
หลักเกณฑ์ปฏิบตัิการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
 
    ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์นี้ 
    “การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา 
อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  
ให้ดีขึ้น และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมิน  
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
    “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
    (๑)  ส่วนราชการ 
    (๒)  รัฐวิสาหกิจ 
    (๓)  หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
และองค์กรอัยการ 
    (๔)  องค์การมหาชน 
    (๕)  ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
    (๖)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (๗)  หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด 
    “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ก ากับดูแลหรือผู้ก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐ
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐนั้น 
    “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ  
    “ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งรองจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ไม่เกินสามล าดับ 
    “คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อ ๑๐ – ๑๕ ของหลักเกณฑ์นี้ 
    “หน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานของรัฐ  
    “หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งสู งสุดในหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน  
    “ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
    “หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
    ข้อ ๒  กรมบั ญชี กลางเป็ นผู้ ก าหนดคู่ มื อหรื อแนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการตรวจสอบภายใน 
ให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) และ (๓) – (๗)  ถือปฏิบัติ  และส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
เป็นผู้ก าหนดคู่มือหรือแนวปฏิบัติให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๒) ถือปฏิบัติ 
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ความท่ัวไป 
    ข้อ ๓ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
    ข้อ ๔ การบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรง
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงาน 
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อ ๑๓ 
    หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องจัดสรรบุคลากรและทรัพยากร เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานและความซับซ้อนของภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
    ข้อ ๕ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
    (๑)  มีความรู้ ทักษะ และความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
    (๒)  มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค าสั่ง 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
    (๓)  มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
ของหน่วยงานของรัฐ 
    ข้อ ๖ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการต าแหน่งอ่ืนในขณะเดียวกัน
ไม่ได ้
    หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานอ่ืนได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ งานดังกล่าวต้องไม่ท าให้ผู้ต รวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระ 
และความเที่ยงธรรมในกิจกรรมที่ตรวจสอบ  
    ข้อ ๗ ให้ผู้ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ
ของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยท าหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงาน
ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ 
    ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 
    ข้อ ๘ ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่างๆ 
เพ่ือรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
    ข้อ ๙ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดได้ ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
    ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ตรวจสอบหนึ่งคน กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน และให้หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ 
    กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการหรือ  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
    ข้อ ๑๑ คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
    (๑)  เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ 
ด้านการเงินการบัญชีหรือด้านการตรวจสอบภายใน 
    (๒)  เป็นผู้มีความเข้าใจในภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
    (๓)  เป็นผู้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นและรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 
    ข้อ ๑๒  คณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
    (๑)  ไม่เป็นข้าราชการประจ าที่ด ารงต าแหน่งในกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐนั้น 
    (๒)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ก าหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติหรือ 
มีอ านาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร รวมทั้งไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาได้รับเงินเดือน
หรือค่าตอบแทนประจ าจากหน่วยงานของรัฐ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่ง
หรือภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
    (๓)  ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่ง 
หรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
    (๔)  ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของคณะกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น 
    ข้อ ๑๓ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    (๑)  จั ดท ากฎบั ตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ สอดคล้ องกั บขอบเขตความรั บผิ ดชอบ 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทาน 
ความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
    (๒)  สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยงและกระบวนการก ากับดูแลที่ดี  
    (๓)  สอบทานให้หน่วยงานของรัฐมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
    (๔)  สอบทานการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ 
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    (๕)  ก ากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ให้มีความเป็นอิสระเพ่ือพัฒนา 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    (๖)  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาส 
เกิดการทุจริตทีอ่าจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
    (๗)  ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงาน
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ 
    (๘)  ประชุมหารือร่วมกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่ส านัก งาน 
การตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอ่ืนๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทาน 
หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ 
    (๙)  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ
    (๑๐) ประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ 
    (๑๑) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
    หน่วยงานของรัฐสามารถก าหนดหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพ่ิมเติมจากวรรคหนึ่งได้  
    ข้อ ๑๔ วาระการด ารงต าแหน่ง วาระการประชุม และอ่ืนๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด  
    ข้อ ๑๕ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 
 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
    ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบตรวจสอบหน่วยรับตรวจดังนี้
    (๑)  หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) ให้รับผิดชอบตรวจสอบ ดังนี้
      (๑.๑) หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง  
      ในกรณี ที่ ตรวจสอบงาน/โครงการของส่ วนราชการในสั งกัดของกระทรวงนอกเหนือ 
จากงานของส านักงานปลัดกระทรวง จะต้องเป็นการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
งาน/โครงการที่มีความส าคัญต่อผลส าเร็จของนโยบายกระทรวง และเป็นงาน/โครงการที่ได้รับนโยบาย 
ให้ติดตามก ากับดูแลเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ประสานแผนการตรวจสอบกับส่วนราชการนั้นๆ ด้วย 
      (๑.๒) หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรม รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารส่วนกลาง 
ที่มีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือต่างประเทศ   
      ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือสมควร หัวหน้าส่วนราชการ อาจมอบหมายให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับกรม ตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคได้ 
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      (๑.๓)  หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับจังหวัด รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารส่วนภูมิภาค
      ในกรณีที่ส่วนราชการในส่วนกลาง มีหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการ 
ในส่วนกลาง อาจมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการแทนตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กฎหมายว่าด้วยการเงินหรือระเบียบอ่ืนๆ ของทางราชการ โดยให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตามข้อ (๑.๓)  
เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบเฉพาะในส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน                     
    (๒)  หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๒) – (๗) ให้รับผิดชอบตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐนั้น 
    ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
    (๑)  ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน 
และการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานของรัฐ 
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน  
โดยค านึงถึงการก ากับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอ  
ของการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐด้วย 
    (๒)  ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์ อักษรและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทาน 
ความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
    (๓)  จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก และเสนอรายงาน
ผลประเมิน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้ งแผนปรับปรุงการด าเนินงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ
คณะกรรมการตรวจสอบ  
    (๔)  จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 
    ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป 
ให้น ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีด้วย 
      (๔.๑)  กรณี หน่ วยงานตรวจสอบภายในของหน่ วยงานของรัฐ ตามข้ อ (๑) หน่ วยงาน 
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดกระทรวงที่นอกเหนือจากงานในส านักงาน
ปลัดกระทรวงให้ส าเนาแผนการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทราบด้วย 
      (๔.๒) กรณีหน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ระดับกรม ตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้ส าเนาแผนการตรวจสอ บ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 
    (๕)  ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (๔) 
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    (๖)  จัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน 
กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที  
      (๖.๑) กรณหีน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง ตรวจสอบส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ให้ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบ 
ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ ทราบด้วย 
      (๖.๒) กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ  ตามข้อ (๑) หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับกรม ตรวจสอบหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค ให้ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 
      (๖.๓)  กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ  ตามข้อ (๑) หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ตรวจสอบส่วนราชการส่วนภูมิภาค ให้ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบ 
ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดของหน่วยรับตรวจนั้นทราบด้วย 
    (๗)  ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้การปรับปรุง
แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
    (๘)  ในกรณีมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขต
และรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาด าเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง
รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 
    (๙)  ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    (๑๐) ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกัน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุม
เรื่องท่ีส าคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน 
    (๑๑) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
    ข้อ ๑๘ ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์  
รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง 
    (๑)  ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
    (๒)  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ       
    (๓)  สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
    (๔)  ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภั ยของทรัพย์สินของหน่ วยรับตรวจ 
ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
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    (๕)  วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
    ข้อ ๑๙ ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ กรณีท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
    ข้อ ๒๐ ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐตามท่ีแนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ 
 

หน่วยรับตรวจ 
    ข้อ ๒๑ ให้หน่วยรับตรวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    (๑)  อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
    (๒)  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได้  
    (๓)  จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบได ้
    (๔)  จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
    (๕)  ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
    (๖)  ปฏิ บั ติ ตามข้อทั กท้ วง และข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายในในเรื่ องต่ างๆ ที่ หั วหน้ า 
หน่วยงานของรัฐสั่งให้ปฏิบัติ 
    กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 
 

บทเฉพาะกาล 
    ข้อ ๒๒ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ไปพลางก่อน และจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่หลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ 
ใช้บังคับตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด 
    ข้อ ๒๓ บรรดาการตรวจสอบภายในที่อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อนวันที่หลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ 
ใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ จนกว่าจะแล้วเสร็จภายใน 
หนึ่งปีนับแต่วันที่หลักเกณฑป์ฏิบัตินี้ใช้บังคับ 
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แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง  และยอมรับ
จากบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายใน                   
จึงต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะน ามาซึ่งความเชื่อมั่น และให้ค าปรึกษา 
อย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ 
 
แนวปฏิบัติ 
    ๑. หลักปฏิบัติที่ก าหนดในจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญส านึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม 
    ๒. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    ๓. ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและด ารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
     ๓.๑  ความซื่อสัตย์  (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้ เกิด 
ความไว้วางใจและท าให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
     ๓.๒   ความเที่ ยงธรรม (Objectivity) ผู้ ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ ยงธรรม 
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ล าเอียง ผู้ตรวจสอบภายใน 
ต้องท าหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิด  
ของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 
     ๓.๓  การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและสิทธิ                  
ของผู้ เป็นเจ้าของข้อมูลที่ ได้รับทราบจากการปฏิบัติ งาน และไม่ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ ได้รับอนุญาต 
จากผู้ที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีท่ีมีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 
     ๓.๔  ความสามารถในหน้าที่  (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะน าความรู้  ทักษะ และ
ประสบการณ ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
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หลักปฏิบัติ 
    ๑. ความซ่ือสัตย์ (Integrity) 
     ๑ .๑   ผู้ ตรวจสอบภายในต้ องปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของตนด้ วยความซื่ อสั ตย์  ขยั นหมั่ นเพี ยร  
และมีความรับผิดชอบ 
     ๑.๒  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูล                   
ตามวิชาชีพที่ก าหนด 
     ๑.๓  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระท าใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไป
มีส่วนร่วมในการกระท าที่อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหาย  
ต่อหน่วยงานของรัฐ 
     ๑.๔  ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ 
ข้อบังคับและจรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐ 
    ๒. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
     ๒.๑  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะน าไปสู่ความขัดแย้ง                 
กับผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งกระท าการใดๆ ที่จะท าให้เกิดอคติ ล าเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 
     ๒.๒  ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะท าให้ เกิดหรือก่อให้ เกิดความไม่ เที่ยงธรรม                       
ในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
     ๒.๓  ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอัน เป็นสาระส าคัญทั้งหมด                          
ที่ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะท าให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง 
หรือเป็นการปิดบังการกระท าผิดกฎหมาย 
    ๓. การปกปิดความลับ (Confidentiality) 
     ๓.๑  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจาก                      
การปฏิบัติงาน 
     ๓.๒  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่น าข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ 
เพ่ือตนเอง และจะไม่กระท าการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ 
    ๔. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 
     ๔.๑  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ                        
และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น 
     ๔.๒  ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน                   
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
     ๔.๓  ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล 
และคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
. 




