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การจัดองค์การและบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

  การจัดองค์การและบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ดีถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการ
ตรวจสอบภายในที่จะเพ่ิมมูลค่าให้กับองค์กรซึ่งเป็นหน้าที่หลักของหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องค านึงถึงความสอดคล้องกันระหว่างแผนระยะยาวและแผนระยะสั้น
พิจารณาร่วมกับนโยบาย เป้าหมายวัตถุประสงค์สภาพแวดล้อมขององค์กร การจัดบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับลักษณะงาน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเพียงพอให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการมีระบบ
การควบคุมภายในที่ดีที่น าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ดังนั้นแต่
ละองค์กรจึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรพร้อมทั้งให้ข้อมูลปรึกษาและข้อเสนอแนะเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมี ประสิทธิผลมีความประหยัดเกิดขึ้นและอีกทั้ง
ยังตอบสนองกับความคาดหวังของคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานผู้รับตรวจได้ด้วย 
 
สถานภาพและโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
  การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเริ่มจากการที่องค์กรเห็นความจ าเป็นของการมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในซึ่งอาจเกิดจากความต้องการขององค์กรเองหรืออาจเกิดจากข้อก าหนดของหน่วยงาน
ก ากับดูแลก็ได้ซึ่งองค์กรอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคลหนึ่งภายในที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้จัดตั้ง
หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นมาและสรรหาคณะกรรมการที่จะมาช่วยปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ร่วมกับตนแต่ที่นิยมโดยทั่วไปคือ องค์กรส่วนมากจะว่าจ้างหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอมาเป็นผู้ท าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยตรงคณะกรรมการตรวจสอบอาจ
คัดเลือกจากบุคคลภายในมาร่วมในการปฏิบัติงานครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นการให้ความร่วมมือกันระหว่างบุคคล
ภายในและภายนอกกิจการ ดังนั้นการก าหนดสถานภาพและโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ควรก าหนดให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นมาให้กับหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในน าไปปฏิบัติจะต้องค านึงว่าเมื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขหรือข้อตกลงร่วมกันแล้วการปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบและประเมินผลของกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรสามารถเข้าถึงหน่วยรับตรวจได้มากเพียงใด
เพราะจะมีผลต่อการจัดท ารายงานที่ต้องน าเสนอให้กับผู้บริหารได้รับทราบพร้อมทั้งการให้ข้อมูล
ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและประหยัดจึงเป็นเรื่องท่ีผู้บริหารจ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว 
  จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, และศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2557 : 6–1) ได้กล่าวถึง 
สถานภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายในไว้ดังนี้  
   1. ความหมายสถานภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Status of the Internal 
Audit Unit) สถานภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คือ การจัดวางหน่วยงานตรวจสอบภายในจะอยู่
ในระดับใดนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรว่าจะให้ความส าคัญกับงานตรวจสอบภายในมากน้อยเพียงใดซึ่ง
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พิจารณาได้จากวัตถุประสงค์ขอบเขตการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของหน่วยงานถึงแม้ว่าโดย
หลักการจะก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบกว้างขวางและให้
รายงานโดยตรงต่อผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรแต่ให้คงไว้ซึ่งลักษณะเป็นหน่วยงานให้ค าปรึกษามิใช่
หน่วยงานปฏิบัติการโดยทั่วไปการจัดวางหน่วยงานตรวจสอบภายในควร มีลักษณะดังนี้  
    1.1 ควรอยู่ในโครงสร้างระดับสูงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบได้
อย่างเต็มที่ หรือระดับที่สามารถรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงกว่าผู้จัดการฝ่ายหรือผู้อ านวยการฝ่ายเพ่ือ
การท างานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างราบรื่นปราศจากการแทรกแซงกดดันหรือขัดขวาง
จากพนักงานหรือผู้บริหารของหน่วยงานที่ตรวจสอบ  
    1.2 เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในลักษณะให้ความช่วยเหลือให้ค าปรึกษาให้
ค าแนะน าบริการต่อหน่วยงานปฏิบัติการและหน่วยงานบริการอ่ืนเท่านั้นส าหรับเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จะปฏิบัติงานได้บรรลุตามความมุ่งหมายจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ
ครบถ้วน ได้แก่  
     1. มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึง (Right to Access) โดยสามารถเข้าถึงด้านสถานที่ 
เอกสารที่น ามาประกอบการบันทึกข้อมูลและตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตรวจสอบเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในสามารถเข้าตรวจสอบตามกระบวนการได้ทุกกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย  
     2. มีเสรีภาพในการตรวจสอบ (Freedom to Review) ผู้ตรวจสอบ
จะต้องมีเสรีภาพหรือมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอที่จะสามารถเลือกตรวจหรือละเว้นไม่ตรวจงานด้าน
ใดๆ ได้โดยปราศจากจากอุปสรรคภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  
     3. ไม่มีอ านาจในการสั่งการและไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบโดยตรงต่อการ
บริหารงานอืน่การก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในไม่มีอ านาจสั่งการท าให้ผู้ตรวจสอบภายในพ้นจาก
ความ รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารงานอ่ืนนอกเหนือจากงานภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในเอง
เพ่ือให้การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างอิสระเต็มที่ 
   2. โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Structure Internal Audit Unit) การจัด
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความส าคัญมากต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพราะต้องจัดให้เป็น
หน่วยงานอิสระและมีสถานภาพสูงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดรูปแบบโครงสร้าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ประเภทธุรกิจขนาดขององค์กรนโยบายของคณะกรรมการและผู้บริหาร
รวมถึงข้อจ ากัดด้านงบประมาณอย่างไรก็ตามในองค์กรสมัยใหม่รูปแบบของโครงสร้างมักจะเป็นรูปแบบที่
รวมความเชี่ยวชาญไว้ด้วยกันจากเดิมที่องค์ประกอบบุคลากรในสายงานการตรวจสอบภายในส่วนใหญ่มัก
ประกอบด้วยนักบัญชีทั้งหมดเนื่องจากรูปแบบการตรวจสอบภายในเดิมที่เน้นความถูกต้องเฉพาะด้าน
บัญชีและการเงินสมัยใหม่ได้เปลี่ยนมาเป็น องค์ประกอบที่มีสัดส่วนของผู้มีอาชีพอ่ืนเข้ามาร่วมในสายงาน
ตรวจสอบมากขึ้น เช่น นักเศรษฐศาสตร์นักการเงิน นักกฎหมาย นักคอมพิวเตอร์ วิศวกร เป็นต้น ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกรรมในองค์กรว่าผู้ตรวจสอบภายในควรเป็นผู้ที่มีความช านาญในด้านใดโดยจะมี
สายการบังคับบัญชาที่สั้นลงเพ่ือความคล่องตัวในการท างานและมีลักษณะที่เอ้ือต่อการดึงผู้เชี่ยวชาญและ
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ทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นมาใช้ในการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมได้  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย (2555 : 48) กล่าวว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรรายงานหรือมีสายการบังคับบัญชา
โดยตรงต่อฝ่ายบริหารระดับสูงที่มีอ านาจเพียงพอที่ท าให้เกิดความเป็นอิสระพร้อมข้อเสนอแนะในรายงาน
การตรวจสอบได้รับการพิจารณาสั่งการอย่างเหมาะสมซึ่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอาจแบ่งออกได้เป็น 
3 กลุ่ม คือ  
    2.1 คณะกรรมการบริหาร (Bord of Director : BOD)  
    2.2 ผู้บริหารระดับสูงซึ่งปัจจุบันนิยมเรียกว่าประธานบริษัทหรือกรรมการ
ผู้จัดการใหญ ่(Presider หรือ Chief Executive Officer : CEO)  
    2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : AC) ดังนั้นในการจัดท า
แผนภูมิการจัดแบ่งส่วนงานขององค์กรและล าดับการบังคับบัญชาจะขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจขนาดของ
องค์กรความซับซ้อนของงานตลอดจนวัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบภายในจึงอาจมีรูปแบบ
ที่แตกต่างกันออกไปตามกรณีต่าง ๆ  
 
 
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
  จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, และศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2557 : 6–4) กล่าวไว้ว่า
ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ( International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing) นั้นหน่วยงานตรวจสอบภายในมีบทบาทหน้าที่ตามกฎ
บัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในของแต่ละกิจการซึ่งอาจแตกต่างกันไปดังนี้ 
   1. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล (The Role of 
Internal Audit Standards) มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (ปรับปรุง 
2555) ได้ก าหนดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในไว้ดังนี้  
    มาตรฐาน 1000 วัตถุประสงค์อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกิจกรรม
การ ตรวจสอบภายในต้องก าหนดให้ชัดเจนไว้ในกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ควรสอดคล้องกับค า
นิยามของการตรวจสอบภายในประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐานหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบต้อง
ทบทวนกฎบัตรงานตรวจสอบภายในเป็นระยะ ๆ และน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการเพ่ือ
อนุมัติ  
    มาตรฐาน 2000 การบริหารกิจกรรมการตรวจสอบภายในหัวหน้าผู้บริหารงาน
ตรวจสอบต้องบริหารกิจกรรมการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผลเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ตรวจสอบ ภายในเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร  
    มาตรฐาน 2100 ลักษณะของงานกิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องสามารถ
ประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
โดยมีวิธีการที่เป็นระบบและเป็นระเบียบ  
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    มาตรฐาน 2110 การก ากับดูแลกิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมินและ
ให้ค าแนะน าส าหรับการปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้  
     1) เพ่ือเสริมสร้างความมีจริยธรรมและคุณค่าที่เหมาะสมภายในองค์กร  
     2) เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริหารการด าเนินงานขององค์กรมีประสิทธิผล
และผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบในผลของงาน  
     3) เพ่ือสื่อสารสนเทศของความเสี่ยงและการควบคุมไปยังส่วนงาน
ต่างๆ ที่เหมาะสมภายในองค์กรและประสานงานระหว่างคณะกรรมการผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้บริหาร องค์กร  
    มาตรฐาน 2120 การบริหารความเสี่ยงกิจกรรมการตรวจสอบภายในต้อง
ประเมินความมปีระสิทธิผลและมีส่วนช่วยในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
    มาตรฐาน 2130 การควบคุมกิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องช่วยให้องค์กร
คงไว้ซึ่งการควบคุมที่มีประสิทธิผลโดยการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม กิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในต้องประเมินความเสี่ยงขององค์กรความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมเพ่ือ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงภายใต้การก ากับดูแลการด าเนินงานและระบบสารสนเทศขององค์กรในเรื่อง
ต่อไปนี้  
     1) การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร  
     2) ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของสารสนเทศทางการเงิน
และสารสนเทศการด าเนินงาน  
     3) ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด า เนินงานและ
แผนงาน  
     4) การดูแลรักษาทรัพย์สิน  
     5) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบาย วิธีการ
ปฏิบัติงาน และข้อตกลงสัญญา  
   2. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (The Role of the Audit 
Function Within the Public Sector) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในดังนี้  
    2.1 ก าหนดเป้าหมายทิศทางภารกิจงานตรวจสอบภายในเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารงาน และการด าเนินงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ
และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันโดยค านึงถึงความมี
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส่วน
ราชการด้วย  
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    2.2 ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือน าเสนอให้แก่หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจสอบทราบ  
    2.3 จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในและกรณีที่มีการประเมิน
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ส่งส าเนาผลการประเมินให้กรมบัญชีกลางด้วย  
    2.4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
มาร่วมปฏิบัติ งานตรวจสอบให้เสนอขอบเขตและรายละเอียดของงานคุณสมบัติของผู้รับจ้างระยะเวลา
ด าเนินการและผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้างรวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้างให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป  
    2.5 ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานและคู่มือ/
แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลางกรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล  
    2.6 เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ
ภายในเดือน กันยายนในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบส่วนราชการมีระยะเวลา
ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไปให้เสนอแผนการตรวจสอบระยะยาวต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือประกอบพิจารณาอนุมัติ
แผนการตรวจสอบประจ าปี  
     2.6.1 กรณีผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการในระดับกระทรวง
ตรวจสอบส่วน ราชการระดับกรมในสังกัดของกระทรวงนอกเหนือจากงานในส านักงานปลัดกระทรวงให้
ส าเนาแผนการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดของกระทรวงทราบด้วย  
     2.6.2 กรณีผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการในระดับกรมตรวจสอบ
ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้ส าเนาแผนการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ด้วย 
    2.7 เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในเวลาอัน
สมควรหรืออย่างน้อยทุก 2 เดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนกรณีเรื่องที่ตรวจพบ
เป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที  
     2.7.1 กรณีผู้ตรวจสอบภายในของจังหวัดตรวจสอบราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคให้ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดของหน่วยรับตรวจทราบ
ด้วย  
     2.7.2 กรณีผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการในระดับกรมตรวจสอบ
ส่วนราชการในส่วนภูมิภาคให้ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย  
     2.7.3 กรณีผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการในระดับกระทรวง
ตรวจสอบส่วน ราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงให้ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วน
ราชการ นั้นๆ ทราบด้วย  
    2.8 ติดตามผลการตรวจสอบเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ
เพ่ือให้การ ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ  
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    2.9 ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการหน่วยรับตรวจและผู้
ที่เก่ียวข้อง  
    2.10 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกันเพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
บรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ  
   3. บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในแบบอ่ืน (The Role of Internal Auditors 
and Others) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2554 : 
392) กล่าวว่าส าหรับการแบ่งระดับบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในอาจมีการแบ่งได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรการให้ความส าคัญกับงานตรวจสอบและความต้องการขององค์กรเพ่ือให้เห็น
ภาพที่ชัดเจนในการท างานตรวจสอบมากยิ่งขึ้นจึงจ าแนกออกได้เป็น 3 ระดับดังนี้  
    3.1 บทบาทของหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบโดยปกติหัวหน้าผู้บริหาร
หน่วยงาน ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในและมีงานที่
ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบมากกว่าหนึ่งเรื่องในเวลาเดียวกันบทบาทส่วนใหญ่จึงมักเป็นผู้ควบคุมงาน
มากกว่าการทีจ่ะเป็นผู้ปฏิบัติงานในรายละเอียดยกเว้นในบางกรณีที่เป็นการตรวจสอบเรื่องที่ส าคัญ 
     3.2 บทบาทของหัวหน้าทีมตรวจสอบโดยปกติหัวหน้าทีมตรวจสอบจะเป็นผู้ที่
ปฏิบัติงาน อยู่ในหน่วยงานตรวจสอบภายในอยู่แล้วซึ่งอาจจะมาจากระดับผู้จัดการหรือผู้ตรวจสอบภายใน
อาวุโสและหัวหน้าทีมตรวจสอบจะเป็นผู้เลือกพนักงานตรวจสอบของแต่ละงานพร้อมจัดสรรงานและเวลา
ให้แก่พนักงานเหล่านั้นโดยการหารือร่วมกับหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายในบทบาทของหัวหน้าทีม
ตรวจสอบจึงค่อนข้างหนักเนื่องจากต้องรับผิดชอบทั้งงานบริหารและงานภาคปฏิบัติโดยต้องใช้เวลากับ
งานตรวจสอบในแต่ละเรื่องมากกว่าหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
 
    3.3 บทบาทของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โดยปกติเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะท างาน
ตามที่ได้รับ มอบหมายจากหัวหน้าทีมตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการเตรียมงานตรวจสอบการออกตรวจการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การสอบทานการควบคุมภายใน การรายงานผลการตรวจสอบรวมถึงการติดตามผล
การตรวจสอบอย่างไรก็ตามองค์กรสมัยใหม่ได้จัดโครงสร้างองค์กรให้มีระดับการบังคับบัญชาที่สั้นลงเพ่ือ
ลดขั้นตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน นอกจากนี้การจัดโครงสร้างจะเป็นลักษณะมีความยืดหยุ่น
โดยที่หัวหน้าโครงการสามารถดึงผู้เชี่ยวชาญและทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จ าเป็นมาใช้ในการตรวจสอบในแต่ละ
เรื่องตามที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ ดังนั้นรูปแบบของโครงสร้างองค์กรจะเป็นรูปแบบที่รวบรวม
ความเชี่ยวชาญไว้ด้วยกัน (Fully Intergrated) โดยมีผู้ตรวจสอบอาวุโสหรือระดับผู้จัดการรับผิดชอบใน
แต่ละกลุ่มงานส าหรับหน่วยงานตรวจสอบภายในขนาดเล็กที่มีผู้ตรวจสอบไม่เกิน10 คน สามารถ
ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบรายงานตรงต่อหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในทางปฏิบัติ



7 
 

อาจมีระดับของผู้ตรวจสอบภายในตามที่ก าหนดโดยแต่ละองค์กรซึ่งอาจมีการแบ่งแยกหน้าที่แตกต่างไป
โดยสรุปตารางรวมได้ดังนี้  
 
ตารางท่ี 1 บทบาทหน้าที่งานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน
ตรวจสอบ 

หัวหน้าทีมตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

1. การคัดเลือกหน่วยตรวจสอบ 
1.1 คัดเลือกหน่วยรับตรวจ
ก าหนดผู้ที่จะท าหน้าที่เป็น
หัวหน้าทีมตรวจสอบและให้
ข้อมูลเบื้องต้นของการตรวจสอบ
แก่หัวหน้าทีม  

1.1 หารือกับหัวหน้าผู้บริหารงาน
ตรวจสอบเกี่ยวกับหัวข้อในการ
ตรวจสอบที่ต้องการมุ่งเน้นและ
รายละเอียดเบื้องต้นของการ 
ตรวจสอบ 

 

1.2 ลงนามอนุมัติการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ  

1.2 จัดท าแบบฟอร์มเพ่ือขอ
อนุมัติการปฏิบัติงานตรวจสอบ
จากหัวหน้าผู้บริหารงาน
ตรวจสอบ 
 
 

 

2. การเตรียมงานตรวจสอบ 
2.1 ให้ค าแนะน าแก่หัวหน้าทีม
เกี่ยวกับเนื้อหาที่ควรตรวจสอบใน
เบื้องต้นและประชุมกับหัวหน้า
ทีมเพ่ือสอบทานข้อมูล/เอกสาร
ประกอบที่เกี่ยวข้อง  

2.1 รวบรวมข้อมูล/เอกสาร 
ประกอบการตรวจสอบใน
เบื้องต้นที่มีอยู่และประชุมกับ
หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบ
เพ่ือสอบทานข้อมูล/เอกสาร
ดังกล่าว 

 

2.2 หารือกับหัวหน้าทีมถึง 
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการ
ตรวจสอบ  

2.2 ก าหนดวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการตรวจสอบร่วมกับ
หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบ 

 

2.3 คัดเลือกหรืออนุมัติสมาชิกใน
ทีมร่วมกับหัวหน้าทีม  

2.3 ปรึกษากับหัวหน้าผู้
บริหารงานตรวจสอบเกี่ยวกับการ
คัดเลือกสมาชิกในทีมตรวจสอบ 

 

2.4 แจ้งให้สมาชิกในทีม
ตรวจสอบทราบถึงงานตรวจสอบ  

2.4 จัดตารางเวลาในการ
ตรวจสอบให้แก่ทีมตรวจสอบ 
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หัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน
ตรวจสอบ 

หัวหน้าทีมตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

2.5 เข้าร่วมประชุมเบื้องต้นกับ
ทีมตรวจสอบและหารือกับ
หัวหน้าทีมในการจัดเตรียมการ
ประชุมทีมงาน  

2.5 จัดประชุมทีมงานก่อนการ
ตรวจสอบและหารือเรื่องการ
เตรียมงานกับผู้บริหาร  

2.5 เข้าร่วมประชุมทีมงาน
ก่อนการตรวจสอบ 

2.6 แจ้งให้หน่วยรับตรวจและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงงานตรวจสอบ
ที่ได้รับหมาย 

2.6 หารือกับหัวหน้าทีมและ
ตัดสินใจว่าจะแจ้งเรื่องการ
ตรวจสอบให้ใครทราบและแจ้ง
อย่างไร 

 

2.7 สอบทานและอนุมัติแนวการ
ตรวจสอบเบื้องต้น  

2.7 จัดเตรียมแนวการตรวจสอบ
เบื้องต้นร่วมกับหัวหน้าผู้
บริหารงานตรวจสอบและสมาชิก
ในทีมตามความเหมาะสมและ
จัดเตรียมดัชนีของกระดาษท า
การ  

2.7 สอบทานข้อมูล/เอกสาร 
ประกอบการตรวจสอบใน
เบื้อง ต้นและช่วยจัดเตรียม
แนวการ ตรวจสอบตามที่
ได้รับมอบหมาย 

2.8 หารือกับหัวหน้าทีมถึง
แนวทางท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ รูปแบบลักษณะและ
การเปิดเผย รายงานการ
ตรวจสอบ  

2.8 ก าหนดแนวทางที่จะใช้ใน
การตรวจสอบและร่างรูปแบบ
ของรายงานการตรวจสอบที่
คาดหวังร่วมกับหัวหน้าผู้
บริหารงานตรวจสอบ 

2.8 ช่วยก าหนดแนวทางท่ีจะ
ใช้ในการตรวจสอบและร่าง
รูป แบบของรายงานการ
ตรวจสอบที่คาดหวังตามที่
ได้รับมอบหมาย 

3. การหาข้อมูลเบื้องต้น 
3.1 ชี้แนะการด าเนินการประชุม
เปิดการตรวจสอบ  

3.1 จัดการประชุมเปิดการ 
ตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.1 เข้าร่วมประชุมเปิดการ 
ตรวจสอบตามที่ได้รับการร้อง
ขอ 

3.2 น าการประชุมเปิดการ 
ตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจตาม
ความเหมาะสม  

3.2 ด าเนินหรือเข้าร่วมในการ 
ประชุมเปิดการตรวจสอบตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 

 

3.3 เข้าร่วมในการเดินชมสถานที่ 
/ ดูงานของหน่วยรับตรวจหาก
ต้องการ  

3.3 เข้าร่วมในการเดินชมสถานที่ 
/ ดูงานของหน่วยรับตรวจและจัด
ให้มีการจดบันทึกข้อมูลตามความ
เหมาะสม 

3.3 เข้าร่วมในการเดินชม
สถาน ที่ / ดูงานของหน่วยรับ
ตรวจและจัดให้มีการจด
บันทึกข้อมูลตามความ
เหมาะสม 
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หัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน
ตรวจสอบ 

หัวหน้าทีมตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

3.4 สอบทานการท าแฟ้มงาน
ถาวรให้เป็นปัจจุบัน   

3.4 ก ากับดูแลการท าแฟ้มงาน
ถาวรให้เป็นปัจจุบัน  

3.4 ท าแฟ้มงานถาวรให้เป็น 
ปัจจุบันตามที่ได้รับ
มอบหมาย  

3.5 สอบทานผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ  

3.5 ด าเนินการและ/หรือ ก ากับ
ดูแลการด าเนินการวิเคราะห์ 

3.5 ช่วยในการด าเนินการ 
วิเคราะห์ 

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
4.1 รับทราบความคืบหน้าและ
ผลของการสอบทานการควบคุม
ภายในจากหัวหน้าทีม  

4.1 ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
สอบทานการควบคุมภายในสอบ
ทานกระดาษท าการและให้ความ
ช่วยเหลือตามความจ าเป็น 

4.1 ปฏิบัติงานสอบทานการ 
ควบคุมภายในตามที่ได้รับ
มอบ หมาย 

4.2 ประเมินผลการสอบทานการ
ควบคุมภายในร่วมกับหัวหน้าทีม  

4.2 รายงานความคืบหน้าและผล
ของการสอบทานการควบคุม
ภายในต่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 

5. การขยายทดสอบเพิ่มเติม 
5.1 หารือกับหัวหน้าทีมเพ่ือ
ตัดสินใจว่าจ าเป็นต้องท าการ
ทดสอบเพ่ิมเติมหรือไม่เพียงใด  

5.1 หารือกับหัวหน้าผู้บริหารงาน
ตรวจสอบเพ่ือตัดสินใจว่า
จ าเป็นต้องท าการทดสอบเพ่ิมเติม
หรือไม่ เพียงใด 

5.1 หารือกับหัวหน้าทีมเพ่ือ 
ตัดสินใจว่าจ าเป็นต้องท าการ 
ทดสอบเพ่ิมเติมหรือไม่
เพียงใด 

5.2 สอบทานและอนุมัติแนวการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมและการแก้ไข
แบบฟอร์มการอนุมัติการ
ปฏิบัติงาน  

5.2 แก้ไขแบบฟอร์มการอนุมัติ
การปฏิบัติงานหากจ าเป็นและ
จัดท าแนวการตรวจสอบส าหรับ
การทดสอบที่เพ่ิมข้ึนสอบทาน
กระดาษท าการ และให้ความ
ช่วยเหลือตามจ าเป็น 

5.2 ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามท่ี ได้รับมอบหมาย 

6. สอบทานข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ 
6.1 สอบทานบันทึกข้อตรวจพบ  6.1 สอบทานบันทึกข้อตรวจพบ

และให้ความเห็นในระหว่างการ
ตรวจสอบรวบรวมข้อตรวจพบ
และท าการสอบทานร่วมกับ
หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบ

6.1 บันทึกข้อตรวจพบใน 
ระหว่างการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและส่งบันทึกข้อ
ตรวจพบให้หัวหน้าทีมเพ่ือท า
การสอบทาน 
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หัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน
ตรวจสอบ 

หัวหน้าทีมตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

และสอบทานความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของกระดาษท าการ 

7. การรายงานผลการตรวจสอบ 
7.1 หารือเรื่องการวางแผนการ
ด าเนินการและการก าหนดวาระ
การประชุมปิดการตรวจสอบ
ร่วมกับหัวหน้าทีม  

7.1 วางแผนและด าเนินการ
ประชุมปิดการตรวจสอบร่วมกับ
หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบ
และก าหนดวาระการประชุม 

7.1 เข้าร่วมประชุมปิดการ 
ตรวจสอบตามที่ได้รับการร้อง
ขอ 

7.2 ด าเนินการหรือเข้าร่วม
ประชุมปิดการตรวจสอบหาก
ต้องการ  

7.2 เข้าร่วมด าเนินการประชุมปิด
การตรวจสอบสอบทานว่ามีการ
จดบันทึกการประชุมปิดการ
ตรวจสอบและความเห็นของ
หน่วยรับตรวจอย่างเหมาะสม 

 

7.3 หารือกับหัวหน้าทีมเกี่ยวกับ
ร่างรายงานผลการตรวจสอบ  

7.3 รวบรวมและจัดท าร่าง
รายงานผลการตรวจสอบจาก
บันทึกข้อตรวจพบหารือกับ
หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบ
และทบทวนข้อตรวจพบกับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

7.3 ช่วยจัดท าร่างรายงานผล 
การตรวจสอบในหัวข้อที่เก่ียว 
ข้อง 

7.4 สอบทานรายงานผลการ
ตรวจสอบฉบับ “ร่างเพ่ือใช้ใน
การหารือ”  

7.4 ส่งรายงานผลการตรวจสอบ
ให้หัวหน้าตรวจสอบเพื่อสอบทาน
และท าการแก้ไขรายงานตาม
ความจ าเป็น 

7.4 สอบทานรายงานใน
หัวข้อ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ตรวจสอบความ ถูกต้องและ
ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย 

7.5 แจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบ
ถึงค าแนะน าในการแก้ไขรายงาน
ตามความจ าเป็น  

7.5 ส่งร่างรายงานผลการ
ตรวจสอบให้หัวหน้าผู้บริหารงาน
ตรวจสอบเพื่อสอบทานและท า
การแก้ไขรายงานตามความ
จ าเป็น 

7.5 ช่วยท าการประเมินเมือ่มี 
ความเห็นจากหน่วยรับตรวจ
ตอบกลับมาและช่วยตัดสินว่า
ต้องท าการแก้ไขรายงานฉบับ
สมบูรณ์ตามความเห็นนั้น
หรือไม่ 

7.6 สอบทานและอนุมัติรายงาน
ผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์  

7.6.1 แก้ไขรายงานตาม
ความเห็นจากหน่วยรับตรวจตาม
ความจ าเป็น โดยหารือกับหัวหน้า

 



11 
 

หัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน
ตรวจสอบ 

หัวหน้าทีมตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

ผู้บริหารงานตรวจสอบและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย  
7.6.2 สอบทานการใช้ภาษาและ
แจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบตาม
ความเหมาะสมหากมีการแก้ไข
รายงาน  
7.6.3 ท าให้มั่นใจว่าการเปิดเผย
รายงานผลการตรวจสอบเป็นไป
ตามระเบียบ/นโยบายที่ก าหนด  
7.6.4 อ้างอิงเนื้อหาในรายงาน
ฉบับสมบูรณ์กับบันทึกข้อตรวจ
พบให้ตรงกันและจัดเก็บรายงาน
ฉบับสมบูรณ์เข้าแฟ้มงาน
ตรวจสอบ 

8. การติดตามผลการตรวจสอบ 
8.1 ติดตามความคืบหน้าของ
หน่วยรับตรวจในการตอบกลับ  

8.1 จดบันทึกช่วยจ าเพื่อติดตาม
ค าตอบจากหน่วยรับตรวจเป็น
ลายลักษณ์อักษรหลังจากส่ง
รายงานการตรวจสอบให้แก่
หน่วยรับตรวจแล้ว 

 

8.2 สอบทานการตอบกลับของ
หน่วยรับตรวจร่วมกับหัวหน้าทีม  

8.2 สอบทานการตอบกลับของ 
หน่วยรับตรวจร่วมกับหัวหน้าผู้ 
บริหารงานตรวจสอบ 

8.2 สอบทานการตอบกลับ
ของ หน่วยรับตรวจใน
รายงานผลการ ตรวจสอบใน
หัวข้อที่เก่ียวข้อง 

8.3 หารือและอนุมัติขั้นตอนใน
การติดตามผลการตรวจสอบกับ
หัวหน้าทีม 

8.3 พิจารณาถึงความจ าเป็นใน
การติดตามผลการตรวจสอบโดย
หารือกับผู้อ านวยการ 

 

8.4 สอบทานและอนุมัติรายงาน
การติดตามผลการตรวจสอบ (ถ้า
มี)  

8.4 จัดท าแนวการตรวจสอบที่
จ าเป็นต้องใช้ในการติดตามผล
การตรวจสอบโดยทันที (ถ้ามี) 

8.4 ด าเนินการติดตามผลการ 
ตรวจสอบตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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หัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน
ตรวจสอบ 

หัวหน้าทีมตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

และท าการก ากับดแูลขั้นตอนใน
การติดตามผลการตรวจสอบ 

8.5 เข้าร่วมในการประชุมติดตาม
ผลการตรวจสอบกับหน่วยรับ
ตรวจตามความจ าเป็น  

8.5.1 วางแผนและด าเนินการ 
ประชุมติดตามผลการตรวจสอบ
กับหน่วยรับตรวจตามความ
จ าเป็น  
8.5.2 จดัท าบันทึกที่จ าเป็นต้องใช้
ในการติดตามผลการตรวจสอบ
และขออนุมัติจากหัวหน้าผู้
บริหารงานตรวจสอบ 

8.5 สอบทานรายงานการติด 
ตามผลการตรวจสอบ 

9. การประเมินผล 
9.1 ประชุมกับหัวหน้าทีมเพ่ือให้
ความเห็นต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ  

9.1 ประชุมกับหัวหน้าผู้
บริหารงานตรวจสอบเพื่อให้ความ
เป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

9.1 เข้าร่วมในการประชุม
และ ให้ความเห็น 

9.2 สอบทานบันทึกความเห็นที่
ได้รับจากหวัหน้าทีม  

9.2 จดท าบันทึกความเห็นในการ
ตรวจสอบและจัดเก็บเข้าแฟ้มงาน
ตรวจสอบรวมกับกระดาษท าการ 

9.2 สอบทานบันทึกความเห็น 
ในการตรวจสอบจากหัวหน้า
ทีม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

9.3 สอบทานแบบฟอร์มการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละคนและจัดเก็บใน
แฟ้มประวัติพนักงาน  

9.3 กรอกแบบฟอร์มการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่อยู่ 
ภายใต้การก ากับดูแล 

9.3 สอบทานแบบฟอร์มใน
การ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ ตนเอง 

ที่มา : (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 2554 หน้า 393 – 
398) 
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   4. ความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง (Relations With Those Involved) สมาคมผู้ตรวจ
สอบภายในแห่งประเทศไทย (2555 : 61) กล่าวถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง
มีความสัมพันธ์กับบุคคลอยู่ด้วยกันหลายฝ่าย ได้แก่   
    4.1 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบจะท า
หน้าที่ช่วย เหลือแบ่งเบาภาระหน้าที่หลักต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยดูแลครอบคลุมทั้งในด้านการ
ด าเนินกิจการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลประสิทธิภาพปราศจากความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์
กระบวนการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีและค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีรวมทั้งสอบทานมาตรการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบของบริษัทและใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในก็มีทั้งดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในระดับ
นโยบายตลอดจนการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  
    4.2 ความสัมพันธ์กับผู้บริหารผู้ตรวจสอบภายในต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารและคณะกรรมการเพื่อที่จะได้รับความร่วมมือจากผู้รับการตรวจและปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่าง
อิสระปราศจากการแทรกแซง โดยผู้ตรวจสอบภายในควรหาโอกาสเข้าพบผู้ บริหารเป็นครั้งคราวเพ่ือ
รายงานเรื่องท่ีน่าสนใจให้ผู้บริหารได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
    4.3 ความสัมพันธ์กับผู้รับการตรวจ โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่สร้างความ
เข้าใจกับ พนักงานทุกระดับในองค์กรถึงภารกิจของผู้ตรวจสอบภายในว่ าเป็นผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือให้
ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานต่างๆ ผู้รับการตรวจจึงต้องให้ความร่วมมือโดยการจัดเอกสารหลักฐาน
ประกอบให้ข้อมูลและค าชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่ตนรับผิดชอบเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่
ไดอ้ย่างมีประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
    4.4 ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหัวหน้าผู้
บริหารงาน ตรวจสอบภายในควรมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกเพ่ือให้มั่นใจว่าตรวจสอบ
รายการเงินและบัญชีครอบคลุมประเด็นที่ต้องการให้ตรวจสอบและลดการท างานซ้ าซ้อนโดยมีแนวทางใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน ดังนี้  
     4.4.1 ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดให้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือหารือเกี่ยวกับประเด็นของงานที่เกี่ยวข้องกันในการนี้ทั้ง 2 ฝ่ายควรท าความเข้าใจให้
ตรงกันเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคในการตรวจสอบรวมถึงค าศัพท์ที่น ามาใช้ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบที่
จะร่วมมือกันด าเนินไปด้วยความมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
     4.4.2 ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีควรประสานงานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวการตรวจสอบและกระดาษท าการเป็นครั้งคราวตามความจ าเป็นโดยในการ
แลกเปลี่ยนดังกล่าว ควรต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าของทั้ง 2 ฝ่ายและต้องไม่ท าให้ผู้สอบบัญชี
ภายนอกขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน  
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     4.4.3 ผู้ตรวจสอบภายในควรประสานงานให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงาน
การประเมินผลระบบการควบคุมภายในและน าเสนอต่อผู้บริหารทุกครั้งซึ่งหากมีประเด็นส า คัญจาก
รายงานข้อสังเกต เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในผู้ตรวจสอบภายในควรท าการติดตามผลและรายงาน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเพื่อพิจารณาต่อไป  
   5. ขอบเขตและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน (Scope and Responsibilities 
of Internal Auditors) เจริญ เจษฎาวัลย์ (2554 : 69) กล่าวว่าตามที่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
สหรัฐอเมริกาได้ ก าหนดขอบเขตและความรับผิดชอบไว้ในแถลงการณ์ของผู้ตรวจสอบภายในซึ่งสรุปได้
ดังนี้  
    5.1 สอบทานและประเมินความเหมาะสมของหลักปฏิบัติและมาตรการเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในด้านบัญชี การเงิน และการปฏิบัติการอ่ืนว่าเหมาะสมเพียงพอหรือไม่และส่งเสริมให้มี
การน าวิธีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลมาใช้  
    5.2 ตรวจสอบว่านโยบาย แผนงานและวิธีปฏิบัติที่ก าหนดไว้มีการปฏิบัติตาม
อย่างสม่ า เสมอหรือไม่เพียงใด  
    5.3 ตรวจสอบว่ามีการบันทึกบัญชี ดูแลรักษาและควบคุมทรัพย์สินจากการ
สูญเสียอย่าง เหมาะสมหรือไม่เพียงใด  
    5.4 ตรวจสอบความเชื่อถือได้ของระบบการประมวลผลข้อมูลภายในองค์กรว่า
มีหรือไม่ เพียงใด  
    5.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล หรือไม่และแนะน ามาตรการควบคุมหรือวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 
ให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
  อุษณา ภัทรมนตรี (2558 : 3–2) กล่าวว่ากฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในนั้นเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญส าหรับงานตรวจสอบภายในซึ่งจะใช้ในการแจ้งให้บุคคลทุกฝ่ายในองค์กรได้รับทราบถึง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในจึงได้ให้ความหมายของกฎบัตรไว้ ดังนี้  
   กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) หมายถึง เอกสารที่
จัดท าขึ้น อย่างเป็นทางการเพื่อก าหนดภารกิจหรือข้อก าหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์อ านาจหน้าที่และความ
รบัผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในผู้ที่เสนอกฎ
บัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คือ ผู้อ านวยการส านักงานหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในและต้อง
ได้รับความยินยอมเห็นชอบผ่านการอนุมัติโดยผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร เช่น ประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงก่อนเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงานรับทราบ 



15 
 

   กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรืออาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่ง คือ ธรรมนูญการ 
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) มีบทบาทส าคัญส าหรับหน้าที่การตรวจสอบภายในเพ่ือแจ้ง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้บุคคลทุกฝ่ายได้รับทราบในการ
จัดท ากฎบัตรส าหรับทางปฏิบัติมักจะจัดท าโดยการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารคณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบ แถลงการณ์ดังกล่าวจะมีการ
ทบทวนและอนุมัติอย่างสม่ าเสมอเช่นทุกปีหรือทุก 3 ปี เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจ าเป็น
ในการใช้บริการข้อมูลจากหน่วยตรวจสอบภายในของฝ่ายบริหาร เช่น ในระยะแรกอาจเน้นการตรวจสอบ
ความเชื่อถือได้ของระบบบัญชีเมื่อระบบบัญชีเหมาะสมแล้วอาจเน้นการตรวจสอบการปฏิบัติการและ
ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร เป็นต้น  
   กฎบัตรนี้จึงถือได้ว่าเป็นเอกสารที่น ามาใช้ประโยชน์ในการประสานงานให้ทุกหน่วยงาน
เกิดความเข้าใจตรงกันและยืนยันเจตนารมณ์ของผู้บริหารระดับสูงที่สนับสนุนงานตรวจสอบและเป็น
เสมือนนโยบายที่ประสงค์ให้ทุกหน่วยงานขององค์กรต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระเหมือนกับทุก
หน่วยงานอย่างเป็นปกต ิ 
    1. วัตถุประสงค์ของการจัดท ากฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (The 
Purpose of Internal Audit Charter) จากที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญส าหรับงานตรวจสอบนั้น จึงพอสรุปได้คร่าวๆ ถึงวัตถุประสงค์ของการ
จัดท ากฎบัตรได้ดังนี้  
     1.1 เพ่ือแสดงการก่อตั้งหน่วยงานตรวจสอบขึ้นมาภายในองค์กร
ก าหนดสถานภาพของหน่วยงานรวมทั้งสายการบังคับบัญชาและการรายงาน 
     1.2 เพ่ือเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างชัดเจน  
     1.3 เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการน านโยบายขั้นตอนวิธีปฏิบัติและคู่มือของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในมาใช้และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
     1.4 เพ่ืออธิบายภารกิจของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้บุคลากร
ภายในองค์กรได้ทราบกันอย่างทั่วถึง  
     1.5 เพ่ือประชาสัมพันธ์หน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นที่รู้จักและ
ได้รับความร่วมมือจากบุคคลทุกฝ่ายในองค์กร   
    2. เนื้อหาของกฎบัตรส านักงานตรวจสอบภายใน (Content of Internal 
Audit Charter) กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดควรเป็น
กฎบัตรที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารระดับสูง เนื้อหาของกฎบัตรรวมถึงสิ่งต่อไปนี้  
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     2.1 ลักษณะของการตรวจสอบแนวคิดทั่วไปของการตรวจสอบภายใน
คือการสอบทานระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นทางการและตรวจสอบหาข้อเท็จจริง นอกจากนี้งาน
ตรวจสอบยังอาจ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ บริการให้ความเชื่อมั่นและบริการให้ค าปรึกษา  
     2.2 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน ควรระบุไว้อย่างชัดเจนใน
กฎบัตร เช่น หน่วยตรวจสอบภายในของกิจการบางแห่งมีบทบาทเพียงให้ค าแนะน าปรึกษาเท่านั้นซึ่งก็
ควรระบุบทบาทนี้ ให้ชัดเจนในกฎบัตร  
     2.3 ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน จะครอบคลุมเรื่องที่ส าคัญ
ต่างๆ หลายเรื่องตามที่ปรากฏอยู่ในมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เช่น ระบบ
สารสนเทศการปฏิบัติตาม กฎระเบียบและข้อบังคับการปกป้องรักษาทรัพย์สิน การด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุ้มค่า  
     2.4 ความรับผิดชอบของการตรวจสอบภายในควรระบุออกมาอย่าง
ชัดเจนและแตกต่างไปจากความรับผิดชอบของผู้บริหารในแต่ละขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน
กล่าวคือ กฎบัตรควรระบุ บทบาทความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในว่ามีบทบาทและ ความ
รับผิดชอบอย่างไร เช่น บทบาทของการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมถึงการทุจริต การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือเรื่อง อะไร กฎบัตรควรให้รายละเอียดหน้าที่ของการตรวจสอบภายในเพ่ือใช้ใน
การจัดท าแผนงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ  
     2.5 อ านาจหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน กฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในควรระบุสิทธิของการตรวจสอบภายในซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศบุคลากรหน่วยรับ
ตรวจและอ่ืนๆ เพ่ือท าให้งานตรวจสอบภายในส าเร็จลุล่วง  
     2.6 ความเป็นอิสระของการตรวจสอบภายในแนวคิดความเป็นอิสระ
เป็นเรื่องที่ส าคัญและเป็นพ้ืนฐานทุกเรื่องของงานตรวจสอบภายใน ดังนั้นกฎบัตรควรระบุถึงเรื่องความ
เป็นอิสระไว้ด้วย 
    3.  ข้อควรค านึงถึงในการใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ( Important 
Considerations In The Use Internal Audit Charter) การใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายในมีข้อควร
ค านึงถึงโดยสรุปมีดังนี้  
     3.1 กฎบัตรการตรวจสอบภายในที่ดีควรสั้นกะทัดรัด เข้าใจง่ายและ
ควรกล่าวถึงหลักการ พ้ืนฐานบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือยกระดับฐานะของการตรวจสอบ
ภายใน เนื่องจากกฎบัตรไม่ใช่คู่มือการปฏิบัติงานแต่อาจมีการอ้างอิงคู่มือการปฏิบัติงานได้  
     3.2 กฎบัตรการตรวจสอบภายในควรให้ความส าคัญกับแนวคิดความ
เป็นอิสระเพราะถือว่าเป็นคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการให้บริการตรวจสอบภายในซึ่งจะท าให้ผู้ตรวจสอบ
สามารถปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบได้บรรลุผลส าเร็จตามที่ผู้บริการก าหนดไว้ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนให้งาน
ตรวจสอบมีความเที่ยงธรรมและการให้ค าปรึกษาท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้  
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     3.3 ควรอ้างอิงถึงประมวลจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายในไว้ด้วย 
ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสัญญาบริการอย่างเป็นทางการระหว่างองค์กรกับผู้ตรวจสอบภายในส่วนประมวล
จรรยาบรรณ เปรียบเสมือนสัญญาทางจริยธรรมที่รองรับงานของผู้ประกอบวิชาชีพ  
     3.4 กฎบัตรการตรวจสอบภายในควรได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
ระดับสูงสุดขององค์กรเพ่ือให้ได้รับการยอมรับและแสดงถึงการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงสุด  
     3.5 กระบวนการรายงานควรมีค าอธิบายสั้นๆ และสรุป เช่น การระบุ
ผู้รับรายงานว่าเป็นบุคคลกลุ่มใดผลการตรวจสอบและรายงานกิจกรรมซึ่งอาจจจะท าเป็นรายไตรมาสหรือ
รายปีก็ได ้ 
     3.6 คู่มือการตรวจสอบภายในควรมีรายละเอียดของกระบวนการ
รายงาน ตั้งแต่การแจ้งหน่วยรับตรวจเพ่ือเข้าตรวจจนถึงการจัดท ารายงานขั้นสุดท้ายอย่างเป็นทางการซึ่ง
รวมถึงวิธีการขจัด ข้อขัดแย้งและการประชุมกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับกระบวนการเจรจา
ต่อรอง  
     3.7 การระบุความรับผิดชอบส าหรับการค้นหาการสืบสวนและการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตต้องชัดเจน ซึ่งในกฎบัตรต้องระบุว่าผู้ที่รับผิดชอบต่อการทุจริตและข้อผิดพลาด
ภายในองค์กร คือ ผู้บริหารองค์กรส่วนผู้ตรวจสอบภายในมีบทบาทหน้าที่เพียงเข้ามาช่วยบริการในการ
แก้ปัญหาการทุจริตและข้อผิดพลาดเพียงบางส่วนเท่านั้น  
     3.8 ควรกล่าวถึงความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีภายนอกองค์กรระหว่าง
หน้าที่การตรวจสอบภายในกับหน้าที่การตรวจสอบภายนอกซึ่งต้องมีการประสานสัมพันธ์ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันอยู่ ตลอดเวลาเพราะลักษณะงานตรวจสอบมีความคล้ายคลึ งกันคือเน้นเกี่ยวกับความถูกต้อง
ครบถ้วนและความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลแต่อาจจะมีบางอย่างที่ต้องปฏิบัติภารกิจที่แตกต่างกันบ้าง
โดยเฉพาะขอบเขตกิจกรรมในการวางแผนงานเข้าตรวจสอบ ดังนั้นจะเห็นว่าในการจัดท ากฎบัตรขึ้นมา
เพ่ือเป็นข้อบังคับของหน่วยงานตรวจสอบภายในแต่ละองค์กรลักษณะรูปแบบอาจจะมีความแตกต่างกัน
ไปตามประเภทของธุรกิจเนื่องจากไม่ได้ก าหนดเป็นมาตรฐานสากลไว้ในคู่มือ ทั้งนี้ ให้ผู้จัดท าใช้ดุลยพินิจ
พิจารรณาร่วมกับปัจจัยอ่ืนเช่น ปริมาณงานของกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เข้าไปท าการตรวจสอบ
วัตถปุระสงค์ของการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ เป็นต้น  
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การบริหารงานตรวจสอบภายใน  
  จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2557 : 6–13) กล่าวถึง การ
บริหารงานตรวจสอบภายในว่าแบ่งแยกออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่  
   1) การจัดแบ่งส่วนงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ  
   2) ต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งแต่ละส่วน
อธิบายได้ดังนี ้ 
    1. การจัดแบ่งส่วนงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Segmentation of 
the Internal Audit Unit) การบริหารงานตรวจสอบภายในอาจจัดแบ่งส่วนงานออกได้หลายเกณฑ์ตามที่
นิยมใช้โดยทั่วไป มีอยู่ 3 รูปแบบ ดังนี้  
     1.1 จัดตามเกณฑ์ประเภทของการตรวจสอบที่ถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
เช่น งานตรวจสอบบัญชีและการเงินงานตรวจสอบการปฏิบัติการ งานตรวจสอบการบริหารงานตรวจสอบ
พิเศษ  
     1.2 จัดตามเกณฑ์พ้ืนที่ของหน่วยงานรับตรวจที่รับผิดชอบ เช่น งาน
ตรวจสอบส่วนกลางหรือส านักงานใหญ่และงานตรวจสอบส่วนภูมิภาคหรือสาขา  
     1.3 จัดตามเกณฑ์ขอบเขตของงานที่รับผิดชอบหรือตามการปฏิบัติการ
ของกิจกรรมที่ส าคัญโดยอาจแบ่งหน่วยงานตรวจสอบออกเป็นฝ่ายหรือสายงานตามความเหมาะสม  
    2. ต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Duties 
and Responsibilities of Internal Audit Unit) องค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ โครงสร้างของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจประกอบด้วยผู้ตรวจสอบภายในหลายต าแหน่งตามสายการบังคับบัญชา
โดยเรียงล าดับจากสูงสุดไปต่ าสุดมี 5 ระดับ ดังนี้  
     2.1 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (Director of Internal Audit) มี
หน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนควบคุมและประสานงานให้บรรลุผลตามความต้องการของฝ่าย
บริหารขององค์กร ดังนี้ 
      2.1.1 จัดท ากฎบัตรว่าด้วยอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน  
      2.1.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของการ
ตรวจสอบภายในพร้อมทั้งวางแผนการตรวจสอบประจ าปี แผนการตรวจสอบระยะยาว และงบประมาณ
ประจ าปีพร้อมทั้ง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบและงบประมาณที่ตั้งไว้  
      2.1.3 จัดท าคู่มือการตรวจสอบภายในซึ่งรวมถึงมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
      2.1.4 บริหารงานหน่วยตรวจสอบภายในและก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับทั้งการจัดโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานภายในหน่วยตรวจสอบ
ภายในการจัดการทรัพยากรของส านักงานตรวจสอบภายใน  
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      2.1.5 จัดท าแนวการตรวจสอบประเมินความเพียงพอและ
ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในขององค์กรและคุณภาพของการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายในหน้าที่ ความรับผิดชอบ  
      2.1.6 ประเมินความเชื่อถือได้ความถูกต้องของข้อมูลด้าน
การเงินและข้อมูลด้านปฏิบัติการ  
      2.1.7 ตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงาน
เป็นไปตามนโยบายเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน และระเบียบปฏิบัติขององค์กรและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
      2.1.8 สอบทานวิธีที่ใช้ในการป้องกันทรัพย์สินจากการสูญ
หายและประเมินว่าได้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  
      2.1.9 สอบทานราย งานผลการตรวจสอบ พร้ อม ทั้ ง
ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปรับปรุงและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าว  
      2.1.10 ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและสอบทานว่าผู้
ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่วางไว้  
      2.1.11 จัดระบบการค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบ และควบคุมแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
      2.1.12 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบ   
      2.1.13 ติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ี
วางไว้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยตรวจสอบภายในการให้บริการแก่ฝ่ายบริหาร   
      2.1.14 คัดเลือกและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับให้มี
ความรู้ความสามารถตรวจสอบงานได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  
      2.1.15 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับในหน่วยตรวจสอบภายใน  
      2.1.16 ให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแนวทางในการ
ปฏิบัติตามระเบียบค าสั่งและการควบคุมภายในขององค์กร 
      2.1.17 ปฏิบัติงานพิเศษตามที่ ได้รับมอบหมายจากฝ่ าย
บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ  
      2.1.18 ประสานงานกับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
     2.2 ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส (Internal Audit Senior) ปฏิบัติงาน
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ควบคุมงานตรวจสอบภายในผู้ตรวจสอบภายในอาวุโสมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบดังนี้  
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       2.2.1 ส ารวจกิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ
เพ่ือศึกษาลักษณะการปฏิบัติงานและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  
      2.2.2 วางแผนการเข้าตรวจสอบก าหนดขอบเขตจัดท าร่าง
แนวการตรวจสอบ  
      2.2.3 ก าหนดวิธีการตรวจสอบที่จะใช้การเลือกตัวอย่างมา
ทดสอบ และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ  
      2.2.4 ก าหนดจุดควบคุมที่ส าคัญของระบบและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเยี่ยงมืออาชีพ  
      2.2.5 รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจสอบ เพื่อใช้ในการพิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  
      2.2.6 ดูแลให้ค าแนะน าและสั่งการผู้ตรวจสอบภายในและ
สอบทานว่าขอบเขตของการตรวจสอบมีความเพียงพอและถูกต้อง 
      2.2.7 รายงานผลความคืบหน้าของงานตรวจสอบและรายงาน
ผลการตรวจสอบกรณีที่มีเรื่องส าคัญเร่งด่วนระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ เช่น กรณีทุจริตหรือความ
เสียหายต่อทรัพย์สินขององค์กร  
      2.2.8 จัดท ากระดาษท าการสรุปสิ่งที่ตรวจพบรวบรวมเอกสาร
หลักฐานและข้อเสนอแนะเสนอผู้ควบคุมงานตรวจสอบ  
      2.2.9 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
     2.3 ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Staff) ปฏิบัติงานภายใต้การ
ก ากับดูแลของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้  
      2.3.1 ส ารวจกิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ
เพ่ือศึกษาลักษณะการปฏิบัติงานและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  
      2.3.2 ก าหนดจุดควบคุมที่ส าคัญของระบบงาน  
      2.3.3 ก าหนดวิธีการที่จะใช้ในการเข้าตรวจสอบรวมทั้งการ
เลือกตัวอย่างมาทดสอบและการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตรวจสอบ  
      2.3.4 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเยี่ยงมือ
อาชีพและเป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว  
      2.3.5 รวบรวม วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลที่ ได้จากการ
ตรวจสอบเพื่อใช้ในการพิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  
      2.3.6 จัดท ากระดาษท าการสรุปสิ่งที่ตรวจพบรวบรวมเอกสาร
หลักฐานและข้อเสนอแนะเสนอผู้มอบหมายงานตรวจสอบ  
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      2.3.7 ช่วยในการน าเสนอสรุปผลจากการตรวจสอบเมื่อสิ้นสุด
การตรวจสอบหรือในระหว่างการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่ตรวจพบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการ
แก้ไขปรับปรุง  
      2.3.8 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจ
ตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน  
      2.3.9 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
คู่มือการตรวจสอบภายใน  
  พันธ์พงศ์ เกียรติกุล (2554 : 62) กล่าวว่าคู่มือการตรวจสอบภายในเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยสื่อ
ถึงแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ด าเนินไปในทิศทางเดียวกันเป็นตามวัตถุประสงค์
และอยู่ในขอบเขตของงานตรวจสอบภายในที่ได้ก าหนดไว้นอกจากนี้ยังช่วยยกระดับมาตรฐานของงาน
ตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของทุกหน่วยงานในองค์กร ดังนั้นจึงสรุปว่า 
  คู่มือการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manual) คือ กระบวนการของการรวบรวมข้อมูล
และความรู้ที่ต้องเผยแพร่ค าแนะน าและแนวทางในการปฏิบัติงานจากผู้บริหารตรวจสอบภายในระดับสูง
ไปยังผู้ตรวจสอบภายใน  
   1. วัตถุประสงค์ของคู่มือการตรวจสอบภายใน (Purpose of Internal Audit Manual) 
การจัดท าคู่มือการตรวจสอบภายที่ใช้เป็นกลไกส าหรับการสื่อสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนั้นจัดท าขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์ดังนี้  
    1.1 เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจถึงนโยบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์กร ตลอดจนโครงสร้างอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
    1.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และสร้าง มาตรฐานของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตลอดจนประสานงานภายในและภายนอกกับ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
    1.3 เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์และอยู่ใน
ขอบเขตของงานตรวจสอบภายในที่ได้ก าหนดไว้ป้องกันไม่ให้ผู้ตรวจสอบภายในหลงทาง  
    1.4 เพ่ือให้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือได้มาตรฐานและเป็น
ที่ยอมรับ ของทุกหน่วยงานภายในองค์กรรวมทั้งผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ  
   2. บทบาทของคู่มือการตรวจสอบภายใน (Role of Internal Audit Manual) คู่มือการ
ตรวจสอบภายในเป็นสื่อช่องทางหนึ่งที่ผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในระดับสูงใช้ส่งสารสนเทศ
เกี่ยวกับมาตรฐานและแนวทางไปยังผู้ตรวจสอบภายใน กล่าวคือเป็นการแจ้งให้ทราบว่าผู้บริหารต้องการ
อะไรจากผู้ตรวจสอบภายในเกณฑ์ท่ีใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ไปด้วย ดังนั้น บทบาทของคู่มือการตรวจสอบภายในจะช่วยให้เกิดสิ่งต่างๆ ดังนี้  
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    2.1 ก าหนดมาตรฐานและวิธีปฏิบัติงานคู่มือการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือ
ในการก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในจะปลดเปลื้องความ
รับผิดชอบได้โดยให้บริการตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพ  
    2.2 สื่อสารมาตรฐานไปยังผู้ตรวจสอบภายใน คู่มือการตรวจสอบภายในเป็น
เครื่องมือส าหรับสื่อสารมาตรฐานการตรวจสอบไปยังผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในได้
รับทราบและน าไปถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในบางกรณีอาจในการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในด้วย  
    2.3 สร้างเกณฑ์ส าหรับวัดผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่คาดไว้คู่มือการ
ตรวจสอบ ภายในเป็นเครื่องมือส าหรับวัดผลการปฏิบัติงานเพ่ือใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายใน 
   3. การจัดท าคู่มือการตรวจสอบภายใน (Preparation Guide Internal Audit Manual
) คู่มือการตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นภายใต้แนวคิดใดแนวคิดหนึ่งดังนี้  
    ก. เอกสารอ้างอิงส าหรับผู้ตรวจสอบภายในใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน  
    ข. แม่บททั่วไปส าหรับหน้าที่งานตรวจสอบภายในให้แนวทางปฏิบัติอย่างกว้าง 
ๆ  
    ค. แนวทางเบ็ดเตล็ดเพ่ือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้แนวทางปฏิบัติ
อย่างละเอียด ดังนั้น คู่มือการตรวจสอบภายในจึงมีหน้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรขึ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจของผู้บริหารตรวจสอบภายในระดับสูงกว่าว่าจะเลือกใช้แนวคิดใดในการจัดท าคู่มือการตรวจสอบ
โดยทั่วไปเนื้อหาของคู่มือการตรวจสอบภายในจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ  
     3.1 กลุ่มหน้าที่ทางเทคนิคจะพิจารณาว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในบรรลุมาตรฐานที่ยอมรับได้ ซึ่งคู่มือการตรวจสอบภายในทางเทคนิคนี้จะให้แนวทางปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน เช่น  
      3.1.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
      3.1.2 แนวทางการตรวจสอบ  
      3.1.3 ขอบเขตของการตรวจสอบ  
      3.1.4 การสอนทานเบื้องต้น  
      3.1.5 การประชุมหารือเบื้องต้น  
      3.1.6 แนวการตรวจสอบ  
      3.1.7 งบประมาณและก าหนดการ  
      3.1.8 กระดาษท าการ  
      3.1.9 วิธีการสอบทานกับหน่วยรับตรวจ  
      3.1.10 การเขียนรายงาน 
      3.1.11 การตอบชี้แจงต่อรายงาน  
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     3.2 กลุ่มหน้าที่ทางบริหารจะพิจารณาว่ากิจกรรมการตรวจสอบภายใน
ฐานะฝ่ายงานหรือหน่วยงานได้ด าเนินไปอย่างราบรื่น กล่าวคือเป็นการให้แนวทางเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงาน ธุรการของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแต่เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ส่วนที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานตรวจสอบ คู่มือนี้มักแยกออกมาเป็นอีกเล่มหนึ่ง เรียกว่า “คู่มือการบริหาร” ซึ่งประกอบด้วย
บันทึกถึงผู้ตรวจสอบภายในสามารถดึงออกและปรุบปรุงใหม่ได้เมื่อต้องการเรื่ องที่อยู่ในบันทึกถึงผู้
ตรวจสอบภายในหลายอย่าง เช่น  
      3.2.1 การบริหาร ประกอบด้วย  
       1) การจัดหน่วยงานของกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายใน  
       2) ระบบการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตรวจสอบ
ภายใน  
       3) ห้องสมุดเพ่ือเป็นแหล่งในการค้นคว้าและการ
อ้างอิง  
       4) วัสดุอุปกรณ์  
       5) รายงานเวลาการปฏิบัติงาน  
       6) การรักษาความสะอาด  
       7) การรักษาความปลอดภัย  
       8) การโต้ตอบหรือติดต่ออ่ืน  
       9) รายงานการบริหารงานประจ างวด  
      3.2.2 บุคลากร ประกอบด้วย  
       1) วิธีการจัดหาคน  
       2) การบันทึกประวัติบุคคล  
       3) จรรยาบรรณ  
       4) รายงานค่าใช้จ่ายและค าสั่งในการเดินทาง  
       5) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  
       6) รางวัลจูงใจ  
       7) การรายงานเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บหรือ
เมื่อมีกิจธุระส่วนตัว   
       8) หน้าที่กรรมการในองค์กรที่ให้บริการสังคมโดยไม่
แสวงหาก าไร  
       9) หน้าที่ทางการบริหาร  
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      3.2.3 โครงสร้างการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย  
       1) การมอบหมายงานโครงการตรวจสอบภายใน  
       2) มนุษย์สัมพันธ์และความเก่ียวข้องกับลูกค้า  
       3) แฟ้มถาวรส าหรับโครงการตรวจสอบภายใน  
       4) งบประมาณส าหรับโครงการตรวจสอบภายใน  
       5) ค าขอการปรับปรุงโปรแกรมหรืองบประมาณ  
       6) การใช้วิธีการเลือกตัวอย่างเชิงสถิต 
       7) การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับโครงการตรวจสอบ
ภายใน  
       8) การจัดท าและการเก็บรักษากระดาษท าการ
ตรวจสอบภายใน  
       9) การท าลายกระดาษท าการตรวจสอบภายใน  
       10) การสัมภาษณ์เพ่ือปิดงานตรวจสอบกับลูกค้า  
       11) การปิดโครงการตรวจสอบภายใน  
      3.2.4 รายงานการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย  
       1) รายงานความก้าวหน้าหรือระหว่างงวด  
       2) การสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน  
       3) การพิสูจน์อักษรตรวจการอ้างอิง  
       4) การแจกจ่ายรายงานการตรวจสอบภายใน  
       5) ค าขอส าเนารายงานการตรวจสอบภายใน  
       6) การจัดเก็บและการเข้าแฟ้มส าหรับรายงานการ
ตรวจสอบภายใน  
       7) การจัดการและจัดประเภทเอกสารของการ
ตรวจสอบภายใน  
     3.3 กลุ่ มหน้ าที่ เบ็ ด เตล็ด เป็ นคู่ มื อที่ ท าหน้ าที่ จั ด เก็บค าสั่ งที่
นอกเหนือไปจากคู่มือการตรวจสอบภายในทางเทคนิคและคู่มือการตรวจสอบภายในทางการบริหารค าสั่ง
เหล่านี้จะขยายอธิบายหรือข้อห้ามที่ปรากฎอยู่ในคู่มือหรืออาจเป็นค าสั่งเพ่ิมเติมจากที่มีอยู่แล้วในคู่มือ
การตรวจสอบภายในค าสั่งของกลุ่มนี้มักอยู่ในรูปแบบของการบันทึกทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
จากส านักงานผู้บริหารตรวจสอบระดับสูง ดังนั้นเอกสารเหล่านี้ควรจัดเก็บอย่างเป็นระบบจะเห็นได้ว่า
ความแตกต่างของเนื้อหาและโครงสร้างของคู่มือการตรวจสอบภายในนั้นขึ้นอยู่กับแนวคิดวัตถุประสงค์ 
ลักษณะการประกอบการ ขนาดขององค์กรและความซับซ้อนของงานที่ปฏิบัติ เนื้อหาของคู่มือปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในควรประกอบด้วยบทน าการเริ่มต้นการตรวจสอบการก าหนดแผนงานตรวจสอบ การ
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ปฏิบัติงานตรวจสอบ กระดาษท าการตรวจสอบ การสรุปผลการ ตรวจสอบ การติดตามผลหลังเสนอ
รายงาน นโยบาย ระเบียบ ประกาศ และค าสั่ง เป็นต้น  
    4. แบบฟอร์มมาตรฐานในคู่มือการตรวจสอบภายใน (Standard Form Guide 
Internal Audit Manual) คู่มือการตรวจสอบภายในอาจก าหนดให้มีแบบฟอร์มมาตรฐานใช้ในแต่ละ
ส านักงานซึ่งผู้ตรวจสอบภายในสามารถน ามาใช้ในงานตรวจสอบได้แต่ต้องพึงระวังเนื่องจากแบบฟอร์ม
มาตรฐานมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนี้  
     4.1 ข้อดีของแบบฟอร์มมาตรฐาน มีดังนี้  
      4.1.1 วิธีการตรวจสอบที่ใช้แบบฟอร์มมาตรฐานที่คุ้นเคยมาก
ที่สุดคือ แบบฟอร์มของแบบสอบถามการควบคุมภายใน ( ICQs) และแนวการตรวจสอบ (Audit 
Program) ที่พัฒนาขึ้นมา ใช้ในหน่วยงานตรวจสอบภายในหลายองค์กร ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเลือก
หรือดัดแปลงแบบฟอร์ม ดังกล่าวไปใช้ในงานตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม 
      4.1.2 แผนผังทางเดินของงาน (Flowchart) ควรสร้างขึ้นตาม
รูปแบบที่เป็นมาตรฐานและสม่ าเสมออย่างเดียวกันทั่วทั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการจัดอบรมให้ผู้
ตรวจสอบภายในทราบถึงวิธีการจัดท าและวิธีการใช้แผนผังทางเดินของงาน  
      4.1.3 ความเป็นมาตรฐาน (Standardizationo) การจัดท า
กระดาษท าการและรายงานการตรวจสอบภายในควรเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
รูปแบบและเนื้อหาของ กระดาษท าการและรายงานการตรวจสอบภายในจะต้องสม่ าเสมอและเป็น
มาตรฐานตามท่ีก าหนดไว้  
      4.1.4 ความเป็นมาตรฐานจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในสนใจ
เนื้อหามากกว่ารูปแบบและวิธีปฏิบัติงานที่จะน าเสนอให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
งานตรวจสอบภายในได้อย่างแท้จริง  
      4.1.5 ความเป็นมาตรฐานจะสร้างการควบคุมในแต่ละงาน
ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายและจะให้แนวทางหรือทิศทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ชัดเจน  
     4.2 ข้อเสียของแบบฟอร์มมาตรฐาน มีดังนี้  
      4.2.1 ท าให้จ ากัดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในจะน ามาใช้ในการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบ เพราะผู้ตรวจสอบภายในจะปฏิบัติ งานด้วย
วิธีการอย่างเดียวกันหรือเหมือนกันหมดทุกคน  
      4.2.2 ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ    
      4.2.3 ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดการใช้วิจารณญาณและ
ดุลยพินิจในการพิจารณาวิธีการรวบรวมหลักฐานที่เหมาะสมแก่กรณี  
    5. หลักการจัดเก็บและวิธีบ ารุงรักษาคู่มือการตรวจสอบภายใน (The Storage 
and Mainternance Internal Audit Manual) คู่มือการตรวจสอบภายในถือได้ว่าเป็นกลไกส า คัญ
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ส าหรบัการสื่อสารเกี่ยวกับมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติงานจากผู้บริหารตรวจสอบภายในระดับสูง
ไปยังผู้ตรวจสอบภายใน ดังนั้น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการจัดเก็บและบ ารุงรักษาคู่มือการตรวจสอบ
ภายในควรกระท าดังนี้  
     5.1 ข้อมูลที่จัดเก็บในคู่มือควรเป็นเรื่องลับเฉพาะส าหรับหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  
     5.2 ควรใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย มีรูปภาพ แผนภาพ และตัวอย่างประกอบ
อย่างเพียงพอ  
     5.3 ควรมีการปรับปรุงคู่มือให้มีความทันสมัยอย่างสม่ าเสมอและเป็น
ทางการ เพ่ือน าข้อมูลใหม่จัดเก็บเข้าไปแทนที่และเอาข้อมูลเก่าที่เลิกใช้ออกจากคู่มือโดยแต่ละหน้าของ
คู่มือควรระบุวันที่ จัดท าและวันที่ยกเลิกของเดิมก ากับไว้  
     5.4 มีสารบัญจัดแบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่หัวข้อย่อยและใช้ระบบดัชนี
เพ่ือการอ้างอิงที่ดีและง่ายต่อการปรับปรุง การเพ่ิมและการลดข้อมูลของสารสนเทศในภายหลังโดยจัดท า
แฟ้มที่สามารถ ใส่และถอดออกได้สะดวก 
     5.5 ควรจัดท าดัชนีให้ง่าย สมบูรณ์ และสามารถเรียกข้อมูลได้ทันที  
     5.6 ควรก าหนดผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและบ ารุงรักษาคู่มือจะเห็น
ได้ว่าในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการท างานอย่างมาก ดังนั้นคู่มืออาจเปลี่ยนรูปจาก
ข้อมูลที่อยู่ในแฟ้มกระดาษไปสู่แผ่นซีดีรอมที่จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรืออยู่ในฐานข้อมูลของระบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในทุกคนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลในคู่มือได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดย
ต้องใช้เลขประจ าตัวผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อความปลอดภัยของคู่มือซึ่งเป็นเรื่องลับ 
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สรุป  
  งานตรวจสอบภายในจะประสบความส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารก าหนดไว้ได้ก็
ต่อเมื่อมีสถานภาพหรือการจัดวางโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมมีความ
เป็นอิสระอยู่ในระดับสูงพอที่จะสามารถรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรแต่เพียงผู้เดียว
หน้าที่และบทบาทที่ส าคัญของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่บริการให้ความ
เชื่อมั่นและให้ค าแนะน าปรึกษา ช่วยเหลือและเสนอแนวทางที่จะน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุง ระบบการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรที่ดีขึ้นเมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคจากการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร
หน่วยงานตรวจสอบภายในควรจัดท ากฎบัตรขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นแถลงการณ์เกี่ยวกับภารกิจที่ต้องมีส่วน
ร่วมกับทุกฝายที่เก่ียวข้องรวมถึงความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติอีกทั้งยังช่วยชี้แจงให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ
ถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในด้วยการจัดแบ่งส่วนงานที่ต้องปฏิบัติสามารถก าหนดแนวทางไว้
หลายเกณฑ์ เช่น เกณฑ์ลักษณะประเภทของงานตรวจสอบเกณฑ์พ้ืนที่ของหน่วยรับตรวจเกณฑ์ขอบเขต
งานที่รับผิดชอบส าหรับคู่มือการตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นมาเพ่ือเป็นกลไกให้ผู้ตรวจสอบสามารถ
ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ซึ่งการจัดท าคู่มืออาจมี
ลักษณะของเนื้อหาและโครงสร้างที่แตกต่างกันไปตามลักษณะงานขอบเขตของงานและความซับซ้อนขอ
งานที่ปฏิบัติตามแต่ละองค์กรทั้งนี้ข้ึนอยู่กบัแนวคิดการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง 
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