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บทที่ 4 การตรวจสอบภายใน

อ.จิราพรรณ  พูลศรีเอี่ยม

งานตรวจสอบภายในใหอะไรตอองคกร

เสริมสรางความม่ันใจแกผูบริหารตอการดําเนินงานของสวนงานตางๆ 
ภายในองคกรวา เปนไปอยางมีคุณภาพ คุมคา และมีประสิทธิภาพ ชวยให
องคกรมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง และชวย ผูบริหารใหสามารถรับมือกับ
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม ความเสยงทอาจจะเกดขนไดอยางเหมาะสม 

ความหมาย

การตรวจสอบภายใน คือ การใหความเชื่อมั่น(Assurance)และการให
คําปรึกษา อยางเท่ียงธรรม (Objectivity) และเปนอิสระ  
(Independence) เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุง การดําเนินงานของ
องคกรองคกร
การตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลุเปาหมาย ดวยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง การ
ควบคมุ และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ และเปนระเบียบ
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ความสําคัญและประโยชนของการตรวจสอบภายใน

1. สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) 
และความโปรงใส ในการปฏิบัติงาน 

2. สงเสริมใหเกิดการบันทึกบัญชแีละรายงานตามหนาที่ความ2. สงเสรมใหเกดการบนทกบญชและรายงานตามหนาทความ
รับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ทําใหองคกรได
ขอมูลหรือรายงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบ และเปนพ้ืนฐานของ หลัก
ความโปรงใส (Transparency) และความสามารถตรวจสอบได 
(Audittability)

3. สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
(Efficiency and Effectiveness of Performance)

4. เปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิด
การจัดสรร การใชทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับ
ความสําคัญ เพื่อใหไดผลงานท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอองคกร

5. ใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Warning Signals) ของการประพฤติมิ
ชอบหรือการทจุริตในองคกร ลดโอกาสความรายแรงและความเส่ียงที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิม่โอกาสของความสําเร็จของงาน

ประเภทของการตรวจสอบภายใน

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
2. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing)
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Auditing)4. การตรวจสอบการปฏบตตามขอกาหนด (Compliance Auditing)
5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing)
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)
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การตรวจสอบทางการเงิน (FINANCIAL AUDITING)

เปนการตรวจสอบความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ทาง
การเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแล
ปองกันทรัพยสิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของระบบงานตาง ๆ วามีเพียงพอที่จะมั่นใจไดวาขอมลที่บันทึกในบัญชี ของระบบงานตาง ๆ วามเพยงพอทจะมนใจไดวาขอมูลทบนทกในบญช 
รายงาน ทะเบียน และเอกสารตาง ๆ ถูกตอง และสามารถ สอบทานไดหรือ
เพียงพอที่จะปองกันการร่ัวไหล สูญหาย ของทรัพยสินตาง ๆ ได

การตรวจสอบการดําเนินงาน (PERFORMANCE

AUDITING)

ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มกีารจัดระบบงานให
มั่นใจไดวาการใชทรัพยากรสําหรับแตละกิจกรรมสามารถเพ่ิม
ผลผลิตและลดตนทุน 

ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน ความมประสทธผล (Effectiveness) คอ มการจดระบบงาน 
และวิธีปฏิบัติงาน ซึ่งทําใหผลที่เกิดจากการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายขององคกร

ความคุมคา (Economy) คือ มีการใชจายเงินอยางรอบคอบ 
ระมัดระวัง ซึ่งสงผลใหองคกรสามารถประหยัดตนทุนหรือลดการ
ใชทรัพยากรต่ํากวาที่กําหนดไว โดยยังไดรับผลผลิตตามเปาหมาย

การตรวจสอบการบริหาร (MANAGEMENT

AUDITING) 

เปนการตรวจสอบการบริหารงานดานตาง ๆ ขององคกร วามีระบบการ
บริหารจัดการเก่ียวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล เก่ียวกับ
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงานดาน
ตาง ๆ วาเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจขององคกร รวมทั้งตาง ๆ วาเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกบภารกจขององคกร รวมทง
เปนไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกํากับดูแลที่ดี  (Good 
Governance)  ในเร่ืองความนาเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปน
ธรรม และความโปรงใส
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การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด 
(COMPLIANCE AUDITING)

เปนการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคกรวาเปนไปตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของท่ีกําหนดท้ัง
จากภายนอกและภายในองคกร 

การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (INFORMATION

SYSTEM AUDITING)

การตรวจสอบประเภทนี้อาจจางผูตรวจสอบท่ีมีความเชี่ยวชาญทาง
คอมพิวเตอรโดยตรงมาดําเนินการตรวจสอบ เน่ืองจากเปนงานเทคนิค
เฉพาะ ผูตรวจสอบภายในอาจมีความรู ความชํานาญ ไมเพียงพอ และตอง
ใชเวลานานพอสมควรที่จะเรียนร ซึ่งอาจทําเกิดความเสียหายแกงานของใชเวลานานพอสมควรทจะเรยนรู ซงอาจทาเกดความเสยหายแกงานของ
องคกรได  วัตถุประสงคที่ สําคัญท่ีสุดของการตรวจสอบระบบงาน
สารสนเทศ ก็เพื่อใหทราบถึงความนาเชื่อถือของขอมูลและความปลอดภัย
ของระบบการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร

การตรวจสอบพิเศษ (SPECIAL AUDITING)

การตรวจสอบในกรณีที่ไดรับ มอบหมายจากฝายบริหาร หรือกรณีที่มีการ
ทุจริตหรือการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุ
อันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
เกิดขึ้น ซึ่งผตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจสอบเพื่อคนหาสาเหต เกดขน ซงผูตรวจสอบภายในจะดาเนนการตรวจสอบเพอคนหาสาเหตุ 
ขอเท็จจริง ผลเสียหายหรือผูรับผิดชอบ พรอมทั้งเสนอแนะ มาตรการ
ปองกัน
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การตรวจสอบภายใน VS การสอบบัญชี

See P.4‐19

ปจจัยที่ทําใหการตรวจสอบภายประสบความสําเร็จ

1. คุณสมบัติท่ีดีของผูตรวจสอบภายใน
2. ทัศนคติในการตรวจสอบภายใน
3. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ป ั ี่  ิ ื่4. ปจจัยทีสงเสริมอืน

การบาน

ใหสืบคนจาก website  ของหนวยงานท่ีเก่ียวของวาใน
ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีออกตามรัฐธรรมนูญ หรือมติของ
คณะรัฐมนตรี หรือประกาศ ระบียบ ขอบังคับ ท่ีอาศัยอํานาจ

ํ  ี่ ั ิ  ิตามกฎหมาย กําหนดหนาทีความรับผิดชอบของผูบริหาร
ระดับสูงท้ังในภาครัฐและเอกชน ท่ีตองปฏิบัติเพ่ือใหเกิด
ความโปรงใส การกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง 
การควบคุมภายใน การตรวจสอบอยางไร และมีบทกําหนด
โทษอยางไรบาง


