
บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน
ต่อการควบคุมภายใน

โดย
คุณหญงิจารุวรรณ  เมณฑกา
ผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ
6 พ.ย. 2552
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เนือ้หาการน าเสนอ

1. สาระส าคญัของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิฯ
2. ทีม่าของหนังสือแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุม

ภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
3. มาตรฐานการควบคุมภายใน
4. บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในต่อการควบคุมภายใน
5. ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการปฏิบัติตาม

ระเบียบ
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1.  สาระส าคญัของระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินฯ

ก าหนดให้หน่วยรับตรวจ

1. จัดวางระบบการควบคุมภายใน

2. ประเมนิผลการควบคุมภายใน และรายงานผล
การประเมินอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง
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2. ทีม่าของหนังสือแนวทาง : การจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและการประเมนิผล
การควบคุมภายใน

ปรับปรุงขึน้ใหม่เพือ่แก้ปัญหาในทางปฏิบัติ
ไม่เป็นภาระแก่หน่วยรับตรวจ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในและประเมนิผลการควบคุมภายใน
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• จัดส่งหนังสือรับรองการประเมนิแบบ ปอ.1 ฉบับเดียว

หน่วยรับตรวจ
เก่า ท า ใหม่ ท า

1. ปอ.1 ความเห็นการควบคุมฯ

2. ปอ.2 สรุปผลประเมินองค์ประกอบ

3. ปอ.2-1 ผลประเมินองค์ประกอบ

4. ปอ.3 แผนปรับปรุงการควบคุมฯ

5. ติดตาม ปอ.3 ติดตามแผนปรับปรุง











1. ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมนิ

2. ปอ.2 ผลการประเมินองค์ประกอบ

3. ปอ.3 แผนปรับปรุงการควบคุมฯ







1. ปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบการรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6

การปรับปรุงการปรับลดรูปแบบรายงาน
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1. ปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบการรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6

ส่วนงานย่อย
เก่า ท า ใหม่ ท า

1. ปย.1 รับรองการควบคุมฯ

2. ปย.2 สรุปผลประเมนิองค์ประกอบ

3. ปย.2-1 ผลประเมินองค์ประกอบ

4. ปย.3 แผนปรับปรุงการควบคุมฯ

5. ติดตาม ปย.3 

6. ปม. ประเมนิการควบคุมฯ













1. ปย.1 ผลการประเมินองค์ประกอบฯ

2. ปย.2 การประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุมฯ
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การปรับปรุงการปรับลดรูปแบบรายงาน



1. ปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบการรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6

เจ้าหน้าทีอ่าวุโสและผู้ตรวจสอบภายใน
เก่า ท า ใหม่ ท า

1. ปย.1-ร หนังสือรับรองการควบคุม   
ภายในของเจ้าหน้าท่ีอาวุโส

2. ปส. รายงานผลการสอบทานการ
ประเมนิการควบคุมของผู้
ตรวจสอบภายใน





 1.  -

 2. ปส. รายงานผลการสอบทานการ
ประเมนิการควบคุมของผู้
ตรวจสอบภายใน

-
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การปรับปรุงการปรับลดรูปแบบรายงาน



2.  การรายงานตามระเบยีบฯ ข้อ 5

การปรับปรุงการปรับปรุงขึน้ใหม่เพือ่แก้ปัญหาในทางปฏิบัต ิ(ต่อ)

เก่า ท า ใหม่ ท า

1. ค.1 ความคบืหน้าการจัดวางระบบฯ (องค์กร)

2. ค.2 ความเส่ียงและกจิกรรมควบคุม (ย่อย)

3. ค.3 แผนปรับปรุงการควบคุม (ย่อย)

4. ค.4 แผนปรับปรุงการควบคุม (องค์กร)









1. หนังสือรับรองการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน
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3. มาตรฐานการควบคุมภายใน (ต่อ) 

หมายถึง กระบวนการทีผู้่ก ากบัดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ทุกระดบัของหน่วยรับตรวจก าหนดให้มขีึน้  เพือ่ให้มคีวาม
มัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค์

ความหมาย
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3. มาตรฐานการควบคุมภายใน (ต่อ)

1. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน

2. ความเช่ือถือได้ของรายงานการเงิน
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่

เกีย่วข้อง

3 วัตถุประสงค์
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แนวคดิ การควบคมุภายใน

เป็นกระบวนการทีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัตงิาน
ตามปกติ

เกดิขึน้ได้โดยบุคลากรทุกระดบัขององค์กร

ให้ความเช่ือมั่นในระดบัสมเหตุสมผล  เพือ่บรรลตุาม
วตัถุประสงค์ 3 ประการของการควบคุม

3. มาตรฐานการควบคุมภายใน (ต่อ) 
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3. มาตรฐานการควบคุมภายใน (ต่อ)

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
2. การประเมนิความเส่ียง
3. กจิกรรมการควบคุม
4. สารสนเทศและการส่ือสาร
5. การติดตามประเมินผล

 5 องค์ประกอบการของควบคมุภายใน
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สภาพแวดล้อมของการควบคุม

การประเมิน
ความเส่ียง

กจิกรรม
การควบคุม

สารสนเทศ
และ

การส่ือสาร

การติดตาม
ประเมินผล

3.  มาตรฐานการควบคุมภายใน (ต่อ) 
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ปัจจยัต่างๆ ทีส่่งเสริมองค์ประกอบการควบคุมภายในอืน่
ให้มีประสิทธิผล

เป็นเร่ืองการสร้างความตระหนัก เน้นทีจ่ติส านึก และ
คุณภาพของคน เช่น

ความซ่ือสัตย์และจริยธรรมในทุกระดับขององค์กร
การพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคลากร
ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร
โครงสร้างองค์กร

สภาพแวดล้อมของการควบคุม
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เพือ่ทราบความเส่ียงในการด าเนินงาน มีความเส่ียงอะไร 
อยู่ในเร่ืองใด  ขั้นตอนใดของการปฏบิัตงิาน

ระดบัความส าคญัและโอกาสที่เกดิ

ขั้นตอนการประเมินความเส่ียง
ระบุปัจจัยเส่ียง
วเิคราะห์ความเส่ียง
การจัดการความเส่ียง

การประเมินความเส่ียง
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วธีิการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารก าหนด หรือออกแบบ และ
น ามาใช้ในการปฏิบัตงิาน

เพือ่ป้องกนัหรือลดความเส่ียง

ตวัอย่างกจิกรรมการควบคุม
การก าหนดนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบัตงิาน
การแบ่งแยกหน้าที่
การอนุมัติ
การดูแลป้องกนัทรัพย์สิน

กจิกรรมการควบคุม
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ลกัษณะสารสนเทศที่ด ีที่องค์กรควรจดัให้มี
เหมาะสมกบัการใช้
ถูกต้อง สมบูรณ์
เป็นปัจจุบัน
ทันเวลา
เหมาะสมในการเข้าถึง

การจดัให้มีระบบการส่ือสารสองทาง เพือ่ให้เกดิความเข้าใจ
และความสัมพนัธ์ทีด่ภีายในองค์กร

สารสนเทศและการส่ือสาร
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วตัถุประสงค์/ความจ าเป็นในการประเมนิผล
ระบบการควบคุมทีม่อียู่ เพยีงพอ สามารถป้องกนัหรือ
ลดความเส่ียงหรือไม่
การปฏิบัติตามระบบ ได้ผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ 
เป้าหมายหรือไม่
เพือ่ให้มกีารแก้ไขหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน
อย่างเหมาะสม ทนัเวลา และสอดคล้องกบัสถานการณ์

การติดตามประเมนิผล
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การตดิตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน

การประเมินผลเป็นรายคร้ัง

1. การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

2. การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอสิระ

การรายงานผลการประเมนิและการส่ังการแก้ไข

การตดิตามประเมนิผล (ต่อ)
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4. บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน
ต่อการควบคุมภายใน

ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ และวธีิปฏิบัติ
เกีย่วกบัการควบคุมภายในขององค์กร
ด ารงไว้ซ่ึงความเป็นอสิระ มคีวามเป็นกลางและเทีย่งธรรม
ปฏิบัตงิานด้วยความรู้ ความสามารถ ระมดัระวงัในวชิาชีพ
และความรับผดิชอบ
ให้ค าแนะน าวธีิการประเมนิการควบคุมภายในแก่ผู้ทีเ่กีย่วข้อง
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4. บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน
ต่อการควบคุมภายใน

รายงานและให้ข้อเสนอแนะผู้บริหารเกีย่วกบัการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพือ่ป้องกนัหรือลดความเส่ียง
ศึกษา ค้นคว้า วธีิการควบคุมใหม่ๆ เพือ่น าเสนอฝ่ายบริหาร
พจิารณาใช้ลดจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือป้องกนัความ
เส่ียง
ตดิตามผลการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตาม
แผนปฏิบัตงิานทีไ่ด้รับอนุมัตจิากฝ่ายบริหาร
ประสานงานกบัผู้ตรวจสอบภายนอกเกีย่วกบัผลการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในขององค์กร             21



ท่านคะ การควบคุมไม่ได้เน้น
เฉพาะงานด้านบญัชีนะคะ ต้องทุก
งานค่ะ เมื่อเกดิข้อผดิพลาดหรือการ
ทุจริตจะกล่าวโทษนักบญัชีหรือผู้

ตรวจสอบไม่ได้นะคะ

ได้รายงานผลการประเมิน
การควบคุมหลายคร้ัง แต่
ท่านไม่ส่ังการแก้ไขท าไมผดิพลาด

มากอย่างนี้
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5.  ความรับผดิชอบของผู้ตรวจสอบภายใน
ต่อการปฏิบัติตามระเบียบฯ

ประเมินความเพยีงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายใน งานในความรับผดิชอบของฝ่ายตรวจสอบภายในเอง (CSA)
สอบทานการประเมินการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมิน
ขององค์กร
สรุปความเห็นและจดัท ารายงาน เสนอหัวหน้าหน่วยงานว่าระบบ
การควบคุมภายในมีความเพยีงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่
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5.  ความรับผดิชอบของผู้ตรวจสอบภายใน
ต่อการปฏิบัติตามระเบียบฯ

เสนอแนะการแก้ไขหรือปรับปรุงการควบคุมภายในจากผล
การประเมินแก่ผู้บริหาร
ขอบเขตและวธีิการสอบทานอยู่ในดุลยพนิิจของผู้
ตรวจสอบภายใน
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ช่ือรายงาน จัดท า จัดส่ง
หน่วยรับตรวจ
1. ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน
2. ปอ.2 ผลการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมฯ
3. ปอ.3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ส่วนงานย่อย
1. ปย.1 ผลการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมฯ
2. ปย.2 การประเมนิผลและการปรับปรุงการควบคุมฯ
ผู้ตรวจสอบภายใน
1.  ผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมฯ ของผู้ตรวจสอบภายใน















-
-

-

-

-

สรุปรายงานทีห่น่วยรับตรวจจัดท าและ
จัดส่ง สตง. ตามระเบียบข้อ 6
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