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“จุลสารตรวจสอบภายใน”   จัดท ำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 
บทควำมเชิงวิชำกำร และกจิกรรมตำ่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบภำยใน  มจษ. ตลอดจน
กำรเผยแพร่ผลงำนของส ำนกังำนตรวจสอบภำยใน ในกำรพัฒนำงำนตรวจสอบภำยใน 

หากท่านมีข้อติชม  หรือต้องกำรแสดงควำมเห็นหรือมีปัญหำเกี่ยวกับงำนตรวจสอบภำยใน 
สำมำรถติดต่อได้ที่: โทร. 0-2942-6900 ต่อ 7052     e-mail:  audit@chandra.ac.th           
www.chandra.ac.th 
ที่ปรึกษา : อำจำรย์ ดร.เอนก เทียนบูชำ   
บรรณาธิการ : อำจำรย์รัฐพล ศรประเสริฐ 
กองบรรณาธิการ :  ดร.กิตติพล กสิภำร์  ดร.อำภำภรณ์ เมนะคงคำ   
ดร.สุกำนดำ ไชยยง  นำงสำวรัชฎำภรณ์ สนเนตร์   นำงสำวชยำภำ อัตชู    
นำงสำวเทียมตำ พรหมสิทธิ์ และนำยอรรคเดช  นำมโนรินทร์ 

จุลสารตรวจสอบภายใน 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจ ำไตรมำสที่ 4 เดือนกรกฎำคม - กันยำยน พ.ศ. 2556 

                 สวัสดีค่ะ/ครับ ท่านผู้อ่านมาพบกันอีกครัง้ในฉบับที่ 4  ต้อนรับช่วงเดือนแห่งการท าบุญ 
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะค่ะ   และทีจ่ะลืมไม่ได้เลยเปน็ช่วงเวลาที่เป็นอีกวันแห่งความสุข

ของครอบครัวกับวันแม่...........ไม่ใช่ว่าจะรักแม่แค่วันนี้นะค่ะแต่เป็นวันพิเศษที่แสดงถึงความรักแม่ได้

ง่ายขึ้น..และในฉบับนี้ก็มเีรื่องเกี่ยวกับควบคุมภายในที่ดีกับสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ

การควบคุมภายในให้ทราบกนั      และเรายังน าเกร็ดความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกมาให้ทราบ   และ

รู้จักป้องกันการเกิดโรค   ทางส านักงานตรวจสอบภายในหวังว่าทุกท่านที่อ่านจะมีสุขภาพแข็งแรงและ

ติดตามอ่านจุลสารของเราทุกฉบบั 

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 

ปรัชญา  
“สร้างความเชื่อมั่น มีมาตรฐานแบบมืออาชีพ เพื่อรักษาประโยชนข์ององค์กร” 

                       มีระบบ และกลไก การตรวจสอบภายใน โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล สู่มาตรฐาน  

วิสัยทัศน์  

พันธกิจ 

1. สร้างระบบและกลไกงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน 

2. เพิ่มคุณค่าและพัฒนาประสิทธภิาพขององค์กรเพื่อสร้างความเชือ่มั่นในการปฏบิัติงานของ
มหาวิทยาลัย 

3. สรา้งความเช่ือมัน่และการใหค้ าปรกึษาแกห่นว่ยรบัตรวจและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเทีย่งธรรมและเป็น
อิสระ 

4. เตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัการประเมนิการประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอก 

ผลความพึงพอใจจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจ ำไตรมำสที่ 3 เดือน

เมษำยน -มิถุนำยน 2556 พบว่ำ  ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ เนื้อหำ
ในจุลสำรมีควำมน่ำสนใจและเป็นประโยชน์  รองลงมำควำมพึงพอใจเมื่ออ่ำนจุลสำรช่วย
ให้เข้ำใจงำนของส ำนักงำนตรวจสอบภำยในเพิ่มมำกขึ้น รูปลักษณ์ของเล่มจุลสำร
ตรวจสอบภำยในมีควำมเหมำะสม  และมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน  ความพึงพอใจมาก 
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ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 

       ทางกรมบัญชีกลาง ไดจ้ัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมพัฒนาขีดสมรรถนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
หลักสูตรประสิทธิภาพการเขียนรายงานด้านการตรวจสอบ    เรื่องการจัดท ารายงานการตรวจสอบตามหลัก

ความเสี่ยง(RISK-BASED APPROACH) ระหว่างวันที่  4-5  กรกฎาคม  2556   วิทยากรโดยอาจารย์สุรพงษ์ 

ชูรังสฤษฎิ์    ซ่ึงเข้าร่วมแล้วได้รับความรู้และเทคนคิมากขึ้นกบัการเขียนรายงานการตรวจสอบและสามารถ

น ามาปรับใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กิจกรรมท่ีเข้าร่วม ถามตอบกับตรวจสอบภายใน 

ข่าวกิจกรรมดีมีสาระจากตรวจสอบภายในจ้า........ 

    ทางส านักงานตรวจสอบภายในด าเนินการจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง “ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ

ของส านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน   และน าการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เพื่อลดข้อผดิพลาดตามข้อ
ทักท้วงของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน”    ในวันที่  27  สิงหาคม  2556    ณ ห้องประชุมจนัทรจ์รัส  ช้ัน 3 
อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ค าถาม........ 

การควบคุมภายในกับการตรวจสอบภายใน เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร? 

ค าตอบ.......... 
กำรควบคุมภำยในกับกำรตรวจสอบภำยในมีควำม
เหมือนกันตรงวัตถุประสงค์ เพรำะทั้งกำรควบคุม
ภำยในกับกำรตรวจสอบภำยในมีวัตถุประสงค์
เดียวกันคือ เพื่อให้ 

       1. เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน (Operational Objective : O ) 
       2. เกิดควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน  (Financial Objective : F ) 
       3. เกิดกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี  
          (Compliance  Objective : C) 
       แต่งำนตรวจสอบภำยในเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมกำรควบคุมภำยในเท่ำนั้น 
เป็นกิจกรรมกำรประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่ำ  และ ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น ช่วยให้ 
หน่วยงำนบรรลุถึงเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือจะพูดในเชิงตรรกะก็คือกำรตรวจสอบภำยใน
คือกำรควบคุมภำยใน แต่กำรควบคุมภำยในอำจจะไม่ใช่กำรตรวจสอบภำยใน 
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ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 

สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน 

สภาวะแวดล้อมของระบบควบคุมภำยในหรือที่เรียกกันว่ำ 
Condition of Control ที่อยู่ในองค์กรที่มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิผลของระบบควบคุมประกอบด้วย 
 1. ความเป็นระบบ  กำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบของ
กำรควบคุมขององค์กรทุกองค์กร  ถ้ำหำกผู้บริหำรสำมำรถ
ก ำหนดวิธีกำรควบคุมได้ชัดเจนมำกเท่ำไร ก็ยิ่งจะช่วยให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กรนั้นๆ
เป็นไปด้วยควำมถูกต้องมำกยิ่งขึ้น 
 2. การมีเอกสาร  เป็นสิ่งที่ส ำคัญในกำรควบคุมภำยในถึงแม้กำรมีเอกสำรจะเป็น
ส่วนหน่ึงของระบบ แต่ก็ต้องเห็นควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะเอกสำรเป็นสื่อใน
กำรถ่ำยทอดควำมเข้ำใจระหว่ำงบุคคลต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ เพื่อแสดงหลักฐำน 
ภำระพูกพันและควำมรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในกำรควบคุม ระบบกำรควบคุมภำยในที่
มีประสิทธิผลมำกที่สุดก็คือ  ระบบที่มีกำรก ำหนดให้กำรปฏิบัติงำนทุกขั้นตอนต้องมี
เอกสำรประกอบอย่ำงชัดเจน 
 3. ความสามารถและซื่อสัตย์ของบุคลากร   ระบบกำรควบคุมจะไม่มีผลเลย ถ้ำ
บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆมิได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงตั้งใจ และซื่อสัตย์   ควำมสำมำรถและ
ควำมซื่อสัตย์ของแต่ละบุคคลในองค์กรน้ันขึ้นอยู่กับหลำยๆประกำร เช่น นโยบำยกำร
คัดเลือกและกำรฝึกอบรมขององค์กร  ควำมยำกล ำบำกในกำรปฏิบัติงำน ระดับของควำม
เป็นระบบและสิ่งส ำคัญที่สุด คือ ปริมำณและคุณภำพของงำนของกำรควบคุมดูแลกำร
ท ำงำนของหัวหน้ำงำน  ควำมสำมำรถและควำมซื่อสัตย์ของบุคลำกรเป็นตัวก ำหนดว่ำ
องค์กรควรจัดให้มีกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนมำกน้อยเพียงใด 

                           จุลสำรในฉบับนี้เรำก็จะท ำควำมรู้จักกับ  “ไข้เลือดออก” 
ซึ่งเป็นโรคที่มียุงลำยเป็นพำหะของโรค นอกจำกเป็นปัญหำของ
สำธำรณสุขของประเทศไทย และทั่วโลก โดยเฉพำะประเทศในเขต
ร้อนชื้น 
สาเหตุของโรค...เป็นโรคติดต่อที่เกิดจำกยุงลำย (Aedes aegyti) ตัวเมีย 

บินไปกัดคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกโดยเฉพำะช่วงที่มีไข้สูง เชื้อไวรัสแดงก็จะเพิ่มจ ำนวน

ในตัวยุงประมำณ 8-10 วัน  

เชื้อไวรัสแดงก็จะไปที่ผนังกระเพำะและต่อมน้ ำลำยของยุง เมื่อยุงกัดคนก็จะแพร่เชื้อสู่คน 

เชื้อจะอยู่ในร่ำงกำยคนประมำณ  2—7  วันในช่วงที่มีไข้ หำกยุงกัดคนในช่วงนี้ก็จะรับเชื้อ

ไวรัสมำแพร่ให้กับคนอ่ืน  ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็ก โรคนี้ระบำดในฤดูฝน ยุงลำยชอบ

ออกหำกินในเวลำกลำงวันตำมบ้ำนเรือน และโรงเรียน ชอบวำงไข่ในน้ ำสะอำดที่อยู่นิ่งๆ 

ตำมภำชนะที่มีน้ ำขัง เช่น ยำงรถยนต์ กะลำ กระป๋อง จำนรองขำตู้

กับข้ำว แต่ไม่ชอบวำงไข่ในท่อระบำยน้ ำ ห้วย หนอง คลอง บึง  

อาการของโรค....เป็นไข้ขึ้นลอย 39-40 องศำ ปวดเมื่อยตำมตัว 

ปวดศรีษะ ประมำณ 4-5 วัน  อำกำรมีเลือดออก ถ่ำยด ำ  อำเจียน 

มีจุดเลือดออกตำมตัว  ตับโต กดเจ็บบริเวณชำยโครงด้ำนขวำ ระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติ

หรือมีอำกำรช็อกเกิดขึ้น     ในระหว่ำงไข้ลดกระสับกระส่ำย    มือเท้ำเย็น   รอบปำกเขียว  

ชีพจร เบำและเร็ว ควำมดันต่ ำ 
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ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 

การรักษา  
 1.  ผู้ป่วยที่ไม่อาเจียนให้ดื่มน้ าหรือน้ าเกลือแร่มาก ๆ วิธีสังเกตว่าด่ืมน้ าพอหรือไม่ 
ให้ดูปัสสาวะ ควรมีสีใส  
 2.  ควรพบแพทย์เป็นระยะ  ๆ  ตามนัด  เพื่อเฝ้าดูอาการที่อาจเป็นอันตรายอย่าง
ใกล้ชิด 
 3.  ถ้าอาเจียนมาก ซึม เพลียมาก มีอาการช็อกและมีอาการเลือดออก ควรรับการ
รักษาในโรงพยาบาลและดูแลใกล้ชิด เพื่อรักษาได้ทันท่วงที หรือหากมีอาการแทรกซ้อน
อ่ืน เช่น ตับอักเสบรุนแรง ตับวาย สมองอักเสบ ควรรับการรักษาในโรงพยาบาล  
 4.  ให้ยาแก้ไข้พาราเซตามอลแต่ห้ามใช้แอสไพลินเพราะจะท าให้ระคายกระเพาะ 
มีโอกาสเลือดออกทางกระเพาะง่าย และท าให้การท างานของเกล็ดเลือดผิดปกติ  
 5. วัคซีนยังอยู่ในขั้นทดลองเท่านั้น ยังไม่มีจ าหน่ายให้ใช้  

การป้องกัน  

 1. พยายามไม่ให้ยุงกัด  
 2. ปราบและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง   ซึ่งชอบวางไข่ในน้ าสะอาดที่อยู่นิ่ง ตาม
ภาชนะต่างๆ ที่มีน้ าขัง  
 3. ผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกไม่ควรให้ถูกยุงกัดภายใน  5  วันแรกของโรค   เพราะ
ผู้ป่วยยังมีไวรัสอยู่ในเลือดท าให้แพร่เชื้อไปให้คนอ่ืนได้  
 4. รายงานคนไข้ไปที่โรงพยาบาลหรือสาธารณสุขจังหวัด เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปท า
การก าจัดยุงบริเวณนั้นและควบคุมโรคก่อนที่จะมีการระบาดเพิ่ม  

การควบคุมภายในองค์กรแต่ละองค์กรมักจะมีความแตกต่างกันไปตามประเภท
ของการด าเนินธุรกิจ  แต่โดยทั่วไปแล้วการควบคุมภายในที่ดีจะมีลักษณะที่เหมือนกันดังนี้ 
 1. มีแผนจัดแบ่งส่วนงาน ซึ่งก าหนดความรับผิดชอบของงานต่างๆไว้อย่างชัดเจน    
โดยมีหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ   คือ การไม่ให้พนักงาน  หรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งคุมงาน  
หรือท างาน  หรือปฏิบัติงานเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งต้ังแต่เร่ิมจนจบ  เพราะอาจจะเปิดโอกาสให้มี
การทุจริต หรือหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็ไม่มีใครทราบหรือแก้ไขได้ทันการณ์ 
 2. การมีระบบควบคุมบัญชีที่ดี  คือ มีการอนุมัติรายการทางบัญชี  คู่มือการบัญชี มี
การควบคุมงบประมาณที่เหมาะสม เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลทางบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง
และสามารถน าไปปรับใช้ประโยชน์ได้ 
 3. มีแนวปฏิบัติงานท่ีดี โดยภายในองค์กรควรมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของพนักงานอย่างครบถ้วนเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนมีวิธีการปฏิบัติงานการมอบ
หน้าที่และก าหนดนโยบายต่างๆเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน การโต้แย้งหรือปัดความ
รับผิดชอบ 
 4. การใช้ทรัพยากรบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมความรับผิดชอบ จะเร่ิมตั้งแต่การรับ
พนักงานที่มีความรู้  ความสามารถที่เหมาะสมกับงาน   การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม ซึ่ง
เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งของผลส าเร็จของงานหรือหากเจ้าหน้าที่มีคุณสมบัติสูงกว่างานที่
ท าก็เป็นการสูญเปล่าและไม่ประหยัด 

ลักษณะของการควบคุมภายในท่ีดี 





 

  






