๑
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การวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในแบบเสริม
พลัง ของหนวยงานในสัง กัดกระทรวงสาธารณสุข แบงเปน ๔ สวน ประกอบดวย (๑) การศึกษาสภาพปญ หาของ
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (๒) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหนวยงาน
ในสัง กัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย
การตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๓) พัฒนาคูมือตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายในของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (๔) การประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายใน รวบรวมขอมูลโดยสัมภาษณเชิงลึกจากผูตรวจสอบภายในที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๓๐ คน เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาและพัฒนาประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายในและการ
ควบคุม ภายใน ประเมิน ประสิ ท ธิผ ลของการตรวจสอบภายในและการควบคุม ภายในโดยใชแ บบสอบถามจาก
ผูตรวจสอบภายในที่เขารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน จํานวน ๒๖๐ คน วิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณดวยคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ และการวิเคราะหเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัย พบวา (๑) ผลการวิเคราะหสภาพปญหาของการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการดําเนินงานในภาพรวม
ไมครอบคลุมตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๒) ผลการพัฒนาประสิทธิผลการตรวจสอบภายในและการควบคุมแบบเสริมพลังของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา มีการวางแผนการตรวจสอบ โดยแบงเปน ๒ แผน คือแผนการตรวจสอบระยะ
ยาวและแผนการตรวจสอบประจําป เกิดคูมือแนวทางการตรวจสอบภายในแบบเสริมพลังและเกิดหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพของผูตรวจสอบภายในแบบเสริมพลัง ผูตรวจสอบภายในของสวนราชการและสวนภูมิภาคในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีศักยภาพดานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในเพิ่มขึ้น และ (๓) ผลการประเมินประสิทธิผล
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา ผูตรวจสอบภายใน
และหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการดําเนินงานสอดคลองและครอบคลุมตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
วิจารณและขอเสนอแนะ การพัฒนางานตรวจสอบภายใน ดานศักยภาพของผูตรวจสอบภายในและกระบวนการ
ตรวจสอบภายในและควบคุ ม ภายในควรจะปรั บ ปรุ ง เพื่อ ให สอดคลอ งกั บ ภารกิ จของหน ว ยงาน มาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
คําสําคัญ : การควบคุมภายใน, การตรวจสอบภายใน, แบบเสริมพลัง, พัฒนาประสิทธิผล
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Abstract
The purpose of the research were developed and evaluated the effectiveness of internal
audit in the ministry of public health. The study was divided into ๔ parts which consist (1) studied
of the analysis situations of problems of the internal audit and control. (2) To compared with the
standard internal audit and the regulations of the Ministry of Finance regarding the 2008 audit of
government agencies. (3) Developed guides and curriculum of the empowerment of internal audit
and control (4) evaluated suitable of the empowerment of internal audit and control. This study
conducted to gather further in-depth interview from 30 internal auditors whose duties were
arranging to have the internal control and audit in the ministry of public health. A comparative
study of the performance audit of the ministry of public health and the current standard of
internal audit regulations of the Ministry of finance regarding the 2008 audit of government
agencies, were used to find solutions and developed effectiveness of internal audit and control.
The evaluation of the effectiveness of internal audit and control was used by questionnaires from
260 stakeholders. Data analysis was quantitative such as average , percentage standard deviation
(S.D.) and qualitative analysis such as content analysis and documentary synthesis. The results
showed that: (1) The analysis of the problems of the Internal Audit and Internal Control Agency
under the Ministry of Health found that the agency under the Ministry of Health has operations
in general. Not covered by the audit, and the Ministry of Finance's internal audit section of 2008
(2) the effectiveness of the internal audit and control the power of the agencies under the Ministry
of Health. it is planned that the inspection plan is divided into two long-term inspection plans and
annual audit plans. There's Guidelines for monitoring internal empowerment and capacity
development programs of the internal audit power. Internal auditors of government and provincial
Ministry of Health, the potential of the internal audit and internal controls to increase and (3) the
results of the evaluation of the effectiveness of internal audit and internal control of the agencies
under the Ministry of Public Health found. that the internal auditor and the agencies under the
Ministry of Health is the consistent and comprehensive compliance audit and the Ministry of
Finance's internal audit section of 2008 This research found that the study solutions were needed
to develop an internal audit. The operation of the internal audit should be revised to be
consistent with the mission of the agency and the standard of the internal audit. Then of the
internal audit should address staffing issues in consultation with the head of internal control
management and audit committee.
Keyword : Internal Control, Internal Audit, Power, development effectiveness
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บทนํา

รัฐ บาลมี น โยบายปฏิรู ป ระบบราชการกระทรวงสาธารณสุ ข จึง ได กํ า หนดยุ ท ธศาสตร ร ะดั บ ชาติ ว า ด ว ย
การบริหารจัดการที่ดี เพื่อรองรับนโยบายดังกลาว ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึง ไดสั่งการใหทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีการทบทวนและพัฒนางานตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผูบริหารสูงสุดของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
กําหนดเปาหมายทิศทางภารกิจงานควบคุมและตรวจสอบภายในเพื่อใหงานตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
เปนกระบวนการปฏิบัติงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาองคกรที่ดีใหสอดคลอง
กับนโยบายและแผนการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข (http://www.moph.go.th/) กลุมงานตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวงเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายในและพัฒนากระบวนการการยืนยันผานการรายงานผลการตรวจสอบและการสอบทานรวมทั้งจัดใหการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อยืน ยันใหผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจและผูเกี่ยวของไดทราบถึง การดําเนิน งานวาเปนไปตาม
กฎระเบียบและเปาหมายของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งมีการดําเนินงานที่ถูกตองที่เปนไปตามมาตรฐาน อีกทั้ง
มีการบริห ารความเสี่ย งให เหมาะสมเพีย งพอที่เชื่ อได วาองคก รจะบรรลุวัตถุ ประสงค / เป าหมายของยุ ทธศาสตร
ที่กําหนดไว
ในปจจุบันของการดําเนินงานควบคุมและตรวจสอบภายในของกระทรวงสาธารณสุข พบวา หนวยงานรับ
ตรวจในสัง กั ดกระทรวงสาธารณสุ ข รอ ยละ ๑๒ ของหน ว ยงานทั้ ง หมดในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ทั้ง หมด
ยังมีการดําเนิน งานบางกิจกรรมไมเอื้อตอการตรวจสอบภายในและการควบคุมที่ไดมาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับ
แนวปฏิบัติการควบคุมและตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง พบวา ขาดการวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง
เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพราะขาดคูมือและแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายในที่งายตอการปฏิบัติ รวมทั้งมีจํานวนผูตรวจสอบภายในบางสวนที่ขาดความชํานาญและพี่เลี้ยงสําหรับชวยเหลือ
เมื่ อ ประสบป ญ หา ส ง ผลให ความพร อ มของหน ว ยงานรับ การตรวจและผู ตรวจสอบภายในใช เวลาสํา หรับ การ
ตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของแตละหนวยงานและยัง มีระดับ ความพร อมแตกต างกันสะทอนจาก
มีจํานวนหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการเบิกจายงบประมาณลาชาและไมสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จากสภาพการณขางตนและการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายใน พบวา งานวิจัยเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของหนวยงานเปนการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัย
ที่สงผลตอความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน อีกทั้งเปนการสํารวจความคิดเห็นของผูตรวจสอบภายในที่มีตอการ
วางระบบและกลไกการตรวจสอบภายในเปนสวนใหญ ดัง นั้น เพื่อลดขอจํากัดในการวิจัยที่ผานมาผูวิจัยในฐานะ
ผูรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในจึงสนใจที่จะพัฒ นาประสิทธิผลการดําเนินงานตรวจสอบ
ภายในและการควบคุมภายในแบบเสริมพลังใหกับผูตรวจสอบภายใน โดยการจัดกิจกรรมแบบเสริมพลังใหกับผูตรวจ
สอบภายในผานการพัฒ นาคู มือแนวทางการปฏิบัติง านและพัฒ นาสมรรถนะของผูต รวจสอบภายใน เพื่อพัฒ นา
ประสิทธิผลการดําเนินงานการตรวจสอบและควบคุมภายในแบบเสริมพลังของบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค
๑..เพื่ อ วิเ คราะห ส ภาพป ญ หาของการตรวจสอบภายในและการควบคุ ม ภายในของหน วยงานในสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุข
๒. เพื่อพัฒนาประสิทธิผลการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในแบบเสริมพลังของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
๓..เพื่อประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของหนวยงานในสัง กัดกระทรวง
สาธารณสุข
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วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (research and development) แบงเปน ๔ สวน ระยะเวลาการ
วิจัย ๓ ป คือ ในชวงปงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังนี้
ประชากร คือ ผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ จํานวน ๙ กรม และสวนภูมิภาค จํานวน ๑๒ เขตสุขภาพ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวนทั้งสิ้น ๑,๒๙๑ คน
การสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (multistage Sampling) ดังนี้
๑.๑ จัดกลุมหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานของสวนราชการ ๙ กรม และหนวยงาน
สวนภูมิภาค จํานวน ๑๒ เขตสุขภาพ
๑.๒ จํา แนกกลุ มตั วอย างที่เ ปน ผู ตรวจสอบภายในที่ ไ ด รั บมอบหมายใหป ฏิบั ติห น าที่ ในสัง กั ดกระทรวง
สาธารณสุขและเขารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน จํานวน ๒๖๐ คน
๑.๓ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิง ลึกจากผูตรวจสอบภายในที่ไ ดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๓๐ คน
สวนที่ ๑ ระยะเตรี ยมการและวางแผน เปน ขั้ น ตอนการวิเ คราะหสภาพปญ หาจากการดํ าเนิ นงานการ
ตรวจสอบภายในและการควบคุม ภายใน กลุมตั วอย างเป นผูต รวจสอบภายในที่ไ ดรับ มอบหมายใหป ฏิบัติ หนา ที่
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๓๐ คน เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก
สวนที่ ๒ ระยะดําเนิน การวิจัย เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหนวยงานในสัง กั ด
กระทรวงกระทรวงสาธารณสุขกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบ
ภายในของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กลุมตัวอยางเปนผูตรวจสอบภายในที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๒๖๐ คน
สวนที่ ๓ ระยะพัฒ นา สรางคูมือแนวทางการตรวจสอบภายในแบบเสริมพลัง จัดอบรมหลักสูตรพัฒ นา
ศักยภาพของผูตรวจสอบภายใน พัฒนาคูมือตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของ
หนวยงานในสัง กัด กระทรวงสาธารณสุข โดยเนื้อหาของคู มือประกอบดวย ๕ ดา น คือ ๑. การตรวจสอบและ
ประเมิน ผลด านการบริหาร ๒. การตรวจสอบและประเมิ นผลดานการเงิ นและการบัญ ชี ๓. การตรวจสอบและ
ประเมินผลดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๔. การตรวจสอบและประเมินผลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ๕. การ
ตรวจสอบและประเมินผลดานการควบคุมภายใน
สว นที่ ๔ ระยะประเมิ น ผล เป น การประเมิ น ประสิท ธิผ ลการตรวจสอบภายในและการควบคุม ภายใน
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุมตัวอยางเปนผูตรวจสอบภายในที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๒๖๐ คน
เครื่อ งมือ ในการเก็บรวบรวมขอ มูล ประกอบดวย (๑) แบบสํารวจสภาพปญ หาจากการดําเนินงานการ
ตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน และ (๒) แบบประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายในของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเครื่องมือดังกลาวผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจาก
ผูทรงคุณวุฒิ ๕ ทาน และหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใชคาครอนบาคแอลฟา ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
เทากับ ๐.๘๙ และ ๐.๘๓ ตามลําดับ
การเก็บรวบรวมขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน โดยประสานผูตรวจสอบภายในที่ไดรับแตงตั้งของ
สวนราชการและผูตรวจสอบภายในที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ของสวนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และเตรียมผูชวยวิจัยดานทักษะการใชเครื่องมือ กอนดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจริงเพื่อใหไดขอมูลครบถวนตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยแลวดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้
ขั้น ที่ ๑ วิเคราะหส ภาพปญ หาของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของหน วยงานในสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุข โดยใชแบบสํารวจสภาพปญหาจากการดําเนินงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

๕

และการสัมภาษณเชิง ลึก จากผูต รวจสอบภายในของสว นราชการและส วนภูมิภาคในสัง กัดกระทรวงสาธารณสุ ข
จํานวน ๓๐ คน อีกทั้ง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหนวยงานในสัง กัดกระทรวงกระทรวง
สาธารณสุขกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
ขั้นที่ ๒ พัฒนาประสิทธิผลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในแบบเสริมพลังของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข โดยสรางคูมือแนวทางการตรวจสอบภายในแบบเสริมพลัง จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
ของผูตรวจสอบภายใน พัฒนาคูมือตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีผูตรวจสอบภายในของสวนราชการและสวนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เขารวมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน จํานวน ๒๖๐ คน
ขั้นที่ ๓ ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของหนวยงานในสัง กัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยใชแบบประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของหนวยงานในสัง กั ด
กระทรวงสาธารณสุขจากผูตรวจสอบภายในของสวนราชการและสวนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขารวม
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน จํานวน ๒๖๐ คน
การวิเคราะหขอมูล (๑) ขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติแจกแจงความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ
และไคสแควร และ (๒) ขอมูลเชิง คุณภาพจากการสัมภาษณเชิง ลึกและประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายในใชวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา โดยวิเคราะหขอมูลพรอมกับการเก็บรวบรวมขอมูล มีการจัดทํา
ดัชนีใหเปนประเด็นยอย เมื่อพบประเด็นซ้ํากันจึงยกระดับขึ้นมาเปนประเด็นหลัก (Theme).จากนั้น จึงนํามาสรุปผล
เปนรูปแบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในแบบเสริมพลัง

ผลการศึกษา

๑. จากการวิ เคราะห สภาพป ญ หาจากการดํ าเนิน งานการตรวจสอบภายในและการควบคุ มภายในของ
หนวยงานตรวจสอบในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา การสัมภาษณเชิงลึกจากผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ
และสวนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๓๐ คน
ตารางที่ ๑ ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางดานเพศ
เพศ
จํานวน (คน)
รอยละ
ชาย
๘
๒๖.๖๗
หญิง
๒๒
๗๓.๓๓
รวม
๓๐
๑๐๐

จากตารางที่ ๑ พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เปนเพศชาย จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 26.66
เพศหญิง จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 73.33
ตารางที่ ๒ ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางดานตําแหนง
ตําแหนง
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการเงินและการบัญชี
นักวิชาการสาธารณสุข
นักจัดการงานทั่วไป
รวม

จํานวน (คน)
1
15
3
3
4
4
30

รอยละ
3.33
50
10
10
13.33
13.33
100

๖

จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน
15 คน คิดเปนรอยละ 50 รองลงมา คือ นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33 ปฏิบัติหนาที่
นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33 ปฏิบัติหนาที่นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 3 คน
คิดเปนรอยละ 10 ปฏิบัติหนาที่นักวิชาการเงินและการบัญชี จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10 และปฏิบัติหนาที่รอง
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.33
ผลการวิเคราะหสภาพปญหาจากการดําเนินงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของหนวยงาน
ตรวจสอบในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการขยายขอบเขตหนาที่การตรวจสอบผลงานทําใหไมสามารถตรวจสอบ
หนวยรับตรวจในความรับผิดชอบไดครบถวน ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ รอยละ ๓๓.๓๓ ของการดําเนินการตรวจสอบ
ตามแผน พบวา มีผลการดําเนิน งานอยูในระดับ ๔ และผลการปฏิบัติง านของผูตรวจสอบภายในโดยเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหนวยงานในสังกัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขกับมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมครบถวน ทั้ง นี้
เพราะผูต รวจสอบภายในขาดกรอบอั ตรากําลัง ความรู ความเชี่ ยวชาญเฉพาะดานและการปรับปรุง คุ ณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน ได แก ขาดคูมื อ การตรวจสอบภายใน และการอบรมพั ฒ นาศัก ยภาพของผูต รวจสอบภายใน
เพราะผูตรวจสอบภายในบางสวนเปนผูตรวจสอบภายในที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในสวนภูมิภาคไมใชผูตรวจ
สอบภายในโดยตรงจึงขาดความรูและทักษะในการตรวจสอบภายในเฉพาะดาน เชน ดานการบริหาร ดานกฎระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ดานการเงินการบัญชี ดานการควบคุมภายใน โดยเฉพาะการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ
๒..การพัฒนาประสิทธิผลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในแบบเสริมพลังของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข โดยสรางคูมือแนวทางการตรวจสอบภายในแบบเสริมพลัง จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
ของผูตรวจสอบภายใน พัฒนาคูมือตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีขอคนพบดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบ
ภายใน

- จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูตรวจสอบภายใน
- พัฒนาเครื่องมือและคูมือคูมือ
การตรวจสอบและประเมินผล
การควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในของหนวยงาน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนที่ ๒ การปฏิบัติ
งานตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในของสวน
ราชการ
-การตรวจสอบภายใน
-การควบคุมภายใน
-การแลกเปลี่ยนเรียนรูของผู
ตรวจสอบภายในระหวางผู
ตรวจสอบภายในสวนราชการ
และสวนภูมิภาค

ขั้นตอนที่ ๓ การรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในและการติดตามผล

- ผลการประเมินความเสี่ยงและการวางแผนการ
ตรวจสอบ
- ผลการตรวจสอบดานการบริหาร
- ผลการตรวจสอบดานการเงินและการบัญชี
- ผลการตรวจสอบดานการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ
- ผลการตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผลการตรวจสอบดานการควบคุมภายใน

ข้ อมูลสะท้ อนกลับ

๒.๑ การสงเสริมและพัฒ นาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน.ประกอบดวย การพัฒ นาศักยภาพงาน
ตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในใหกับผูตรวจสอบภายในของสวนราชการและสวนภูมิภาคในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน จัดทําคูมือแนวทางการตรวจสอบภายใน
แบบเสริมพลัง พัฒ นาเครื่องมือ คูมือการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ของหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มความรูและทักษะดานการตรวจสอบภายในใหกับผูตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการและสวนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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๒.๒ การปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส ว นราชการและระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง วาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบดวย ดานการปฏิบัติง าน
ตรวจสอบภายใน เกิดแผนการตรวจสอบระยะยาวที่ครอบคลุมแผนการตรวจสอบภายในประจําป การพัฒนาระบบ
การรายงานผลการตรวจสอบ และติดตามผลการตรวจสอบชวยใหผูตรวจสอบภายในที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไดรับการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพเปนระบบยิ่งขึ้น เพื่อปรับปรุงแกไขพัฒนางานอยาง
เป น ระบบและรวดเร็ ว และแก ไ ขปญ หาด านการปฏิบั ติ ง านของผูต รวจสอบภายในใหเ ปน ไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๓ การรายงานผลการตรวจสอบภายในและการติ ด ตามผล ประกอบด วย การรายงานผล
การประเมินความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบดานการบริหาร ผลการตรวจสอบดานการเงิน
และการบัญชี ผลการตรวจสอบดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผลการตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผล
การตรวจสอบด านการควบคุ ม ภายใน ผู ตรวจสอบภายในของส ว นราชการและส ว นภู มิ ภ าคในสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุขมีความครบถวน ถูกตอง และทันเวลา เปนไปตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรฐานการตรวจสอบภายในและระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. ผลจากการประเมิน ประสิทธิ ผลการควบคุ มภายในและการตรวจสอบภายในของหนว ยงานในสัง กั ด
กระทรวงสาธารณสุข โดยใชแบบประเมิน ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจากผูตรวจสอบภายในของสวนราชการและสวนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เขารวมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน มีผลสรุป ดังนี้
ผูต รวจสอบภายในของส วนราชการและส ว นภู มิ ภ าคในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข จํ า นวน ๒๖๐ คน
หลั ง การใช คู มื อ แนวทางการตรวจสอบภายในแบบเสริ ม พลั ง และเข า ร ว มอบรมโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ของผูตรวจสอบภายใน พบวา ผูตรวจสอบภายในของสวนราชการและสวนภูมิภาคในสัง กัดกระทรวงสาธารณสุข
จํานวน ๑๙๘ คน คิดเปนรอยละ ๗๖.๑๕ ผานเกณฑการประเมิน ประสิทธิผลการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑

สรุปและอภิปรายผล

๑) การศึกษาสภาพปญ หาจากการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน พบปญหาอุปสรรคจากการตรวจสอบ
ภายในด านคุณสมบัติ และดา นการปฏิบัติ ง านการตรวจสอบภายในรวมถึง โครงสร างงานตรวจสอบภายใน ทั้ง นี้
เนื่อ งจากการตรวจสอบภายในเปน การปฏิบั ติง านในลั กษณะเครือ ขา ยทํา ให โครงสรางของงานไมชัด เจน ส ง ผล
ใหการดําเนินงานและการปฏิบัติงานไมครอบคลุมตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการและปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการตรวจสอบภายในของส วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๑ สอดคลองกับกลุมงาน
มาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน (กรมบัญ ชีกลาง,๒๕๕๖) ที่กลาวไววาการตรวจสอบภายในเปน มีความสําคัญ
อย า งมากในการเป น เครื่ อ งมื อ ทางการบริ ห าร และช วยส ง เสริ ม การปฏิ บั ติง านในองค ก รให บ รรลุ วั ต ถุ ประสงค
และเปาหมายขององคกรอยา งมีประสิท ธิภาพ โดยการใหบ ริการเปน หลักประกั นความเชื่ อมั่นจากการประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และความคุม คา ของกระบวนการปฏิบั ติง าน การให คํา ปรึ กษาและนํา เสนอรายงาน
เพื่อกอใหเกิดกิจกรรมการเพิ่มมูลคาและความสําเร็จขององคกร อันไดแก ๑. สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแล
ที่ดี (Good Governance) และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) ๒. สงเสริมใหเกิดการบันทึกบัญชี
และรายงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ๓. สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and Effectiveness of Performance) ๔. เปนมาตรการถวงดุล
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แหง อํานาจ (Check and Balance) สง เสริมใหการจัดสรรการใชทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสม
ตามลําดับความสําคัญเพื่อใหไดผลงานที่เปนประโยชนสูงสุดตอองคกร ๕. ใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Warning
Signals) ของการประพฤติไ มชอบหรือการทุจริตในองคกรจึง ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเพิ่มโอกาสของความสําเร็จของงาน
๒) การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
กับมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส วนราชการและระเบีย บกระทรวงการคลัง ว าดว ยการตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการ พ.ศ..๒๕๕๑ พบวา หนวยงานบางสวนการปฏิบัติงานยังไมเปนไปตามมาตรฐาน ไดแก ขั้นตอนการ
วางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ขั้นตอนการจัดทํารายงาน และติดตามผลการตรวจสอบ ซึ่งปญหาดังกลาว
สามารถแกไ ขไดโดยการสนับสนุนของผูบริหารและกําหนดเปน นโยบายสําคัญ ซึ่ง จะสง ผลใหการปฏิบัติง านของ
ผูตรวจสอบภายในมีความสําคัญ และตอเนื่อง รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในเปนประโยชนตอ
ผู เ กี่ ย วข อ งและผู บ ริ ห ารสามารถนํ า ไปปฏิ บั ติ ไ ด จ ริ ง ป ญ หาของรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ
ดานสารสนเทศสวนหนึ่งมาจากความรูความเชี่ยวชาญของผูตรวจสอบภายในที่ยังมีขอจํากัด เนื่องจากเปนงานเทคนิค
เฉพาะดาน ซึ่งอาจทําใหรายงานผลการตรวจสอบดานสารสนเทศไมมีความสมบูรณเพียงพอที่จะทําใหหนวยรับตรวจ
สามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน ไ ด อ ย า งเต็ ม ที่ สอดคล อ งกั บ กระทรวงการคลั ง (กรมบั ญ ชี ก ลาง,๒๕๔๖) ที่ ก ล า ว
ไววาการตรวจสอบภายในเขามามีบทบาทยิ่งขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือของผูบริหารในการตรวจสอบและมีมาตรการ
ควบคุมตางๆใหมีประสิทธิภาพ ปจจุบันการตรวจสอบภายในนอกจากตรวจสอบขอมูลทางการเงิน และการบัญ ชี
แลว ยังตรวจสอบการปฏิบัติงานดานอื่นๆดวย ดังนั้นการตรวจสอบภายในจึงตองเผชิญกับสิ่งที่ทาทายหลายประการ
เชน ความเจริญเติบโตขององคกร สภาวะการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงเทคโนโลยีทางดานอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร
เป น ต น ฉะนั้ น ผู ต รวจสอบภายในจึ ง จํ า เป น ต อ งมี ก ารพั ฒ นาตนเองด า นวิ ช าชี พ ทั้ ง ในด า นความรู ทั ก ษะ
และความสามารถอื่นๆเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓) การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายในดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไดแก การจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาวใหครอบคลุมแผนการตรวจสอบประจําป จัดสรรทรัพยากรใหมีความเหมาะสม
และเพียงพอตอการปฏิบัติง านเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบที่กําหนด
รวมทั้งมีการกําหนดวิธีการและกําหนดการในการติดตามรายงานผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของหนวยรับตรวจ
ในป ง บประมาณก อนไวในแผนการตรวจสอบปป จจุบั น มี การพัฒ นาการจัด ทํารายงานผลการตรวจสอบภายใน
ใหครอบคลุมและเหมาะสมเปนประโยชน รายงานผลการตรวจสอบตองนําไปสูการปรับปรุง พัฒ นาและสามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง การกําหนดวิธีการและกําหนดการที่เหมาะสมในการติดตามผลของรายงานผลการปฏิบัติงาน
ในปกอนไวในแผนการตรวจสอบในปปจจุบัน พรอมทั้ง จัดงบประมาณที่ใชในการติดตาม สอดคลองกับสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน (มหาวิทยาลัยรามคําแหง,๒๕๔๘).ที่กลาวไววา ผูตรวจสอบภายในควรคํานึงถึง ๑..วัตถุประสงค
ของกิจกรรมการตรวจสอบ และวิธีการที่ใชในการควบคุมผลการดําเนินงานของงานนั้น ๒. ความเสี่ยงที่สําคัญของ
กิจกรรม วัตถุประสงค ทรัพยากร การปฏิบัติงานและวิธีการที่จะใชในการจัดการกับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงให
อยูในระดับที่ยอมรับได ๓. ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมนั้นๆ รวมทั้ง
ระบบการควบคุมภายในเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่เกี่ยวของ ๔. โอกาสที่จะปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมภายในสําหรับกิจกรรมนั้นๆ ผูตรวจสอบภายในควรทําการประเมินความเสี่ยงเบื้องตนที่เกี่ยวของ
กับกิจกรรมการตรวจสอบ และควรมั่นใจวาทรัพยากรสําหรับงานตรวจสอบมีความเหมาะสม เพียงพอ และสามารถ
นํามาใชปฏิบัติตามแผนงานที่ไดรับอนุมัติไดอยางมีประสิทธิผล
๔) ผลการประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายในของสวนราชการและสวนภูมิภาคใน
สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบด ว ยส ว นสํ า คั ญ ๒.ส ว น
คือ ๑. มาตรฐานดานคุณสมบัติ เปนมาตรฐานที่กลาวถึงลักษณะของหนวยงานและบุคลากรที่ทําหนาที่ตรวจสอบ
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ภายใน ๒. มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน เปนมาตรฐานที่กลาวถึงลักษณะของงานตรวจสอบภายในและบรรทัดฐาน
ที่ใชประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีการจัดการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในและปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการวางแผนการตรวจสอบ
ภายใน โดยแบงเปน ๒ ระดับ ไดแก แผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจําปและสามารถนํามา
ใช ปฏิ บัติ ตามแผนงานที่ไ ดรั บอนุ มัติ ไ ด อย างมีป ระสิ ทธิ ผล มี การปฏิ บัติ ง านตรวจสอบ โดยตรวจสอบ สอบทาน
และรวบรวมหลักฐาน เพื่อวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติง านของหนวยงานสวนกลางจํานวน ๙ กรม และ
หนวยงานสวนภูมิภาค จํานวน ๑๒ เขตสุขภาพ วาเปนไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติขององคกร รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข อง พรอ มทั้ง เสนอขอมูลที่ ไ ดจากการตรวจสอบและขอเสนอแนะตอ ผูบริหารเพื่อประกอบการ
ตัดสิน ใจได มีการจัดทํารายงานการตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบ การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบให
ผูบริหารทราบถึง วัตถุประสงค ขอบเขต วิธีปฏิบัติง านและผลการตรวจสอบขอมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุปประเด็น
ที่ตรวจพบ ประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่ผูบริหารควรทราบ พรอมทั้งขอเสนอแนะ
ในการแกไข ปรับปรุง เพื่อเสนอผูบริหารหรือผูท่ีเกี่ยวของพิจารณาสั่ง การตอไป การติดตามผลการตรวจสอบเปน
ขั้นตอนสุดทายของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่สําคัญ โดยพิจารณาปจจัย ดังตอไปนี้ ๑. ความสําคัญของเรื่อง
ที่ตรวจพบและขอเสนอแนะ ๒. ผลกระทบตอองคกรถาไมมีการแกไขหรือแกไขแลวไมไดผล ๓. ความยุงยากซับซอน
ในการแกไข ๔. ระยะเวลาที่ใชในการแกไข ซึ่งผูตรวจสอบภายในจะใชเปนเกณฑพิจารณากําหนดขอบเขตและแนว
ทางการติดตามผลการตรวจสอบ (อุษณา ภัทรมนตรี, ๒๕๕๔)

ขอเสนอแนะ
การพัฒ นางานตรวจสอบภายใน ดานศักยภาพของผูตรวจสอบภายในและกระบวนการตรวจสอบภายใน
และควบคุ ม ภายในควรจะปรั บปรุ ง เพื่อ ให สอดคลอ งกั บภารกิจ ของหน ว ยงาน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
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ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒแิ ละผูเชี่ยวชาญที่กรุณาตรวจสอบความสมบรูณของแนวคําถามในการสัมภาษณ
และตรวจสอบความเหมาะสมของแบบประเมิ น ขอบคุ ณ ผู ต รวจสอบภายในที่ ใ ห ค วามกรุ ณ าในการสั ม ภาษณ
และขอบคุ ณ ผู บ ริ ห ารและผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การตรวจสอบภายในที่ เ สี ย สละเวลาให ข อ มู ล ทํ า ให ก ารศึ ก ษาวิ จั ย
ครั้งนี้สําเร็จดวยดี

เอกสารอางอิง

๑. กระบวนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management
Quality Award : PMQA) ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level : FL). พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพ: บริษัท วิชั่น พริ้นท
แอนด มีเดีย จํากัด, ๒๕๕๔
๒. กรมบัญชีกลาง สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ. แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕.
๓. กรมบัญชีกลาง สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ. กรุงเทพฯ: ๒๕๕๔
๔. กรมบัญชีกลาง สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ. ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ กรุงเทพฯ: ๒๕๕๑
๕. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน.
แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน. กรุงเทพฯ: ๒๕๔๖

๑๐

๖. ชนะทัพ อินทามระ. การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเพื่อการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของ
กองทัพไทย. วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๕๒ กองทัพบก. ๒๕๕๓
๗. ชริดา แซลี้. การประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ระบบงานบริการชางและคลังพัสดุ
ของโครงการแกรนดพารคอพารทเมนท. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. ๒๕๕๖
๘. ดนุชา อาชามาส. ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ
การประปานครหลวง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. ๒๕๕๔
๙. ธารินี เณรวงค. ปจจัยที่มีผลตอระดับการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชีภายใตการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐของหนวยงานสนับสนุนภารกิจฝายการเมือง. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย (สสอท.) ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจําเดือน ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๕๘
๑๐. ละเอียด เอี่ยมสุวรรณ. การวิจัยการพัฒนาศักยภาพเครือขายงานตรวจสอบภายในโดยประยุกต
ใชกระบวนการแบบมีสวนรวม. ๒๕๕๖
๑๑. ศูนยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยมหิดล. การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน. ๒๕๕๖
๑๒. สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามแหง. การจัดการความรู เรื่องการตรวจสอบภายใน
๑๓. สายฝน ดวงกูล. ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนางานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายในทหารบก.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม. กรุงเทพฯ: ๒๕๕๖
๑๔. อุษณา ภัทรมนตรี. ๒๕๔๔. การตรวจสอบและการควบคุมภายใน: แนวคิดและกรณีศึกษา.
พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

