ในการตอบสนองต่ อ ความเสี่ย งที่มอี ยู่ในการก ากับ ดูแ ล การปฏิบ ัติงาน และระบบ
สารสนเทศขององค์กร เกีย่ วกับ :
 การบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร
 ความเชื่อถือได้และความถูกต้อง ของสารสนเทศทางการเงินและการปฏิบตั งิ าน
 ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ านและโครงการต่าง ๆ (Programs)
 ความปลอดภัยของสินทรัพย์ และ
 การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบาย วิธกี ารปฎิบตั งิ าน (Procedures) และ
สัญญา
2130. C1 – ผู้ต รวจสอบภายในต้ อ งผนวกเอาความรู้ใ นเรื่อ งของการควบคุ ม ที่ไ ด้ ม าจากการ
ให้บริการให้คาปรึกษาไปใช้ในการประเมินกระบวนการควบคุมขององค์กร
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2200 – การวางแผนสาหรับงานที่ได้รบั มอบหมาย
ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งจัด ท าและจดบัน ทึก แผนส าหรับ แต่ ล ะงานที่ไ ด้ ร ับ มอบหมาย ซึ่ง รวมถึ ง
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ช่วงเวลาทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน และการจัดสรรทรัพยากรสาหรับงานนัน้ ๆ แผนนี้จะต้อง
คานึงถึง กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ขององค์กร และความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2201 – ข้อพิ จารณาในการวางแผน
ในการวางแผนสาหรับงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ผูต้ รวจสอบภายในต้องคานึงถึง :
 กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่กาลังจะสอบทานและวิธกี ารทีจ่ ะใช้ในการควบคุมผลการ
ดาเนินงานของกิจกรรมนัน้
 ความเสี่ย งที่ม ีนั ย ส าคัญ ต่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ทรัพ ยากร และการด าเนิ น งานของกิจ กรรมนั ้น
ตลอดจนหนทางทีจ่ ะใช้ในการจัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสีย่ งนัน้ ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
 ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของกระบวนการการกากับดูแล การบริหารความเสีย่ งและ
การควบคุ มของกิจกรรมนัน้ เมื่อ เปรียบเทียบกับกรอบ (Framewok) หรือ ต้นแบบ (Model) ที่
เกีย่ วข้อง
 โอกาสที่จะปรับปรุงกระบวนการการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมสาหรับ
กิจกรรมนัน้ ได้อย่างมีนัยสาคัญ
2201.A1 – ในการวางแผนการปฏิบตั งิ านสาหรับกลุ่มบุคคลภายนอกองค์กร ผูต้ รวจสอบภายในต้อง
ทาความเข้าใจกับผู้รบั บริการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ภาระหน้าที่
ของแต่ละฝ่าย และความคาดหวังอื่น ๆ ของผูร้ บั บริการ รวมทัง้ ข้อจากัดในการเผยแพร่ผลงาน
และการเข้าถึงเอกสารข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2201.C1 – ในงานให้ค าปรึก ษา ผู้ต รวจสอบภายในต้อ งท าความเข้าใจกับ ผู้รบั บริก ารเกี่ย วกับ
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบของแต่ละฝา่ ย และความคาดหวังอื่น ๆ ของผูร้ บั บริการ
ในกรณีทเ่ี ป็นงานทีส่ าคัญ ต้องบันทึกความเข้าใจนี้ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
2210 – วัตถุประสงค์ของงานที่ได้รบั มอบหมาย
ต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์สาหรับงานแต่ละงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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2210.A1 – ผู้ตรวจสอบภายในต้องทาการประเมินเบื้องต้นถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่
ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายต้องสะท้อนให้เห็นผลจากการประเมินนี้
2210.A2 – ในการกาหนดวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รบั มอบหมาย ผู้ตรวจสอบภายในต้องคานึงถึง
ความเป็ นไปได้ท่จี ะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริต การไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และความเสี่ยง
อื่น ๆ ทีม่ นี ยั สาคัญ
2210.A3 – เกณฑ์ทเ่ี พียงพอเป็นสิง่ จาเป็ นต่อการประเมินการกากับดูแล การบริหารความเสีย่ ง และ
การควบคุม ผูต้ รวจสอบภายในต้องมันใจในขอบเขตที
่
่ฝ่ายบริหารและ/หรือคณะกรรมการใช้ใน
การกาหนดเกณฑ์ท่เี หมาะสมเพื่อตัดสินได้ว่ามีการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายแล้ว หาก
เหมาะสมแล้ว ผู้ต รวจสอบภายในต้อ งใช้เกณฑ์นัน้ ในการประเมินผล หากยังไม่เ หมาะสม ผู้
ตรวจสอบภายในต้องระบุเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสมด้วยการหารือกับฝ่ายบริหารและ/หรือ
คณะกรรมการ
บทตีความ :
ประเภทของเกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่
 เกณฑ์ภายใน (เช่น นโยบาย และคู่มอื การปฏิบตั งิ านขององค์กร)
 เกณฑ์ภายนอก (เช่น กฎหมายและระเบียบข้อบังคับซึง่ กาหนดโดยทางการ)
 เกณฑ์ซง่ึ เป็นวิธปี ฏิบตั ชิ นั ้ นา (เช่น แนวทางของอุตสาหกรรมและในทางวิชาชีพ)
2210.C1 – วัตถุประสงค์ของงานให้คาปรึกษาต้องระบุถงึ กระบวนการกากับดูแล การบริหารความ
เสีย่ ง และการควบคุม โดยอยูภ่ ายในขอบเขตทีไ่ ด้ตกลงไว้กบั ผูร้ บั บริการ
2210.C2 – วัตถุประสงค์ของงานให้คาปรึกษาต้องสอดคล้องกับคุณค่า กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์
ขององค์กร
2220 – ขอบเขตของงานที่ได้รบั มอบหมาย
ขอบเขตของงานที่ได้รบั มอบหมายที่กาหนดขึน้ นัน้ จะต้องเพียงพอที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของงานที่
ได้รบั มอบหมายได้
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2220.A1 – ขอบเขตของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายต้องรวมถึงการคานึงถึงสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่
ระบบงาน การบันทึกข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สนิ ที่ จบั ต้องได้รวมทัง้ ทรัพย์สนิ ที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของกลุ่มบุคคลทีส่ าม
2220.A2 – หากมีโอกาสในการให้บริการให้คาปรึกษาที่มนี ัยสาคัญเกิดขึน้ ในระหว่างการปฏิบตั งิ าน
ให้ค วามเชื่อ มัน่ ผู้ต รวจสอบภายในควรท าความเข้าใจกับผู้รบั บริการเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร
เกี่ย วกับ วัต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขต ภาระหน้ า ที่ข องแต่ ล ะฝ่ า ย และความคาดหวัง อื่น ๆ ของ
ผูร้ บั บริการ รวมทัง้ การสื่อสารผลของการปฏิบตั งิ านให้คาปรึกษาซึง่ ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานที่
เกีย่ วกับงานการให้คาปรึกษา
2220.C1 – ในการปฏิบตั งิ านให้คาปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในต้องมันใจว่
่ าได้กาหนดขอบเขตของ
งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายไว้เพียงพอทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ทไ่ี ด้ตกลงไว้ หากผูต้ รวจสอบภายในได้
กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับขอบเขตขึน้ มาในระหว่างการปฏิบตั งิ าน จะต้องมีการพูดคุย ถึงเงื่อนไข
เหล่านี้กบั ผูร้ บั บริการว่าจะยังคงต้องการให้ปฏิบตั งิ านต่อไปหรือไม่
2220.C2 – ในระหว่างการปฏิบตั งิ านให้คาปรึกษา ผูต้ รวจสอบภายในต้องกล่าวถึงวิธกี ารควบคุมให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รบั มอบหมายและต้องตื่นตัวต่อประเด็นการควบคุมที่ม ี
นัยสาคัญ
2230 – การจัดสรรทรัพยากรสาหรับงานที่ได้รบั มอบหมาย
ผู้ตรวจสอบภายในต้องกาหนดทรัพยากรให้เหมาะสมและเพียงพอเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของงานที่
ได้รบั มอบหมายได้โดยอาศัยการประเมินลักษณะและความซับซ้อนของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายแต่ละงาน
ข้อจากัดในเรือ่ งเวลารวมทัง้ ทรัพยากรทีม่ อี ยู่
บทตีความ :
คาว่า 'เหมาะสม' หมายถึงส่ วนผสมของ ความรู้ ทักษะ รวมทัง้ ความสามารถอื่น ๆ ที่จาเป็ นในการ
ปฏิบตั งิ าน คาว่า 'เพียงพอ' หมายถึง ปริมาณทรัพยากรทีจ่ าเป็ นในการปฏิบตั งิ านให้สาเร็จโดยใช้ความ
ระมัดระวังในทางวิชาชีพอย่างเหมาะสม
2240 – แนวการปฏิ บตั ิ งาน
ผูต้ รวจสอบภายในต้องสร้างและจัดทาเอกสารแนวการปฏิบตั งิ านที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมายได้
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2240.A1 – แนวการปฏิบตั ิงานต้อ งรวมถึงวิธ ีการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และบันทึ ก
ข้อมูลในระหว่างการปฏิบตั งิ าน แนวการปฏิบตั งิ านต้องได้รบั การอนุ มตั กิ ่อนนาไปใช้ปฏิบตั ิ และ
หากมีการเปลีย่ นแปลง ต้องได้รบั การอนุมตั โิ ดยทันที
2240.C1 – แนวการปฏิบตั งิ านสาหรับงานการให้คาปรึกษาอาจมีรปู แบบและเนื้อหาทีแ่ ตกต่างกันไป
ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของการปฏิบตั งิ าน
2300 – การปฏิ บตั ิ งานที่ได้รบั มอบหมาย
ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และบันทึกข้อมูลให้เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้
2310 – การระบุข้อมูล
ผูต้ รวจสอบภายในต้องระบุขอ้ มูลทีเ่ พียงพอ น่ าเชื่อถือ มีความเกี่ยวข้อง และเป็ นประโยชน์เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้
บทตีความ :
ข้อมูลที่เพียงพอคือสิง่ ที่เป็ นความจริง มีความเพียงพอ และสามารถโน้มน้าวบุคคลที่สุขุมรอบคอบซึ่ง
ได้รบั ทราบข้อมูลนัน้ ให้เห็นตรงกับผูต้ รวจสอบได้ขอ้ มูลทีน่ ่ าเชื่อถือคือข้อมูลทีห่ ามาได้ดที ส่ี ุดจากการใช้
เทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุ นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
ปฏิบตั งิ านที่ได้รบั มอบหมายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ จะ
ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้
2320 – การวิ เคราะห์และประเมิ นผล
ผูต้ รวจสอบภายในต้องลงความเห็นและสรุปผลการปฏิบตั งิ านโดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการวิเคราะห์และ
การประเมินทีเ่ หมาะสม
2330 – การจัดทาเอกสารข้อมูล
ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทาและรวบรวมข้อมูลที่พอเพียง เชื่อถือได้ เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ เพื่อ
สนับสนุนผลการตรวจสอบและข้อสรุปจากการปฏิบตั งิ าน
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2330.A1 – หัว หน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในต้อ งควบคุ มการเข้าถึงบันทึกข้อ มูล ที่ได้จากการ
ปฏิบตั ิงานหัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องขออนุ มตั ิจากผู้บริหารระดับสูงและ/หรือ ที่
ปรึกษากฎหมายก่อนทีจ่ ะส่งข้อมูลไปให้บุคคลภายนอก ตามความเหมาะสม
2330.A2 – หัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องกาหนดข้อกาหนดในการเก็บรักษาข้อมูลจาก
การปฏิบตั งิ าน ไม่ว่าบันทึกข้อมูลจะถูกเก็บรักษาอยู่ในสื่อรูปแบบใดก็ตาม ข้อกาหนดในการ
เก็บรักษาบันทึกข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับแนวทางขององค์กรและทางการที่เกี่ยวข้องกันหรือ
ข้อกาหนดอื่น ๆ
2330.C1 – หัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในต้อ งกาหนดนโยบายในการเก็บและรักษาบันทึก
ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบตั ิงานให้คาปรึกษา รวมทัง้ การเผยแพร่ต่อบุคคลภายในและภายนอก
องค์กร นโยบายเหล่านี้ต้องสอดคล้องกับ แนวทางขององค์กรและทางการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ
ข้อกาหนดอื่น ๆ
2340 – การควบคุมดูแลการปฏิ บตั ิ งาน
ต้องมีการควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าได้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการ
ปฏิบตั งิ าน คุณภาพของงานเชื่อถือได้ และพนักงานได้รบั การพัฒนา
บทตีความ :
ขอบเขตของการควบคุมดูแลทีจ่ าเป็ นขึน้ อยู่กบั ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ของผูต้ รวจสอบภายใน
และความซับ ซ้อ นของงานที่ไ ด้ร บั มอบหมาย หัว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในมีห น้ า ที่ใ นการ
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานโดยรวม ไม่ว่าจะเป็ น งานที่ปฏิบตั โิ ดย หรือปฏิบตั ิเพื่อ หน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน แต่อาจมอบหมายให้พนักงานในหน่ วยงานตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสบการณ์เหมาะสมเป็ นผู้ทา
การสอบทาน โดยต้องมีการจัดทาและจัดเก็บหลักฐานในการควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสม
2400 – การสื่อสารผลการปฏิ บตั ิ งาน
ผูต้ รวจสอบภายในต้องสื่อสารผลของการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2410 – เกณฑ์สาหรับการสื่อสาร
การสื่อสารต้องรวมถึงวัตถุประสงค์ขอบเขตและผลของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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2410.A1 – ในการสื่อสารถึงผลการปฏิบตั งิ านชุดสุดท้าย จะต้องมีขอ้ สรุปและเสนอแนะที่ใช้การได้
และ/หรือแผนดาเนินการแก้ไข ในบางกรณี ผู้ตรวจสอบภายในควรให้ความเห็นด้วยตามความ
เหมาะสม ความเห็นของผูต้ รวจสอบภายในจะต้องคานึงถึงความคาดหวังของผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมการ และผู้มสี ่วนได้เสีย อื่นรวมทัง้ ต้องสนับสนุ นด้วยข้อมูลที่เพียงพอ เชื่อถือ ได้ มี
ความเกีย่ วข้อง และเป็นประโยชน์
บทตีความ :
ความเห็น ที่อ ยู่ในระดับ งานที่ได้รบั มอบหมายอาจเป็ น การจัด อันดับ การสรุป ประเด็น หรือ การ
บรรยายถึง ผลของงาน งานที่ไ ด้ ร บั มอบหมายนั ้น อาจเกี่ย วข้อ งกับ วิธ ีก ารควบคุ ม ที่ม ีอ ยู่ ใ น
กระบวนการเฉพาะบางกระบวนการ ความเสี่ยง หรือหน่ วยธุรกิจ ดังนัน้ ในการจัดทาความเห็น
จาเป็นต้องคานึงถึงผลของงานและความมีนัยสาคัญ
2410.A2 – ผูต้ รวจสอบภายในควรแสดงการยอมรับการปฏิบตั งิ านซึง่ เป็ นทีน่ ่าพอใจไว้ในการสื่อสาร
ผลการปฏิบตั งิ านด้วย
2410.A3 – ในการเผยแพร่ผ ลการตรวจสอบต่ อ บุ ค คลภายนอกองค์กร ต้อ งระบุข้อ จากัดในการ
เผยแพร่และการนาผลการตรวจสอบไปใช้ต่อไว้ดว้ ย
2410.C1 – การสื่อ สารถึงความคืบ หน้ า และผลของงานให้ค าปรึก ษาอาจมีรูป แบบและเนื้ อ หา
แตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของงานแต่ละงานและความต้องการของผูร้ บั บริการ
2420 – คุณภาพของการสื่อสาร
การสื่อสารผลการปฏิบตั งิ านต้องมีความถูกต้อง เทีย่ งธรรม ชัดเจน กระชับ สร้างสรรค์ ครบถ้วน และใน
เวลาทีเ่ หมาะสม
บทตีความ :
การสื่อ สารผลการปฏิบ ัติ ง านที่ถู ก ต้ อ งต้ อ งปราศจากข้อ ผิด พลาด และการบิด เบือ น และยึด ตาม
ข้อเท็จจริง การสื่อสารที่เที่ยงธรรมต้องยุติธรรม ไม่ลาเอียง ไม่มอี คติ และเป็ นผลมาจากการประเมิน
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ แวดล้อมทัง้ หมดด้วยใจที่เป็ นธรรมและสมดุล การสื่อสารที่ชดั เจน คือ การ
สื่อสารที่เข้าใจง่าย และเป็ น เหตุเป็ นผล หลีกเลี่ยงการใช้คาศัพท์เทคนิคที่ไม่จาเป็ น รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลที่
สาคัญและเกีย่ วข้องไว้อย่างครบถ้วน การสื่อสารทีก่ ระชับ คือการสื่อสารทีต่ รงประเด็น และหลีกเลีย่ งการ
พร่าพรรณนาที่ไม่จาเป็ น ลงรายละเอียดมากเกินไป ใช้คาซ้าซากและฟุ่มเฟื อย การสื่อสารทีส่ ร้างสรรค์
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ต้องสร้างประโยชน์ให้กบั ผู้รบั บริการและองค์กร อันนาไปสู่การปรับปรุงในส่วนที่จาเป็ น การสื่อสารที่
สมบูรณ์ ต้องนาเสนอใจความสาคัญ ต่ อผู้อ่านที่เป็ นเป้าหมายโดยครบถ้วน และใส่ข้อมูลที่มนี ัย สาคัญ
ทัง้ หมดทีเ่ กี่ยวข้อง ข้อสังเกตต่าง ๆทีส่ นับสนุ นข้อเสนอแนะและข้อสรุป การสื่อสารในเวลาที่เหมาะสม
คือการสื่อสารทีถ่ ูกกาละเทศะ เหมาะสมตามความมีนัยสาคัญของประเด็น โดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหาร
ดาเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
2421 – ข้อผิดพลาดและสิ่ งที่ถกู ละเลย
กรณี ท่ีก ารสื่อ สารชุ ด สุ ด ท้า ยมีข้อ ผิด พลาดหรือ มีก ารตกหล่ น ไปในประเด็น ที่ ม ีนั ย ส าคัญ หัว หน้ า
หน่ วยงานตรวจสอบภายในควรสื่อสารข้อมูลที่แก้ไขให้ถูกต้องแล้วไปยังกลุ่มคนทีเ่ คยได้รบั รายงานแล้ว
ทุกราย
2430 – การใช้ข้อความ “การปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานวิ ชาชี พตรวจสอบภายในที่เป็ น
สากล”
การที่จ ะระบุ ว่ า การปฏิบ ัติ ง าน “ได้ ด าเนิ น การไปอย่ า งสอดคล้ อ งกับ มาตรฐานสากลส าหรับ การ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพ ตรวจสอบภายใน” จะเป็ นการเหมาะสมเฉพาะในกรณีท่มี ผี ลของโครงการประกัน
คุณภาพและปรับปรุงงานมาสนับสนุนเท่านัน้
2431 – การเปิ ดเผยกรณี ปฏิ บตั ิ ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน
กรณีท่กี ารปฏิบตั ไิ ม่สอดคล้องตาม ประมวลจรรยาบรรณ หรือมาตรฐาน มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิ งาน
ในการสื่อสารถึงผลการปฎิบตั งิ านต้องเปิดเผยเรือ่ งต่อไปนี้ :
 หลักการหรือหลักความประพฤติในประมวลจรรยาบรรณ หรือ มาตรฐาน ข้อใดบ้างทีไ่ ม่สามารถ
ปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องได้ครบถ้วน
 เหตุผลทีป่ ฏิบตั ไิ ม่สอดคล้องตามมาตรฐาน
 ผลกระทบจากการที่ปฏิบตั ิไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน ที่ม ีต่องานและผลการปฏิบตั ิงานที่ได้
สื่อสารไปแล้ว
2440 – การเผยแพร่ผลการปฏิ บตั ิ งาน
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสื่อสารผลการปฏิบตั งิ านไปยังกลุ่มบุคคลทีเ่ หมาะสม
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บทตีความ :
หัว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในมีห น้ าที่ส อบทาน และอนุ มตั ิการสื่อ สารชุดสุ ดท้าย ก่ อ นนาออก
เผยแพร่ รวมทัง้ ก าหนดผู้ท่ีจะได้รบั รายงาน และวิธ ีก ารเผยแพร่รายงาน ถึงแม้ห ัว หน้ า หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในจะมอบหมายหน้าทีน่ ้ใี ห้แก่บุคคลอื่น หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในก็ยงั คงมีหน้าที่
รับผิดชอบโดยรวมอยู่
2440.A1 – หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าทีใ่ นการสื่อสารผลการตรวจสอบชุดสุดท้ายต่อ
ผูเ้ กี่ยวข้องทีส่ ามารถทาให้เกิดความเชื่อมันได้
่ ว่าผลการตรวจสอบนัน้ จะได้รบั การพิจารณาอย่าง
เหมาะสม
2440.A2 – หากไม่มขี อ้ กาหนดในทางกฎหมายไว้เป็ นอย่างอื่นแล้ว ก่อนการเสนอผลการตรวจสอบ
แก่บุคคลภายนอก หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้อง :
 ประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อองค์กร
 ปรึกษากับฝา่ ยบริหารระดับสูงและ/หรือทีป่ รึกษาทางด้านกฎหมาย ตามความเหมาะสม
 ควบคุมการเผยแพร่ผลการตรวจสอบโดยระบุขอ้ จากัดในการใช้ผลการตรวจสอบ
2440.C1 – หัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการสื่อสารผลการให้บริการให้
คาปรึกษาชุดสุดท้ายให้แก่ผรู้ บั บริการ
2440.C2 – ระหว่างการให้บริการให้คาปรึกษา อาจมีการพบประเด็นเกี่ยวกับการกากับดูแล การ
บริหารความเสี่ยง และการควบคุม หากประเด็นนัน้ ๆ มีนัยสาคัญต่อองค์กร ผู้ตรวจสอบต้อง
รายงานให้ผบู้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการทราบ
2450 – การให้ความเห็นในภาพรวม
เมื่อ มีก ารให้ค วามเห็นในภาพรวม จะต้อ งค านึงถึง กลยุท ธ์ วัต ถุ ประสงค์ และความเสี่ยงขององค์ก ร
รวมทัง้ ความคาดหวังของผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการ และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่น ทัง้ นี้ ความเห็นโดยรวม
ดังกล่าวต้องสนับสนุนด้วยข้อมูลทีเ่ พียงพอ น่าเชื่อถือ มีความเกีย่ วข้อง และเป็นประโยชน์
บทตีความ :
การสื่อสารจะรายงานถึง
 ขอบเขตการปฏิบตั งิ าน รวมถึงระยะเวลาทีค่ รอบคลุมในการให้ความเห็น
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 ข้อจากัดในขอบเขต
 การพิจารณาโครงการทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หมด รวมถึงการใช้ผลงานของผูป้ ฏิบตั งิ าน/ทีป่ รึกษาอื่น
 บทสรุปย่อของข้อมูลทีส่ นับสนุนความเห็นโดยรวมนัน้
 กรอบความเสีย่ งหรือการควบคุม หรือเกณฑ์อ่นื ๆ ทีเ่ ป็นพืน้ ฐานการให้ความเห็นโดยรวม
 ความเห็นโดยรวม ดุลพินิจ หรือ ข้อยุตทิ ไ่ี ด้
ทัง้ นี้ ต้องระบุสาเหตุของความเห็นทีแ่ สดงถึงความไม่น่าพึงพอใจในภาพรวมไว้ดว้ ย
2500 – การเฝ้ าติ ดตามความคืบหน้ า
หัว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในต้อ งสร้างและรัก ษาไว้ซ่ึง ระบบการติด ตามประเมิน ผลของการ
ดาเนินการในเรือ่ งทีไ่ ด้รายงานไว้ในผลการตรวจสอบซึง่ ได้ส่อื สารต่อฝา่ ยบริหารแล้ว
2500.A1 – หัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องจัดให้มกี ระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ
เพื่อเฝ้าติดตามและเพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ าฝา่ ยบริหารได้นาข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
นั ้น ไปปฏิบ ัติ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิผ ล หรือ ผู้ บ ริห ารระดับ สู ง ได้ ย อมรับ ความเสี่ย งจากการไม่
ดาเนินการแก้ไข
2500.C1 – หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในต้ อ งมีก ารเฝ้ าติด ตามการด าเนิ น การตามผลจากการ
ปฏิบตั งิ านให้คาปรึกษาภายในขอบเขตทีไ่ ด้ตกลงไว้กบั ผูร้ บั บริการ
2600 – การสื่อสารถึงการยอมรับความเสี่ยง
เมื่อหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าระดับความเสีย่ งทีผ่ บู้ ริหารยอมรับนัน้ อาจจะไม่อยู่
ในระดับที่องค์กรจะยอมรับได้ หัวหน้า หน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องหารือกับผู้บริหารระดับสูง หาก
หัว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในพิจ ารณาแล้ว เห็น ว่ า ประเด็น ดัง กล่ า วยัง ไม่ ไ ด้ ข้อ ยุ ติ หัว หน้ า
หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสื่อสารเรือ่ งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บทตีความ :
การระบุถงึ ความเสีย่ งที่ยอมรับโดยผูบ้ ริหารนัน้ อาจสังเกตได้โดยผ่านการปฎิบตั งิ านการให้ความเชื่อมัน่
หรือการให้คาปรึกษา การเฝ้าติดตามความคืบหน้ าของการดาเนินการโดยผู้บริหารซึ่งเป็ นผลจากการ
ตรวจสอบครัง้ ก่อน หรือ โดยวิถที างอื่น ๆ ทัง้ นี้การหาข้อยุตเิ กี่ยวกับความเสีย่ งไม่ใช่หน้าที่ของหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
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ภาคอภิ ธานศัพท์
การเพิ่ มคุณ ค่ า - Add Value : หน่ วยงานตรวจสอบภายในเพิม่ คุณค่าแก่องค์กร (และผู้มสี ่วนได้เสีย
ขององค์กร) เมื่อหน่ วยงานตรวจสอบดังกล่าวได้ให้ความเชื่อมันที
่ ่เที่ยงธรรมและเกี่ยวข้องกับประเด็น
รวมทัง้ มีส่วนสนับสนุ นความมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพของกระบวนการกากับดูแล การบริหาร
ความเสีย่ ง และการควบคุม
การควบคุ ม อย่ า งพอเพี ย ง – Adequate Control : จะมีอ ยู่ห ากฝ่ ายบริห ารได้ ม ีก ารวางแผนและ
จัดระบบ (ออกแบบ) ในลักษณะที่สามารถก่อให้เกิดความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลว่าได้มกี ารบริหาร
ความเสี่ย งขององค์ ก รอย่ า งมีป ระสิท ธิผ ลและองค์ ก รบรรลุ เ ป้ าหมายและวัต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประหยัด
การบริ การให้ ความเชื่ อมัน่ – Assurance Services : การตรวจสอบหลักฐานอย่างเที่ยงธรรมเพื่อให้
ได้มาซึง่ การประเมินกระบวนการกากับดูแล การบริหารความเสีย่ ง และการควบคุมขององค์กร อย่างเป็ น
อิสระตัวอย่างได้แก่ การตรวจสอบทางด้านการเงิน การตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ าน การตรวจสอบการ
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ การตรวจสอบความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบต่าง ๆ และการตรวจสอบสถานะ
กิจการ (Due Diligence Engagement)
คณะกรรมการ – Board : คณะบุคคลในระดับสูงสุดที่ทาหน้าที่ในการกากับดูแลองค์กร (ตัวอย่างเช่น
คณะกรรมการองค์ ก ร (Board of Directors) คณะกรรมการก ากับ ดู แ ล (Supervisory Board) หรือ
คณะกรรมการนโยบาย หรือทรัสตี (Board of Governors or Trustees) ซึ่งมีหน้ าที่ในการสังการและ/
่
หรือสอดส่องดูแลกิจกรรมขององค์กร และพิจารณาความรับผิดชอบในผลงานการบริหารของผู้บริหาร
ระดับสูงถึงแม้การจัดระบบการกากับดูแลอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละขอบเขตอานาจของแต่ละรัฐ หรือ
ในแต่ละภาคส่วน โดยมากแล้ว คณะกรรมการจะรวมถึงสมาชิกทีไ่ ม่ได้มสี ่วนในการบริหารหากในองค์กร
ไม่มคี ณะกรรมการแล้ว คาว่า "คณะกรรมการ" ที่ใช้ในมาตรฐานนี้จะหมายถึง กลุ่ม คนหรือบุคคลที่ทา
หน้าที่กากับดูแลองค์กรนอกจากนัน้ คาว่า "คณะกรรมการ" ที่ใช้ในมาตรฐานนี้ อาจหมายถึง คณะหรือ
องค์คณะอื่นใดทีท่ างองค์คณะซึง่ มีหน้าทีก่ ากับดูแลได้มอบหมายหน้าทีบ่ างอย่างให้ (เช่น คณะกรรมการ
ตรวจสอบ)
กฎบัตร – Charter : กฎบัตรของงานตรวจสอบภายในคือเอกสารทีเ่ ป็นทางการ ซึง่ กาหนดวัตถุประสงค์
อ านาจและภาระหน้ าที่ ของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน กฎบัต รจะก าหนดสถานะของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในในองค์กร ให้อานาจในการเข้าถึง บันทึก บุคลากร และทรัพย์สนิ ทีจ่ บั ต้องได้ต่าง ๆ ซึง่
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เกี่ยวข้อ งกับการปฏิบ ัติงานตามที่ได้รบั มอบหมาย รวมทัง้ กาหนดขอบเขตของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน
หัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน - Chief Audit Executive : คาว่า หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน จะหมายถึง บทบาทของบุคคลซึง่ อยู่ในตาแหน่ งงานทีอ่ ยู่ในระดับสูง ซึง่ รับผิดชอบในการบริหาร
หน่ วยงานตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิผลโดยสอดคล้องกับกฎบัตรของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
และ องค์ประกอบส่วนที่เป็ นภาคบังคับของกรอบการปฏิบตั งิ านวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็ นสากล
หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือบุคคลทีต่ อ้ งรายงานต่อหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ควร
มีป ระกาศนี ย บัต รทางวิช าชีพ และคุ ณ สมบัติท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ต ามชื่อ ต าแหน่ งส าหรับ หัว หน้ า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน อาจแตกต่างกันในแต่ละองค์กร
ประมวลจรรยาบรรณ – Code of Ethics : ประมวลจรรยาบรรณของสมาคมผูต้ รวจสอบภายใน (The
Institute of Internal Auditors หรือ IIA) คือ หลักการ (Principles) ที่เกี่ยวกับวิชาชีพและการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบภายใน และหลัก ความประพฤติ (Rules of Conduct) ซึ่งบรรยายสิง่ ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึง
ประพฤติปฏิบตั ิ ประมวลจรรยาบรรณใช้บงั คับกับ บุคคลและหน่ วยงานที่ให้บริการตรวจสอบภายใน
จุด ประสงค์ของประมวลจรรยาบรรณคือ เพื่อ ส่ งเสริม วัฒ นธรรมที่ม ีจริยธรรมให้เกิด ขึ้น ภายในหมู่ผู้
ประกอบอาชีพตรวจสอบภายในทัวโลก
่
การปฏิ บ ตั ิ ต ามกฎระเบี ย บ – Compliance : การยึดถือ และปฏิบ ัติต ามนโยบาย แผนงาน วิธ ีก าร
ปฏิบตั งิ าน กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ สัญญา ตลอดจนข้อกาหนดอื่น ๆ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – Conflict of Interest : ความสัมพันธ์ใด ๆ ที่ไม่ใช่ หรือดูเหมือนว่า
จะไม่ใช่ผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะทาลายความสามารถของแต่ละ
บุคคลในการปฏิบตั ภิ าระหน้าทีไ่ ด้อย่างเทีย่ งธรรม
การบริ การให้ คาปรึกษา – Consulting Services : กิจกรรมการให้คาปรึกษา แนะนา และบริการที่
เกี่ยวเนื่องแก่ผู้รบั บริการ โดยลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็ นไปตามข้อตกลงที่ทาขึ้นร่วมกันกับ
ผูร้ บั บริการโดยมุ่งหมายที่จะเพิม่ คุณค่าและปรับปรุงกระบวนการกากับดูแล การบริหารความเสีย่ ง และ
การควบคุมขององค์กร โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปรับภาระหน้าที่ใ นทางการบริหาร ตัวอย่าง
ได้แก่ การให้คาปรึกษา คาแนะนา การอานวยความสะดวก และการฝึกอบรม
การควบคุม – Control : การกระทาใด ๆ โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ และกลุ่มบุคคลอื่น ๆ เพื่อ
จัดการกับ ความเสี่ยงและเพิ่ม ความเป็ นไปได้ในอันที่จะบรรลุวตั ถุ ประสงค์แ ละเป้าหมายที่กาหนดไว้
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ผูบ้ ริหารจะวางแผน จัดระบบรวมทัง้ กากับและสังการให้
่
เกิดการปฏิบตั อิ ย่างเพียงพอเพื่อก่อให้เกิดความ
เชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายได้
สภ าพ แ วด ล้ อม ข องก ารค วบ คุ ม – Control Environment : ทั ศ นคติ แ ละการกระท าขอ ง
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการให้ความสาคัญ กับการควบคุมภายในองค์กร สภาพแวดล้อมของ
การควบคุมนี้ ทาให้เกิด ระบบระเบียบและโครงสร้างในอันที่จะบรรลุว ตั ถุ ประสงค์เบื้อ งต้นของระบบ
ควบคุมภายในสภาพแวดล้อมของการควบคุมมีองค์ประกอบดังนี้
 ความมีคุณธรรมและคุณค่าทางจริยธรรม
 ปรัชญาทางการบริหารและลักษณะของการบริหาร
 โครงสร้างขององค์กร
 การมอบหมายอานาจและหน้าที่
 นโยบายและวิธปี ฏิบตั ทิ างด้านทรัพยากรบุคคล
 ความสามารถของบุคลากร
กระบวนการควบคุม – Control Process : นโยบาย วิธกี ารปฏิบตั ิ (ทัง้ ที่ทาด้วยมือหรือโดยระบบ
อัตโนมัต)ิ และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกรอบโครงสร้างการควบคุมที่ ได้รบั การ
ออกแบบมาและใช้ปฏิบตั จิ ริง เพื่อทีจ่ ะเชื่อมันได้
่ ว่าความเสีย่ งได้ถูกจากัดให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
หลักการพื้นฐานที่ สาคัญ สาหรับการปฏิ บตั ิ งานวิ ชาชี พตรวจสอบภายใน – Core Principles for
the Professional Practice of Internal Auditing : หลัก การพื้น ฐานที่ส าคัญ ส าหรับ การปฏิบ ัติงาน
วิช าชีพ ตรวจสอบภายในหรือ ที่เ รีย กว่ า Core Principles นี้ เป็ น พื้ น ฐานส าคัญ ส าหรับ กรอบการ
ปฏิบตั งิ านวิชาชีพตรวจสอบภายในทีเ่ ป็นสากลและจะสนับสนุนประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน
งานที่ ได้ รบั มอบหมาย – Engagement : งานตรวจสอบภายในหรือ กิจกรรมการสอบทานที่ได้รบั
มอบหมายให้ทาแต่ละงาน ตัวอย่างเช่น งานตรวจสอบภายใน งานสอบทานการประเมินการควบคุมด้วย
ตนเอง (Control Self-Assessment หรือ CSA) การตรวจสอบการทุจริต หรืองานบริการให้ค าปรึกษา
งานที่ได้รบั มอบหมาย อาจประกอบด้วยงานย่อย ๆ หลาย ๆ งานหรือหลาย ๆ กิจกรรมที่ออกแบบมา
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทเ่ี กีย่ วข้องชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ
วัต ถุป ระสงค์ข องงานที่ ได้ รบั มอบหมาย – Engagement Objectives : ค าแถลงอย่างกว้าง ๆ ที่
จัดทาโดยผูต้ รวจสอบภายใน ซึง่ กาหนดสิง่ ทีต่ อ้ งการจะบรรลุในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายนัน้
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ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ งานที่ ได้ รบั มอบหมาย – Engagement Opinion : การจัด ล าดับ (Rating)
ข้อสรุป และ/หรือคาบรรยายผลของการตรวจสอบภายในแต่ละงาน ซึง่ เกี่ยวข้องกับแง่มุมต่าง ๆ ทีม่ อี ยู่
ในวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
แนวการปฏิ บตั ิ งานสาหรับงานที่ได้รบั มอบหมาย– Engagement Work Program : เอกสารทีแ่ สดง
รายการของวิธกี ารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในระหว่างการปฏิบตั งิ านที่ได้รบั มอบหมาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้
งานเป็นไปตามแผนทีว่ างไว้ได้
ผู้ให้ บ ริ ก ารจากภายนอก – External Service Provider : บุ ค คลหรือ กิจ การภายนอกองค์ก รที่ม ี
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เฉพาะด้าน
การทุจริ ต – Fraud : การกระทาผิดกฎหมายของบุคคลหรือองค์กรในลักษณะของการฉ้อฉลหลอกลวง
ปกปิด หรือทาลายความเชื่อมัน่ การกระทาเหล่านี้ไม่จาเป็ นต้องเป็ นการคุกคามโดยใช้ความรุนแรงหรือ
การใช้กาลังบังคับ การทุจริตอาจกระทาโดยกลุ่มบุคคลและองค์กร เพื่อให้ได้มาซึง่ เงินทองทรัพย์สนิ หรือ
บริก าร เพื่อ เลี่ย งการจ่ายเงิน หรือ การสูญ เสีย บริก าร หรือ เพื่อ ปกป้ องผลประโยชน์ ข องบุ ค คลหรือ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ
การกากับดูแล – Governance : การผสมผสานของกระบวนการและโครงสร้างต่าง ๆ ทีค่ ณะกรรมการ
น ามาใช้เพื่อ บอกกล่ าว สังการ
่
บริห าร และเฝ้ าติดตามกิจ กรรมต่ าง ๆ ภายในองค์ก รเพื่อ ให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
ความเสื่อมเสีย – Impairment : ความเสื่อมเสียซึง่ ความเที่ยงธรรมส่วนบุคคล และความเป็ นอิสระใน
องค์กร ซึง่ อาจหมายรวมถึง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนบุคคล การจากัดขอบเขต การจากัดการ
เข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สนิ ตลอดจนการถูกจากัดทรัพยากร (เงินทุน)
ความเป็ นอิ สระ – Independence : ความเป็ นอิสระจากสภาวะทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อความสามารถในอันที่
จะปฏิบตั ภิ าระหน้าทีข่ องหน่วยงานตรวจสอบภายในได้อย่างปราศจากความลาเอียง
การควบคุมด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ – Information Technology Controls : วิธกี ารควบคุ มที่
สนับสนุ นการบริหารและการกากับดูแลธุรกิจรวมทัง้ ก่อให้เกิดวิธกี ารควบคุมทัวไป
่ (general controls)
และการควบคุมทางเทคนิค (technical controls) สาหรับโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information technology infrastructures) อันได้แก่ ระบบงาน ข้อมูล โครงสร้าง และคน
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ก า ร ก า กั บ ดู แ ล ด้ า น เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ – Information Technology Governance :
ประกอบด้ว ยภาวะความเป็ น ผู้น า โครงสร้างขององค์ก ร และกระบวนการที่ส ร้างความมันใจได้
่
ว่ า
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรสนับสนุนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน – Internal Audit Activity : ฝ่าย สายงาน คณะที่ปรึกษา หรือ ผู้ปฏิบตั ิ
หน้ าที่อ่ ืน ๆ ที่ให้บริก ารการให้ค วามเชื่อ มันและการให้
่
ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็ นอิส ระ ซึ่ง
ออกแบบมาเพื่อเพิม่ คุณค่าและปรับปรุงการปฏิบตั งิ านขององค์กร หน่ วยงานตรวจสอบภายในช่วยให้
องค์ก รบรรลุ เป้าหมายได้ด้ว ยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผ ลของกระบวนการกากับดูแล การ
บริหารความเสีย่ ง และการควบคุม อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ
กรอบโครงสร้ า งการปฏิ บั ติ งานวิ ชาชี พตรวจสอบภายในที่ เป็ นสากล – International
Professional Practices Framework : กรอบซึง่ เป็นแนวคิดที่วางแนวทางการปฏิบตั งิ านที่กาหนดโดย
สมาคมผูต้ รวจสอบภายใน (IIA) แนวทางทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ดงั กล่าวประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) แนวทางที่
เป็นภาคบังคับ (Mandatory) และ (2) แนวทางทีแ่ นะนาให้นาไปใช้ (Recommended)
ต้อง – Must : มาตรฐานทีใ่ ช้คาว่า “ต้อง” แสดงถึงข้อกาหนดทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามโดยไม่มเี งือ่ นไข
ความเที่ ยงธรรม – Objectivity : ทัศนคติท่ไี ม่มคี วามลาเอียงอยู่ภายในจิตใจ ซึ่งจะทาให้ผู้ตรวจสอบ
ปฏิบ ัติงานที่ได้รบั มอบหมายโดยมีค วามเชื่อ ในผลงานของตนและไม่มกี ารลดหย่อ นผ่ อ นผันในด้าน
คุณภาพ ความเทีย่ งธรรมกาหนดให้ผตู้ รวจสอบภายในต้องไม่ยอมให้ดุลพินิจของตนเกี่ยวกับประเด็นที่
ตรวจสอบนัน้ ตกอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของผูอ้ ่นื
ความเห็นในภาพรวม – Overall Opinion : การจัดลาดับ (Rating) ข้อสรุป และ/หรือคาบรรยายของ
ผลการตรวจสอบที่จดั ทาโดยหัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งระบุค รอบคลุมกระบวนการการ
กากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมขององค์กรอย่างกว้าง ๆ ทัง้ นี้ ความเห็นในภาพรวม
เป็ นการใช้ดุลพินิจอย่างมืออาชีพของหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ อาศัยผลการตรวจสอบของ
แต่ละงานจานวนหนึ่งรวมกับกิจกรรมอื่น ๆ ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ
ความเสี่ ยง – Risk : ความเป็ นไปได้ท่จี ะเกิดเหตุ การณ์ ท่ีจะส่งผลกระทบต่ อการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร ความเสีย่ งวัดได้จากผลกระทบจากเหตุการณ์และโอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์นนั ้
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ – Risk Appetite : ระดับความเสีย่ งทีอ่ งค์กรเต็มใจทีจ่ ะยอมรับ
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การบริ หารความเสี่ ยง – Risk Management : กระบวนการในการระบุ ประเมิน จัดการ และควบคุม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทอ่ี าจจะเกิดขึน้ เพื่อ ก่อให้เกิดความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผล
เกีย่ วกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
ควร – Should : มาตรฐานใช้คาว่า “ควร” ในกรณีท่คี าดว่าจะมีการปฏิบตั ติ ามยกเว้นเมื่อต้องมีการใช้
ดุลพินิจในทางวิชาชีพแล้ว การเบีย่ งเบนออกไปจากมาตรฐานย่อมขึน้ กับสถานการณ์
ความมีนัย ส าคัญ - Significance : ความสาคัญ ที่เกี่ยวเนื่องกับ ประเด็น ที่กาลังพิจารณา ซึ่งรวมถึง
ปจั จัยทัง้ ในเชิงคุ ณ ภาพและเชิงปริม าณ เช่น ขนาด ลักษณะ ผลกระทบ ความเกี่ยวข้อ ง และความ
ร้ายแรง ดุลพินิจอย่างมืออาชีพ จะช่วยผู้ตรวจสอบในการประเมินความมีนัยสาคัญของประเด็นภายใต้
วัตถุประสงค์ทเ่ี กีย่ วข้อง
มาตรฐาน – Standard : มาตรฐานการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ทางคณะกรรมการ
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสากล ได้ประกาศใช้เป็ นบรรทัดฐานสาหรับ การดาเนิน กิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในและสาหรับการประเมินผลงานการตรวจสอบภายใน
เทคนิ คการตรวจสอบโดยอาศัยเทคโนโลยี - Technology-based Audit Techniques : เครื่องมือ
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทช่ี ่วยในการตรวจสอบต่าง ๆ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยงานตรวจสอบ
แบบทัวไป
่ (Generalized Audit Software) โปรแกรมคอมพิว เตอร์ท่ชี ่ว ยสร้างข้อ มูล เพื่อ การทดสอบ
(Test data generators) โปรแกรมการตรวจสอบโดยใช้ค อมพิว เตอร์(computerized audit program)
โปรแกรมอรรถประโยชน์ ท่ชี ่วยการตรวจสอบเฉพาะทาง (Specialized audit utilities) และ เทคนิคการ
ตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย (Computer-assisted Audit Techniques–CAATs)
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