
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
____________________ 

โดยที่สมควรก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อให้หน่วยรับตรวจมีแนวทางในการจัด ระบบ
การควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ด าเนินงานและแก่การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของประเทศชาติโดยรวม  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) (ก) (ค) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ .ศ. ๒๕๔๒  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึง   ออกระเบียบ
ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔” 

ข้อ ๒   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 

“หน่วยรับตรวจ”  หมายความว่า 

(๑ ) กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็น กระทรวง   ทบวง  หรือกรม 

(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค 

(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น 

(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน  

(๕) หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(๖) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจตาม (๑)  
(๒)  (๓)  (๔) หรือ (๕) 



(๗) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายก าหนดให้ส านักงาน    การ
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ 

“หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น ”   หมายความว่า   องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วน
ต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 

“ผู้ก ากับดูแล” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลหรือบังคับบัญชา
ผู้รับตรวจหรือหน่วยรับตรวจ 

“ผู้รับตรวจ” หมายความว่า  หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงาน  หรือผู้บริหารระดับสูง   
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า   ผู้รับตรวจ หรือผู้บริหารทุกระดับของหน่วยรับตรวจ 

“ผู้ตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า   ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ หรือ ด ารงต าแหน่ง
อ่ืนที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน   

“การควบคุมภายใน” หมายความว่า  กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของ
หน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  การด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ   ด าเนินงาน  ซึ่งรวมถึง
การดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การร่ัวไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการ
ทุจริตในหน่วยรับตรวจ     ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน     และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรี  

ข้อ ๔  ให้ผู้ก ากับดูแล และหรือ ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ ในการน ามาตรฐาน       การควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท้ายระเบียบนีไ้ปใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  

ข้อ  ๕  ให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในท้ายระเบียบนี้
เป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังนี้  

(๑) สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การด าเนินงานที่ส าคัญในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับกิจกรรม  



(๒)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม   โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื่อสัตย์  และจริยธรรมของผู้บริหาร
ระดับสูงและบุคลากรในหน่วยรับตรวจ 

(๓)  ความเสี่ยงที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ส าคัญตาม  (๓) 

(๕) ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน  และวิธีการติดตามประเมินผล 

ให้หน่วยรับตรวจรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อ            ผู้ก ากับดูแล  
และคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ (ถ้าม)ี  ทุกหกสิบวัน  พร้อมทั้งส่งส าเนาให้ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินด้วย เว้นแต่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ด าเนินการเป็นอย่างอื่น   

ข้อ ๖  ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแล   และคณะกรรมการ ตรวจสอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือ ปีปฏิทิน  แล้วแต่กรณี   เว้นแต่
การรายงานคร้ังแรกให้กระท าภายในสองร้อยสี่สิบวันนับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ   โดยมีรายละเอียด    
ดังนี ้

(๑) ท าความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบนี้หรือไม่  

(๒) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในในการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน   ประกอบด้วย 

(ก) สภาพแวดล้อมของการควบคุม  

(ข) การประเมินความเสี่ยง  

(ค) กิจกรรมการควบคุม  

(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร  

(จ) การติดตามประเมินผล  



(๓) จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน พร้อมข้อเสนอแนะ และแผน การปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน  

ข้อ ๗  ในกรณีหน่วยรับตรวจไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้  ให้ขอท าความตกลงกับ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อ ๘  ในกรณีหน่วยรับตรวจมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  หรือตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยไม่มีเหตุอันควร  
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถเสนอข้อสังเกตและความเห็นพร้อมทั้งพฤติการณ์ของหน่วยรับตรวจนั้น  
ให้กระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมก ากับ หรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ  แล้วแต่กรณี  
เพื่อก าหนดมาตรการที่จ าเป็นเพื่อให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติ 

ในกรณีกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้บังคับบัญชา  หรือผู้ควบคุมก ากับหรือรับผิดชอบของหน่วย รับตรวจ
ไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถรายงานต่อ
ประธานรัฐสภา  เพื่อแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่  และแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐสภา  เพื่อประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

ข้อ ๙   ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตามระเบียบนี้ และให้คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ระเบียบนี้  

ในกรณีมีเหตุอันสมควร  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตาม
ความในระเบียบนี้ได้ 

  

ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๘    กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔ 

 
(นายปัญญา   ตันติยวรงค์) 
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 



  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๙๙ ก  วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ 

  

 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
มาตรฐานการควบคุมภายใน 

 

บทน า 

๑.    การควบคุมภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ  ประหยัด  และ
มีประสิทธิผล  และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด  ความเสียหาย ไม่ว่าจะในรูปของ
ความสิ้นเปลือง  ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน  หรือการกระท าอันเป็นการทุจริต  

๒. มาตรฐานการควบคุมภายในที่ก าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินน้ีได้จัดท าจากผลการ       
ตรวจสอบและประสบการณ์การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  รวมทั้งได้อนุวัติตาม    
มาตรฐานสากล  คือ รายงานของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ  ๕  แห่ง และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมภายในของสถาบันการตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศ   (International  
Organization of  Supreme Audit Institutions-INTOSAI)  มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ของ
ไทย 

แนวคิด 

๓.   แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  มีดังนี้ 



(๑)  การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ    การควบคุมภายในเป็นสิ่งที่
ต้องกระท าอย่างเป็นขั้นตอน มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระท า  แต่เป็นกระบวนการที่ต่อเน่ือง และแทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยรับตรวจ   ฝ่ายบริหารจึงควรน าการควบคุมภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารงาน ซึ่งได้แก่  การวางแผน   การด าเนินการ   และการติดตามผล 

(๒) การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ    บุคลากรทุกระดับของหน่วยรับตรวจเป็นผู้มี     
บทบาทส าคัญในการท าให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้นในหน่วยรับตรวจ   ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มี
ระบบการควบคุมภายในที่ดี  โดยการก าหนดวัตถุประสงค์  การวางกลไกการควบคุม   และการก าหนด
กิจกรรมต่าง ๆ  รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน  ส่วนบุคลากรอ่ืนของหน่วยรับตรวจรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดขึ้น 

(๓)  การควบคุมภายในให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด         
แม้ว่าการควบคุมภายในจะออกแบบไว้ดีเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถให้ความมั่นใจว่าจะท าให้การด าเนินงาน  บรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์    เพราะการควบคุมภายในยังมีข้อจ ากัดจากปัจจัยอื่นซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ   เช่น  การใช้ดุลยพินิจผิดพลาด  การสมรู้ร่วมคิดกัน  การปฏิบัติผิด
กฎหมาย  ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  นอกจากนี้การวางระบบการควบคุมภายในจะต้องค านึงถึง
ต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุมภายในจะคุ้มค่ากับต้นทุนที่
เกิดขึ้น 

ค านิยาม 

๔.   “หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า 

(๑ )  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็น กระทรวง   ทบวง  หรือกรม 

(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค 

(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น  ได้แก่   องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วน
ต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 

(๔)  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๕)  หน่วยงานอื่นของรัฐ ได้แก่ หน่วยงานอิสระ องค์การมหาชน เป็นต้น  



(๖ ) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจตาม (๑)  (๒)  (๓) 
(๔) หรือ (๕)  ได้แก่ องค์กรเอกชน  เป็นต้น 

(๗) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายก าหนดให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ  

๕. “ผู้ก ากับดูแล” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลหรือบังคับบัญชาผู้รับ
ตรวจหรือหน่วยรับตรวจ 

 ในกรณีหน่วยรับตรวจระดับกรม  ได้แก่ ปลัดกระทรวง หรือผู้ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่า  

 ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นรัฐวิสาหกิจ  ได้แก่  คณะกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น  
 ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค  ได้แก่ ผู้ว่า

ราชการจังหวัด   ส่วนในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานของราชการส่วนกลางแต่ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค   
ได้แก่  อธิบดี  หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า  

 ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอ าเภอ   
 ในกรณีหน่วยงานอื่นของรัฐ  ได้แก่   บุคคลหรือ คณะบุคคลที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้น  

๖.  “ผู้รับตรวจ” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงาน  หรือผู้บริหารระดับสูง   ผู้รับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 

๗.   “ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้รับตรวจ หรือผู้บริหารทุกระดับของหน่วยรับตรวจ 

๘.   “ผู้ตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ หรือ ด ารงต าแหน่งอ่ืน   
ที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน   

๙.   “การควบคุมภายใน”   หมายความว่า   กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล   ฝ่ายบริหารและบุคลากรของ
หน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า   การด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ  จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  ซึ่งรวมถึง
การดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย   การร่ัวไหล   การสิ้นเปลือง  
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ   ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน    และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรี  



ขอบเขตการใช้ 

๑๐.  มาตรฐานการควบคุมภายในจัดท าขึ้นเป็นแม่บท  ส าหรับหน่วยรับตรวจทุกหน่วยใช้เป็นแนวทาง       จัด
วางระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะ  ขนาด  และความสลับซับซ้อนของส่วนงานใน
ความรับผิดชอบ  และมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและปรับปรุงการควบคุมภายในให้มี  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจอยู่เสมอ   อย่างไรก็ตามการน ามาตรฐานไปใช้จะต้องไม่ขัดกับ
กฎหมาย  นโยบาย  และระเบียบที่ทางราชการก าหนด 

 วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

๑๑.  ผู้ก ากับดูแล  ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจต้องให้ความส าคัญต่อวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานน้ี   ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ๓  ประการ คือ 

(๑) เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  (Operation Objectives) ได้แก่ การ
ปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การร่ัวไหล  การ     
สิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

(๒) เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน    (Financial  Reporting  Objectives) ไดแ้ก่     การ
จัดท ารายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างถูกต้อง     เชื่อถือได้  และ
ทันเวลา 

(๓) เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย  และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  (Compliance Objectives)  
ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจ  รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย  และวิธีการปฏิบัติงานที่             หน่วยรับตรวจได้
ก าหนดขึ้น 

๑๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยรับตรวจจะแตกต่างกันไปขึ้นกับฝ่ายบริหารให้
ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ใดมากกว่ากัน   กล่าวคือบางหน่วยงานอาจเน้นเร่ืองระวังป้องกันการทุจริต  การ     
ร่ัวไหล   บางหน่วยงานเน้นการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการบริหาร  บางหน่วยงานอาจเน้นเร่ืองการใช้
ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากร    บางหน่วยงานอาจเน้นเร่ืองการรายงานถูกต้อง  ซึ่งเป็นเร่ืองของนโยบาย  
ทัศนคติ  ลักษณะหน่วยงาน  หรือทุกเร่ืองผสมผสานกัน   การจัดวางระบบการควบคุมภายในจึงควรให้



ความส าคัญกับการก าหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่ก าหนดและปรับปรุงการควบคุมภายในให้มี    
ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลอยู่เสมอ 

องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

๑๓ .  มาตรฐานการควบคุมภายในประกอบด้วยองค์ประกอบ  ๕ ประการ  ซึ่งผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหาร
จะต้องจัดให้มีในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  

(๑ )   สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment )   

(๒ )   การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment ) 

(๓ )   กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities ) 

(๔ )   สารสนเทศ และ การสื่อสาร  ( Information and Communications )  

(๕ )   การติดตามประเมินผล  (Monitoring ) 

๑๔. สภาพแวดล้อมของการควบคุม  

“สภาพแวดล้อมของการควบคุม”  หมายถึง  ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งร่วมกันส่งผลให้มีการควบคุมขึ้นใน
หน่วยรับตรวจ  หรือท าให้การควบคุมที่มีอยู่ได้ผลดีขึ้น หรือในทางตรงข้ามสภาพแวดล้อมอาจท าให้การ
ควบคุมย่อหย่อนลงได้    

ตัวอย่างปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน  เช่น  ปรัชญาและรูปแบบการท างานของ
ผู้บริหาร  ความซื่อสัตย์และจริยธรรม  ความรู้  ทักษะและความสามารถของบุคลากร  โครงสร้างการจัด
องค์กร  การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ  นโยบายและวิธีบริหารด้านบุคลากร  เป็นต้น 

ในการด าเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม  ผู้ก ากับดูแล  ฝ่ายบริหาร  และบุคลากร
ของหน่วยรับตรวจต้องสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการควบคุมภายใน  โดย
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในหน่วยรับตรวจเกิดจิตส านึกที่ดีในการ      ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และ
ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการควบคุม    ภายใน  รวมท้ังด ารงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม
ของการควบคุมที่ด ี



๑๕.  การประเมินความเสี่ยง 

“ความเสี่ยง” หมายถึง    โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การร่ัวไหล  ความสูญ
เปล่า หรือเหตุการณ์ซึ่งไม่พึงประสงค์ที่ท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

“การประเมินความเสี่ยง”  หมายถึง    กระบวนการที่ใช้ในการระบุและการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ  รวมทั้งการก าหนดแนวทางที่จ าเป็นต้องใช้ในการควบคุม
ความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง 

ในการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง   ฝ่ายบริหารต้องประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัย
ภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

๑๖.  กิจกรรมการควบคุม   

“กิจกรรมการควบคุม”  หมายถึง  นโยบาย และวิธีการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารก าหนดให้บุคลากรของ หน่วยรับตรวจ
ปฏิบัตเิพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง   และได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม  

ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม  เช่น  การสอบทานงาน  การดูแลป้องกันทรัพย์สิน  การแบ่งแยก
หน้าที่งาน เป็นต้น 

 ในการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม  ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาด   ที่อาจเกิดขึ้นและให้
สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน           ส าหรับกิจกรรมการควบคุมในเบื้องต้น
จะต้องแบ่งแยกหน้าท่ีงานภายในหน่วยรับตรวจอย่างเหมาะสม  ไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมี
หน้าท่ีเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานท่ีส าคัญหรืองานท่ีเสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ  แต่ถ้ามีความ
จ าเป็นให้ก าหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นท่ีเหมาะสมทดแทน 

๑๗.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

“สารสนเทศ”  หมายถึง    ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน  และข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ  เกี่ยวกับการด าเนินงานของ    
หน่วยรับตรวจไม่ว่าเป็นข้อมูลจากแหล่งภายในหรือภายนอก  



ในการด าเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสาร  ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่าง
เพียงพอและสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมทั้งภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ  ซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้สารสนเทศนั้นในรูปแบบท่ีเหมาะสมและทันเวลา 

๑๘.  การติดตามประเมินผล 

“การติดตามประเมินผล”  หมายถึง   กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน      
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ   โดยการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน  (Ongoing Monitoring  )    และการประเมินผลเป็นรายคร้ัง  (Separate Evaluation )    ซึ่งแยก
เป็นการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment )  เช่น  การประเมินการควบคุมโดย
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายในส่วนงานนั้น ๆ  และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ  (Independent 
Assessment )  เช่น  การประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน   การประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบ
ภายนอก  เป็นต้น 

 ในการด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล โดย
การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน  และการประเมินผลเป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อให้
ความมั่นใจว่า 

 ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้เพียงพอ  เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  และมีการปฏิบัติจริง  
 การควบคุมภายในด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล  
 ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่น ๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่าง     

เหมาะสมและทันเวลา  
 การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

ตุลาคม ๒๕๔๔ 
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