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ท่านผูต้ รวจสอบภายในและท่านผูอ้ ่านทุกท่าน ฉบับนี้ เราได้นาความรูเ้ กี่ยวกับตรวจสอบภายใน
และสาระอื่ น ๆอี ก มากมายมาฝากท่ า นเหมื อ นเดิ ม เราเริ่ ม กัน ที่ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หวั กันเลยนะคะ …

พระบรมราโชวาท
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี 2557
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ วังไกลกังวล
ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตาแหน่งใด ระดับไหนมีหน้าที่อย่างไร ล้วนแต่มีส่วนสาคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น
ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกาลังความสามารถด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวัง ให้การทุกอย่าง
ในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรง ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน
มีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ของประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติ

กรมบัญชีกลางได้จัดทา
โครงการส่งเสริมขีดสรรถนะผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ

“การตรวจสอบการทุจริต”
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในร่วมกัน
จานวน 6 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-11

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2557

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2557

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2557

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน

มิถุนายน 2557
2557

ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 7 (อาคารใหม่) กรมบัญชีกลาง
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.cgd.go.th
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กว่า จะเป็ น CAE : 3 ผูน้ าการตรวจสอบ กับเรื่องเล่าเส้นทางการเดินทาง
คัดย่อจาก : Bruce W. Fraser ผู ส้ อื่ ข่าวอิสระสายการเงิน
แปลและเรียบเรียง : สุวรรณา เจนสวัสดิพ์ งศ์

การเป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน (Chief Audit Executives –CAE) ที่ประสบความสาเร็จ ต้องใช้ทักษะ
มากกว่าระดับปฏิบัติการ ต้องมีความทะเยอทะยาน ภาวะผู้นา การทางานเป็นทีม การสื่อสาร และการบริหารความสัมพันธ์ CAE
จาเป็นต้องมีความสามารถในการแยกแยะให้ถงึ รายละเอียดปลีกย่อย ในขณะที่ยังคงสามารถเก็บภาพใหญ่ไว้ได้ ต้องแสดงถึงการอุทิศตน
และที่ไม่น้อยไปกว่าสิ่งอื่นใด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งยังต้องสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง CAE ที่ประสบความสาเร็จต้องเป็นผู้บริหารจัดการโครงการที่เก่ง
สามารถวางแผน จัดการและทาให้งานที่ยุ่งยากสาเร็จทันเวลาได้ ต้องเป็นนักสื่อสาร
เป็นผู้ตัดสินใจที่ประสบความสาเร็จ CAE ที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีความเข้าใจในทุกๆ ส่วน
ขององค์กร และทาตัวให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างใกล้ชดิ
“คุณอาจเป็นผู้ตรวจสอบที่ดีเยี่ยม คุณอาจมีทีมงานที่เยี่ยมยอด แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจภาพในองค์รวม คุณจะไม่ได้รับ
การยอมรับ หรือทางานให้ลุล่วงไม่ได้ และนั่นคือสิ่งที่ทาให้การเป็น CAE เป็นเรื่องยาก” เกล วาวรัสก้า ผู้อานวยการบริการการตรวจสอบ
บริษัทบริการสาธารณะแห่งประเทศนิวเม็กซิโก จากัด (PNM) ในเมืองอาลูเคอร์คิว ได้กล่าวไว้
ผู้นาการตรวจสอบจากองค์กรหลัก 3 แห่ง ได้แก่ แคโรล เวลช์ ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท ไนกี้ จากัด ในเมืองบีเวอร์ตัน
รัฐ โอเรกอน ซิ นเธี ย มิ ล เลอร์ ผู้ อานวยการฝ่า ยตรวจสอบของเมืองแทมป้า และเกล วาวรั สก้ า ผู้ อานวยการบริ ก ารการตรวจสอบ
บริษัทบริการสาธารณะแห่งประเทศนิวเม็กซิโก จากัด (PNM) ในเมืองอาลูเคอร์ควิ ได้อธิบายถึงการเป็น CAE ที่มีประสิทธิผล ในมุมมองของท่านไว้ ดังนี้

ทักษะที่จาเป็น “การจะเป็น CAE ที่ประสบความสาเร็จ คุณต้องมีทักษะการตรวจสอบที่แน่น ต้องมีความเข้าใจ
ในการตรวจสอบ และบทบาทของการตรวจสอบในองค์กร” แคโรล เวลช์ ได้กล่าวไว้ และ “คุณยังต้องมีทักษะการจูงใจที่ได้รับการพัฒนามา
เป็นอย่างดี ซึ่งมันเป็นความสามารถที่ต้องใช้ในการชักจูงให้คนกระทาการ และแน่นอนที่สุด คุณต้องมีทักษะการจัดการ และการสื่อสารที่
แข็งแกร่งด้วยเช่นกัน”
วาวรัสก้า เห็นด้วยว่า “การสื่อสารถือเป็นเรื่องชีเ้ ป็นชีต้ าย คุณต้องรู้ว่าต้องสือ่ สารอย่างไรให้เหมาะสม และกาลังสื่อสารกับใคร
ทักษะการบริหารความสัมพันธ์และทักษะการจัดการเป็นเรื่องที่ต้องเดินควบคู่ไปกับการสื่อสารเสมอ”และยังว่า “ทักษะลาดับที่สองที่คุณต้องมี คือ
ภาวะผู้ น า ซึ่ ง เป็ นความสามารถในการจุ ด ประกายให้ ค นให้ ท้า ทายต่ อมาตรฐาน ให้ รุ ก ให้ แ สดงอารมณ์ และแสดงความมั่ นใจ และ
ความไว้วางใจ ถ้าคุณมีทักษะในระดับปฏิบัติการและมีภาวะผู้นาที่มีคุณภาพ นั่นหมายถึง คุณมีพื้นฐานสาหรับการเป็น CAE ที่ยิ่งใหญ่แล้ว”
แต่ สิ่ ง ที่ เ หนื อ กว่ า คุ ณ ภาพด้ า นภาวะผู้ นาและการปฏิ บั ติ ก าร CAE ยั ง ต้ อ งมี ส านึ ก ต่ อ การอุ ทิ ศ ตน และความเที่ ย งตรงโปร่ ง ใสด้ ว ย
เวลช์ สนับสนุนว่า “มันเป็นข้อผูกพันตนว่าต้องทาในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งนั่นคือพื้นฐานการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง”วาวรัสก้า ยังเสริมว่า “ยังมีอีก
สิ่งหนึ่งที่คุณต้องเต็มใจทา คือ การจับงานของคุณขึ้นสู่มาตรวัด โดยคุณต้องมีความเที่ยงตรงเพียงพอที่จะบอกได้ว่าองค์กรกาลังทาผิด”

ประสบการณ์ การที่ผู้เป็น CAE ยิ่งมีประสบการณ์ที่นามาใช้กับงานนี้ได้มากเท่าไร เขาก็จะยิ่งมีโอกาสในการเป็น CAE
ที่ประสบความส าเร็จมากขึ้นเท่ านั้ น สิ่ งที่ ดีที่สุ ดก็ คือ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกั บงานตรวจสอบที่ คุณสามารถใช้เป็นรากฐานส าหรั บตาแหน่ งนี้
ผู้ตรวจสอบภายในอาจมีประสบการณ์ที่หลากหลายจากการโอนย้ายไปยังหน่วยงานอื่นในองค์กรเดียวกัน และขยายความรู้ใหม่ๆ ของตัวเอง
ได้จากการเข้าไปมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดเป็นการเตรียมการณ์สาหรับการเป็น CAE

สร้างแผนการตรวจสอบ

การที่ CAE ใหม่ๆ ทั้งหลายต้องเผชิญหน้ากับการวางแผนการตรวจสอบฉบับแรก
สิ่งที่ควรทาก่อน คือสร้างทีมงานตรวจสอบ และจะต้องร่วมกันปรึกษาถึงความเสี่ยง แผนกลยุทธ์และสิ่งที่ริเริ่มมาจากผู้บริหารระดับสูง
CAE ทั้ง 3 ท่านต่างเห็นด้วยว่าความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพของทีม และการเข้าถึงผู้บริหารได้เป็นปัจจัยสาคัญในการจัดทาแผนการตรวจสอบ

สิ่งที่ CAE ทั้ง 3 ท่านได้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน คือ เริ่มต้น พวกเขาจะระบุกลยุทธ์องค์กร ความคิดริเริ่มสาคัญ และ

ความเสีย่ งหลักๆ จากนั้น พวกเขาจะเข้าพบผู้บริหารระดับสูงและร่วมกันสรุปเป็นแผนการตรวจสอบ และจะนาเสนอแผนต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อการทบทวน และอนุมัติ ต่อไป

เอาชนะอุปสรรค

CAE แต่ละคนล้วนพบกับอุปสรรค มิลเลอร์ เล่าว่าความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของเธอคือการต้อง
พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน เธออธิบายว่า การนาเสนอผลการตรวจสอบจะต้องสามารถสื่อสารจากจุดยืนในเรื่องเฉพาะให้สาธารณชน
เข้าใจได้ เพื่อให้เขาทราบว่าพวกเราทาอะไร” ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของ วาวรัสก้ า คือ การมีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบให้
ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่ระบุอยู่ในรายงานการตรวจสอบได้” ส่วน เวลช์ บอกว่า มันเป็นการยากที่จะหาผู้ตรวจสอบที่เป็นมืออาชีพ และ
ฉลาด มาทางานให้ลุล่วง “พวกเราไม่ใช่บริษัทรับจ้างตรวจสอบ เราไม่มีใครที่อยู่กับเรามาสัก 20 ปี คนมักเป็นผู้ตรวจสอบกันโดยเฉลี่ย 3 ปี
แล้วก็มักจะไปทางานในตาแหน่งอื่นในบริษัท ดังนั้น พวกเราจึงมักอยู่ในสถานะเปิดรับสมัครอยู่ตลอด”

ข้อพึงละเว้น

ในการพบกับความท้าทายของการเป็น CAE ก็มีหลุมพรางบางอย่างที่ควรหลีกเลี่ยง โดย วาวรัสก้า เตือนว่า
“ระดับ และความละเอียด (tone and texture) ของวิธีการที่คุณใช้ในการตรวจสอบเป็นเรื่องสาคัญ คุณจะต้องรักษาความเป็นอิสระไว้อยู่
เสมอ” มิลเลอร์ เห็นด้วย และว่า “อย่า พัฒ นาคนให้เป็นนัก สอบสวน มองหาแต่ก ารกระทาผิด เพราะเราเป็นได้มากกว่า นั้นในองค์ก ร
ฝ่ายตรวจสอบภายในควรเป็นเครื่องมือเพื่อการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมองค์กร ” ขณะเดียวกัน เวลช์ แนะนาไม่ให้ CAE ประนีประนอม
ในความเที่ยงธรรม หรือหลักการ เธอบอกว่า “อย่ามองข้ามข้อเท็จจริงทีว่ า่ คุณดีได้เพียงแค่เท่ากับทีมงานของคุณ ดังนั้น ลงทุนกับพวกเขา ฝึกเขา

พัฒนาเขา และให้รางวัลเขา”

คาพูดดีๆ

CAE ทั้งสามท่านได้เสนอเทคนิคเพื่อการทางานให้ดีขึ้น

วาวรัสก้า แนะนาให้ CAE ทาคุ้นเคยกับฝ่ายบริหาร และเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร เธอบอกให้ “พึงทาตัวให้ เข้าถึงได้

มีส่วนร่วม และพร้อมสาหรับงานหนัก”
มิลเลอร์ แนะนาให้ CAE จ้างพนักงานที่ถกู ต้อง และให้โอกาสเขาพัฒนาความถนัดเฉพาะของตัวเขาเอง “คุณต้องจ้าง

คนที่ตอ้ งการผลักบรรดาสิง่ ทีไ่ ม่โปร่งใส และให้มมุ มองใหม่ๆ ในการทางานตรวจสอบให้สาเร็จ ”
เวลช์ แนะนาให้พัฒนาพืน้ ฐานที่แข็งแกร่งโดยใช้ระบบเครือข่าย เธอบอกว่า “ฉันไม่คดิ ว่าคุณจะสามารถพูดเกินจริงได้ใน

ตาแหน่งใหม่ จงพบกับผูบ้ ริหารระดับสูงทุกครัง้ ทีม่ โี อกาส และสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งไว้กบั คณะกรรมการตรวจสอบ”

การจัดสรรบุคคลากร (Staffing)
อ้างอิง : สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน์
http://www.theiiat.or.th/km/newsdesc.php?n=110118182309

ผู้ตรวจสอบภายใน มักจะถูกคาดหวังว่าได้ดาเนินการจัดทาแผนงานตรวจสอบที่มีการพินิจพิจารณามาอย่างดีแล้ว
ได้ มีก ารประสานงานอย่า งดี เ ยี่ย มกับฝ่า ยจัด การ ได้ รับการสนั บสนุ นอย่ างดี จากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ มีการนาเครื่ องมื อ
การตรวจสอบที่นาสมัยมาใช้ แม้ว่าจะมีสิ่งเหล่านี้อย่างครบถ้วนก็อาจจะยังไม่สามารถบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดได้ หากขาดบุคคลากรที่มีความเหมาะสม
และการจัดสรรบุคคลากรที่ถูกต้อง เดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นเดือนแห่ง “International Internal Audit Awareness” จึงถือเป็นเวลาที่
เหมาะสมในการทบทวนประเด็นการจัดสรรบุคคลากร การขาดการจัดสรรบุคลากรอย่างเหมาะสมอาจถือว่าเป็นหนึ่งในอุปสรรคสาคัญที่สุด
อย่างหนึง่ ทีจ่ ะเป็นอุปสรรคต่อผลผลิตของงานตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพ และ ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายลาดับต้นๆ ที่หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในหลายๆ แห่งที่กาลังประสบอยู่

ในปัจจุบนั การตรวจสอบภายในเป็นวิชาชีพหนึง่ ทีไ่ ด้รบั ความเชือ่ ถืออย่างสูง จึงจาเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีบคุ คลทีม่ คี วามรู้
กว้างขวางในวิชาชีพหลายแขนงโดยต้องเป็นบุคคลที่มีทั กษะที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีประสบการณ์ และ มีความกระตื อรือร้นในวิชาชี พ
ในขณะนี้ คงไม่มีคาตอบหรือสมการง่ายๆที่สามารถนามาใช้คานวณจานวนที่เหมาะสมของผู้ตรวจสอบภายในที่ต้องมีในหน่วยงานตรวจสอบภายใน เนื่องจาก
มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องมากมายและซับซ้อนซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละองค์กร หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในหลายท่าน (Chief Audit Executives –CAE)
ไม่แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบของตนใหญ่ หรือ เล็กเกินไปหรือไม่

ทั้งยังขาดเหตุผลสนับสนุนต่อจานวนบุคคลากรที่สมเหตุสมผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้บริหาร ระดับสูง
การดาเนินการเพื่อจัดการในเรื่องนี้ถอื เป็นเรื่องที่ท้าทายและมีความสาคัญยิ่งในการพัฒนาวิชาชีพให้มีความก้าวหน้า รวมถึงการเป็นที่ยอมรับใน
การเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรและกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (IIA) ได้กาหนดแนวทางทั่วไปสาหรับการจัดสรรบุคลากรไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2230-1 ซึ่งระบุว่า “ผู้ตรวจสอบควรกาหนดทรัพยากรให้เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจ การจัดสรรบุคลากรขึ้นอยู่กับลักษณะ
และความยากง่ายของภารกิจ ตลอดจนข้อจากัดในเรื่องเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่
The Common Body of Knowledge (CBOK) ได้ทาการศึกษาในเรื่องการจัดสรรบุคลากร ซึ่งแม้ว่าผลการศึกษาไม่ได้ชี้ให้เห็น
ถึงการจัดการจัดสรรบุคลากร เพื่อให้มีศักยภาพสูงสุดในการดาเนินกิจกรรมของงานตรวจสอบภายใน แต่ผลการศึกษาจะช่วยให้ หัวหน้าผู้บริหารงาน
ตรวจสอบได้ข้อมูลที่จะทาให้สามารถเข้าใจถึงการพัฒนาในเรื่องการจัดสรรบุคคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในจากทั่วโลก
• ผลจากการวิจัยพบว่าในองค์กรส่วนใหญ่ จะใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์กรเอง โดยครอบคลุมเนื้องาน
ตรวจสอบประมาณ 90% ในขณะที่บริษัทจดทะเบียนมีค่าเฉลี่ยการใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์กรครอบคลุมงานตรวจสอบสูงสุดที่ 95%
• หนึ่งในแนวโน้มของวิชาชีพตรวจสอบภายในที่ต้องประสบคือการหาผู้มีความสามารถที่เหมาะสม หน่วยงานตรวจสอบภายใน
หลายๆ แห่ง พบว่าหน่วยงานมีจานวนคนที่เหมาะสม แต่กลับขาดการผสมผสานของทักษะที่ถูกต้อง มาตรฐาน IIA 1210.A1 ระบุว่า “หัวหน้าผู้บริหาร
งานตรวจสอบ ควรขอคาแนะนาและความช่วยเหลือจากภายนอกหากพบว่าพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นที่
จาเป็นไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของภารกิจ”
- ผลการศึกษาของ CBOK พบว่า หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบมักจัดการกับสภาวะการขาดทักษะอย่าง
สร้างสรรค์ เทคนิคทีม่ ักนิยมกันคือ ร่วมทางานกับผู้รับจ้างภายนอก (co-sourcing) และ การจัดจ้างผู้รับจ้างจากภายนอก (outsourcing) ตามมาด้วย
เทคนิคการลดขอบเขตของภารกิจ การยืมพนักงานจากหน่วยงานอื่น หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบประมาณ 28% ได้ให้ข้อมูลว่าในขณะนี้
ไม่มีตาแหน่งว่างในหน่วยงานของเขา
ข้อแนะนาในการดาเนินการ เรื่อง การจัดสรรบุคคลากร จากการตีความของ CBOK
• ต้องเริ่มต้นจากภาพใหญ่ของปริมาณงานในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต จากนั้นจึงประเมินความสาคัญของ
โครงการตรวจสอบทั้งหมด และ วางกลยุทธ์ตามลาดับความเสี่ยงที่สาคัญ แทนการเริ่มพิจารณาจากข้อจากัดของทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ผู้ตรวจสอบภายในควรให้ความสาคัญต่อเรื่องที่เป็นความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อองค์กรมากที่สุด
• มีความเข้ าใจตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริ หารระดั บสู ง และต้ องมั่นใจว่า แผนงานตรวจสอบได้
ครอบคลุมประเด็นที่อยู่ในความสนใจของคนกลุ่มนี้ พยายามพูดคุยกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงให้รับรู้ถึงศักยภาพของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และแนวโน้มต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งจะกระทบต่อวิชาชีพ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบส่วนมากมักมีมุมมองที่
แคบต่อขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในเพราะเขาเหล่านั้นไม่เคยเห็นผู้ตรวจสอบภายในทาในสิ่งอื่นนอกจากให้ความมั่นใจต่อระบบการ
ควบคุ ม ทางด้ า นการเงิ น และการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ ดั ง นั้ น ควรพยายามหาโอกาสที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงทั ศ นะคติ ใ นเรื่ อ งนี้
• ประเมิ น กระบวนงานของท่ า นเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า หน่ ว ยงานตรวจสอบของท่ า นได้ น าแนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ
(best practices) มาใช้มีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ และที่สาคัญที่สุดคือมีการจัดการกับโครงการตรวจสอบที่ควรต้องทาโดยวิธีที่ถูกต้อง เนื่องจาก
กลยุทธ์ในการจัดสรรบุคลากรเป็นงานที่ต้องทาในทุกๆปี การรอจนกระทั่งเมื่อพนักงานลาออกแล้วจึงค่อยเริ่มแก้ปัญหา อาจส่งผลกระทบทาให้
เกิดความเสียหายต่อโครงการตรวจสอบที่สาคัญ หรือเกิดความเสียหายร้ายแรงต่อกิจกรรมการตรวจสอบภายในและองค์กรโดยรวมจนยาก
ที่จะแก้ไข หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบจึงควรต้องพิจารณาแนวโน้มการเคลื่อนย้ายของบุคคลากรทีมงานตรวจสอบ และทาการปรับปรุง
กลยุทธ์ในเรื่องการจัดสรรบุคคลากรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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