
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
การตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร

การบริหารความเสีย่ง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 
กลไกหรือภาระทางการบรหิาร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
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• เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน และ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางการบริหารได้อย่างแท้จริง

• เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของ
การจัดท าแผนการตรวจสอบบนฐานความเสี่ยง

• เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นต่าง ๆ 
ระหว่างผู้อบรมและวิทยากร

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
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หลักสูตร

การบริหารความเสีย่ง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
กลไกหรือภาระทางการบริหาร เช้า

บ่าย การวางแผนตรวจสอบอย่างไรจึงจะน าไปสู่การสร้างมูลคา่เพิ่มให้กับองคก์ร



ความส าคัญ
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 ทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ให้ส าเร็จลลุ่วงตามเป้าหมาย

 ทุกคนต้องปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ

 ทุกคนต้องค านึงถึงผลประทบต่อประชาชน

ความส าคัญ 

ท ำอย่ำงไรจึง
จะท ำได้อย่ำงดีที่สุด



ความหมายและความสัมพันธ์
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ความเส่ียง

การควบคุม
ภายใน

การตรวจสอบ
ภายใน

ความหมาย
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หลักสูตร

ข้อใดคือความหมายของความเสี่ยง

ก. เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลท าให้เกิดความเสียหายต่อ
องค์กร เช่น ทรัพย์สิน การเงิน ชื่อเสียง  

ข. เหตุการณ์ที่พบในทกุ ๆ วันและมีผลท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อองค์กร เช่น ทรัพย์สิน การเงิน ชื่อเสียง 

ค.   เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและอาจมีผลดีต่อองค์กร เช่น 
มีผลตอบแทนสูงขึ้น ประชาชนพงึพอใจมากขึน้

ค าถามข้อที่ 1

ความเส่ียง
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โอกาสที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นและสง่ผลกระทบต่อ
การบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 

(หมายเหตุ ค าว่า “ความเสี่ยง” อาจใช้กับเหตุการณ์หนึ่งหรอื
หลายเหตุการณ์ หรืออาจใช้กับเหตุการณ์ทัง้หมดโดยรวม
ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์)

ความหมายของความเสี่ยง

ความเสี่ยง

แหล่งที่มา: Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance,  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO), June 2017



การควบคุม
ภายใน
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หลักสูตร

ข้อใดคือความหมายของการควบคุมภายใน

ก. กิจกรรมที่ท าทุกวันเพื่อป้องกันความเสยีหาย

ข. กระบวนการที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่เขา้ใจกัน

ค. กระบวนการที่ปฏิบัติอย่างเปน็ระบบ เพื่อให้บรรลเุป้าหมาย
ของหน่วยงาน

ค าถามข้อที่ 2
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หลักสูตรความหมายของการควบคุมภายใน

การควบคุม
ภายใน

การควบคุมภายใน คือ กระบวนการ (Process) ที่ก าหนดขึ้นและ
น ามาใช้โดยคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และบุคลากรอื่นๆ ขององค์กร 
การควบคุมภายในได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผล (Reasonable Assurance) ว่าองค์กรจะสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ (Objectives) ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 Operations:  การปฏิบัติการ 
 Reporting:    การรายงาน 
 Compliance: การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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หลักสูตร

ข้อใดคือความหมายของการตรวจสอบภายใน

ก. กระบวนการที่ปฏิบัติเพือ่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

ข. กระบวนการที่ปฏิบัติเพือ่สืบหาการทุจรติหรือการปฏิบัติ
ที่ผิดปกติ

ค. กระบวนการที่ปฏิบัติเพือ่ให้มีความมั่นใจต่อระบบการควบคมุ
ภายในขององค์กร

ค าถามข้อที่ 3

การตรวจสอบ
ภายใน
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หลักสูตรความหมายของการตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้ความเชือ่มั่น และ
การให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณคา่ และ
ปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร 

การตรวจสอบภายในช่วยให้องคก์รบรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบรหิารความเสี่ยง 
การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

การตรวจสอบ
ภายใน

แหล่งที่มา: INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING - THIIA
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การบริหารความเสี่ยง

การก ากับดูแลกิจการ

การตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน

การประเมิน
การควบคุมด้วยตนเอง

ความสัมพันธ์การบรหิารความเสี่ยง การควบคมุภายใน และตรวจสอบภายใน
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1st Line 2nd Line 3rd Line

ผู้ปฏิบัติและ
ประเมินตนเอง 

ผู้ช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติ  

ผู้ประเมินการปฏิบัติ 

ความสัมพันธ์การบรหิารความเสี่ยง การควบคมุภายใน และตรวจสอบภายใน



การควบคุมภายใน
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กรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล 
(COSO Internal Control Integrated Framework 2013)

แหล่งที่มา: COSO : The Committee of sponsoring Organizations of Treadway Commission
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หลักการควบคุมภายใน COSO 2013

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

ประกอบด้วย 

• ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ
• ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร
• คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
• การจัดโครงสร้างองค์กร
• การก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
• การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
• นโยบายและวิธีบริหารงานด้านบุคคล
• การสร้างแรงผลักดันโดยระบบการให้ผลประโยชน์และการใช้สิ่งจูงใจ

Control Environment

ที่มา: แนวทางการควบคุมภายในทีด่ีของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามแนวคิด COSO แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

5) การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)
COSO Internal Control 

Integrated Framework (2013) 

กรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
(COSO Internal Control Integrated Framework 2013)
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องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

ทีม่า: COSO Internal Control Integrated Framework (2013)

• การก าหนดหลักจริยธรรมองคก์ร

• การแต่งตั้งคณะกรรมการทีเ่ปน็อิสระจากฝ่ายบรหิาร 

• การก าหนดโครงสรา้งสายการรายงาน อ านาจสั่งการ 

และความรับผิดชอบ

• การจูงใจ พัฒนา และรักษาบคุลากรทีม่ีความรู้

ความสามารถ

• การก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบใน

การควบคมุภายใน 
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องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 
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หลักสูตรค าถามข้อที่ 4

ข้อใดเป็นสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี

ก. หัวหน้างานยึดถือจริยธรรมและคุณธรรมเป็นอย่างดี

ข. องค์กรมีคู่มือการปฏิบัติงานที่จัดท ามานานแล้วให้พนกังานทุกคน

ค. โครงสร้างองค์กรยังไม่แล้วเสรจ็ 
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ทีม่า: COSO Internal Control Integrated Framework (2013)

• การก าหนดวัตถุประสงคอ์ย่างชดัเจน

• การระบแุละวเิคราะห์ความเสี่ยงทีอ่าจกระทบต่อการ

บรรลุวัตถุประสงค์

• การพิจารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกิดการทุจรติ 

• การระบแุละประเมินความเปลี่ยนแปลงทีอ่าจมี

ผลกระทบต่อระบบการควบคมุภายใน

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)



องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ความเสีย่งของธุรกจิ
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คู่แข่งขัน

กฎหมำยหรือ
มำตรฐำน

อุตสำหกรรม

โครงสร้ำงองค์กร

กำรลงทุนใหม่
วัฒนธรรมและ
จรรยำบรรณ

องค์กร

ภำวะกำรเงิน

ควำมคำดหวัง
ของชุมชน

ตัวอย่ำงเหตุแห่ง
ควำมเสี่ยง

(Risk Driver)

เศรษฐกิจและ
กำรเมือง

สินค้ำหรือ
นวัตกรรมใหม่



ตัวอย่างทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ระดับองค์กร

ข้อ
ค าอธิบาย

ความเสี่ยง

มาตรการจัดการ

ความเสี่ยง

ที่มีอยู่แล้ว

ผลการประเมิน

ความเสี่ยงปัจจุบนั มาตรการจัดการความเสี่ยง

ที่ต้องท าเพิ่มเติม
ผู้รับผิดชอบ

ก าหนด

เวลาที่คาดว่าจะ

แล้วเสร็จผลกระทบ
โอกาส

เกิด
ระดับความเสี่ยง

R5 การพัฒนาบุคลากรอาจไม่ทนัตอ่

การเติบโตของธุรกจิ

ไม่มี 4 4 สูงมาก วางแผนสรรหาและพัฒนาบคุลากร โดย

ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของ

องค์กร

VP-Human 

Capital

ไตรมาส 

x/xxxx

วตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันและก าไรสุทธิของบริษัทอยา่งนอ้ยอกี 30% ภายในปี 2562

ตัวอย่างแผนภาพความเสี่ยง (Risk Map) ระดับองค์กร

โอกาสเกิด

ผ
ล
ก
ร
ะท
บ

R1

R4

R3

R2

R5

R8

R7

R6

R10

R9

Strategic Risk

R1 ความสามารถในการ Differentiate จากคู่แข่ง

R2 การลดลงของอุปสงค ์(Demand)

R3 การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค

R4 ผลการด าเนินงานและความสามารถของคู่ค้า

Financial Risk

R9 การขาดสภาพคล่อง

Compliance Risk

R10 การเปลี่ยนแปลงใน

กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

วัตถุประสงค์

Operational Risk

R5 การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อ

การเติบโตของธุรกิจ

R6 ประสิทธิภาพในการผลิต

R7 การบริหารจัดการ Capacity

R8 ความไม่สงบทางการเมือง

25
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องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

แหล่งที่มา: Fighting fraud: A never-ending battle PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey
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องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

1

4

2

3
Top 4 types 

of fraud

Customer Fraud

Cybercrime

Asset Misappropriation

Bribery and Corruption

แหล่งที่มา: Fighting fraud: A never-ending battle PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey
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องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

แหล่งที่มา: Fighting fraud: A never-ending battle PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey

Perpetrators: external, internal and collusion between them 



29

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

แหล่งที่มา: Fighting fraud: A never-ending battle PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey
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หลักสูตรค าถามข้อที่ 5

ท่านคิดว่าการทุจริตในองคก์รต่างๆเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด 

ก. เหตุผลส่วนตัว

ข. สภาพการท างาน

ค. โอกาสจากการท างาน 
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ทีม่า: COSO Internal Control Integrated Framework (2013)

• การก าหนดมาตรการควบคมุเพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้

• การพัฒนากิจกรรมการควบคมุทัว่ไปด้วยระบบ

เทคโนโลยี 

• การจัดกิจกรรมการควบคมุผ่านทางนโยบาย 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)



ประเภทของการควบคุมภายใน
เชิงปอ้งกนั (Preventive)

ป้องกันหรือลดความเส่ียงจากความผิดพลาด ความเสียหาย

 การแบ่งแยกหน้าที่งาน

 การควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สิน

เชิงคน้พบ (Detective) 

ค้นพบความเสียหาย หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้แล้ว

 การกระทบยอด 

 การตรวจนับสินค้าคงคลัง

เชิงแกไ้ข (Corrective)

แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือลดความเสียหาย

 แผนฉุกเฉิน

 การกู้ข้อมูล 

เชิงส่งเสรมิ (Directive)

ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดผลตามที่ต้องการ

 การให้นโยบาย / ก าหนดเป้าหมาย

 การให้รางวัลจูงใจ 

Manual

Automated 

 นโยบาย

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 โครงสร้างองค์กร

 การก าหนดอ านาจอนุมัติ 

Hard Controls

 ความซื่อสัตย์

 ความไว้ใจ เช่ือใจ

 จริยธรรม

 วัฒนธรรม

 ความรู้ ความเข้าใจ

Soft Controls

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
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Approvals

Authorizations

Verifications

Reconciliations
Reviews of 
operating 

performance

Security of 
assets 

Segregation 
of duties

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี 

• การพัฒนาโปรแกรม

• การเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรม

• การรักษาความปลอดภัย

• การปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์
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หลักสูตรค าถามข้อที่ 6

ข้อใดเป็นการควบคมุภายในที่ไม่ควรท า

ก. การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้รบัเงินกับผู้บันทึกบัญช ี

ข. การอนุมัติโดยไม่ดูหลักฐาน

ค. การเก็บรักษารหัสผ่านไม่ให้ผู้อื่นทราบ

ง. การตรวจนับวัสดุอย่างสม่ าเสมอ
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หลักสูตรค าถามข้อที่ 7

ข้อใดเป็นการควบคมุภายในที่เหมาะสม

Risk

Control

1

Risk Control

3

Control

Risk

2ก

ข

ค



37

ทีม่า: COSO Internal Control Integrated Framework (2013)

• การมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคณุภาพ 

• การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร 

• การสื่อสารกับหนว่ยงานภายนอก 

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
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ทีม่า: COSO Internal Control Integrated Framework (2013)

• การติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน 

• การประเมินและสื่อสารข้อบกพรอ่งของการ

ควบคุมภายในอย่างทนัเวลา

องค์ประกอบที่ 5 การติดตามประเมินผล (Monitoring)
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Self

Review

องค์ประกอบที่ 5 การติดตามประเมินผล (Monitoring)

Peer 

Review

Supervisory 

Review

Impartial 

Review



ระดับการควบคุมภายใน

• ท าเป็นคร้ังคราว 
• แบบตอบสนอง (Reactive) 
• ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติแต่ละคน
• ไม่มีนโยบายและคู่มือการ

ปฏิบัติงาน

• มีนโยบายและคู่มือการ
ปฏิบัติงานบ้าง

• มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีแต่
ยังขาดภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) 

• การท างานยังขึ้นอยู่กับคน

• มีเอกสารบันทึกการควบคุม 
• มีการแก้ไขข้อบกพร่องอย่าง

ทันเวลา 
• มีการตรวจสอบบ้าง 
• คนมีคุณภาพบ้าง

• มีการใช้ KPI 
• มีการควบคุมท้ังแบบ

ป้องกันและค้นหา 
• มี self assessment 
• คนมีความรับผิดชอบ 

(Accountability)

World Class 

• มีการควบคุมภายในตาม
หลักการ และมักเป็น 
automated, มี 
competitive advantage 
และติดตามได้แบบ real 
time

Mature 

Defined 

Repeatable

Immature 
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การตรวจสอบภายในขั้นพื้นฐาน

41

4



ผู้ตรวจสอบภายในปัจจุบัน
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ผู้ตรวจสอบภายในในอนาคต



การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

Source: IIA’s website
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การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

Attribute Standards

 1000 – Purpose, Authority and Responsibility

 1100 – Independence and Objectivity

 1200 – Proficiency and Due Professional Care

 1300 – Quality Assurance and Improvement Program

Performance Standards

 2000 – Managing the Internal Audit Activity

 2100 – Nature of Work

 2200 – Engagement Planning

 2300 – Performing the Engagement

 2400 – Communicating Results

 2500 – Monitoring Progress

 2600 – Communicating the Acceptance of Risks

มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
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การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ประมวลจรรยาบรรณวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Code of Ethics)

ความซื่อสัตย์ 
(Integrity)

ความเที่ยงธรรม 
(Objectivity)

การรักษาความลับ 
(Confidentiality)

ความสามารถในหน้าที่ 
(Competency)

46
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หลักสูตรค าถามข้อที่ 7

หากผู้ตรวจสอบภายในเป็นญาติสนิทกับผู้รับตรวจ ควรท าอย่างไร

ก. ยึดถือหลักความเป็นอิสระ และปฏิบัติงานตรวจสอบตามปกติ 

ข. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และปฏิบัติงานตรวจสอบตามปกติ

ค. จัดหาผู้อื่นมาตรวจสอบ โดยตนไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบนี้เลย 
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การให้ความเชื่อมั่น
(Assurance)

การให้ค าปรึกษา
(Consulting)

บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน



ภาพรวมของการตรวจสอบภายใน 

งานท่ี 1
การวางแผน

งานท่ี 2
การจัดท า 

Audit Universe

งานท่ี 3
การระบุและประเมิน

ความเส่ียง

งานท่ี 4
การจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในตามความเสี่ยง (Risk-

based Internal Audit Plan)

งานท่ี 5
การรายงานแผนการตรวจสอบ
ภายในตามความเสี่ยง (Risk-

based Internal Audit Plan)

รายงานผล

การตรวจสอบภายใน

49



ข้อ
ค าอธิบาย

ความเสี่ยง

มาตรการจัดการ

ความเสี่ยง

ที่มีอยู่แล้ว

ผลการประเมิน

ความเสี่ยงปัจจุบนั มาตรการจัดการความเสี่ยง

ที่ต้องท าเพิ่มเติม
ผู้รับผิดชอบ

ก าหนด

เวลาที่คาดว่าจะ

แล้วเสร็จผลกระทบ
โอกาส

เกิด
ระดับความเสี่ยง

R5 การพัฒนาบุคลากรอาจไม่ทนัตอ่

การเติบโตของธุรกจิ

ไม่มี 4 4 สูงมาก วางแผนสรรหาและพัฒนาบคุลากร โดย

ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของ

องค์กร

VP-Human 

Capital

ไตรมาส 

x/xxxx

วตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันและก าไรสุทธิของบริษัทอยา่งนอ้ยอกี 30% ภายในปี 2562

Risk – based IA Plan 

โอกาสเกิด

ผ
ล
ก
ร
ะท
บ

R1

R4

R3

R2

R5

R8

R7

R6

R10

R9

Strategic Risk

R1 ความสามารถในการ Differentiate จากคู่แข่ง

R2 การลดลงของอุปสงค ์(Demand)

R3 การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค

R4 ผลการด าเนินงานและความสามารถของคู่ค้า

Financial Risk

R9 การขาดสภาพคล่อง

Compliance Risk

R10 การเปลี่ยนแปลงใน

กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ

วัตถุประสงค์

Operational Risk

R5 การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อ

การเติบโตของธุรกิจ

R6 ประสิทธิภาพในการผลิต

R7 การบริหารจัดการ Capacity

R8 ความไม่สงบทางการเมือง
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แนวทางการปฏิบัติงาน

สอบทานการออกแบบ Walkthrough

สอบทานการปฏบิตัิ                              สุ่มตัวอย่าง
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หลักฐานการตรวจสอบที่ดี

แหล่งที่มา: The IIA Research Foundation, Internal Auditing – Assurance & Consulting Services

มีความเกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่ตรวจ 
(Relevant)

มีความน่าเชื่อถือ 
(Reliable)

มีความเพียงพอ 
(Sufficient)
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ล าดับความน่าเชื่อถือของหลักฐาน

Levels of reliability Descriptions Example documents

น่าเชื่อถือมาก

เอกสารที่จัดท าโดยผู้ตรวจสอบภายใน

เอกสารที่ส่งจากบุคคลที่สามถึงผู้ตรวจสอบภายในโดยตรง 

• การนับสินค้าหรือวัสดุ
• การจดกระบวนการ
• Risk and control matrices

• การยืนยัน
• จดหมายจากบุคคลที่สาม

น่าเชื่อถือปานกลาง

เอกสารที่บุคคลที่สามส่งให้องคก์รและผู้ตรวจสอบภายในมาขอตรวจ

เอกสารที่จัดท าโดยองค์กร แล้วส่งให้บุคคลที่สาม 
จากนั้นบุคคลที่สามส่งให้บริษัท และผู้ตรวจสอบภายในมาขอตรวจอีกครั้ง

• ใบแจ้งหนี้ 
• ใบขอซื้อ

• ใบน าฝากเงิน

น่าเชื่อถือต่ า
เอกสารที่จัดท าโดยองค์กร และผู้ตรวจสอบภายในมาขอตรวจ • นโยบาย

• บัตรลงเวลา

หลักฐานการตรวจสอบที่ดี 

แหล่งที่มา: The IIA Research Foundation, Internal Auditing – Assurance & Consulting Services
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Manual audit procedures

Source: The IIA Research Foundation, Internal Auditing – Assurance & Consulting Services

Inquiry Observation Inspection Vouching

Tracing Reperformance Analytical procedures Confirmation
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IT audit procedures

Source: The IIA Research Foundation, Internal Auditing – Assurance & Consulting Services

Inquiry Observation Inspection Data 

Analytics 

Network Audit Security Audit 
Cloud Technology 

Audit 



• เป็นการเลือกตัวอย่างที่ผู้เลือกสามารถค านวณหาโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่แต่ละหน่วยในประชากร
จะถูกเลือก โดยจะต้องทราบ
o ขนาดประชากร (N)
o ขนาดตัวอย่าง (n)
o กรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) ซึ่งหมายถึง รายช่ือหรือหมายเลขเอกสารต่าง ๆ ในประชากร

• การใช้ Statistical Sampling จะท าให้ผู้ตรวจสอบสามารถค านวณหาความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้
ตัวอย่าง (Sampling risk) มาสรุปลักษณะของประชากร และยังสามารถค านวณหาความเช่ือถือได้ 
(Reliability) หรือระดับความเชื่อมั่น (Confidence level) และมีสูตรที่ใช้ค านวณขนาดตัวอย่าง

Audit sampling

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - แนวทางการตรวจสอบภายใน
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การเขียนรายงาน 

Source: The IIA Research Foundation, Internal Auditing – Assurance & Consulting Services

รายงานผล

การตรวจสอบภายใน

สิ่งที่พบ

สิ่งที่ควรเป็น

ผลกระทบ

สาเหตุ
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IA Rating 

High Medium

Low N/A



การตรวจสอบภายในยุคใหม่

59
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การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

Emerging 

technologies

Source: PwC, “How can boards tackle the Essential 

Eight and other emerging technologies?”, June 2017

Data analytic
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ผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่

Source: PwC’s Publication; Avoiding change is not an option – Why the time to transform internal audit is now 
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องค์ประกอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในยุคใหม่ 

Source: PwC - The eight attributes: Delivering internal audit excellence as stakeholders expect more

องคป์ระกอบดา้น

การมุ่งเนน้ความเสีย่ง 

(Risk focus)

องคป์ระกอบดา้น

ความสอดคลอ้งกบัธุรกจิ 

(Business alignment)

องคป์ระกอบดา้นความรู้

ความสามารถ 

(Talent model)

องคป์ระกอบดา้น

การจดัการต้นทนุ 

(Cost effectiveness)

องคป์ระกอบดา้น

การจดัการผู้มสีว่นไดเ้สยี 

(Stakeholder management)

องคป์ระกอบดา้นเทคโนโลย ี

(Technology)

องคป์ระกอบดา้นวฒันธรรม

การใหบ้รกิาร 

(Service culture)

องคป์ระกอบดา้นคณุภาพและ

นวัตกรรม

(Quality & innovation)
8 1

2

3

45

6

7
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หลักสูตรค าถามข้อที่ 8
ท่านคิดว่าข้อใดคือคุณสมบัติส าคัญที่สดุของผู้ตรวจสอบภายใน

ก. มีความรู้เป็นอย่างดีเรื่องการด าเนินงานขององคก์ร

ข. มีความรู้เป็นอย่างดีเรื่องการตรวจสอบภายใน

ค. มีความรู้เป็นอย่างดีเรื่องเทคโนโลยี

ง. มีความสามารถในการวิเคราะห์และสื่อสารขอ้มูลเป็นอย่างดี

จ. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

ฉ. มีความเป็นอิสระเต็มที่ในการปฏิบัติงาน



Utilising the technologies to enhance internal control 

Dashboard for continuous 

monitoring 

Use RPA to audit Procure to PayAudit automation and file 

generators

Example of using technologies for enhancing our audit

64

Source: PwC



Utilising the technologies to enhance internal control 

Source: PwC’s Publication: Re-inventing Internal Controls in the Digital Age

Dashboard for continuous monitoring of senior role KPIs

Organisations are using data analytics to track accountabilities 

assigned to senior roles, and their respective delegations. 

The metrics are used to measure and track the performance 

and activity against accountabilities and responsibilities.

MetricStream enables monitoring of entity-wide risks
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Utilising the technologies to enhance internal control 

Audit automation and file generators

Time is of the essence, and there are no exceptions here! More holistically, a 

company brought Alteryx into their team to better navigate disparate data and 

build one-time workflows to create processes that are sustainable and provide a 

heightened level of accuracy.

Create workflow and automate the process

Source: PwC 
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Use Robotic Process Automation (RPA) to audit 

Procure to Pay

With RPA, result will be automatically document 

in excel spread sheet

The sample will be selected automatically and performed 

comparison

Analysis workflow and identify high-level of opportunity to applying 

RPA in “Procure to Pay” process

Utilising the technologies to enhance internal control 

Source: PwC
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หลักสูตรค าถามข้อที่ 9

ผู้ตรวจสอบภายในจะมีคุณค่ามากขึ้นอย่างไร 

ก. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบมากขึ้น 

ข. มีความสามารถในการวิเคราะห์และสือ่สารขอ้มูลเป็นอย่างดี

ค. น าเสนอการตรวจสอบได้เร็ว ชัดเจน และครอบคลุมรายการได้ 100%
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หลักสูตรบทส่งท้าย

ผู้ตรวจสอบภายในมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อองค์กรในการให้ความเชื่อมั่น 
และให้ค าปรึกษาเพื่อให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติอย่างถูกต้อง และลด
ความเสี่ยงต่อความเสียหายแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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