16 สิงหาคม 2549
แนวทางปฏิบัติในเรื่องการตรวจสอบภายในของบริษัทประกันภัย(Internal Audit)
บริษัทประกันภัยควรจัดใหมีการตรวจสอบภายใน เพื่อใหมีการประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท
อยางอิสระ อันจะชวยผูปฏิบัติงานในองคกรใหทํางานในหนาทีค่ วามรับผิดชอบของแตละคนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
การตรวจสอบภายในของบริษัท อาจกระทําโดยหนวยงานดังตอไปนี้
1. หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทหรือหนวยงานตรวจสอบภายในของกลุมบริษัท
2. ผูตรวจสอบภายในจากภายนอกกิจการ (Outsource)
หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทหรือหนวยงานตรวจสอบภายในของกลุมบริษัท
ผูที่จะปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในของบริษัทประกันภัยตองประกอบดวยคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน ดังนี้
กฎบัตร (Charter) กําหนดภารกิจหรือขอกําหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค อํานาจ หนาที่ ความ
รับผิดชอบ และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน เปนลายลักษณอักษร
ความเปนอิสระ (Independence)
ผูตรวจสอบภายใน ควรมีความเปนอิสระในการตรวจสอบกิจการตางๆ ขององคกร ความเปนอิสระ
ของผูตรวจสอบภายในวัดไดจากเสรีภาพในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายในสามารถใชวิจารณญาณที่เปนกลาง ปราศจากอคติ มีความอิสระในการ
เขาถึงทรัพยสิน สมุดบัญชี เอกสารตางๆ และสอบถามเจาหนาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําการตรวจสอบ นอกจากนี้
ผูตรวจสอบภายในควรมีอํานาจอยางเพียงพอในการรายงานผลการตรวจสอบ พรอมขอเสนอแนะโดย
ปราศจากการแทรกแซงของฝายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
การที่ผูตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระในการตรวจสอบอยางเพียงพอ จะมีผลทําใหการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย หรือแผนการตรวจสอบที่วางไว และ
คุณภาพของงานโดยเฉพาะผลการตรวจสอบจะสอดคลองกับเหตุการณหรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น จึงสามารถ
ใหขอเสนอแนะที่มีประโยชนตอการแกไขปรับปรุงองคกร
ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในที่ The Institute of Internal Auditors หรือ IIA
กําหนดขึน้ ไดกลาวถึงความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน ดังนี้
1. สถานภาพในองคกร (Organizational Status)
2. ความมีใจเปนอิสระ (Objectivity)
1. สถานภาพในองคกร (Organizational Status)
1.1 สถานภาพในองคกรของหนวยงานตรวจสอบภายใน ควรอยูในระดับสูงพอที่จะทําให
สามารถปฏิบตั ิหนาทีต่ รวจสอบใหสําเร็จลุลวงไปได
1.2 ผูตรวจสอบภายในควรไดรบั การสนับสนุนจากฝายบริหารและคณะกรรมการ
เพื่อที่จะไดรบั ความรวมมือจากผูรับตรวจ และปฏิบตั ิงานไดอยางอิสระปราศจากการ
แทรกแซง
1.3 ผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายใน ควรรายงานตรงตอบุคคลในองคกรที่มี
อํานาจเพียงพอที่จะ
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1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

1.3.1 สงเสริมความเปนอิสระ
1.3.2 สงเสริมการปฏิบัติงานตรวจสอบใหสามารถกระทําไดในขอบเขตที่กวาง
เพียงพอ
1.3.3 สงเสริมใหมีการปฏิบัตติ ามขอเสนอแนะอยางเหมาะสม
ผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายใน ควรมีโอกาสติดตอสื่อสารกับคณะกรรมการ
ซึ่งการติดตออยางสม่ําเสมอจะชวยทําใหเกิดความมัน่ ใจในความเปนอิสระ และเปน
วิธีที่จะทําใหคณะกรรมการ และผูอาํ นวยการหนวยงานตรวจสอบภายใน ไดรับทราบ
เรื่องที่นาสนใจรวมกัน
คณะกรรมการควรเปนผูใหความเห็นชอบการแตงตั้ง หรือถอดถอนผูอํานวยการ
หนวยงานตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ควรกําหนดใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษร โดยไดรบั การอนุมัติจากฝายบริหารและ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอนนํามาปฏิบตั ิ
ผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายใน ควรเสนอรายงานสรุปเกี่ยวกับแผนการ
ตรวจสอบ แผนบุคลากร และงบประมาณของหนวยงานตรวจสอบภายในตอฝาย
บริหารเพื่อขออนุมัติและเสนอตอคณะกรรมการเพื่อรับทราบเปนประจําทุกป กรณีท่ี
มีการแกไขเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญระหวางปตองนําเสนอดวยเชนเดียวกัน
ผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายใน ตองเสนอรายงานกิจกรรมตางๆ ของ
หนวยงานตอฝายบริหารและคณะกรรมการเปนประจําทุกป หรืออาจเสนอรายงาน
บอยครั้งไดตามความจําเปน สาระของรายงานควรเนนใหเห็นถึงผลการตรวจสอบที่
สําคัญ รวมทั้ง ขอเสนอแนะเพื่อการแกไขปรับปรุง ในกรณีที่มีการปฏิบัติทไี่ มเปนไป
ตามแผนตางๆ ในสวนที่เปนสารสําคัญควรเสนอเหตุผลประกอบดวย

2. ความมีใจเปนอิสระ (Objectivity)
2.1 ความมีใจเปนอิสระ หมายถึง สภาวะของจิตใจเปนอิสระ ซึ่งผูต รวจสอบภายในทุก
คนตองมีอยูในขณะที่ทําการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในตองไมอยูภายใตอิทธิพล
ความคิดเห็นของผูอื่นในเรือ่ งที่ทําการตรวจสอบ
2.2 ความมีใจเปนอิสระ จะทําใหผูตรวจสอบภายในมุงมั่นในคุณภาพของงานที่ปฏิบตั ิ
โดยไมยอมใหเกิดการสมยอม ซึ่งทําใหงานดอยคุณภาพลง ผูตรวจสอบภายในตอง
ไมตกอยูในสภาวะที่ทาํ ใหเกิดความรูสึกวา ไมสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
ที่ตรวจสอบไดอยางเที่ยงธรรม ซึ่งอาจหลีกเลี่ยงไดจากสภาพการณตางๆ ดังนี้
2.2.1 ผูตรวจสอบภายในทีไ่ ดรบั มอบหมายใหตรวจสอบงานหรือเรื่องที่ตนเองมี
สวนไดเสียหรือความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) จะทําให
ไมสามารถใชวิจารณญาณทีเ่ ที่ยงธรรมปราศจากอคติ
2.2.2 ในกรณีที่ผตู รวจสอบภายในทราบวาตนเองมีสวนไดเสียหรือมีอคติในงานที่
ตนตรวจสอบ ตองรายงานใหผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายในทราบ
เพื่อเปลี่ยนตัวผูตรวจสอบภายในใหม
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2.2.3 การมอบหมายงานใหแกผตู รวจสอบภายใน ถาสามารถกระทําไดควรมีการ
หมุนเวียนเปนระยะๆ
2.2.4 ผูตรวจสอบภายใน ไมควรมีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องการปฏิบัติงานประจําที่
มิใชงานตรวจสอบ กรณีทผี่ ูตรวจสอบภายในไดรบั มอบหมายใหปฏิบัติงาน
อื่นที่มิใชงานตรวจสอบ ตองถือวาผูตรวจสอบภายในไมไดปฏิบัติหนาที่นั้น
ในฐานะของผูตรวจสอบภายใน นอกจากนั้น หากผูต รวจสอบภายในตองมา
ตรวจสอบกิจกรรมที่ตนเองเคยไดรับมอบหมายใหปฏิบตั ิหรือรับผิดชอบจะ
ทําใหขาดอิสระในการแสดงความคิดเห็น
2.2.5 พนักงานที่ถูกยายมาอยูหนวยงานตรวจสอบภายในหรือถูกยืมตัวมาชวยงาน
ชั่วคราว ไมควรไดรับมอบหมายใหตรวจสอบกิจกรรมใดๆ ที่ผนู ั้นเคย
รับผิดชอบ จนกวาเวลาจะลวงเลยไปพอสมควรแลว
2.2.6 ผลของการตรวจสอบภายใน ตองไดรบั การสอบทานกอนสงรายงานผลการ
ตรวจสอบเพื่อใหแนใจวางานตรวจสอบนัน้ ๆ ไดมีการปฏิบัตดิ วยวิจารณญาณ
ที่เที่ยงธรรมปราศจากอคติ
2.3 ความมีอิสระของผูตรวจสอบภายใน จะยังคงมีอยูเมื่อผูตรวจสอบภายในเปนเพียงผู
เสนอแนะ หรือใหความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมระบบงานและระเบียบ
ปฏิบัตติ างๆ กอนที่จะนําไปใชงาน
สําหรับการออกแบบระบบงาน การนําระบบงานมาใชงาน การปฏิบตั งิ าน การรางระเบียบ
ปฏิบัติงานนัน้ ไมใชงานในหนาที่ผตู รวจสอบภายใน การปฏิบัติงานดังกลาวจะทําใหความมีใจเปนอิสระของ
ผูตรวจสอบภายในลดนอยลงไป
โครงสรางของหนวยงานตรวจสอบภายใน (Organization Structure of Internal Audit Office)
1. หนวยงานตรวจสอบภายใน ควรอยูในระดับสูงพอที่จะสามารถปฏิบตั ิหนาทีต่ รวจสอบ
ไดอยางเต็มที่
2. ผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายใน ควรรายงานตรงตอบุคคลในองคกรที่มีอํานาจ
เพียงพอที่จะสงเสริมความเปนอิสระ สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบในขอบเขตที่กวาง
เพียงพอ และขอเสนอแนะในรายงานของหนวยงานตรวจสอบภายในไดรับการพิจารณา
จากฝายบริหาร และมีการปฏิบัตติ ามอยางเหมาะสม
3. หนวยงานตรวจสอบภายใน ควรมีจํานวนผูตรวจสอบภายในที่เพียงพอตอการปฏิบตั ิงาน
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายในจะตองจัดทําแผนภูมิการจัดแบงสวนงานของ
หนวยงานตรวจสอบภายในขึ้น และนําเสนอตอผูบ ริหารและคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนนําออกใชงาน ในการจัดทําแผนภูมกิ ารจัดแบงสวนงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน จะขึน้ อยูกับ
ขนาดของแตละองคกร ลักษณะการประกอบการ ความซับซอนของงาน ตลอดจนการกําหนดวัตถุประสงค
และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
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คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน
ผูที่จะเปนผูตรวจสอบภายในที่ดี จะตองเปนผูที่มีความรอบรูในวิชาชีพและความรูในสาขาอื่น ซึ่ง
จําเปนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และตองมีคณ
ุ สมบัติสวนตัวที่จําเปนและเหมาะสมอีกหลาย
ประการ ดังนี้
1. ความรอบรูในวิชาชีพ
1.1 มีความรู ความชํานาญ ในการปรับใชมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน และเทคนิคตางๆ ที่จําเปนในการตรวจสอบภายใน
1.2 มีความรอบรูเขาใจในหลักการบริหาร และเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม เพื่อใช
เปนแนวทางในการวิเคราะหและประเมินการบริหารงานขององคกรที่ผิดแผกไป
จากหลักการบริหารงานที่ดี
1.3 มีความเชี่ยวชาญในหลักวิชาขั้นพื้นฐานที่จาํ เปนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เชน การบัญชี เศรษฐศาสตร กฎหมายธุรกิจ ภาษีอากร การเงิน การวิเคราะหเชิง
ปริมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
1.4 มีความสามารถในการสื่อความ การทําความเขาใจในเรื่องตางๆ การวิเคราะห การ
ประเมินผล การเขียนรายงาน และมีเทคนิคการนําเสนอที่ดี
1.5 มีความรูเกี่ยวกับธุรกิจขององคกร การวางแผนงาน การจัดทํางบประมาณ การ
บริหารเวลา และการควบคุมคุณภาพงาน
2. คุณสมบัติสวนตัว
2.1 มีความเชื่อมั่นในตนเอง ความรูสึกเชนนี้จะเกิดขึ้นตอเมือ่ ผูตรวจสอบภายในมี
ความรูในสิ่งทีต่ นเองกระทําอยูอยางดี และมีความเชื่อมั่นในการกระทํานั้น ความ
เชื่อมั่นในตนเองเปนบุคลิกที่กอใหเกิดความเชื่อถือและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
2.2 มีความซื่อสัตยสจุ ริตและจริงใจตอองคกรและเพื่อนรวมงานทุกคน
2.3 มีมนุษยสัมพันธดี วางตัวเปนกลาง รูจักกาละเทศะ มีทัศนคติที่ดตี อเพื่อนรวมงาน
2.4 มีความตืน่ ตัวและกระตือรือรนในการทํางานและพัฒนาตนเองดวยการหาความรู
และประสบการณใหมๆ
2.5 มีความยึดมั่นในอุดมการณ หลักการที่ถูกตอง กลาแสดงความเห็นในสิ่งที่ได
วิเคราะหและประเมินจากการตรวจสอบ
2.6 มีความอดทน หนักแนน รับฟงความคิดเห็นผูอื่น ไมสรุปวาคําบอกกลาวที่ไดรบั
นั้นเปนจริง จนกวาจะไดพจิ ารณาเหตุผลที่ชัดเจนเสียกอน
2.7 มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถที่จะวินิจฉัยและตัดสินปญหาตางๆ ไดอยาง
ถูกตองเที่ยงธรรม
2.8 เปนผูมีวิสัยทัศน มองการณไกล ติดตามวิวัฒนาการใหมๆ มีความคิดริเริ่ม มี
ความคิดสรางสรรค และมองปญหาดวยสายตาของผูบ ริหาร
ผูตรวจสอบภายในตองดํารงซึ่งจรรยาบรรณสําหรับวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อให
เกิดความนาเชื่อถือตอฝายบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
1. ตองปฏิบตั ิหนาที่ดวยความซือ่ สัตย เที่ยงธรรม ขยันขันแข็ง และดวยความรับผิดชอบ
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2. ตองมีความจงรักภักดีในทุกกรณีที่มีสวนเกี่ยวของกับภารกิจขององคกรหรือตอ
ผูรับบริการ นอกจากนี้ ตองไมเขารวมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมที่ไม
เหมาะสม
3. ตองไมกระทําการใดๆ ซึ่งจะทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงตอวิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือ
ตอองคกร
4. ตองไมกระทําการใดๆ ใหเกิดขอขัดแยงในสวนไดเสียขององคกร หรือมีอคติในการ
ปฏิบัตติ ามหนาที่และความรับผิดชอบโดยขาดความเที่ยงธรรม
5. ตองไมรับสิ่งทีเ่ ปนผลประโยชนสวนตัวจากพนักงาน ผูซอื้ ลูกคา ผูจําหนาย หรือจากผู
ที่มาติดตอธุรกิจกับองคกร ซึ่งจะทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอวิชาชีพหรือทําใหการใช
ดุลยพินิจเบี่ยงเบนไป
6. ตองใหบริการเฉพาะงานที่พจิ ารณาเห็นวาจะสําเร็จไดดวยความสามารถแหงวิชาชีพ
7. ตองรับรองวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน
8. ตองระมัดระวังรอบคอบในการใชขอมูลที่ไดมาจากการตรวจสอบ ตองไมนําขอมูลที่เปน
ความลับขององคกรไปใชเพือ่ ผลประโยชนของบุคคลใดๆ ในลักษณะที่ผิดกฎหมาย
หรือกอใหเกิดความเสียหายตอองคกร
9. ตองเปดเผยขอเท็จจริงที่สําคัญในรายงาน การละเวนไมเปดเผยจะตองไมทําใหรายงาน
นั้นบิดเบือนหรือปดบังการปฏิบัติทผี่ ิดกฎหมาย
10. ตองพยายาม ปรับปรุง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการใหบริการ
อยางตอเนื่อง
11. ตองธํารงไวซงึ่ การปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ มีคุณธรรม และมีศักดิศ์ รี
การจัดทําคูมอื การตรวจสอบภายใน
คูมือการตรวจสอบภายใน เปนเอกสารที่ผอู ํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายในจัดทําขึ้นเพื่อ
อธิบาย แนะนําและใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ การปฏิบัตติ นเพื่ออยูรวมกันภายใตการ
บริหารงานของผูบริหารองคกรและผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายใน
สาระสําคัญในคูมือการตรวจสอบภายใน ควรสอดคลองและอางอิงไดกับนโยบายโดยรวมขององคกร
วัตถุประสงค และขอบเขตของการตรวจสอบที่กําหนดขึน้
ขอกําหนดและแนวทางการปฏิบัติเรื่องตางๆ ที่นํามาเปนสาระสําคัญในคูมือตรวจสอบภายในแบงได
เปน 3 สวน คือ
1. ดานเทคนิคการตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปตาม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
2. ดานการบริหาร เพื่อใหมั่นใจวาการบริหารหนวยงาน การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานตรวจสอบ และการจัดทํารายงานตางๆ เปนไปดวยดี
3. การปฏิบัติงานดานอื่นๆ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในไดรับทราบ กฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบปฏิบตั ิ และเรื่องอืน่ ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไวในสวนของดานเทคนิคการ
ตรวจสอบและดานการบริหาร
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การวางแผนการตรวจสอบ
ในการปฏิบัตงิ านตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน ควรมีการวางแผนการตรวจสอบ
เพื่อใหการตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แผนการตรวจสอบ แบงออกเปน 2 ประเภท
1. แผนการตรวจสอบระยะยาว เปนแผนการตรวจสอบที่กําหนดลวงหนา 3-5 ป ซึง่ งาน
ที่กําหนดในแผนการตรวจสอบระยะยาวจะตองสอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย และ
วัตถุประสงคขององคกร
2. แผนการตรวจสอบระยะสั้น หรือแผนการตรวจสอบประจําป ซึ่งรายละเอียดในแผน
จะตองสอดคลองกับรายละเอียดของแผนการตรวจสอบระยะยาว และตองมีการ
ประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับกอนหลังของกิจกรรมที่จะทําการตรวจสอบ เพื่อให
แนใจวา กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงจะตองทําการตรวจสอบกอน และทุกกิจกรรมตอง
ไดรับการตรวจสอบตามแผน
กระบวนการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบ และ
นําเทคนิคในการตรวจสอบมาประยุกตใช เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางมีคุณภาพ
ขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบ มีดังนี้
1. การสํารวจขั้นตน (Preliminary Survey) มีวัตถุประสงคเพื่อใหผตู รวจสอบภายในเรียนรู
เกี่ยวกับงานของหนวยงานทีจ่ ะทําการตรวจสอบในรายละเอียดและระบบงานที่จะเลือก
มาตรวจสอบ ซึ่งทําใหผตู รวจสอบภายในสามารถประเมินความเสี่ยงกอนเลือกงานมา
ตรวจสอบไดอยางเปนระบบ
2. การประเมินความเสี่ยง จะใชในการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่จะเขาทําการ
ตรวจสอบ เพื่อใหฝายบริหารไดประโยชนจากผลการตรวจสอบภายใน ในการปรับปรุง
แกไขในเรื่องสําคัญๆ ไดทนั เวลา
3. การจัดทําแนวการตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายในตองวางแผนสําหรับงาน
ตรวจสอบแตละงาน โดยมีขั้นตอนตางๆ เริ่มตั้งแต การกําหนดวัตถุประสงคและ
ขอบเขตงาน การสํารวจขอมูลเบื้องตนการพิจารณาอุปกรณ เครื่องมือ บุคลากรที่จําเปน
ในการปฏิบัตงิ าน การติดตอสื่อสารกับหนวยงานตางๆ ที่จะตรวจสอบ การเขียนแนวการ
ตรวจสอบ (Audit Program) รวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ ในการวาง
แผนการตรวจสอบผูตรวจสอบภายในจึงตองมีการเตรียมการอยางเปนระบบ ไมวาจะ
ตรวจสอบเรื่องใดก็ตาม สิ่งสําคัญทีผ่ ูตรวจสอบภายในทุกคนจัดทําก็คือแนวการ
ตรวจสอบ (Audit Program) ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตรงตามเปาหมายทีต่ องการ
4. การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม
5. การจัดทํารายงานและติดตามผล
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รายงานผลการตรวจสอบที่เสนอตอผูบ ริหารและผูเกี่ยวของ ตองมีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได
และมีความชัดเจน เพียงพอที่จะใหผูอา นรายงานเขาใจถึงขอเท็จจริงหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้น พรอมทั้ง
ขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุง เพื่อพิจารณาสั่งการไดอยางรวดเร็วและทันเวลา
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบไดระบุใหผูตรวจสอบภายในมีหนาที่ตองรายงานผลการ
ตรวจสอบตามวิธีการ โดยมีสาระที่สําคัญ ดังนี้
1. ผูตรวจสอบภายใน ตองรายงานผลการตรวจสอบหลังจากที่ไดตรวจสอบเสร็จสิ้นสมบูรณแลว
เปนลายลักษณอักษร การรายงานผลการตรวจสอบในระหวางปฏิบตั ิการ อาจทําเปนลายลักษณ
อักษรหรือดวยวาจาอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได
2. ผูตรวจสอบภายใน ตองรวมพิจารณาขอสรุปและขอเสนอแนะกับผูบ ริหารในระดับตางๆ ที่เห็น
วาเหมาะสม กอนออกรายงานผลการตรวจสอบขั้นสุดทาย เปนลายลักษณอักษร
3. ผูตรวจสอบภายใน ตองรายงานผลการตรวจสอบดวยความเที่ยงธรรม มีความชัดเจน กระชับ
สรางสรรค และทันเวลา
4. รายงานผลการตรวจสอบ ควรระบุถึง วัตถุประสงค ขอบเขต และผลการตรวจสอบ ในบางกรณี
ควรมีขอคิดเห็นของผูตรวจสอบเสนอในรายงานดวย
5. รายงานผลการตรวจสอบ ควรมีขอเสนอแนะเรื่องที่สมควรไดรับการแกไขปรับปรุง และควร
รายงานผลการตรวจสอบกรณีที่เปนเรื่องที่นาพอใจ รวมทั้งรายงานการดําเนินการแกไขปรับปรุง
แลวดวย
6. ความเห็นของผูรับตรวจที่มตี อขอสรุปหรือขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน อาจรวมอยูใน
รายงานผลการตรวจสอบก็ได
7. ผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ควรสอบทานและใหความ
เห็นชอบในรายงานผลการตรวจสอบฉบับสุดทายกอนสงออกไป และควรตัดสินใจดวยวา จะสง
รายงานดังกลาวใหใครบาง
บทบาทของหนวยงานตรวจสอบภายในอื่นๆ
การทุจริตในองคกร
ผูตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของมาตรการการ
ควบคุมภายในที่กําหนดโดยฝายบริหาร เพื่อปองกันการทุจริต ผูต รวจสอบภายในควรมีความรูในเรื่องการ
ทุจริตอยางเพียงพอ และสามารถเขาใจถึงสัญญาณเตือนหรือขอบงชี้ที่วาการทุจริตอาจจะเกิดขึ้นได ดังนั้น
ในกรณีที่ผตู รวจสอบภายในตรวจพบจุดออนทางดานการควบคุมภายในที่มีสาระสําคัญ การดัดแปลงหรือ
เพิ่มเติมวิธีการตรวจสอบ จะชวยใหสามารถยืนยันหรือขจัดความสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตได ในกรณีที่มีขอ
สงสัยวาการทุจริตหรือขอผิดพลาดไมอาจกําจัดออกไปโดยวิธีการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในควรปรึกษา
เรื่องดังกลาวกับฝายบริหาร อยางไรก็ตาม องคกรไมควรคาดหวังวาผูตรวจสอบภายในเปนผูมีความรู
ความสามารถเทากับผูเชี่ยวชาญที่มีหนาทีใ่ นการคนหาและตรวจสอบการทุจริตโดยเฉพาะ อีกทั้งวิธีการ
ตรวจสอบดวยความระมัดระวังเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ (Professional care) ก็ไมสามารถเปนหลักประกันวา
การตรวจสอบจะพบการทุจริตไดเสมอไป โดยสรุปแลว บทบาทความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในตอ
การทุจริตมีดังนี้
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1. ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาและใหความสําคัญเปน
พิเศษกับจุดออนที่มีสาระสําคัญที่ตรวจพบจากระบบการควบคุมภายในนั้นวามีความเสี่ยงที่จะเกิด
ทุจริตหรือขอผิดพลาดหรือไม
2. ในการสอบทานกิจกรรมที่ตรวจสอบ ผูต รวจสอบภายในควรตื่นตัวและตระหนักถึงโอกาสที่จะเกิด
การทุจริต ซึ่งรวมถึงการใหคําแนะนําที่มปี ระโยชนแกฝา ยบริหารเพื่อปองกันการทุจริต
3. ผูตรวจสอบภายในสามารถเปนสวนหนึ่งของทีมงานการตรวจสอบทุจริต ซึ่งอาจหมายรวมถึงการ
ตรวจสอบการทุจริตที่เกิดแลว หรือการทุจริตที่ยังเปนที่สงสัยอยู
การปองกันและการคนหาการทุจริตเปนงานที่ทาทายสําหรับผูตรวจสอบภายใน และเปนงาน
ที่ชวยฝายบริหาร เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคโดยไมมีการทุจริตและไมมีอุปสรรค ดังนั้นการ
วางแผนอยางระมัดระวังรอบคอบ ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่จะตรวจสอบจึงเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับผูตรวจสอบภายใน หนวยงานตรวจสอบภายในจําเปนตองประสานงานกับฝายบริหารอยาง
ใกลชิด และฝายบริหารตองเห็นความสําคัญโดยสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนในการทําการตรวจสอบนั้น
ผูตรวจสอบภายในจากภายนอกกิจการ (Outsource)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทควรเปนผูทําหนาที่ในการคัดเลือกผูทําหนาที่ตรวจสอบภายใน
จากภายนอกกิจการ หรือ Outsourcing ซึ่งปจจัยที่ควรคํานึงถึงในการคัดเลือก มีดังตอไปนี้
1. ความรู ความสามารถ และประสบการณในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
2. ความสามารถในการสื่อสารกับผูปฏิบัติงาน และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั
3. ความรู ความเขาใจ ในธุรกิจประกันภัย
4. ความเปนอิสระ
5. ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูต รวจสอบภายใน รวมทั้ง
คาตอบแทน ซึ่งตองระบุไวในหนังสือตอบรับงาน หรือสัญญาการวาจางอยางชัดเจน
เมื่อบริษัทไดทําการวาจางผูต รวจสอบภายในจากภายนอกกิจการ ควรทําความตกลงในเรื่องขอบเขต
ของงานตรวจสอบ หนาที่และความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ ควรตกลงในเรื่อง
ระยะเวลาในการตรวจสอบ และชวงเวลาที่ผูตรวจสอบจะเขามาตรวจสอบ ทั้งนี้ ผูต รวจสอบภายในที่บริษัท
วาจางไมควรเปนบุคคลเดียวกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกของบริษัท
กรรมการ/ผูบริหารของบริษัทควรทําความเขาใจกับผูป ฏิบัติงาน หรือผูร ับการตรวจสอบ ถึง
ความสําคัญและประโยชนของการตรวจสอบภายใน เนือ่ งจากผูปฏิบตั ิงานสวนใหญมักไมเขาใจถึง
วัตถุประสงคในการตรวจสอบภายใน และเขาใจวาการตรวจสอบภายในเปนการจับผิดผูปฏิบัติงาน ซึ่งใน
ความเปนจริงแลว การตรวจสอบภายในเปนการชวยใหการทํางานของบริษัทบรรลุเปาหมาย และเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น ผูปฏิบตั งิ านควรใหความรวมมือกับผูตรวจสอบภายใน ในการใหขอมูลและ
ตอบขอซักถาม เพื่อใหการตรวจสอบภายในสําเร็จตามวัตถุประสงค
คณะกรรมการตรวจสอบควรติดตอกับผูต รวจสอบภายในเปนประจํา เพื่อใหทราบความคืบหนาของ
การตรวจสอบอยูตลอดเวลา และเมื่อพบจุดออนของการดําเนินงาน หรือในระบบการควบคุมภายใน
ขอผิดพลาดทีม่ ีนัยสําคัญ หรือการทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบควรดําเนินการปรับปรุงแกไขในทันที
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควรประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณา
ตัดสินใจวาจางตอไป หรือจัดหาผูต รวจสอบภายในอืน่

