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ความทั่วไป 
 

“การควบคุมภายในเปนเครื่องมือท่ีผูบริหารนํามาใชเพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการ    
ดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด” 

 

  สถาบันตรวจเงินแผนดินระหวางประเทศ  
(International Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI) 

 

คําวา   “การควบคุมภายใน”   หรือ  “ระบบการควบคุมภายใน”  เปนคําที่ผูบริหารระดับสูงขององคกร      ทุกคนไมวาจะ
เปนผูบริหารภาครัฐ  หรือ  ภาคเอกชนจําเปนจะตองรูจักและทําความเขาใจ  เพราะเปนพันธกรณีที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งของผูทํา
หนาที่บริหารจะตองปฏิบัติเพื่อใหกิจการงานตาง ๆ  ทั้งปวงสามารถปฏิบัติไดสําเร็จลุลวงตามนโยบายและวัตถุประสงคของ
องคกร   การออกแบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดก็เปนเรื่องสําคัญสําหรับองคกร
เอกชนและองคกรภาครัฐที่จะตองจัดใหมีและใหความสําคัญไมยิ่งหยอนกวากัน     โดยเปนความรับผิดชอบของผูบริหารที่
จะตองจัดใหมีขึ้น 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ขอ 7.5    กําหนดใหใชมาตรการ   
เพื่อสงเสริมและกํากับใหหนวยงานของรัฐทุกแหงกําหนดแผนการสรางความโปรงใสและปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ระบบราชการและรายงานผลการดําเนินการในรอบปตอคณะรัฐมนตรี 

ในสวนของรฐัวิสาหกจิไดกาํหนดใน หลักเกณฑและแนวทางการกํากบัดูแลท่ีดีในรฐัวิสาหกิจ  ซ่ึงไดรับ
ความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อ 16 กมุภาพันธ 2544 ใหรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ    ไดระบุในหลักการให
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและฝายจัดการตองถือเปนความรับผิดชอบหลักในการจัดใหมีระบบการควบคุมที่ดี    เพื่อ
พิทักษเงนิลงทุนและสินทรพัยของรัฐวิสาหกิจ  และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน   

แตเปนที่นาเสียดายวาผูบริหารระดับสูงของหนวยงานภาครัฐ  สวนใหญยังเขาใจในเรื่องการควบคุม
ภายในคลาดเคลื่อน   กลาวคือ  จากการขอทราบขอคิดเห็นเกี่ยวกับรางมาตรฐานการ ควบคุม     ภายในที่กําหนดโดย
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินของผูบริหารระดับสูงของหนวยงานภาครัฐ   (ผูรับตรวจ)  จํานวน 500  หนวยงาน  ทั้งที่เปน
หนวยงานสวนกลาง   สวนภูมิภาค   สวนทองถ่ิน  และรัฐวิสาหกิจ ในระหวางป 2544   พบวาผูบริหารสวนใหญ
เขาใจวาการควบคุมภายในเปนหนาที่และความ รับผิดชอบของผูตรวจสอบภายใน   นอกจากนี้ยังเขาใจวาการ
ควบคุมภายในมีความหมายอยางเดียวกับการตรวจสอบภายใน   ซ่ึงแสดงวาผูบริหารหนวยงานภาครัฐสวนใหญยังให
ความสนใจ  และใหความสําคัญนอยมากในเรื่องการควบคุมภายในและไมมีการออกแบบการควบคุมภายในที่ดีมาใช  
อันหมายถึงระบบปฏิบัติราชการที่หยอนยาน  ดอยประสิทธิภาพ  และมีจุดออนใหเกิดการทุจริตคอรับชั่นไดงาย 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    พ.ศ. 2544  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ  26  ตุลาคม  2544    กําหนดใหหนวยรับตรวจ (หนวยงานภาครัฐ)  นํามาตรฐานการ
ควบคุมภายในที่กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไปใชเปนแนวทางจดัวางระบบการควบคุมภายใน
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ใหเกิดประสิทธิผล  และประสิทธิภาพใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปและรายงานความคบืหนาทุก  2  เดือน  หลังจาก
นั้นใหสงรายงานการควบคุมภายในให      คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูเกี่ยวของทุกป 

 การที่หนวยงานจะจัดวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในฯ        ดังกลาว  ให
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ    ในเบื้องตนผูบริหารตองจัดใหมีสภาพแวดลอมการควบคุมที่ดีในองคกร   ซ่ึงเปน
สภาพแวดลอมที่ทําใหบุคลากรในองคกรมีความรับผิดชอบและเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่ของตนเอง   และบุคลากรดังกลาว
จะตองมีความรู  ความสามารถ  และทักษะที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายอยางเพียงพอ   นอกจากนี้
บุคลากรดังกลาวจะตองยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน  รวมถึงขอกําหนดดานจริยธรรมที่กําหนด  
โดยเฉพาะในเรื่องความ ซ่ือสัตยสุจริต    เกี่ยวกับการวางแผน    การปฏิบัติตามแผน   การควบคุมดูแล  และการติดตามผลนั้นเปน
องคประกอบพื้นฐานของการควบคุมภายใน        ผูบริหารอาจปฏิบัติงานเหลานี้เปนปกติประจําอยูแลวโดยไมไดคิดวานี่
คือสวนหนึ่งของสภาพแวดลอมการควบคุมซึ่งชวยใหเกิดความมั่นใจในผลงานที่รับผิดชอบ  

การควบคุมภายในชวยใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาภายในองคกร: 
• มีการปฏิบัติตาม  กฎหมาย  ระเบียบกฎเกณฑ  และคําสั่งของผูบริหาร 
• ชวยสงเสริมใหการดําเนินงาน  มีประสิทธิภาพ  ประหยัด  มีประสิทธิผล และบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
• มีการดูแลปองกันทรัพยากรจากการทุจริต     ความเสียหาย     การสูญเปลาหรือการบริหาร จัดการที่ผิดพลาด 
• จดัใหมีและดํารงไวซ่ึงขอมูลทางการเงินและการบริหารที่เชื่อถือได  และทันตอเวลา 
ดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารทุกคนจะตองเขาใจถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน  และ จัดใหมีและดํารง

รักษาไวซ่ึงการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  ดวยเหตุผลดังกลาวคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจึงไดจัดทํา
ส่ิงพิมพเผยแพรนี้ขึ้นเพื่อ: 

• ใหตัวอยางโครงสรางการควบคุมภายในในภาพรวมที่ควรจัดใหมีขึ้นและดํารงรักษาไวซ่ึงการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผล 

• ใหเขาใจบทบาทและความรับผิดชอบตอการควบคุมภายในของผูบริหารและผูตรวจสอบภายใน  
• ใหทราบการควบคุมภายในที่นิยมปฏิบัติกันทั่วไป 
• ให Checklist  งาย ๆ   เพื่อชวยการพิจารณาเบื้องตนของผูบริหารวาหนวยงานในความรับผิดชอบไดเร่ิมดําเนินการเปน

ขั้นตอนอยางเหมาะสมเพื่อใหความมั่นใจถึงการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลหรือยัง ? 
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โครงสรางการควบคุมภายในที่ควรจัดใหมีและดํารงรักษาไวซึ่งการควบคมุภายในที่มีประสิทธิผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
     จะตองเปนไปตามมาตรฐาน 

     การควบคุมภายในฯ 
 

 
      

 
• การบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรเปนไป 
อยางมีประสิทธิผลเพื่อใหบรรลุผลตาม 
วัตถุประสงคที่กําหนด 

• แบงหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญใหกับบุคลากรหลายคน 
   เพื่อลดความเสี่ยงจากการผิดพลาดหรือการทุจริต โดยไมมอบหมาย  
  ใหบุคคลคนเดียวปฏิบัติหนาที่สําคัญแตผูเดียวต้ังแตตนจนจบ 

• ผูบริหารติดตามผลสําเร็จของงานและเปรียบเทียบกับแผนที่กําหนดและ วิเคราะหความแตกตาง 
• มีการควบคุมการประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร  เชน จัดทํา edit checks        

• มีการควบคุมทางกายภาพเพื่อปองกันรักษาทรัพยสินที่เสี่ยงตอการเกิดความเสียหาย 
•  การเขาถึงทรัพยสินและเอกสารหลักฐานจํากัดเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาต และมีการมอบหมาย 

             ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพยสินเหลานั้น 
•  ระบบการควบคุมภายในและธุรกรรมที่สําคัญ มีการจัดทําเปนลายลักษณอักษรและพรอมทีจ่ะนําไปใชในการตรวจสอบ 
        ฯ ล ฯ 

บทบาทและความรับผิดชอบของผูบริหารตอการควบคุมภายใน
 สรางสภาพแวดลอมการควบคุมที่ดีโดย 
• จัดทําขอกําหนดดานจริยธรรมและประพฤติตนเปนแบบ 
 อยางที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องความซื่อสัตย ความมีจริยธรรม 
• ใหแนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสม 
• ลดวิธีการ หรือแรงจูงใจใหกระทําความผิด 
• กําหนดวินัยใหถือปฏิบัติตามความเหมาะสม 
• จัดใหมีแนวปฏิบัติงานที่ดีเปนลายลักษณอักษร 

 พิจารณาแตงตั้งบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถเหมาะสมกับ 
 หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ระบุอยางชัดแจงถึง อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสวนงาน 

 ที่มีความสําคัญ 
 จัดใหมีสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม และชัดเจน 
 กําหนดนโยบายการควบคุมจากผลของการประเมินความเสี่ยง 
 ใชการฝกอบรม  การติดตอสื่อสารดานการบริหาร 

และการปฏิบัติงานประจําของผูบริหารทุกระดับ 
 เพื่อเสริมสรางความสําคัญของการควบคุม 

 ติดตามผลการดําเนินงานดานการควบคุมของ 
 องคกรโดยการประเมินการควบคุมประจําป 
 และรายงานตอผูบริหารระดับสูง 

                   ประเมิน    
      ประสิทธิผลของ 
   การควบคุมภายใน 
              เปนระยะ ๆ 

บทบาทและความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในตอ  
การควบคุมภายใน 

 ดํารงไวซึ่งความเปนอิสระในกิจกรรมที่ตนตรวจสอบ 
 ทําใหมั่นใจในความรู  ความสามารถในวิชาชีพและความ 

รับผิดชอบดานจริยธรรมของผูตรวจสอบ 
 เสนอแนะผูบริหารในสวนที่มีความเสี่ยง ตอการไมบรรลุ 

 ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 จัดทําแผนกลยุทธิ์และเปาหมายการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบการดําเนินงาน 
 ประเมินการควบคุมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เสนอแนะการปรับปรุงการดําเนินงานและการควบคุมใหดียิ่งขึ้น 
 ติดตามผลเพื่อใหมั่นใจไดวาขอเสนอแนะจากผลการ 
 ตรวจสอบไดรับการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล 
 ประสานงานการตรวจสอบกับผูตรวจสอบภายนอก 
 ปฏิบัติงานตามระบบการประกันคุณภาพการตรวจสอบ 

          
 

ติดตามการปฏบิัติ 
ตามระบบการ 
ควบคุมภายใน 
อยางตอเนื่อง 

ตัวอยางการควบคุมภายใน 
ท่ีถือปฏิบัติท่ัวไป 

การควบคุม
ภายใน



 2

 
 
 
 

 
 “ผูบริหารควรตระหนักวาโครงสรางการควบคุมภายในที่ดีเปนพื้นฐานที่สําคัญของการควบคุม
เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคขององคกรท้ังดานการดําเนินงานและการใชทรัพยากร” 
 
 การจัดใหมีโครงสรางการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และเพียงพอนั้นขึ้นอยูกับผูบริหารของ
หนวยงาน  ผูบริหารหรือผูนําของหนวยงานภาครัฐไมวาจะเปนสวนราชการ   รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานของรฐั
ตาง ๆ  ตองดําเนินการเพื่อความมั่นใจไดวาหนวยงานของตนมีโครงสรางการ   ควบคุมภายในที่เหมาะสมและ
การควบคุมภายในไดรับการตรวจทานและปรับปรุงใหทันกับ       เหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหการ
ควบคุมนั้นมีประสิทธิผลอยูเสมอ  ทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน   และการสนับสนุนจากผูบริหารเปนสิ่ง
สําคัญที่จะทําใหเกิดการควบคุมภายในที่ดีในองคกร   นอกจากนี้ผูบริหารตองเปนผูที่มีความซื่อสัตยสุจริตทั้งตอ
ตนเองและตอองคกร  และควรมีความรูความเขาใจอยางเพียงพอในหลักการพื้นฐานของการควบคุมภายในและ
ใหความสําคัญของการ    จัดใหมีการควบคุมภายใน  การนําการควบคุมภายในไปปฏิบัติ    และการดาํรงรกัษาไว
ซ่ึงการ     ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 ผูบริหารควรจัดใหมีหนวยตรวจสอบภายในที่เปนอิสระเปนสวนหนึ่งของโครงสรางการควบคุมภายใน   
เพื่อใหมั่นใจถึงความเปนอิสระดังกลาว    หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรอยูในบังคับบัญชาโดยตรง
ของผูบริหารสูงสุดขององคกร    ผูบริหารควรคัดเลือกผูที่มีประสบการณและ  มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปน
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในและจัดใหมีทรัพยากรที่เพียงพอและมีบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถที่จะทํา
หนาที่ตรวจสอบภายในได  ซ่ึงจะทําใหผูบริหารสามารถทํางานอยางสรางสรรครวมกับผูตรวจสอบภายในใน
การระบุความเสี่ยง     และออกแบบการควบคุมที่จะปองกันหรือลดความเสี่ยงนั้น   และมอบหมายความ
รับผิดชอบใหผูตรวจสอบ    ภายในประเมินผลการควบคุมภายในเปนระยะ ๆ  เพื่อทราบจุดออนของการควบคุม
ภายในและเสนอแนะมาตรการแกไขขอบกพรองนั้น 
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ผูบริหารควรจัดใหมหีนวยตรวจสอบภายในเปนสวนหนึ่งของโครงสรางการควบคุมภายในและจัด

ใหมีการประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง (self – assessment) 
 
  ผูตรวจสอบภายในเปนสวนหนึ่งของโครงสรางการควบคุมภายในของหนวยงานภาครัฐ     แตผู
ตรวจสอบภายในไมควรเปนผูพัฒนาระบบหรือวิธีปฏิบัติและไมควรเปนผูนําระบบหรือวิธีปฏิบัตินั้นไปสูการ
ปฏิบัติในสวนงานที่ตนตรวจสอบ  เนื่องจากเปนหนาที่ของผูบริหาร 
 
  บทบาทของผูตรวจสอบภายใน   คือการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย  ระเบียบและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในขององคกรเพื่อใหมั่นใจวาการควบคุมเพียงพอที่จะบรรลุภารกิจขององคกร  ถึงแมวา
ผูตรวจสอบภายในอาจเปนสวนหนึ่งขององคกรที่ตนตรวจสอบ    แตส่ิงสําคัญและจําเปนก็คือผูตรวจสอบตองมี
ความเปนกลางและตองดํารงความเปนอิสระ และความเที่ยงธรรม 
 
 ในสวนของผูบริหาร    ผูบริหารอาจแสดงการสนับสนุนความเปนอิสระของผูตรวจสอบ   ภายในโดย
การเนนถึงความสําคัญของความเปนอิสระที่จะประเมินผลงานหรือตรวจสอบแตละ   สวนงานอยางเที่ยงธรรม    
ผูบริหารควรระบุสวนที่ตองการใหมีการปรับปรุงคุณภาพของการ  ดําเนินงานและสนองตอบตอขอมูลที่ไดรับ
จากการตรวจสอบ 
 
หนวยตรวจสอบภายนอกมีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบการควบคุมภายใน 
 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  ถือวาเปนหนวยตรวจสอบภายนอกของหนวยงานภาครัฐ    ซ่ึงมี  บทบาทสําคัญ
ในการตรวจสอบและเสนอแนะใหมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
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ความหมายของการควบคุมภายในอยางงาย ๆ  คือ “การควบคุมภายในเปนกระบวนการปฏิบัติงานที่

จัดใหมขีึ้นในองคกรเพื่อใหบรรลุภารกิจอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ” 
 
 การควบคุมภายในไมใชระบบหนึ่งระบบใดโดยเฉพาะหรือเปนระบบซึ่งแยกออกจากระบบงานประจํา
ขององคกร  แตการควบคุมภายในควรถือเสมือนเปนสวนเดียวกันกับระบบงานที่ฝายบริหารใชปฏิบัติงาน   
 
 การจัดใหมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและสอดคลองกับมาตรฐานการควบคุมภายใน     ที่กําหนด
โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจะเกี่ยวของกับการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายในและภายนอก
ขององคกร เงื่อนไขแรกของการประเมินความเสี่ยงคือการกําหนดวัตถุประสงคขององคกรที่ชัดเจน  ซ่ึงเปน
เปาหมายหรือความมุงหมายที่หนวยงานตองการบรรลุผลสําเร็จ   การประเมินความเสี่ยง  คือการระบุและการ
วิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว แลวจึงกําหนดกิจกรรมการควบคุมหรือ
กําหนดระบบการควบคุมภายใน  ซ่ึงขึ้นกับระดับความเสี่ยงและผลการประเมินความเสี่ยงและความคุมคา    ขอ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน (เชน  ระเบียบปฏิบัติ    กระบวนการปฏิบัติงาน   การดําเนินการทางกายภาพ   
โครงสรางองคกร   และการมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ)  ควรไดรับการออกแบบใหมีขึ้นและ
ใหมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 
 
 นอกจากนี้  ขาวสารขอมูลตาง ๆ ควรสื่อสารไปยังผูบริหารและสวนงานอื่น ๆ ภายในองคกรซึ่งมีความ
จําเปนตองใชขอมูลนั้น ๆ ภายในกําหนดเวลาที่สามารถทําใหปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ  สําเร็จลุลวงไปได   
และควรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  เพื่อประเมินคุณภาพการดําเนินงานในชวงระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งเพื่อความมั่นใจวาขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่นไดรับการแกไขอยางทันทวงที 
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 ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในองคกรของทาน  ทานไดจัดทําสิ่งตอไปนี้หรือยัง : 

ทําความเขาใจกับมาตรฐานการควบคุมภายในที่กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
สรางสภาพแวดลอมการควบคุมที่ดี ? 
ระบุวัตถุประสงคการควบคุมเพื่อบริหารความเสี่ยง ? 
ประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการควบคุมที่กําหนด ? 
กําหนดนโยบายการควบคุมและวิธีปฏิบัติ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม ? 
ดํารงไวซ่ึงความซื่อสัตยและความมีจริยธรรม ? 
ดํารงไวซ่ึงความรู   ความชํานาญในระดับที่จะชวยใหมั่นใจวาผลการดําเนินงานมี      ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ? 
ดํารงไวซ่ึงความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ความ
รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ ? 
 

 ในการนําการควบคุมภายในไปสูการปฏิบัติ   ทานไดกระทําสิ่งตอไปนี้หรือยัง : 
ออกแบบการควบคุมภายในขององคกร ใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาตามมาตรฐานการ    ควบคุมภายใน
ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด ? 
โครงสรางการควบคุมภายในขององคกรเหมาะสมและคุมคา ? 
นําระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลมาใชทั่วทั้งองคกร ? 
แจงขอปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมใหผูเกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติโดยผานสายการบังคับบัญชา   
แผนงาน  และนโยบายของผูบริหาร ? 
จัดใหมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของ
องคกร ? 

 

 ในสวนท่ีเก่ียวกับงานของผูตรวจสอบภายใน  ทานไดจัดทําสิ่งตอไปนี้หรือยัง : 
จัดใหมีหนวยตรวจสอบภายใน ? 
ใหการยอมรับวางานการตรวจสอบภายในเปนสวนหนึ่งของการควบคุมภายในขององคกร ? 
แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในความแตกตางระหวางการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน? 
ใหความมั่นใจวาหนวยตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระจากกิจกรรมที่ตรวจสอบ ? 
มอบหมายใหหนวยตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ขององคกร ? 
จัดใหมีระบบติดตามผลความคืบหนาขององคกรในการปฏิบัติตามขอเสนอแนะนําของ           ผู
ตรวจสอบ ? 
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รายนามคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 
นายปญญา   ตันติยวรงค  ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
นางจารุวรรณ   เมณฑกา   กรรมการตรวจเงินแผนดิน 
นางจิระพรรณ    นิรัติศัย   กรรมการตรวจเงินแผนดิน 
พลโทฉัตรชัย   อุเทนสุต   กรรมการตรวจเงินแผนดิน 
นายชัยเชต   สุนทรพิพิธ  กรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ศาสตราจารย คุณหญิงนงเยาว ชัยเสรี   กรรมการตรวจเงินแผนดิน 
นายปรัชญา   สูตะบุตร   กรรมการตรวจเงินแผนดิน 
นายปญญา   สติฐิต   กรรมการตรวจเงินแผนดิน 
นางรวีพร   คูหิรัญ   กรรมการตรวจเงินแผนดิน 
นางศุลีมาศ   สุทธิสัมพัทน  กรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 
 
 
 
 
 
 คณะผูจัดทํา 

นางรวีพร   คูหิรัญ    
นางสาวอุไรวรรณ   อัศววิชัย 
นายไพศาล   เรืองวิวัฒนโรจน   

 
 


