
ความหมายการตรวจสอบภายใน 
 การตรวจสอบภายในเป็นวิชาชีพใหม่เพิ่งรู้จักเมื่อประมาณ 60 ปีท่ีแล้วทั้งๆที่งานตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติกันมานานกว่านี้ 
เนื่องจากเป็นเรื่องภายในในวงการราชการ ดังน้ัน ถ้าไดศ้ึกษาความหมายและการพัฒนาการของการตรวจสอบภายใน จะท าใหรู้้ความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งในวิชาชีพน้ี  การตรวจสอบภายในมีความหมายแตกต่างกันไป ในที่น้ีจะอ้างอิงถึง 3 แหล่ง ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ค าศัพท์  เมื่อพิจารณาความหมายของการตรวจสอบภายในตามค าศัพท์ที่ใช้ สามารถแยกออกได้เป็น 2 ค า คือ
ค าว่า “การตรวจสอบ” และค าว่า “ภายใน”  
 การตรวจสอบ หมายความถึง การตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลข การบวก ลบ คูณ หาร การตรวจสอบการท างานของ 
พนักงาน หรืออาจหมายความไปถงึการประเมินค่าการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานทุกระดับ 
 ส่วนค าว่า “ภายใน” หมายถึง ขอบเขตของกิจกรรมที่ตรวจสอบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในขององค์กรและหรือกระท าโดย
พนักงานภายในองค์กรนั้นเอง 
 2. สถาบันวิชาชีพ  สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditors: IIA ) ได้ให้ค าจ ากัดความของการ
ตรวจสอบภายในว่า 
 “การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้หลักประกันและการให้ค าปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม ซึ่งจัดใหม้ีขึ้นเพื่อ
เพิ่มมูลค่าและปรับปรุงด าเนินงานขององค์กรให้ดีขึ้น” 
 3. สถาบันก ากับดูแล  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้ให้ความหมายของการตรวจสอบภายในภาครัฐไว้ดังน้ี 
 “การตรวจสอบในภาครัฐ เป็นกิจกรรมที่ให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและให้บริการปรึกษาอย่างอิสระ เพื่อสร้างคุณคา่เพิ่ม
และปรับปรุงระบบการด าเนินของส่วนราชการ” 

 

 ....... สวัสดีปีใหม่คะ/ครับ......ท่านผู้อ่านจุลสาร

ตรวจสอบภายใน      ทางส านักงานตรวจสอบภายในขอฝากบทกลอน

อวยพรปีใหม่ ด้วยอ านาจพุทธาอันศักด์ิสิทธิ์ จงลขิิตให้ทุกท่านสขุหรรษา  

ให้สบโชคปลอดภัยไร้โรคา  ชนทั่วหล้านับถือชื่อเกรียงไกร  ฉบับนี้ทมีงาน

กองบรรณาธกิารได้น าความหมายและพัฒนาการของการตรวจสอบภายใน   

และวันส าคญัทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชากับสถานที่ปฏิบัติธรรม

รอบกรุงมาฝาก    สุดท้ายนี้ทางทีมงานขอขอบคุณท่านผู้อ่านที่ติดตาม

จุลสารตรวจสอบภายในมาโดยตลอด 

จุลสารตรวจสอบภายใน 
ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 ประจ าไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2557 



พัฒนาการของการตรวจสอบภายใน 
 ประวัติศาสตร์ของการตรวจสอบ แบ่งเป็น 4 ยุค คือ ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมและยคุปัจจุบัน ดังนี ้
 1. ยุคโบราณ (Ancient Times) การตรวจสอบเริ่มต้นขึ้นก่อนครสิตกาล 3,500 ปี 
บันทึกของอารยธรรมเมโสโปเตเมยีแสดงเครื่องหมายเล็กๆ ข้างตัวเลขเกี่ยวกับรายการทาง
การเงิน เครื่องหมายจุด ขีด หรือเครื่องหมายถูก แสดงถึงระบบของการตรวจทาน  

 2. ยุคกลาง (The Middle Ages)  เมื่อโรมลม่สลาย จากการขยายตัวทางการค้าของชาวอิตาเลยีนระหว่างศตวรรษที่ 13 
ท าให้เกิดการจดบันทึกที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเกิดระบบบัญชีคู่ขึ้นมา กล่าวคือทุกรายการค้าจะบันทึก 2 ด้าน ท้ังด้านเดบิต
และด้านเครดิต 
 3. ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม (The Industrial Revolution) เริม่ต้นในประเทศอังกฤษ องค์กรจ้างนักบัญชีเพื่อ
ตรวจสอบบันทึกทางการเงินมากกว่าการไต่ถามแล้วได้ยิน โดยการตรวจสอบบันทึกทางบัญชีและเปรยีบเทียบรายการในสมดุบัญชีกับ
เอกสารการลงบัญช ี
 4. ยุคปัจจุบัน (Recent Times) ได้แผ่ขยายข้ามมาจากประเทศอังกฤษผ่านทางทะเลไปประเทศสหรฐัอเมริกา  ชาวอังกฤษ
ผู้มั่งคั่งลงทุนมหาศาลในกิจการของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังน้ัน ผูล้งทุนจึงต้องการการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับเงินท่ีน าไป
ลงทุน ผู้ตรวจสอบบัญชีได้น าวิธีการตรวจสอบเข้ามาเผยแพร่ 
 การตรวจสอบหรือการสอบบัญช ี(Auditing or Audit) มาจากภาษา
ลาตินว่า Audire แปลว่า ได้ยิน (To hear) การตรวจสอบเกดิขึ้นตั้งแต่เมื่อใดไม่มี
หลักฐานทางประวตัิศาสตร์บันทึกไว้ แต่น่าจะเกิดขึ้นจากภาครัฐหรอืการปกครอง
บ้านเมืองที่จัดเก็บภาษีทางด้านการคลังของประเทศ ท าให้มีการจดบันทึก
ลงทะเบียนทรัพยส์ินและเงินทองที่จัดเก็บไว้ ตลอดจนการรับจ่ายทรัพย์สินนั้น และ
เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการยักยอกหรอืการทุจริต จึงจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบโดย
บุคคลที่เช่ือถือและวางใจได้ แล้วรายงานให้ผู้มีอ านาจปกครองทราบ 
 การพัฒนาของการตรวจสอบภายใน อาจเริ่มต้นจากการเป็นหน่วยงานภายในแผนกหนึ่งของฝ่ายบญัชีซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องและการอนุมัตริายการรับเงินและจ่ายเงินว่าตรงตามเอกสารหรือตรงตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติทีผู่้บรหิารได้
ก าหนดไว้หรือไม ่
 ต่อมาการตรวจสอบภายในได้ขยายขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบออกไปในกิจกรรมดา้นอ่ืนๆ นอกเหนือจากการบัญชีและการเงิน
ในทุกๆด้านภายในองค์กรและมสีายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้บรหิารระดับสูงสุด ไม่ใช่อยู่ภายใตผู้บ้ริหารด้านบัญชีและการเงินอีก
ต่อไป  และในปัจจุบันการตรวจสอบภายในยุคใหม่บางอย่างได้ถูกน าไปใช้ในองค์กรที่มิใช่ธุรกิจ  (Non-profit Organization)  ด้วย 
 การพัฒนาของการตรวจสอบภายในของประเทศไทย ในแวดวงราชการของประเทศไทย การตรวจสอบภายในได้รับการ

ยอมรับและมีหลักฐานปรากฏเมื่อ พ.ศ.2505 ในระเบียบการจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2505 ซึ่งระบุให้ส่วนราชการแต่งตั้งผูต้รวจสอบ

ภายใน ดังนี้  

 “ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม แต่งตั้งข้าราชการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นผูต้รวจสอบ

ภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบการจ่ายเงินรวมทั้งการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจา่ยของเจ้าของงบประมาณนั้นๆ และตรวจสอบการอื่น

ตามแต่หัวหน้าส่วนราชการจะมอบหมายเป็นการภายใน และให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อหัวหน้าส่วน

ราชการอย่างน้อยเดือนละครั้ง  

 การตรวจสอบตามวรรคแรก จะตรวจสอบโดยวิธีทดสอบแบบสุม่ตวัอย่างก็ได้ ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความส าคัญ

ของเรื่องที่ตรวจสอบและวัตถุประสงค์ที่จะให้ทราบผลการตรวจสอบโดยเร็ว” 



 

                                        วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค ่าเดือน  3  ถือเป็นวันส่าคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ ง 

และได้เวียนมาบรรจบอีกคร้ัง โดย  วันมาฆบูชา  2557  ตรงกับวันศุกร์ที   14 กุมภาพันธ์ 2557  

ประวัติวันมาฆบูชา ความส่าคัญของวันมาฆบูชามีความส่าคัญอย่างไร  

 ความหมายของวันมาฆบูชา   ค าว่า  "มาฆะ"  นั้น  เป็นช่ือของเดือน  3  ย่อมาจากค าว่า 

"มาฆบุรณมี" หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3  

 ความส่าคัญวันมาฆบชูา คือ เป็นวันท่ีพระสัมมาสมัพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" 

แก่พระสงฆเ์ป็นครั้งแรก  หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา   9   เดือน  ซึ่งหลักค าสอนนี้เป็นหลักการ 

และวิธีการปฏิบัตติ่างๆ  หากสรุปเป็นใจความส าคัญ  จะมีเนื้อหาว่า  "ท่าความดี  ละเว้นความชั ว 

ท่าจิตใจให้บริสุทธิ์" 

 ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่ 

 1. วันน้ันตรงกับวันเพ็ญ ข้ึน 15 ค่ า เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ 

 2. มีพระสงฆจ์ านวน  1,250  รูป  มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย  ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะ

พระสมัมาสัมพุทธเจ้า 

 3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 

 4. พระสงฆ์ทั้งหมดไดร้ับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า  หรอื   "เอหิภิกขุอุปสัมปทา"  และเพราะเกดิเหตุอัศจรรย์ 4 

ประการข้างตน้ ท าให้วันมาฆบูชา เรียกอีกช่ือหน่ึงได้ว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" ซึ่งค าว่า "จาตรุงคสันนบิาต" นี้ มีความหมายตามการ

แยกศัพท์ คือ จาตุร แปลว่า 4 องค์ แปลว่า ส่วน สันนิบาต แปลว่า ประชุม ดังน้ัน "จาตุรงคสันนิบาต" จึงหมายความว่า "การประชุม

ด้วยองค์ 4" นั่นเอง  

 กิจกรรมต่าง ๆ ที ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา  คือ  ในตอนเช้า ควรไปท าบุญตักบาตร 
ไปวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนา  หรอืจัดส ารับคาวหวานไปท าบุญถวายภัตตาหาร   ช่วงบ่ายฟัง
พระแสดงพระธรรมเทศนา  เจรญิสมาธิภาวนา  เมื่อถึงตอนค่ า  น าดอกไม้  ธูปเทียนไปเวียน
เทียน 3 รอบที่พระอุโบสถ โดยการเวียนเทียนน้ันจะเวียนขวา จ านวน 3 รอบ และช่วงเวลาที่
เดินอยู่นั้นให้ระลึกถึง  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนควรบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ตามสถานท่ีต่างๆ และรักษาศีล ส าหรับตามบา้นเรือน สถานท่ีราชการ จะ
มีการประดับธงชาติ ธงธรรมจักร เพื่อระลึกถึงวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมเกี่ยวกับสถานท่ีท างาน ควรประชาสมัพันธ์ในที่
ท างาน และจัดให้มีการบรรยายธรรม หรือร่วมบ าเพญ็ประโยชน์ร่วมกัน ร่วมท าบุญ บ าเพญ็กุศลร่วมกนั 

 แนะน่า 9 สถานที ปฏิบัติธรรมรอบกรุง 

 1. หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ)  2. วัดชลประทานรังสฤษฏ์   3. พุทธมณฑล     

 4. วัดอัมพวัน     5. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ   

 6. เสถียรธรรมสถาน    7. วัดป่าเจรญิราช 

 8. วัดอินทรวิหาร  9. วัดพระราม 9 
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ถาม..ตอบ..กับตรวจสอบภายใน 

            ถาม : ท่าไมองค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงจดัวางระบบการควบคุมภายในขึ้นภายในองค์กร 

             ตอบ : 1) เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน (Operation Objectives) ได้แก่ การ

ด าเนินงานและการใช้ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล   ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยส์ิน 

การป้องกัน หรือลดความผดิพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิน้เปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรบัตรวจ 

            2) เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน  (Financial Reporting Objectives)  ได้แก่  การจดัท ารายงาน

ทางการเงินท่ีใช้ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอยา่งถูกต้อง เช่ือถือได้ และทันเวลา 

            3) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง (Compliance Objectives)  ได้แก่  การปฏบิัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ   รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการ

ปฏิบัติงานท่ีหน่วยรับตรวจได้ก าหนดขึ้น 

กิจกรรมตรวจสอบภายใน 
 ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าศึกษาดูงานการตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่  ๒๘ – ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อน าแนวทางจากหน่วยงานท่ีเข้ารว่มโครงการ
ประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๗ มาประยุกต์ และปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  


