
 เอกสารประกอบการบรรยาย

การตรวจสอบภายในภาคราชการ

สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ

  กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง

โดย



ขอบเขตวิชา

การตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน

การประเมินระบบการควบคมุภายใน

การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน



การตรวจสอบภายใน



การตรวจสอบภายใน ระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยการตรวจสอบของสวนราชการ

มติคณะรัฐมนตรี

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน



ความสัมพันธ
   การควบคุมภายใน

การตรวจสอบภายใน

[ INTERNAL  CONTROL ]

INTERNAL   AUDIT



ระเบียบ กค. วาดวยการตรวจสอบภายใน

ของสวนราชการ พ.ศ. 2551

หมวด  2

หนาที่

ความรับผิดชอบ

- หนาที่ความ
   รับผิดชอบ

- ขอบเขตงาน

หมวด  1

ความทั่วไป

- สายการบังคับ  

   บัญชา

- ความเปนอิสระ

- การเขาถึงขอมูล

- หนวยงานที่รับผิดชอบ

- จางผูเชี่ยวชาญ

หลักการ

- การบังคับใช

  ระเบียบ

- คําศัพท
- การรักษาการ
  ตามระเบียบ

ระเบียบการตรวจสอบภายใน ระเบียบ

หมวด  3

หนวยรับตรวจ

- หนาที่ความ

  รับผิดชอบ

หมวด  4

เบ็ดเตล็ด

- การตรวจสอบของ 

  กระทรวงกลาโหม

- การจัดทํามาตรฐาน
  คูมือ แนวปฏิบัติ

- ปญหาตามระเบียบ



     

การตรวจสอบภายใน   คือ   

กิจกรรมการใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและ
เปนอิสระ  ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
องคกรใหดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะชวยใหองคกรบรรลุถึงเปาหมาย
ที่วางไว    ดวยการประเมิน  และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง       การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบ





ผูตรวจสอบภายใน

กระทรวง

สายการบังคับบัญชาและหนวยงานที่รับผิดชอบ

 ขึ้นตรงตอปลัดกระทรวง

 ตรวจสอบสวนราชการใน

   สังกัดกระทรวง

ผูตรวจสอบภายใน

กรม

ระเบียบการตรวจสอบภายใน ระเบียบ

 ขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการ

 ตรวจสอบราชการบริหาร

   สวนกลางที่ตั้งอยูในสวนกลาง 

   สวนภูมิภาค ตางประเทศ

ผูตรวจสอบภายใน

จังหวัด

 ขึ้นตรงตอผูวาราชการจังหวัด

 ตรวจสอบราชการบริหาร

   สวนภูมิภาค



โครงสรางและสายการบังคับบัญชาของผูตรวจสอบภายใน  

รัฐมนตรีวาการกระทรวง/ 

รัฐมนตรีชวยฯ

ปลัดกระทรวง

อธิบดี

ผูวาราชการจังหวัด

สํานัก/กอง สํานัก/กอง

ราชการใน

จังหวัด

ที่ขึ้นตรง

สวนกลาง

ราชการ

บริหาร

สวนภูมิภาค

ราชการ

บริหาร

สวนทองถิ่นผูตรวจสอบภายใน

กรม

ผูตรวจสอบภายใน

จังหวัดผูตรวจสอบภายใน

กระทรวง

ระเบียบการตรวจสอบภายใน ระเบียบ

อธิบดี

สํานัก/กอง สํานัก/กอง

ผูตรวจสอบภายใน

กรม



กําหนดเปาหมาย ทิศทาง

กําหนดกฎบัตรการประกันคุณภาพ

ใหคําปรึกษา / ประสานงาน / ปฏิบัติงานอื่น

ติดตามผล

ระเบียบการตรวจสอบภายใน ระเบียบ

หนาที่

ความรับผิดชอบ

ของผูตรวจสอบภายใน จัดทําแผนการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานตรวจสอบการรายงานผลการตรวจสอบ



ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดําเนินงาน

สอบทานการปฏิบัติตามขอกําหนด

สอบทานความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูล

ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพยสิน

ความคุมคาของการใชทรัพยสิน

ระเบียบการตรวจสอบภายใน ระเบียบ

ProcessInput Output     Outcome       Impact

ขอบเขตงานของผูตรวจสอบภายใน



จัดทําแผนการ 
ตรวจสอบประจําป

ผูตรวจสอบภายใน หัวหนาสวนราชการ

ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามแผน

ฯ

จัดทํารายงานผล
การตรวจสอบ

พิจารณาอนุมัติ 
แผนฯ

พิจารณาสั่งการ
ตามรายงานผล  
การตรวจสอบ

เสนอ            

ภายใน ก.ย.

เสนอ

ภายในเวลา                                         

อันควร หรืออยางนอยทุก 2 เดือน

นับจากวันที่ตรวจสอบแลวเสร็จ
สําเนาใหสวนราชการเจา
สังกัดของหนวยรับตรวจ

สวนราชการอื่น

ระเบียบการตรวจสอบภายใน ระเบียบ

การจัดทําแผนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ

สําเนาใหหัวหนา
สวนราชการระดับกรม

สําเนาใหผูวาราชการ
จังหวัด

กรณี

กระทรวง

กรณี

กรม

สําเนาใหหัวหนา
สวนราชการระดับกรม

สําเนาใหผูวาราชการ
จังหวัด

กรณี

กระทรวง

กรณี

กรม

กรณี

จังหวัด



 อํานวยความสะดวกและใหความรวมมอื
 จัดใหมีระบบการจัดเก็บเอกสาร
 จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน งาน โครงการ

      และเอกสารทีเ่กี่ยวของ

 จัดทําบัญชี รายงานทางการเงิน และจัดเก็บ

      เอกสารประกอบรายการบัญชีใหเรียบรอย

      เปนปจจุบัน

 ชี้แจงตอบขอซักถาม
 ปฏิบัติตามขอทักทวงและขอเสนอแนะ

หนาที่

ความรับผิดชอบ

หนวยรับตรวจ

ระเบียบการตรวจสอบภายใน ระเบียบ



มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม

ของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ

 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน - มาตรฐานดานคุณสมบัติ

- มาตรฐานดานการ

ปฏิบัติงาน 

 จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน   -  ความมีจุดยืนที่มั่นคง

      -  ความเที่ยงธรรม

      -  การปกปดความลับ

      -  ความสามารถในหนาที่



มาตรฐานดานคุณสมบัติ

วัตถุประสงค

  อํานาจหนาที่  

ความรับผิดชอบ

ความเปนอิสระ

และ

ความเที่ยงธรรม

ความเชี่ยวชาญและ

ความระมัดระวัง

รอบคอบ

การประกันคุณภาพ

และการปรับปรุง

อยางตอเนื่อง

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน



มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การบริหารงาน

ตรวจสอบภายใน

ลักษณะของงาน

ตรวจสอบภายใน

การวางแผน

การปฏิบัติงาน

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน

การปฏิบัติงาน

การรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน

การยอมรับสภาพ

ความเสี่ยงของ

ฝายบริหาร

การติดตามผล



จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค แนวปฏิบัติ หลักปฏิบัติ

•  ยกฐานะศกัดิ์ศรี

    วิชาชีพตรวจสอบ

    ภายใน

•  ให ผสน. ปฏิบัติ

    หนาทีอ่ยางมี

    ประสิทธิภาพ

•  หลักการพืน้ฐาน

    โดยใชสามญัสํานกึ      

   และวิจารณญาณ

•  ประพฤตตินตาม

   จริยธรรมของ ผสน.

•  ยึดถือและดํารงไว

    ซึ่งหลักปฏบิัติ

•  ความมจีุดยืนทีม่ั่นคง

•  ความเที่ยงธรรม

•  การปกปดความลับ

•  ความสามารถในหนาที่

จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน



• เพื่อชวยผูปฏิบัติงานในองคกรใหทํางานในหนาที่                    

ความรับผิดชอบของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ              

และประสิทธิผล

• เพื่อสงเสริมใหมีการควบคุมอยางมีประสิทธิภาพภายใต

คาใชจายที่เหมาะสม

วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน



ความสําคัญและประโยชนของการตรวจสอบภายใน

• สงเสริมใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการที่ดี

• สงเสริมใหเกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหนาที่            

ความรับผิดชอบ

• สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ                    

การปฏิบัติงาน

• เปนมาตรการถวงดุลอํานาจ

• ใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนา



ประเภทของการตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบการเงินและบัญชี

( FINANCIAL  AUDITING )

 การตรวจสอบการปฏบิตัติามขอกําหนด
( COMPLIANCE  AUDITING )

 การตรวจสอบการบรหิาร  
( MANAGEMENT AUDITING )

 การตรวจสอบการดําเนินงาน 
( PERFORMANCE  AUDITING )

 การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( INFORMATION  TECHNOLOGY AUDITING )

 การตรวจสอบพิเศษ
( SPECIAL AUDITING )



กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ( Internal  Audit  Process )

การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

การวางแผน การสํารวจขอมูลเบื้องตน

การประเมินความเสี่ยง

การวางแผนการตรวจสอบ

การวางแผนการปฏิบัติงาน

กอนเริ่มการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ

เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบ

รายงานผลการปฏิบัติงาน

การติดตามผล

การปฏิบัติงาน

การจัดทํารายงาน

และการติดตามผล

กระดาษ

ทําการ



1. นโยบายและความสนับสนุนของฝายบริหาร

2. ความพรอมของระบบงานและสารสนเทศ

3. ความเขาใจและการยอมรับของผูรับตรวจ

4. ความรู  ทักษะ  และมนุษยสัมพันธของผูตรวจสอบภายใน

5. การทํางานเปนทีม

ปจจัยความสําเร็จของงานตรวจสอบภายใน



การควบคุมภายใน



Input

Process

การควบคุมภายใน

Output

ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล / คุมคา



      

        

ความหมาย ตาม คตง.

“การควบคุมภายใน  หมายความวา  กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากรของ

หนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานของหนวยรับตรวจ

จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน       

ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน  การปองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล         

การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ   ดานความเชื่อถือไดของรายงานการทางการเงิน และ

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี

ความหมาย

ความหมาย ตาม COSO

“Internal Control is a process, effected by an entity’s board of directors, 
management and other personnel, designed to provide reasonable assurance 
regarding the achievement of objectives in the following categories

- Effectiveness and efficiency of operations
- Reliability of financial reporting
- compliance with applicable laws and regulations”



แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

 เปน  “ กระบวนการ ”  ที่รวมไวหรือเปนสวนหนึ่งใน

การปฏิบัติงานตามปกติ

 เกิดขึ้นไดโดย “ บุคลากร”  ในองคกร

 ทําใหเกิด  “ ความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผล ”  

เทานั้น วาการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงคที่

กําหนด

ฝายบริหาร –จัดใหมีระบบ
               และติดตามผล

ผูปฏิบัติงาน -ปฏิบัติตามระบบ



ความรับผิดชอบของฝายบริหาร

 ผูบริหารระดับสูง   มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการ

กําหนดหรือออกแบบและประเมินผลการควบคุมภายใน

 ผูบริหารระดับรองลงมาทุกระดับ  มีหนาที่กําหนดหรือ

ออกแบบการควบคุมภายในของสวนงานที่แตละคน

รับผิดชอบ

การควบคุมภายในเปนเครื่องมือที่ผูบริหารนํามาใชเพื่อใหความมั่นใจอยาง

สมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด

ผูบริหารควรตระหนักวาโครงสรางการควบคุมภายในที่ดีเปนพื้นฐานทีส่ําคัญ

ของการควบคุมเพื่อใหการดําเนินงานบรรลผุลสําเร็จตามวตัถุประสงคของ

หนวยรับตรวจ



4. สารสนเทศ

และการสื่อสาร

3. กิจกรรม

การควบคุม

2. การประเมิน

ความเสี่ยง

5. การติดตามประเมินผล

โครงสราง อํานาจหนาที่ การบริหารงานบุคคล

ปรัชญา บุคลากร จริยธรรม

ระบุปจจัยเสี่ยง

วิเคราะหความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

นโยบาย/วิธีปฏิบัติ
การกระจายอํานาจ

การสอบทาน

ฯลฯ

1. สภาพแวดลอมการควบคุม

องคประกอบของการควบคุมภายใน



“สภาพแวดลอมของการควบคุม” หมายถึง ปจจัยตางๆ 

ที่สงผลตอทัศนคติและการตระหนักถึงความจําเปนและ

ความสําคัญของการควบคุมภายในของบุคลากรทุกคน

ในองคกร

เปน“รากฐาน”ขององคประกอบอื่นๆ ของการควบคุม

ภายใน

สภาพแวดลอมของการควบคุม



สภาพแวดลอมการควบคุมภายในที่ดี

• บุคลากรมีความรับผิดชอบและเขาใจอํานาจหนาที่ของตน

• บุคลากรมีความรู ความสามารถ และทักษะที่จําเปนในการ

ปฏิบัติงาน

• บุคลากรยอมรับ และปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติงาน

• บุคลากรมีจริยธรรม และศีลธรรมอันดี



1. สภาพแวดลอมการควบคุม

• ความซื่อสัตยและคุณคาทางจริยธรรม

• ความรูความสามารถ

• ปรัชญาและวิธีปฏิบัติของฝายบริหาร

• โครงสรางองคกร

• การมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

• นโยบายและวิธีปฏิบัติงานทางดานทรัพยากรบุคคล



2. การประเมินความเสี่ยง

• การระบุความเสี่ยง

-  ปจจัยภายใน

-  ปจจัยภายนอก

• การวิเคราะหความเสี่ยง

- โอกาสที่จะเกิด

-  ผลกระทบ

• การบริหารความเสี่ยง

-  ยอมรับ

-  บริหาร

-  กําหนดกิจกรรมการควบคุม



ทราบความเสี่ยงและหาทางลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดทราบความเสี่ยงและหาทางลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ศึกษา ทําความเขาใจ * ความเสี่ยงอะไร

* สงผลกระทบ

    อยางไร

ระบุ * โอกาส

* ผลกระทบ

วิเคราะห/จัดลําดับ * ยอมรับ

* ปองกัน/ควบคุม

* ถายโอน/กระจาย

* หลีกเลี่ยง

บริหาร- โครงสราง
- ระบบงาน
- คน 
- ทรัพยสิน
- งบประมาณ

การประเมินความเสี่ยง  ( Risk  Assessment )
หมายถึง การระบุปจจัยเสี่ยงและวิเคราะหความเสี่ยงอยางเปนระบบ รวมถึงการจัดลําดับ

     ความสําคัญวาเหตุการณใด/เงื่อนไขใดที่จะมีผลกระทบตอการไมบรรลุวัตถุประสงคของ

      หนวยงาน



3.  กิจกรรมเพื่อการควบคุม

หมายถึง  นโยบายและวิธีการตางๆ ที่ฝายบริหารกําหนดใหบุคลากร

ขององคกรปฏิบัติ  เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงและบุคลากรไดมี

การปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมนั้น

-  การอนุมัติ  การสอบทาน

-  การบันทึกรายการ  การกระทบยอด

-  การแบงแยกหนาที่

-  การจัดทําเอกสารหลักฐาน  ฯลฯ



ประเภทของการควบคุมภายใน

1. การควบคุมแบบปองกัน  ( Preventive  Control )

2. การควบคุมแบบคนพบ  ( Detective  Control )

3.   การควบคุมแบบแกไข  (Corrective  Control)

4.   การควบคุมแบบสงเสริม(Directive  Control)



4.  ขอมูลสารสนเทศและการติดตอสื่อสาร

สารสนเทศ  หมายถึง ขอมูลขาวสารทางการเงิน และขอมูลขาวสาร

อื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกร      ทั้งจากภายในหรือ   
ภายนอกองคกร

การสื่อสาร

- มีการสื่อสารขอมูลทั้งจากระดับบนลงลาง   จากระดับลางขึ้นบน
และในระดับเดียวกัน

-  มีการสื่อสารกับแหลงขอมูลภายนอก

-  กําหนดชองทางในการรายงานการกระทําที่ไมเหมาะสม  โดย
ไมตองผานหัวหนางาน



5.  การติดตามและประเมินผล

หมายถึง  กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ

1.  ติดตามระหวางการปฏิบัติงาน

-  การบริหารและการกํากับดูแลการปฏิบัติงานประจําวัน

2.  ประเมินผลเปนรายครั้ง

-  ประเมินการควบคุมดวยตนเอง

-  ประเมินการควบคุมอยางอิสระ

3.  การรายงานจุดออนและขอบกพรอง



การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

ความหมาย:-

การพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของระบบ

การควบคุมภายในที่มีอยูในหนวยงาน

วัตถุประสงค:-

 สามารถปองกันหรือลดความเสี่ยง

 บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค

 ปรับปรุง/แกไขเหมาะสมและทันเวลา



รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานฯ ขอ 6

                              สวนงานยอย
- ปย. 1       รายงานผลการประเมินองคประกอบของ

                การควบคุมภายใน

- ปย. 2       รายงานการประเมินผลและการปรบัปรงุ

                การควบคุมภายใน

                        หนวยรับตรวจ (องคกร)
- ปอ. 1       หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม

                 ภายใน

- ปอ. 2       รายงานผลการประเมินองคประกอบของ

                 การควบคุมภายใน

- ปอ. 3       รายงานแผนการปรับปรงุการควบคุมภายใน

                                                                                       ผูประเมินอิสระ
ผูตรวจสอบภายใน          - ปส.       รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน

การจัดทํารายงานฯ : สวนราชการ

ขอมูลจาก www.oag.go.th



แบบประเมินองคประกอบ

การควบคุมภายใน ปย.1
1

2
จุดออนของ

การควบคุมภายใน

ภาคผนวก  ข

ขั้นตอนการจัดทํารายงานระดับสวนงานยอย

การจัดทํารายงานฯ : สวนราชการ

ปย.2

ภาคผนวก  ก

แบบประเมินเฉพาะดาน  - ดานการบริหาร

- ดานการเงิน – ดานการผลิต – ดานอื่น ๆ



ขั้นตอนการจัดทํารายงานระดับหนวยรับตรวจ

การจัดทํารายงานฯ : สวนราชการ

32ปอ.1

ปย.2
ปย.1

ปย.2
ปย.1

ปส.



สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง

โทร. 0 2127 7000  ตอ  6512

E-mail address  :  IASTD@cgd.go.th


