
16 สิงหาคม 2549 

แนวทางปฏิบัติในเร่ืองการตรวจสอบภายในของบริษัทประกันภัย(Internal Audit) 
 

 บริษัทประกันภัยควรจัดใหมีการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหมีการประเมินผลการดาํเนินงานของบริษัท
อยางอิสระ  อันจะชวยผูปฏิบัติงานในองคกรใหทํางานในหนาทีค่วามรับผิดชอบของแตละคนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถปุระสงคขององคกร 
 การตรวจสอบภายในของบริษัท อาจกระทาํโดยหนวยงานดังตอไปนี ้

1. หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทหรือหนวยงานตรวจสอบภายในของกลุมบริษัท 
2. ผูตรวจสอบภายในจากภายนอกกิจการ (Outsource) 
 

หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทหรือหนวยงานตรวจสอบภายในของกลุมบริษัท 
ผูที่จะปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในของบริษัทประกันภัยตองประกอบดวยคุณสมบตัิข้ันพื้นฐาน  ดังนี ้

 กฎบัตร (Charter)  กําหนดภารกิจหรือขอกําหนดเกี่ยวกบัวัตถุประสงค อํานาจ หนาที่ ความ
รับผิดชอบ และการปฏิบตังิานตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน เปนลายลักษณอักษร 
 ความเปนอิสระ (Independence) 
 ผูตรวจสอบภายใน  ควรมีความเปนอิสระในการตรวจสอบกิจการตางๆ ขององคกร  ความเปนอสิระ
ของผูตรวจสอบภายในวดัไดจากเสรีภาพในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ  ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน  ผูตรวจสอบภายในสามารถใชวิจารณญาณที่เปนกลาง ปราศจากอคติ มคีวามอิสระในการ
เขาถึงทรัพยสิน สมุดบัญชี เอกสารตางๆ และสอบถามเจาหนาที่เก่ียวกับเรื่องที่ทําการตรวจสอบ  นอกจากนี้ 
ผูตรวจสอบภายในควรมีอํานาจอยางเพียงพอในการรายงานผลการตรวจสอบ พรอมขอเสนอแนะโดย
ปราศจากการแทรกแซงของฝายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบคุคลใด 
 การที่ผูตรวจสอบภายในมคีวามเปนอิสระในการตรวจสอบอยางเพียงพอ  จะมีผลทาํใหการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย หรือแผนการตรวจสอบที่วางไว  และ
คุณภาพของงานโดยเฉพาะผลการตรวจสอบจะสอดคลองกับเหตุการณหรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น  จึงสามารถ
ใหขอเสนอแนะที่มีประโยชนตอการแกไขปรับปรุงองคกร 
 ตามมาตรฐานการประกอบวชิาชีพตรวจสอบภายในที ่The Institute of Internal Auditors หรือ IIA 
กําหนดขึน้  ไดกลาวถึงความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน  ดังนี ้

1. สถานภาพในองคกร (Organizational Status) 
2. ความมีใจเปนอิสระ (Objectivity) 
 

1. สถานภาพในองคกร (Organizational Status) 
1.1 สถานภาพในองคกรของหนวยงานตรวจสอบภายใน  ควรอยูในระดบัสูงพอท่ีจะทาํให

สามารถปฏิบตัิหนาทีต่รวจสอบใหสําเร็จลุลวงไปได 
1.2 ผูตรวจสอบภายในควรไดรับการสนบัสนนุจากฝายบริหารและคณะกรรมการ  

เพ่ือที่จะไดรับความรวมมือจากผูรับตรวจ  และปฏิบตัิงานไดอยางอิสระปราศจากการ
แทรกแซง 

1.3 ผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายใน  ควรรายงานตรงตอบุคคลในองคกรที่มี
อํานาจเพียงพอที่จะ 
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1.3.1 สงเสริมความเปนอิสระ 
1.3.2 สงเสริมการปฏิบัติงานตรวจสอบใหสามารถกระทําไดในขอบเขตที่กวาง

เพียงพอ 
1.3.3 สงเสริมใหมีการปฏิบัตติามขอเสนอแนะอยางเหมาะสม 

1.4 ผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายใน  ควรมีโอกาสตดิตอส่ือสารกับคณะกรรมการ  
ซึ่งการติดตออยางสม่ําเสมอจะชวยทําใหเกิดความมัน่ใจในความเปนอิสระ  และเปน
วิธีที่จะทําใหคณะกรรมการ  และผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายใน  ไดรับทราบ
เร่ืองที่นาสนใจรวมกัน 

1.5 คณะกรรมการควรเปนผูใหความเห็นชอบการแตงตั้ง  หรือถอดถอนผูอํานวยการ
หนวยงานตรวจสอบภายใน 

1.6 วัตถุประสงค อํานาจ หนาที ่และความรับผิดชอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน  
ควรกําหนดใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษร  โดยไดรับการอนุมัติจากฝายบริหารและ
ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการกอนนํามาปฏิบตั ิ

1.7 ผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายใน  ควรเสนอรายงานสรุปเกี่ยวกับแผนการ
ตรวจสอบ  แผนบคุลากร  และงบประมาณของหนวยงานตรวจสอบภายในตอฝาย
บริหารเพื่อขออนุมัติและเสนอตอคณะกรรมการเพื่อรับทราบเปนประจําทุกป  กรณีที่
มีการแกไขเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญระหวางปตองนําเสนอดวยเชนเดียวกัน 

1.8 ผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายใน  ตองเสนอรายงานกิจกรรมตางๆ ของ
หนวยงานตอฝายบริหารและคณะกรรมการเปนประจาํทุกป  หรืออาจเสนอรายงาน
บอยครั้งไดตามความจําเปน  สาระของรายงานควรเนนใหเห็นถึงผลการตรวจสอบที่
สําคัญ  รวมทั้ง ขอเสนอแนะเพื่อการแกไขปรับปรุง  ในกรณีที่มีการปฏิบัติทีไ่มเปนไป
ตามแผนตางๆ ในสวนที่เปนสารสําคญัควรเสนอเหตุผลประกอบดวย 

 

2. ความมีใจเปนอิสระ (Objectivity) 
2.1 ความมีใจเปนอิสระ  หมายถึง สภาวะของจิตใจเปนอิสระ  ซึ่งผูตรวจสอบภายในทุก

คนตองมีอยูในขณะที่ทําการตรวจสอบ  ผูตรวจสอบภายในตองไมอยูภายใตอิทธพิล
ความคดิเห็นของผูอ่ืนในเรือ่งที่ทําการตรวจสอบ 

2.2 ความมีใจเปนอิสระ  จะทําใหผูตรวจสอบภายในมุงมั่นในคุณภาพของงานที่ปฏิบตัิ  
โดยไมยอมใหเกิดการสมยอม  ซึ่งทําใหงานดอยคุณภาพลง  ผูตรวจสอบภายในตอง
ไมตกอยูในสภาวะที่ทาํใหเกิดความรูสึกวา  ไมสามารถแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับงาน
ที่ตรวจสอบไดอยางเที่ยงธรรม  ซึ่งอาจหลีกเล่ียงไดจากสภาพการณตางๆ  ดังนี ้
2.2.1 ผูตรวจสอบภายในทีไ่ดรับมอบหมายใหตรวจสอบงานหรือเร่ืองที่ตนเองมี

สวนไดเสียหรอืความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) จะทําให
ไมสามารถใชวิจารณญาณทีเ่ที่ยงธรรมปราศจากอคต ิ

2.2.2 ในกรณีที่ผูตรวจสอบภายในทราบวาตนเองมีสวนไดเสียหรือมีอคติในงานที่
ตนตรวจสอบ  ตองรายงานใหผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายในทราบ
เพ่ือเปล่ียนตัวผูตรวจสอบภายในใหม 
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2.2.3 การมอบหมายงานใหแกผูตรวจสอบภายใน  ถาสามารถกระทําไดควรมีการ
หมุนเวียนเปนระยะๆ 

2.2.4 ผูตรวจสอบภายใน  ไมควรมีหนาที่รับผดิชอบในเรื่องการปฏิบัติงานประจําที่
มิใชงานตรวจสอบ  กรณีทีผู่ตรวจสอบภายในไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
อ่ืนที่มิใชงานตรวจสอบ  ตองถือวาผูตรวจสอบภายในไมไดปฏิบัติหนาที่นั้น
ในฐานะของผูตรวจสอบภายใน  นอกจากนั้น หากผูตรวจสอบภายในตองมา
ตรวจสอบกิจกรรมที่ตนเองเคยไดรับมอบหมายใหปฏิบตัิหรือรับผิดชอบจะ
ทําใหขาดอิสระในการแสดงความคดิเห็น 

2.2.5 พนักงานที่ถูกยายมาอยูหนวยงานตรวจสอบภายในหรือถูกยืมตัวมาชวยงาน
ช่ัวคราว  ไมควรไดรับมอบหมายใหตรวจสอบกิจกรรมใดๆ ที่ผูนั้นเคย
รับผิดชอบ  จนกวาเวลาจะลวงเลยไปพอสมควรแลว 

2.2.6 ผลของการตรวจสอบภายใน  ตองไดรับการสอบทานกอนสงรายงานผลการ
ตรวจสอบเพื่อใหแนใจวางานตรวจสอบนัน้ๆ ไดมีการปฏิบัตดิวยวิจารณญาณ
ที่เที่ยงธรรมปราศจากอคต ิ

2.3 ความมีอิสระของผูตรวจสอบภายใน  จะยงัคงมีอยูเมื่อผูตรวจสอบภายในเปนเพียงผู
เสนอแนะ  หรือใหความเหน็เกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมระบบงานและระเบียบ
ปฏิบัตติางๆ กอนที่จะนาํไปใชงาน 

สําหรับการออกแบบระบบงาน การนําระบบงานมาใชงาน การปฏิบตังิาน การรางระเบียบ 
ปฏิบัติงานนัน้  ไมใชงานในหนาที่ผูตรวจสอบภายใน  การปฏิบัติงานดังกลาวจะทาํใหความมีใจเปนอิสระของ
ผูตรวจสอบภายในลดนอยลงไป 
 

 โครงสรางของหนวยงานตรวจสอบภายใน (Organization Structure of Internal Audit Office) 
1. หนวยงานตรวจสอบภายใน  ควรอยูในระดับสูงพอท่ีจะสามารถปฏิบตัิหนาทีต่รวจสอบ

ไดอยางเต็มที ่
2. ผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายใน  ควรรายงานตรงตอบุคคลในองคกรที่มีอํานาจ

เพียงพอที่จะสงเสริมความเปนอิสระ  สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบในขอบเขตที่กวาง
เพียงพอ  และขอเสนอแนะในรายงานของหนวยงานตรวจสอบภายในไดรับการพิจารณา
จากฝายบริหาร  และมีการปฏิบัตติามอยางเหมาะสม 

3. หนวยงานตรวจสอบภายใน ควรมีจํานวนผูตรวจสอบภายในที่เพียงพอตอการปฏิบตัิงาน
อยางมีประสิทธิภาพ  ประสทิธิผลและบรรลุวัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน 

ผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายในจะตองจัดทาํแผนภูมิการจดัแบงสวนงานของ 
หนวยงานตรวจสอบภายในขึ้น  และนําเสนอตอผูบริหารและคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนนําออกใชงาน  ในการจัดทําแผนภูมกิารจัดแบงสวนงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน  จะขึน้อยูกับ
ขนาดของแตละองคกร ลักษณะการประกอบการ ความซับซอนของงาน ตลอดจนการกําหนดวัตถุประสงค
และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 
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 คุณสมบตัิของผูตรวจสอบภายใน 
 ผูที่จะเปนผูตรวจสอบภายในที่ดี  จะตองเปนผูที่มีความรอบรูในวิชาชพีและความรูในสาขาอื่น  ซึ่ง
จําเปนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  และตองมีคณุสมบัติสวนตัวที่จําเปนและเหมาะสมอีกหลาย
ประการ  ดังนี ้

1. ความรอบรูในวิชาชีพ 
1.1 มีความรู ความชํานาญ ในการปรับใชมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบ

ภายใน  และเทคนิคตางๆ ที่จําเปนในการตรวจสอบภายใน 
1.2 มีความรอบรูเขาใจในหลักการบริหาร และเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม  เพ่ือใช

เปนแนวทางในการวิเคราะหและประเมินการบริหารงานขององคกรที่ผิดแผกไป
จากหลักการบริหารงานที่ด ี

1.3 มีความเชี่ยวชาญในหลักวิชาขั้นพื้นฐานที่จาํเปนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
เชน การบญัชี เศรษฐศาสตร กฎหมายธุรกิจ ภาษีอากร การเงิน การวเิคราะหเชิง
ปริมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

1.4 มีความสามารถในการสื่อความ การทําความเขาใจในเรื่องตางๆ การวิเคราะห การ
ประเมินผล การเขียนรายงาน และมีเทคนคิการนําเสนอที่ด ี

1.5 มีความรูเก่ียวกับธุรกิจขององคกร การวางแผนงาน การจัดทํางบประมาณ การ
บริหารเวลา และการควบคมุคุณภาพงาน 

2. คุณสมบัติสวนตัว 
2.1 มีความเชื่อมั่นในตนเอง  ความรูสึกเชนนี้จะเกิดขึ้นตอเมือ่ผูตรวจสอบภายในมี

ความรูในสิ่งทีต่นเองกระทําอยูอยางดี  และมีความเชื่อมั่นในการกระทํานั้น  ความ
เช่ือมั่นในตนเองเปนบุคลิกที่กอใหเกิดความเชื่อถือและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 

2.2 มีความซื่อสัตยสุจริตและจริงใจตอองคกรและเพื่อนรวมงานทุกคน 
2.3 มีมนุษยสัมพันธด ีวางตัวเปนกลาง รูจักกาละเทศะ มีทัศนคติที่ดตีอเพ่ือนรวมงาน 
2.4 มีความตืน่ตัวและกระตือรือรนในการทาํงานและพฒันาตนเองดวยการหาความรู

และประสบการณใหมๆ 
2.5 มีความยึดมั่นในอุดมการณ หลักการที่ถูกตอง กลาแสดงความเห็นในสิ่งที่ได

วิเคราะหและประเมินจากการตรวจสอบ 
2.6 มีความอดทน หนักแนน รับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน ไมสรุปวาคาํบอกกลาวที่ไดรับ

นั้นเปนจริง จนกวาจะไดพิจารณาเหตผุลที่ชัดเจนเสียกอน 
2.7 มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถที่จะวนิิจฉัยและตัดสินปญหาตางๆ ไดอยาง

ถูกตองเที่ยงธรรม 
2.8 เปนผูมีวิสัยทัศน มองการณไกล ตดิตามววิัฒนาการใหมๆ มีความคดิริเร่ิม มี

ความคดิสรางสรรค และมองปญหาดวยสายตาของผูบริหาร 
ผูตรวจสอบภายในตองดาํรงซึ่งจรรยาบรรณสําหรับวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  เพ่ือให 

เกิดความนาเช่ือถือตอฝายบริหารและบคุคลที่เก่ียวของ  ดังตอไปนี ้
1. ตองปฏิบตัิหนาที่ดวยความซือ่สัตย เที่ยงธรรม ขยันขันแข็ง และดวยความรับผดิชอบ 
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2. ตองมีความจงรักภักดีในทุกกรณีที่มีสวนเกี่ยวของกับภารกิจขององคกรหรือตอ
ผูรับบริการ  นอกจากนี้ ตองไมเขารวมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมที่ไม
เหมาะสม 

3. ตองไมกระทําการใดๆ ซึ่งจะทําใหเส่ือมเสียชื่อเสียงตอวิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือ
ตอองคกร 

4. ตองไมกระทําการใดๆ ใหเกิดขอขัดแยงในสวนไดเสียขององคกร  หรือมีอคติในการ
ปฏิบัตติามหนาที่และความรับผดิชอบโดยขาดความเที่ยงธรรม 

5. ตองไมรับสิ่งทีเ่ปนผลประโยชนสวนตัวจากพนักงาน ผูซือ้ ลูกคา ผูจําหนาย หรือจากผู
ที่มาตดิตอธุรกิจกับองคกร  ซึ่งจะทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอวิชาชีพหรือทําใหการใช
ดุลยพินิจเบี่ยงเบนไป 

6. ตองใหบริการเฉพาะงานที่พิจารณาเห็นวาจะสําเร็จไดดวยความสามารถแหงวิชาชีพ 
7. ตองรับรองวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

ตรวจสอบภายใน 
8. ตองระมัดระวงัรอบคอบในการใชขอมูลที่ไดมาจากการตรวจสอบ  ตองไมนําขอมูลที่เปน

ความลับขององคกรไปใชเพ่ือผลประโยชนของบุคคลใดๆ ในลักษณะที่ผิดกฎหมาย  
หรือกอใหเกิดความเสียหายตอองคกร 

9. ตองเปดเผยขอเท็จจริงที่สําคัญในรายงาน  การละเวนไมเปดเผยจะตองไมทําใหรายงาน
นั้นบดิเบือนหรือปดบังการปฏิบัติทีผ่ิดกฎหมาย 

10.  ตองพยายาม ปรับปรุง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการใหบริการ 
 อยางตอเนื่อง 

11.  ตองธาํรงไวซึง่การปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ มีคุณธรรม และมีศักดิศ์รี 
 

การจัดทําคูมอืการตรวจสอบภายใน 
 คูมือการตรวจสอบภายใน  เปนเอกสารที่ผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายในจดัทําข้ึนเพื่อ
อธิบาย  แนะนําและใหความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ  การปฏิบัตตินเพื่ออยูรวมกันภายใตการ
บริหารงานของผูบริหารองคกรและผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายใน 
 สาระสําคญัในคูมือการตรวจสอบภายใน ควรสอดคลองและอางอิงไดกับนโยบายโดยรวมขององคกร 
วัตถุประสงค และขอบเขตของการตรวจสอบที่กําหนดขึน้ 
 ขอกําหนดและแนวทางการปฏิบัติเร่ืองตางๆ  ที่นํามาเปนสาระสาํคญัในคูมือตรวจสอบภายในแบงได
เปน 3 สวน  คือ 

1. ดานเทคนคิการตรวจสอบ  เพ่ือใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปตาม
มาตรฐานการประกอบวิชาชพีตรวจสอบภายใน 

2. ดานการบริหาร  เพ่ือใหมั่นใจวาการบริหารหนวยงาน การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานตรวจสอบ และการจัดทํารายงานตางๆ เปนไปดวยด ี

3. การปฏิบัติงานดานอื่นๆ  เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในไดรับทราบ กฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบปฏิบตัิ และเร่ืองอ่ืนๆ  นอกเหนอืจากที่กําหนดไวในสวนของดานเทคนิคการ
ตรวจสอบและดานการบริหาร  
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 การวางแผนการตรวจสอบ 
 ในการปฏบิัตงิานตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน  ควรมีการวางแผนการตรวจสอบ  
เพ่ือใหการตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 แผนการตรวจสอบ  แบงออกเปน 2 ประเภท 

1. แผนการตรวจสอบระยะยาว  เปนแผนการตรวจสอบที่กําหนดลวงหนา 3-5 ป  ซึง่งาน
ที่กําหนดในแผนการตรวจสอบระยะยาวจะตองสอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย และ
วัตถุประสงคขององคกร 

2. แผนการตรวจสอบระยะสั้น หรือแผนการตรวจสอบประจําป  ซึ่งรายละเอียดในแผน
จะตองสอดคลองกับรายละเอียดของแผนการตรวจสอบระยะยาว  และตองมีการ
ประเมินความเสี่ยงและจัดลาํดบักอนหลังของกิจกรรมที่จะทําการตรวจสอบ  เพ่ือให
แนใจวา กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงจะตองทําการตรวจสอบกอน  และทุกกิจกรรมตอง
ไดรับการตรวจสอบตามแผน 

 

กระบวนการตรวจสอบ 
ผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบ  และ 

นําเทคนิคในการตรวจสอบมาประยุกตใช  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางมีคุณภาพ 
 ข้ันตอนของกระบวนการตรวจสอบ  มดีังนี้ 

1. การสํารวจขั้นตน (Preliminary Survey) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูตรวจสอบภายในเรียนรู
เก่ียวกับงานของหนวยงานทีจ่ะทําการตรวจสอบในรายละเอียดและระบบงานที่จะเลอืก
มาตรวจสอบ  ซึ่งทําใหผูตรวจสอบภายในสามารถประเมินความเสี่ยงกอนเลือกงานมา
ตรวจสอบไดอยางเปนระบบ 

2. การประเมินความเสี่ยง  จะใชในการจดัลําดับความสําคญัของกจิกรรมที่จะเขาทําการ
ตรวจสอบ  เพ่ือใหฝายบรหิารไดประโยชนจากผลการตรวจสอบภายใน  ในการปรับปรุง
แกไขในเรื่องสําคัญๆ ไดทนัเวลา 

3. การจัดทําแนวการตรวจสอบภายใน  ผูตรวจสอบภายในตองวางแผนสาํหรับงาน
ตรวจสอบแตละงาน  โดยมีข้ันตอนตางๆ เร่ิมตั้งแต การกําหนดวตัถปุระสงคและ
ขอบเขตงาน การสํารวจขอมูลเบื้องตนการพิจารณาอุปกรณ เครื่องมือ บุคลากรที่จําเปน
ในการปฏบิัตงิาน การตดิตอส่ือสารกับหนวยงานตางๆ ท่ีจะตรวจสอบ การเขียนแนวการ
ตรวจสอบ (Audit Program) รวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ  ในการวาง
แผนการตรวจสอบผูตรวจสอบภายในจึงตองมีการเตรียมการอยางเปนระบบ  ไมวาจะ
ตรวจสอบเรื่องใดก็ตาม  ส่ิงสําคัญทีผู่ตรวจสอบภายในทุกคนจัดทาํก็คือแนวการ
ตรวจสอบ (Audit Program) ทั้งนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบทาํไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตรงตามเปาหมายทีต่องการ 

4. การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 
5. การจัดทํารายงานและติดตามผล 
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รายงานผลการตรวจสอบที่เสนอตอผูบริหารและผูเก่ียวของ  ตองมีความถูกตอง ครบถวน เช่ือถือได 
และมีความชดัเจน เพียงพอที่จะใหผูอานรายงานเขาใจถึงขอเท็จจริงหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้น  พรอมทั้ง
ขอเสนอแนะในการแกไขปรบัปรุง  เพ่ือพิจารณาสั่งการไดอยางรวดเร็วและทันเวลา 

มาตรฐานการประกอบวิชาชพีตรวจสอบไดระบใุหผูตรวจสอบภายในมีหนาที่ตองรายงานผลการ
ตรวจสอบตามวิธีการ  โดยมีสาระที่สําคญั  ดังนี ้

1. ผูตรวจสอบภายใน  ตองรายงานผลการตรวจสอบหลังจากที่ไดตรวจสอบเสร็จสิ้นสมบูรณแลว 
เปนลายลักษณอักษร  การรายงานผลการตรวจสอบในระหวางปฏิบตัิการ  อาจทาํเปนลายลักษณ
อักษรหรือดวยวาจาอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได 

2. ผูตรวจสอบภายใน  ตองรวมพิจารณาขอสรุปและขอเสนอแนะกบัผูบริหารในระดบัตางๆ 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. ความเห็นของผูรับตรวจที่มตีอขอสรุปหรือขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน  อาจรวมอยูใน
รายงานผลการตรวจสอบก็ได 

7. ผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  ควรสอบทานและใหความ
เห็นชอบในรายงานผลการตรวจสอบฉบับสุดทายกอนสงออกไป  และควรตัดสนิใจดวยวา จะสง
รายงานดังกลาวใหใครบาง 

 

บทบาทของหนวยงานตรวจสอบภายในอื่นๆ 
 การทุจริตในองคกร 
 ผูตรวจสอบภายในมีความรบัผดิชอบในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของมาตรการการ
ควบคุมภายในที่กําหนดโดยฝายบริหาร  เพ่ือปองกันการทุจริต  ผูตรวจสอบภายในควรมีความรูในเรื่องการ
ทุจริตอยางเพียงพอ  และสามารถเขาใจถงึสัญญาณเตือนหรือขอบงช้ีที่วาการทุจริตอาจจะเกดิขึ้นได  ดังนั้น 
ในกรณีที่ผูตรวจสอบภายในตรวจพบจดุออนทางดานการควบคุมภายในที่มีสาระสําคญั  การดดัแปลงหรือ
เพ่ิมเติมวิธีการตรวจสอบ  จะชวยใหสามารถยนืยันหรือขจัดความสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตได  ในกรณีที่มีขอ
สงสัยวาการทุจริตหรือขอผิดพลาดไมอาจกําจัดออกไปโดยวิธีการตรวจสอบ  ผูตรวจสอบภายในควรปรึกษา
เร่ืองดังกลาวกับฝายบริหาร  อยางไรกต็าม องคกรไมควรคาดหวังวาผูตรวจสอบภายในเปนผูมีความรู
ความสามารถเทากับผูเช่ียวชาญที่มีหนาทีใ่นการคนหาและตรวจสอบการทุจริตโดยเฉพาะ  อีกทั้งวิธีการ
ตรวจสอบดวยความระมัดระวังเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ (Professional care) ก็ไมสามารถเปนหลักประกันวา
การตรวจสอบจะพบการทุจรติไดเสมอไป  โดยสรปุแลว บทบาทความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในตอ
การทุจริตมีดังนี้ 
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1. ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน  ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาและใหความสําคญัเปน
พิเศษกับจุดออนที่มีสาระสําคัญที่ตรวจพบจากระบบการควบคุมภายในนั้นวามีความเสี่ยงที่จะเกิด
ทุจริตหรือขอผิดพลาดหรือไม 

2. ในการสอบทานกิจกรรมที่ตรวจสอบ  ผูตรวจสอบภายในควรตื่นตัวและตระหนักถึงโอกาสที่จะเกดิ
การทุจริต  ซึ่งรวมถึงการใหคําแนะนาํที่มปีระโยชนแกฝายบริหารเพื่อปองกันการทจุริต 

3. ผูตรวจสอบภายในสามารถเปนสวนหนึ่งของทีมงานการตรวจสอบทุจริต  ซึ่งอาจหมายรวมถึงการ
ตรวจสอบการทุจริตที่เกิดแลว  หรือการทุจริตที่ยังเปนที่สงสัยอยู 

การปองกันและการคนหาการทุจริตเปนงานที่ทาทายสําหรับผูตรวจสอบภายใน  และเปนงาน 
ที่ชวยฝายบริหาร  เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคโดยไมมีการทุจริตและไมมีอุปสรรค  ดังนั้นการ
วางแผนอยางระมัดระวังรอบคอบ  ตลอดจนการจดัลําดบัความสาํคัญของกิจกรรมที่จะตรวจสอบจงึเปนสิ่ง
สําคัญสาํหรับผูตรวจสอบภายใน  หนวยงานตรวจสอบภายในจําเปนตองประสานงานกับฝายบรหิารอยาง
ใกลชิด  และฝายบริหารตองเห็นความสําคัญโดยสนบัสนุนทรัพยากรที่จําเปนในการทําการตรวจสอบนั้น 
  

ผูตรวจสอบภายในจากภายนอกกิจการ (Outsource) 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทควรเปนผูทําหนาที่ในการคดัเลือกผูทําหนาที่ตรวจสอบภายใน
จากภายนอกกิจการ หรือ Outsourcing  ซึ่งปจจัยที่ควรคํานึงถึงในการคัดเลือก มดีังตอไปนี ้

1. ความรู ความสามารถ และประสบการณในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 
2. ความสามารถในการสื่อสารกับผูปฏิบัติงาน  และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 
3. ความรู ความเขาใจ ในธุรกิจประกันภัย 
4. ความเปนอิสระ 
5. ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน หนาทีแ่ละความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายใน รวมทั้ง 

คาตอบแทน ซึ่งตองระบุไวในหนังสือตอบรับงาน หรือสัญญาการวาจางอยางชัดเจน 
เมื่อบริษัทไดทําการวาจางผูตรวจสอบภายในจากภายนอกกิจการ  ควรทําความตกลงในเรื่องขอบเขต

ของงานตรวจสอบ  หนาที่และความรับผดิชอบของผูตรวจสอบภายใน  นอกจากนี ้ควรตกลงในเรื่อง
ระยะเวลาในการตรวจสอบ และชวงเวลาที่ผูตรวจสอบจะเขามาตรวจสอบ  ทั้งนี้ ผูตรวจสอบภายในที่บริษัท
วาจางไมควรเปนบคุคลเดียวกับผูตรวจสอบบญัชีภายนอกของบริษัท 

กรรมการ/ผูบริหารของบริษัทควรทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน หรือผูรับการตรวจสอบ ถึง
ความสําคัญและประโยชนของการตรวจสอบภายใน  เนือ่งจากผูปฏิบตัิงานสวนใหญมักไมเขาใจถึง
วัตถุประสงคในการตรวจสอบภายใน และเขาใจวาการตรวจสอบภายในเปนการจับผดิผูปฏิบัติงาน ซึ่งใน
ความเปนจริงแลว การตรวจสอบภายในเปนการชวยใหการทํางานของบริษัทบรรลุเปาหมาย และเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังนั้น ผูปฏิบตังิานควรใหความรวมมือกับผูตรวจสอบภายใน ในการใหขอมูลและ
ตอบขอซักถาม  เพ่ือใหการตรวจสอบภายในสําเร็จตามวัตถุประสงค 

คณะกรรมการตรวจสอบควรติดตอกับผูตรวจสอบภายในเปนประจาํ เพ่ือใหทราบความคืบหนาของ
การตรวจสอบอยูตลอดเวลา  และเมื่อพบจุดออนของการดําเนนิงาน หรือในระบบการควบคุมภายใน
ขอผิดพลาดทีม่ีนัยสําคัญ หรือการทุจริต  คณะกรรมการตรวจสอบควรดําเนนิการปรับปรุงแกไขในทันที
นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบควรประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน เพ่ือพิจารณา
ตัดสนิใจวาจางตอไป หรือจดัหาผูตรวจสอบภายในอืน่ 


