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บทที่ 4 การตรวจสอบภายใน

อ.จิราพรรณ พูลศรีเอี่ยม

งานตรวจสอบภายในใหอะไรตอองคกร
เสริมสรางความมั่นใจแกผูบริหารตอการดําเนินงานของสวนงานตางๆ
ภายในองคกรวา เปนไปอยางมีคุณภาพ คุมคา และมีประสิทธิภาพ ชวยให
องคกรมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และชวย ผูบริหารใหสามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
ความเสยงทอาจจะเกดขนไดอยางเหมาะสม

ความหมาย
| การตรวจสอบภายใน คือ การใหความเชื่อมั่น(Assurance)และการให

คําปรึกษา อยางเที่ยงธรรม (Objectivity) และเปนอิสระ
(Independence) เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุง การดําเนินงานของ
องคกร
องคกร
| การตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลุเปาหมาย ดวยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ และเปนระเบียบ
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ความสําคัญและประโยชนของการตรวจสอบภายใน
1. สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance)
และความโปรงใส ในการปฏิบัติงาน
2. สงเสรมใหเกดการบนทกบญชและรายงานตามหนาทความ
สงเสริมใหเกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหนาที่ความ
รับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ทําใหองคกรได
ขอมูลหรือรายงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบ และเปนพื้นฐานของ หลัก
ความโปรงใส (Transparency) และความสามารถตรวจสอบได
(Audittability)

3. สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
(Efficiency and Effectiveness of Performance)
4. เปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิด
การจัดสรร การใชทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับ
ความสําคัญ เพื่อใหไดผลงานที่เปนประโยชนสูงสุดตอองคกร
5. ใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Warning Signals) ของการประพฤติมิ
ชอบหรือการทุจริตในองคกร ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิม่ โอกาสของความสําเร็จของงาน

ประเภทของการตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
2. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing)
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
4. การตรวจสอบการปฏบตตามขอกาหนด
การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Auditing)
5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing)
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)
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การตรวจสอบทางการเงิน (FINANCIAL AUDITING)
เปนการตรวจสอบความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ทาง
การเงิ น การบั ญ ชี แ ละรายงานทางการเงิ น โดยครอบคลุ ม ถึ ง การดู แ ล
ปองกันทรัพยสิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของระบบงานตาง ๆ วามเพยงพอทจะมนใจไดวาขอมู
ของระบบงานตาง
วามีเพียงพอที่จะมั่นใจไดวาขอมลที
ลทบนทกในบญช
่บันทึกในบัญชี
รายงาน ทะเบียน และเอกสารตาง ๆ ถูกตอง และสามารถ สอบทานไดหรือ
เพียงพอที่จะปองกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพยสินตาง ๆ ได

การตรวจสอบการดําเนินงาน (PERFORMANCE
AUDITING)
|ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให
มั่นใจไดวาการใชทรัพยากรสําหรับแตละกิจกรรมสามารถเพิ่ม
ผลผลิตและลดตนทุน
|ความมประสทธผล
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คอ
คือ มการจดระบบงาน
มีการจัดระบบงาน
และวิธีปฏิบัติงาน ซึ่งทําใหผลที่เกิดจากการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายขององคกร
|ความคุม
 คา (Economy) คือ มีการใชจายเงินอยางรอบคอบ
ระมัดระวัง ซึ่งสงผลใหองคกรสามารถประหยัดตนทุนหรือลดการ
ใชทรัพยากรต่ํากวาที่กาํ หนดไว โดยยังไดรับผลผลิตตามเปาหมาย

การตรวจสอบการบริหาร (MANAGEMENT
AUDITING)
เปนการตรวจสอบการบริหารงานดา นตาง ๆ ขององค กร วามีระบบการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล เกี่ยวกับ
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงานดาน
ตาง ๆ ววาเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกบภารกจขององคกร
ตาง
าเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจขององคกร รวมทั
รวมทง้ง
เป น ไปตามหลั ก การบริ ห ารงานและหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี (Good
Governance) ในเรื่องความนาเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปน
ธรรม และความโปรงใส

3

16/8/2011

การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด
(COMPLIANCE AUDITING)
เปนการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคกรวาเปนไปตามนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของที่กําหนดทั้ง
จากภายนอกและภายในองคกร

การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (INFORMATION
SYSTEM AUDITING)
การตรวจสอบประเภทนี้ อ าจจ า งผู ต รวจสอบที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญทาง
คอมพิวเตอรโ ดยตรงมาดําเนินการตรวจสอบ เนื่องจากเปนงานเทคนิค
เฉพาะ ผูตรวจสอบภายในอาจมีความรู ความชํานาญ ไมเพียงพอ และตอง
ใชเวลานานพอสมควรที่จะเรียนร ซงอาจทาเกดความเสยหายแกงานของ
ใชเวลานานพอสมควรทจะเรยนรู
ซึ่งอาจทําเกิดความเสียหายแกงานของ
องค ก รได วั ต ถุ ป ระสงค ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของการตรวจสอบระบบงาน
สารสนเทศ ก็เพื่อใหทราบถึงความนาเชื่อถือของขอมูลและความปลอดภัย
ของระบบการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร

การตรวจสอบพิเศษ (SPECIAL AUDITING)
การตรวจสอบในกรณีที่ไดรับ มอบหมายจากฝายบริหาร หรือกรณีที่มีการ
ทุจริตหรือการกระทําที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุ
อันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
เกิดขึ้น ซงผู
เกดขน
ซึ่งผตรวจสอบภายในจะดํ
รวจสอบภายในจะดาเนนการตรวจสอบเพอคนหาสาเหตุ
าเนินการตรวจสอบเพื่อคนหาสาเหต
ขอ เท็จจริง ผลเสียหายหรือผูรับผิด ชอบ พรอมทั้งเสนอแนะ มาตรการ
ปองกัน
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การตรวจสอบภายใน VS การสอบบัญชี
See P.4‐19

ปจจัยที่ทําใหการตรวจสอบภายประสบความสําเร็จ
1. คุณสมบัติที่ดีของผูตรวจสอบภายใน
2. ทัศนคติในการตรวจสอบภายใน
3. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
4. ปจจัยั ทีส่ี งเสริมิ อืน
่ื

การบาน
ใหสืบคนจาก website ของหนวยงานที่เกี่ยวของวาใน
ประเทศไทยมีกฎหมายที่ออกตามรัฐธรรมนูญ หรือมติของ
คณะรัฐมนตรี หรือประกาศ ระบียบ ขอบังคับ ที่อาศัยอํานาจ
ตามกฎหมาย กํําหนดหนาที่ีความรัับผิิดชอบของผูบริิหาร
ระดั บสู ง ทั้ ง ในภาครั ฐ และเอกชน ที่ ต อ งปฏิ บัติ เ พื่ อ ให เ กิ ด
ความโปรงใส การกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การตรวจสอบอยางไร และมีบทกําหนด
โทษอยางไรบาง
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