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รายงานการเข้าร่วมอบรม “การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน” 
วันที่ 30-31 มกราคม 2555  ณ โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ (วังบูรพา) กรุงเทพฯ  

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม   

วิทยากร : อ.เฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ อดีตข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

การควบคุมภายใน 
  หมายถึง กระบวนการที่ผู้ก ากับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับหน่วยงานรับตรวจ ก าหนดให้มี
ขึ้นเพ่ือให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. การด าเนินงาน (Operation) หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 
การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ 

2. การรายงานทางการเงิน (Financial) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ภายในและ
ภายนอกหน่วยรับตรวจ เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา 

3. การปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance) ได้แก่ การปฎิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการ
ปฎิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฎิบัติงานที่องค์กรได้ก าหนดขึ้น 
แนวคิดการควบคุมภายใน 

- เป็นกระบวนการที่รวมเป็นส่วนหนึ่งในการปฎิบัติงานตามปกติ 
- เกิดข้ึนได้โดยบุคลากรทุกระดับ 
- ให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฎิบัติงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
- เป็นกิจกรรมการควบคุมที่จ าเป็นภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี 
- เป็นบทบาทที่อยู่ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน 
- กิจกรรมที่ต้องการการด าเนินการอย่างอิสระและเป็นกลาง 
- ช่วยเหลือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด 
- ให้บริการค าปรึกษาแนะน าเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงงาน 
- ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 
- เพ่ือสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฎิบัติงาน 
- ก่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน 
- ให้มกีารปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  
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องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

1.สภาพแวดล้อมแห่งการควบคุม 
หมายถึง ปัจจัยต่างๆซึ่งส่งเสริมให้องค์ประกอบภายในอ่ืนๆ มีประสิทธิผลในหน่วยรับตรวจ หรือท าให้

การควบคุมท่ีมีอยู่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น หรือท าให้บุคลากรให้ความส าคัญกับการควบคุมมากข้ึน  
สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี คือ สภาพแวดล้อมที่ท าให้บุคลากรในหน่วยรับตรวจยึดถื อและ

ปฎิบัติตามข้อก าหนดด้านจริยธรรม มีความรับผิดชอบและเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตนเอง มีความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเพียงพอ ยอมรับและ
ปฎิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฎิบัติงาน  

สภาพแวดล้อมของการควบคุมมีปัจจัยต่างๆ เช่น 
- ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
- ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ก าหนดระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมทั้งความช านาญและ

ประสบการณ์ส าหรับบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ ว่าควรอยู่ในระดับใด เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
บรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 

- จัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่ดี เหมาะสม ก าหนดล าดับการบริหาร การควบคุม ความรับผิดชอบ 
- นโยบาย แผนปฎิบัติการ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ 
- จัดระบบบริหารงานบุคคลที่ดี (สรรหา คัดเลือก พัฒนา) 
- สร้างกลไก การตรวจสอบ ควบคุม ก ากับดูแลที่ดี 

2.การประเมินความเสี่ยง  
 หมายถึง กระบวนการที่ส าคัญที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการค้นหาและน าเอาวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงมาใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยรับตรวจ  

ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง 
2.1 ระบุปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงมีสาเหตุจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านั้นมี

ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยรับตรวจหรือผลการปฎิบัติงาน ทั้งในระดับหน่วยตรวจรับ
และระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องตั้งค าถามว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของ
กระบวนการปฎิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และการไม่บรรลุวัตถึประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้ง
มีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นจะต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา เช่น ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้างในราคาแพง 
ความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุที่มีคุณภาพต่ ากว่าข้อก าหนด เป็นต้น 
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ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ประกอบด้วย 
-  ปัจจัยภายนอก เช่น ภัยธรรมชาติ, ภูมิประเทศ, โรคระบาด,กฎหมาย/นโยบายของรัฐบาล,

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี, อัตราแลกเปลี่ยน, การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
-  ปัจจัยภายใน เช่น การพัฒนาบุคคลภายในองค์กรไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง, ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงระบบงานภายในที่เหมาะสม, กฎ ระเบียบ ไม่เหมาะสม, ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ไม่ซื่อสัตย์ สุจริต 
2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หลังจากระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์

ความเสี่ยง เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงมีหลายวิธี การวัดความเสี่ยงที่เป็นตัวเลข ว่ามีผลกระทบต่อหน่วย
รับตรวจเท่าใดนั้นเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก โดยทั่วไปจะวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยประมาณโอกาสและความถี่ที่ความ
เสี่ยงอาจเกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด เพ่ือพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยงที่มีผลต่อหน่วยรับตรวจ โดยการใช้วิธีการให้คะแนน 

2.3 การจัดการความเสี่ยง เป็นขั้นตอนการก าหนดวิธีการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง ซึ่งเมื่อ
ทราบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงแล้วควรวิเคราะห์สาเหตุที่จะท าให้ เกิดความเสี่ยง 
และพิจารณาว่าจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นอย่างไร ในการพิจารณาเลือกด าเนินการ ผู้บริหารต้องพิจารณาถึง
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงนั้น เปรียบเทียบประโยชน์ที่จะได้รับว่าเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่ 

3. กิจกรรมการควบคุม 
 หมายถึง นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆที่ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้นเพ่ือให้

บุคลากรน าไปปฎิบัติเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการสนองตอบโดยมีการปฎิบัติตาม ตัวอย่าง
กิจกรรมควบคุมเช่น การสอบทานงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน และการแบ่งแยกหน้าที่ เป็นต้น 

- การปฎิบัติงาน เพื่อให้เกิดการควบคุมในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- การสร้างจุดควบคุมต่างๆ ได้แก่ 

 การตรวจสอบ  ผู้รับผิดชอบ 
 การสอบทาน  หัวหน้างาน กลุ่มต่างๆ 
 การพิจารณา  คณะกรรมการต่างๆ 

โดยใช้การลงทะเบียนก าหนดการใช้แบบฟอร์มต่างๆ  เพ่ือดูระบบ การอนุญาต อนุมัติ สั่งการ 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร  
เป็นส่วนสนับสนุนที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการก าหนด กลยุทธ์ ประเมินความเสี่ยง

และกิจกรรมการควบคุม ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และสื่อสารให้
ฝ่ายบริหารและบุคลากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศนั้น
ในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา 

- มีระบบรายงานต่างๆที่ชัดเจน  - มีการตรวจสอบข้อมูล รายงานต่างๆ 
- มีระบบบริหารข้อมูล  Data Center - มีการกระจาย สื่อสารสารสนเทศท่ีดี 
- ใช้เงินในการลงทุนระบบ MIS ที่เหมาะสม 
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5. การติดตามประเมินผล  
หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฎิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้มีความ
เพียงพอและเหมาะสม มีการปฎิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่าง
เหมาะสมและทันเวลา 

- การติดตามระหว่างปฎิบัติงาน  มีระบบการติดตามงาน ในระหว่างปฎิบัติงาน เช่น การ
ประชุม, การนิเทศ, การติดตามผลงานกับแผนงานประจ าเดือน 

- การติดตามเป็นรายครั้ง  มีการสร้างเกณฑ์การวัดผลส าเร็จของงานที่เป็นรูปธรรม, มี
ผู้รับผิดชอบชัดเจนในการประเมินผล, มีเกณฑ์การประเมินผล ตัวชี้วัดต่างๆ 

 
ประเภทของ Internal Audit    มี 6 ประเภท คือ 

1. การตรวจสอบทางการเงิน 
2. การตรวจสอบการปฎิบัติงานและการด าเนินงาน 
3. การตรวจสอบการบริหาร 
4. การตรวจสอบการปฎิบัติตามข้อก าหนด 
5. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. การตรวจสอบพิเศษ 

 
กระบวนการตรวจสอบภายใน 

1. การวางแผนงานตรวจสอบ เป็นการคิดล่วงหน้าว่าท าอะไร และเพื่ออะไร 
1.1 การส ารวจขั้นต้น เช่น การศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การ

สังเกตการณ ์
1.2 การประเมินความเสี่ยงและการสอบทานการควบคุมภายในขั้นต้น 
1.3 การจัดท าแผนงานหรือแนวการตรวจสอบภายใน 

2. การปฎิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม เป็นการลงมือท าตามที่คิดไว้ 
2.1 การวางแผนก่อนเริ่มงานตรวจสอบ 
2.2 การตรวจสอบภาคสนามและการจัดท ากระดาษท าการ 
2.3 เลือกเทคนิคและหลักฐานการตรวจสอบ 

3. การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ 
3.1 การร่างรายงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3.2 การจัดท าและการเผยแพร่รายงาน 
3.3 การติดตามผลการตรวจสอบ 
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หลักฐานการตรวจสอบภายในและเทคนิคการตรวจสอบ 
 ความหมายของหลักฐานการตรวจสอบ คือ ข้อเท็จจริงที่ผู้ตรวจสอบรวบรวม เพื่อพิสูจน์หรือ
ยืนยันและใช้สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ 
 หลักฐานทางกฎหมาย - หลักฐานชั้นหนึ่งหรือหลักฐานหลัก เช่น เอกสารของทางราชการ 

- หลักฐานรอง เชื่อถือได้น้อยกว่า เช่น ส าเนาต่างๆ 
- หลักฐานตรง พิสูจน์ได้โดยตรง ไม่ต้องอาศัยหลักฐานอื่น 
- หลักฐานอ้อมหรือหลักฐานแวดล้อม น ามาประกอบหรือเสริม 
- หลักฐานความเห็นลงความเห็นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
- หลักฐานค าบอกเล่า พยานอ้างอิงต่างๆ 

 
หลักฐานตรวจสอบ - หลักฐานสภาพจริง ลักษณะทางกายภาพชัดเจน เช่น การนับเงิน 

- หลักฐานค ารับรอง ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกและมีบุคคลรับรอง 
- หลักฐานเอกสาร เอกสารทั้งภายนอกและภายใน 
- หลักฐานการวิเคราะห์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลและข้อเท็จจริง 

 
ความเชื่อถือได้ของหลักฐานมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
1. เอกสารที่เป็นค ารับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษรย่อมน่าเชื่อถือได้มากกว่าค ารับรองด้วยวาจา เช่น 

ค ารับรองยืนยันยอดลูกหนี้ย่อมเชื่อถือได้มากกว่าการสอบถามด้วยวาจา 
2. หลักฐานจากภายนอกย่อมมีความเชื่อถือได้มากกว่าหลักฐานภายใน 
3. หลักฐานภายในย่อมมีความน่าเชื่อถือได้มากกว่า หากมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 
4. หลักฐานที่ผู้ตรวจได้รับโดยตรงย่อมเชื่อถือได้มากกว่า 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปโดย 

นางสาวกฤษณวรรณ  อาทิตยต์ั้ง, นางสาวสุดารัตน์ สอนศักดา, นางสาวปนัดดา ปริปณุณะ, นางสาวรชันี  ตันสกุล 

นักตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 


