สาระสาคัญขององค์ความรู้
สำนักตรวจสอบภำยใน ได้เชิญ นำยไพศำล เรืองวิวัฒนโรจน์ ผู้อำนวยกำรสำนักตรวจสอบกำร
ดำเนินงำนที่ ๒ สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน บรรยำยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง กำรควบคุมภำยใน และ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ของกระบวนกำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบประจำปี
และแผนระยะยำว และ กระบวนงำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ ตำมแบบรำยงำนที่วิทยำกรกำหนด ซึ่งสรุป
สำระสำคัญได้ ดังนี้
๑. การควบคุมภายใน คือ กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่บุคลำกรทุกระดับจัดให้มีขึ้น เพื่อให้เกิดควำม
มั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผล (ข้อพึงระวังในกำรสมเหตุสมผล คือ กำรสมรู้ร่วมคิด กำรผิดพลำดในกำรใช้ดุลยพินิจ
และควำมคุ้มค่ำในกำรใช้ทรัพยำกร) ว่ำกำรดำเนินงำนขององค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนที่ ๑
Operations (O) คือ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำรดำเนินงำน รวมถึงกำรดูแลทรัพย์สิน กำรป้องกันควำม
ผิดพลำด และทุจริต ด้ำนที่ ๒ Financial (F) คือ ควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึง
รำยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องขององค์กร และด้ำนที่ ๓ Compliance (C) คือ กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ
มติคณะรัฐมนตรี (กำหนดขึ้นเองจำกภำยใน และภำยนอก) ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ
สำนักตรวจสอบภำยในเป็นหลัก
๒. การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนกำรที่บุคลำกรทุกระดับจัดให้มีขึ้นในกำรกำหนดกลยุทธ์
และกำรปฏิบัติงำนทั่วทั้งองค์กร เพื่อระบุเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นและมีผลกระทบสำคัญต่อองค์กร และเพื่อให้
กำรบริหำรควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำองค์กรจะบรรลุ
วัตถุประสงค์
ความแตกต่างของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
เรื่อง
วัตถุประสงค์

องค์ประกอบ

การควบคุมภายใน
มี ๓ ด้าน คือ
๑) กำรดำเนินงำน
๒) กำรรำยงำน และ
๓) กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ

การบริหารความเสี่ยง
มี ๔ ด้าน คือ
๑) กลยุทธ์
2) กำรดำเนินงำน
๓) กำรรำยงำน
๔) กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ

มี ๕ องค์ประกอบ คือ
๑) สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม
๒) กำรประเมินควำมเสี่ยง
๓) กิจกรรมกำรควบคุม
๔) สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
๕) กำรติดตำมประเมินผล

มี ๘ องค์ประกอบ คือ
๑) สภำพแวดล้อมภำยใน
๒) กำรกำหนดวัตถุประสงค์
๓) กำรระบุเหตุกำรณ์
๔) กำรประเมินควำมเสี่ยง
๕) กำรตอบสนอง ควำมเสี่ยง
๖) กิจกรรมกำรควบคุม
๗) สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
๘) กำรติดตำมประเมินผล

3. มาตรฐานการควบคุมภายใน ประกอบด้วย
3.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) มำตรฐำนกำรควบคุม คือ
ทุกคนในองค์กรต้องร่วมกันสร้ำงบรรยำกำศของ กำรควบคุม เพื่อให้เกิดทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในกำร
ปฏิบัติงำน ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวกับสภำพแวดล้อม เช่น ปรัชญำรูปแบบกำรทำงำนผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ยุติธรรม
ควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถของบุคลำกร โครงสร้ำงองค์กร กำรมอบอำนำจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
นโยบำยกำรบริหำรบุคลำกร เป็นต้น
ตัวอย่างแนวการคิด : ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญกับทุกงำน ทุกเรื่อง หรือทุกด้ำนหรือไม่
ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์โดยที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในองค์กรหรือไม่ เช่น กรมกำรขนส่งทำงบก โดยนำระบบ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรต่อทะเบียนรถยนต์ จำก ๓ – ๔ ชั่วโมง เหลือ ๓ นำที ปัจจุบันพัฒนำ ให้มีกำรต่อทะเบียนทำง
ไปรษณีย์ ผ่ำน 7 - ELEVE หรือกรมสรรพำกร นำระบบยื่นภำษีทำงอินเตอร์เน็ต ได้คืนภำษีภำยใน ๓ วัน เป็นต้น
และผู้บริหำรมองถึงกำรปฏิบัติงำนที่อำจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ ถ้ำคิดว่ำมีโอกำสต้องกำหนดเป็นข้อห้ำมไว้
3.๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มำตรฐำนกำรควบคุม คือ ฝ่ำยบริหำร
ต้องประเมินควำมเสี่ยงทั้งจำกปัจจัยภำยในและภำยนอก ที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวกับกำรประเมินควำมเสี่ยง ได้แก่
(1) การระบุปัจจัยเสี่ยง ทั้งจำกภำยในและภำยนอก โดยกำหนดมำจำก
- วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องกำรทำให้สำเร็จ
- ปัจจัยเสี่ยง (สิ่งที่ทำให้ไม่เป็นไปตำมที่ต้องกำร)
- วิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
(2) วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ พิจำรณำจำก ๒ มิติ
- ผลกระทบ (Impact) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยง
- โอกำสที่จะเกิด (Probability) โอกำสควำมเป็นไปได้ที่ควำมเสี่ยงจะเกิดขึ้น
(3) จัดการความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมที่ใช้ในกำรควบคุมควำมเสี่ยง เช่น ป้องกัน
ส่งเสริม ค้น พบ แก้ไข โดยพิจ ำรณำว่ำดำเนินกำรแล้ว ประโยชน์ที่ได้ รับคุ้มกับต้นทุนหรือไม่ ถ้ำไม่คุ้มให้ใช้
บริหำรควำมเสี่ยง ถ้ำคุ้มให้นำไปกำหนดระบบกำรควบคุม
ตัวอย่างแนวการคิด : งบประมำณหรือจำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอไม่ใช่ควำมเสี่ยง แต่
เป็นปัจจัยนำเข้ำ (Input) เนื่องจำกหน่วยงำนเป็นผู้กำหนดแผนงำนภำยใต้งบประมำณและบุคลำกรที่มีตั้งแต่ต้น
ควำมเสี่ยงจะอยู่ระหว่ำงขั้นตอนกระบวนกำรทำงำน (Process) ดังนั้น ในกำรประเมินควำมเสี่ยงจึงควรให้
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเป็นผู้ประเมินควำมเสี่ยงเอง เพรำะจะทรำบปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ดีที่สุด
3.3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) มำตรฐำนกำรควบคุม คือ ฝ่ำยบริหำรต้อง
จัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันหรือลดควำมเสียหำย ควำมผิดพลำด
และให้สำมำรถบรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน เบื้องต้นต้องแบ่งแยกหน้ำที่งำนภำยใน
หน่วยงำนอย่ำงเหมำะสม ไม่มอบหมำยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้ำที่เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำนที่สำคัญ หรือ
งำนที่เสี่ยงต่อควำมเสียหำยตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ถ้ำมีควำมจำเป็นต้องกำหนดกิจกรรมกำรควบคุมอื่นที่เหมำะสม
ทดแทน โดยต้องมีกำรตรวจสอบเป็นระยะ และเพิ่มกำรสอบทำนอย่ำงละเอียด ตัวอย่ำงกิจกรรมกำรควบคุม
เช่น กำรอนุมัติ กำรสอบทำน กำรกระทบยอด กำรดูแลป้องกันทรัพย์สิน กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำร
ควบคุมระบบสำรสนเทศ กำรจัดทำเอกสำรหลักฐำน กำรบันทึกรำยกำรและเหตุกำรณ์อย่ำงถูกต้อง ทันเวลำ

3.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) มำตรฐำนกำร
ควบคุม คือ จัดให้มีสำรสนเทศอย่ำงพอเพียง และมีกำรสื่อสำรให้ฝ่ำยบริหำรและบุคคลจำกภำยในและ
ภำยนอก ในรูปแบบที่เหมำะสม ทันเวลำ
ตัวอย่างแนวการคิด : กรณีอุบัติเหตุของธนำคำรไทยพำณิชย์ในปี พ.ศ. 2559 ที่มีระบบ
ควบคุมไฟไหม้ด้วยระบบไฮโดรเจน แต่ไม่มีกำรสื่อสำรให้ผู้ควบคุมอำคำรบริษัทใหม่หรือช่ำงที่เข้ำไปซ่อมระบบไฟฟ้ำทรำบ
3.๕ การติดตามประเมินผล (Monitoring) มำตรฐำนกำรควบคุม คือ จัดให้มีกำรติดตำม
ประเมินผล (Monitoring) โดยกำรติดตำมผลระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน (Ongoing Monitoring) และกำร
ประเมินผลเป็นรำยครั้ง (Separate Evaluation) อย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมออย่ำงน้อยปีละครั้ง เพื่อดูว่ำระบบ
กำรควบคุมภำยในที่วำงไว้มีควำมเพียงพอ เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไป
4. การจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544
ข้อ 6 กำหนดให้หน่วยงำนต้องรำยงำนผลกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล
และคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ โดยมี
ขั้นตอนตำมแผนภำพที่ 1

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ระดับส่วนงานย่อย

ระดับหน่วยรับตรวจ

ผู้ตรวจสอบภายใน

ปย. 1

ปอ. 1

ปส.

ปย. 2

ปอ. 2
ปอ. 3

ส่ง สตง.

4.1 การจัดทาแบบ ปย.1 / ปอ.2 ให้ระบุรายละเอียดในแบบ ดังนี้
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1. สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม
คัดลอกจาก สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติของแต่ละ
องค์ประกอบ ในแบบประเมินองค์ประกอบของการ
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง
ควบคุมภายใน
3. กิจกรรมกำรควบคุม
4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
5. กำรติดตำมประเมินผล
ผลการประเมินโดยรวม โดยระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุง (ถ้ามี)
4.2 การจัดทาแบบ ปย.2 ให้ใช้แบบประเมินการควบคุมภายใน และนามาผลประเมินที่ได้
ระบุในช่องที่ระเบียบฯ คตง. กาหนด ดังรายละเอียดแนบ สรุปดังนี้
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

ความเสี่ยงและ
ปัจจัยเสี่ยง

(1)

(2)

ระบุขั้นตอนทั้งหมด
ของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และ
วัตถุประสงค์
ของแต่ละขั้นตอน

ระบุความเสี่ยง
ที่จะทาให้การ
ปฏิบัติงานไม่
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
ของแต่ละ
ขั้นตอนการ
ระบุปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)ที่ทา
ให้เกิดแต่ละ
ความเสี่ยง ทั้ง
ปัจจัยภายใน
และภายนอก

วัตถุประ สงค์
ของการ
ควบคุม

ระดับ
ความเสี่ยง

การควบคุม
ที่มีอยู่

ประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

วัตถุประสงค์
ของการควบคุม
ในแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
O= การ
ดาเนินงาน
F= การเงิน
C= กฎ ระเบียบ

ระบุสูง
ปานกลาง
หรือต่า ใน
แต่ละปัจจัย
เสี่ยง
(2)โดย
พิจารณา
จากโอกาส
เกิดความ
เสี่ยง และ
ผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น

ระบุวิธีการ
ปฏิบัติงาน
(ควบคุมเพื่อ
ป้องกัน/ลด
ความเสี่ยง)
ทั้งหมด ซึ่ง
กาหนดไว้เป็น
กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับให้ถือ
ปฏิบัติ
(2)*(5)

ระบุปัจจัย
เสี่ยงที่ยงั ทา
ให้เกิดความ
เสี่ยง ซึ่งได้
มาจากผล
การประเมิน
(6)

ระบุแนวทางใน
การปรับปรุง
การควบคุม
ภายใน เพื่อ
ป้องกัน/ลด ใน
แต่ละปัจจัย
เสี่ยง(7)

(O,F,C)

-เพียงพอ
(5)VS(2)
-เป็นทางการ
(5)
-ปฏิบัติตาม
(5)
-คุ้มค่า
(5)VS(2)
-บรรลุ
วัตถุประสงค์
(1)

4.3 การจัดทาแบบ ปอ.3
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงาน
และ
วัตถุประสงค์
ของการควบคุม
(1)

การควบคุม
ที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน

การปรับปรุงการ
ควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิด ชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

คอลัมน์ (1),(2),(4),(5),(6) สรุปจากแบบ ปย.2 เฉพาะโครงการ/งาน/กิจกรรม/ด้าน ที่มีการปรับปรุงการควบคุม
คอลัมน์ (3) ระบุงวด/เวลาที่ประเมินและพบจุดอ่อนในคอลัมน์ (2)

5. กำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ของสำนักตรวจสอบภำยใน โดยแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติจัดทำ
แบบประเมินในกระบวนกำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบประจำปี และแผนระยะยำว กับ กระบวนกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบ ตำมแบบฟอร์มที่วิทยำกรกำหนด และให้ระบุข้อมูลในแต่ละช่อง ดังนี้
ชื่อหน่วยงาน.......................................................................................
แบบประเมินการควบคุมภายใน โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงาน...........................................................
สาหรับงวดตั้งแต่วันที่.........เดือน..................พ.ศ...............ถึง วันที่..........เดือน...................พ.ศ...............
กระบวนการ
ความเสี่ยงและปัจจัย การควบคุมทีม่ ีอยู่
ปฏิบัติงานโครงการ/
เสี่ยง
กิจกรรม/ด้านของ
งาน และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
(1)
(2)
(5)
1. ขั้นตอน............
1. ควำมเสีย่ ง
กิจกรรมควบคุม
1) เพื่อ..............
1) ปัจจัยเสี่ยง
1..............................
2) เพื่อ.............. ภำยใน..............
2..............................
2) ปัจจัยเสี่ยง
ภำยนอก.............

การประเมินผลการ
ควบคุมและความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการ
ควบคุม

(6)+(7)
(8)
ไม่เพียงพอ
ปรับปรุง
ไม่เป็นทำงกำร
1..............................
ไม่ปฏิบตั ิตำมระเบียบฯ 2..............................
ไม่คุ้มค่ำ
ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
เพรำะ.....................

6. ประเด็นสาคัญที่วิทยากรให้ข้อเสนอแนะในการจัดทารายงานการควบคุมภายในของกระบวนงาน
ดังกล่าวข้างต้น เป็นดังนี้
6.1 ประเด็นการจัดทารายงานควบคุมภายในของกระบวนการจัดทาแผนการตรวจสอบ
ประจาปี และแผนระยะยาว
1) ต้องจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนไว้ให้ชัดเจน เพื่อจะได้นำมำอ้ำงอิงและสอบทำนได้ว่ำ
ดำเนินกำรเป็นไปตำมคู่มือกำหนดหรือไม่
2) กำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนควรกำหนดวิธีกำรในเรื่องดังต่อไปนี้ไว้ให้ชัดเจน
- ขั้นตอนกำรกำหนดเกณฑ์ควำมเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงและกำรจัดลำดับ
- ขั้นตอนกำรคัดเลือกโครงกำร
3) ควำมเสี่ยงในกำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบประจำปี ที่อำจเกิดขึ้น เช่น ข้อมูลเงิน
งบประมำณที่ใช้ในกำรตรวจสอบผิดพลำด เนื่องจำกอัตรำค่ำใช้จ่ำยที่กรมบัญชีกลำงกำหนดเปลี่ยนแปลง และ
ควำมเสี่ยงในกำรพิจำรณำเกณฑ์ปัจจัยเสี่ยง เป็นตัน
4) วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนในกำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบ โดยส่วนใหญ่ให้มุ่ง
ประเด็นควำมถูกต้อง ครบถ้วน เท่ำนั้น
6.2 ประเด็นการจัดทารายงานควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานและรายงานผล
การตรวจสอบ
1) ต้องจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนไว้ให้ชัดเจน เพื่อจะได้นำมำอ้ำงอิงและสอบทำนได้ว่ำ
ดำเนินกำรเป็นไปตำมคู่มือกำหนดหรือไม่
2) กำรกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ นั้นให้รวมหลำยขั้นตอนไว้ด้วยกันได้ ถ้ำมี
วัตถุประสงค์เหมือนกัน
7. ประเด็นถาม-ตอบ
กรณีคาถาม
คาตอบ
1) กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ ท่ำนวิทยำกรเห็นว่ำยังมี
โดยปกติระบบเทคโนโลยีจะมีกำรเขียนโปรแกรม
จุ ด อ่ อ นที่ ท ำให้ เ กิ ด กำรทุ จ ริ ต ได้ หรื อ แน่ ใ จว่ ำ มี ร ะบบ ควบคุม คือ General control ในทุกขั้นตอนอยู่แล้ว
ควบคุมภำยในดีเพียงพอ หรือไม่
ตั้งแต่ Input Process Output แต่ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จะเกิดจำกผู้ปฏิบัติที่ทุจริตเป็นส่วนใหญ่
ตัว อย่ำง : ธนำคำรมีระบบกำรควบคุมโดยใช้
password แต่คนเขียนโปรแกรมเป็นผู้ทุจริตเอง โดย
กำหนดให้ระบบสำมำรถโอนเศษสตำงค์จำกดอกเบี้ยของ
ลูกค้ำเข้ำบัญชีผู้เขียนโปรแกรม ส่งผลให้ธนำคำรเกิด
ควำมสูญเสีย เป็นต้น

กรณีคาถาม
2) ระหว่ำงปี พ.ศ. 25๔๖ – 25๔๗ โรงพิมพ์ธนบัตร
ของธนำคำรแห่งประเทศไทย มีกำรตรวจพบกำรยักยอก
เงินออกจำกโรงพิมพ์ ซึ่งโรงพิมพ์ฯ ได้จัดวำงระบบกำร
ควบคุมภำยใน เช่น ๑) ห้ำมให้เจ้ำหน้ำที่ ถือสิ่งของเข้ำไป
๒) ติดกล้องวงจรปิดไว้ด้ำนในโรงพิมพ์ และ ๓) มีระบบ
คอมพิวเตอร์ตรวจนับจำนวนและมูลค่ำธนบัตร เป็นต้น
ถำมว่ำ ระบบควบคุมภำยในที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่
3) กำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในโดยใช้
แบบสอบถำมภำคผนวก ก จะมั่นใจได้อย่ำงไรว่ำ ระบบ
ควบคุม ภำยในของหน่ว ยรั บตรวจมีควำมเพียงพอและ
เหมำะสม

4) เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ ำยบริ ห ำรงำนทั่ว ไป ของหน่ว ยงำน
ตรวจสอบภำยใน สำมำรถแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น คณะท ำงำน
ประเมินผลกำรควบคุมภำยในขององค์กรได้หรือไม่
5) ปัจจุบัน สำนักพัฒนำระบบบริหำร ได้กำหนดให้
ผู้ตรวจสอบภำยใน ให้คะแนนควำมถูกต้องครบถ้วน จำก
กำรสอบทำนแบบรำยงำนประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
ของหน่วยงำนย่อย (ปย.1 ปย.2
ติดตำม ปย.2
ภำคผนวก ก) เพื่อรวมคะแนนดังกล่ำวไปเป็นตัวชี้วัดของ
หน่วยงำน ในฐำนะผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถให้คะแนน
หน่วยงำนกรณีดังกล่ำวได้หรือไม่

คาตอบ
ไม่เพียงพอ เนื่องจำก มีกำรยักยอกเงินออกมำจำก
โรงพิมพ์ฯ ทำให้ต้องกำหนดมำตรกำรป้องกันเพิ่มเติม
เช่น กำรตรวจ ค้นตัวก่อนและหลังกำรเข้ำและออก
เป็นต้น

ต้องตรวจสอบควำมมีอยู่จริงของระบบกำรควบคุม
ภำยในตำมที่หน่วยรับตรวจได้ระบุไว้ ให้ผู้ตรวจสอบขอดู
เอกสำรรำยงำน พร้อมทั้งตรวจสอบว่ำ มีกำรดำเนินกำร
จริงหรือไม่ และหำกตรวจแล้วพบว่ำ ไม่ได้ดำเนินกำร
ให้พิจำรณำว่ำหัวข้อนั้น มีควำมสำคัญในระดับใด และ
หำกพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำมีควำมสำคัญมำก ให้หน่วย
รั บ ตรวจ วำงระบบกำรควบคุ ม ภำยในเพิ่ ม เติ ม ให้
เหมำะสมมำกขึ้น เป็นต้น
ไม่ได้ เพรำะเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป นั้น ทำ
หน้ำที่เป็นตัวแทนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่งจะ
ขำดควำมเป็นอิส ระของผู้ ตรวจสอบภำยใน ในกำรให้
ข้อเสนอแนะ
ไม่ได้ เพรำะเป็นกำรใช้ดุล ยพินิจของผู้ ตรวจสอบ
ภำยใน โอกำสในกำรเกิด ผลประโยชน์ ทับซ้อน ควำม
อคติ ลำเอียง ควำมไม่โปร่งใส อำจเกิดขึ้นได้ วิทยำกรจึง
มีควำมเห็นว่ำ สำนักพัฒนำระบบบริหำร ควรเป็นผู้ให้
คะแนนตัว ชี้ วัด จำกผลกำรสอบทำนของผู้ ตรวจสอบ
ภำยในแทน

