ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544

ภาคผนวก ก
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔
____________________
โดยที่สมควรกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อ ใหห นวยรับตรวจมีแ นวทางใน
การจัด ระบบการควบคุ ม ภายในให เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล อั น จะส ง ผลให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานและแกการใชจายเงินและทรัพยสินของประเทศชาติโดยรวม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) (ก) (ค) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจึง
ออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“หนวยรับตรวจ” หมายความวา
(๑ ) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปน กระทรวง ทบวง หรือกรม
(๒) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค
(๓) หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
(๕) หนวยงานอื่นของรัฐ
(๖) หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ไดรับเงิน หรือทรัพยสินลงทุนจากหนวยรับตรวจตาม
(๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
(๗) หนวยงานอื่นใดหรือกิจการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกําหนดใหสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ
“หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น ” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
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“ผูกํากับดูแล” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลหรือ
บังคับบัญชาผูรับตรวจหรือหนวยรับตรวจ
“ผูรับตรวจ” หมายความวา หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงาน หรือผูบริหารระดับสูง
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ
“ฝายบริหาร” หมายความวา ผูรับตรวจ หรือผูบริหารทุกระดับของหนวยรับตรวจ
“ผูตรวจสอบภายใน” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวยรับตรวจ หรือ ดํารง
ตําแหนงอื่นที่ทําหนาที่เชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน
“การควบคุมภายใน” หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและ
บุคลากรของหนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานของหนวย
รับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ ดําเนินงาน
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ขอ ๔ ใหผู กํ า กับ ดูแ ล และหรือ ฝา ยบริห ารเปน ผู ร ับ ผิด ชอบในการนํ า มาตรฐาน
การควบคุม ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินทายระเบียบนี้ไปใชเปนแนวทางสําหรับการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคของ
การควบคุมภายใน
ขอ ๕ ใหหนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายใน ทาย
ระเบียบนี้เปนแนวทางใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ โดยอย า งน อ ย
ต อ ง
แสดงข อ มู ล ดั ง นี้
(๑) สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินงานที่สําคัญในระดับหน วยรั บตรวจ และ
ระดับกิจกรรม
(๒) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุม โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื่อสัตย และจริยธรรมของ
ผูบริหารระดับสูงและบุคลากรในหนวยรับตรวจ
(๓) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
(๔) ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงที่สําคัญตาม (๓)
(๕) ผูรับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และวิธีการติดตามประเมินผล
ใหหนวยรับตรวจรายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตอผูกํากับ
ดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของหนวยรับตรวจ (ถามี) ทุกหกสิบวัน พรอมทั้งสงสําเนาใหสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินดวย เวนแตสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะขอใหดําเนินการเปนอยางอื่น
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ข อ ๖ ให ผูรั บตรวจรายงานต อคณะกรรมการตรวจเงิ นแผนดิ น ผู กํ ากับดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เกี่ยวกับการควบคุมภายในอยางนอย ปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ หรือ ปปฏิทิน
แลวแตกรณี เวนแตการรายงานครั้งแรกใหกระทําภายในสองรอยสี่สิบวันนับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ทําความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจที่ใชอยูมีมาตรฐานตามระเบีย บ
นี้หรือไม
(๒) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในใน
การบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด รวมทั้งขอมูลสรุปผลการประเมินแตละองคประกอบของ
การควบคุมภายใน ประกอบดวย
(ก) สภาพแวดลอมของการควบคุม
(ข) การประเมินความเสี่ยง
(ค) กิจกรรมการควบคุม
(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) การติดตามประเมินผล
(๓) จุด ออ นของระบบการควบคุม ภายในพรอ มขอ เสนอแนะและแผนการปรับ ปรุง
ระบบการควบคุมภายใน
ขอ ๗ ในกรณีหนวยรับตรวจไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหขอทําความตกลงกับ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ขอ ๘ ในกรณีหนวยรับตรวจมีเจตนาหรือปลอยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือ
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินโดยไมมีเหตุอันควร
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินสามารถเสนอขอสังเกตและความเห็นพรอมทั้งพฤติการณของหนวยรับตรวจนั้น
ใหกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบังคับบัญชาหรือผูควบคุมกํากับ หรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ แลวแตกรณี
เพื่อกําหนดมาตรการที่จําเปนเพื่อใหหนวยรับตรวจไปปฏิบัติ
ในกรณีกระทรวงเจาสังกัดหรือผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของ
หนวยรับตรวจไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
สามารถรายงานตอประธานรัฐสภา เพื่อแจงไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เ กี่ยวของเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และแจงไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปของรัฐสภา
เพื่อประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
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ขอ ๙ ใหประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินรักษาการตามระเบียบนี้ และใหคณะกรรมการ
ตรวจเงิ น แผ น ดิ น มี อํา นาจตี ค วามและวิ นิ จ ฉั ย ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการบั ง คั บ ใช ร ะเบี ย บนี้
ในกรณี มี เหตุอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงิน แผน ดินอาจยกเว นหรือผอ นผัน การ
ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔

(นายปญญา ตันติยวรงค)
ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๙๙ ก วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔
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คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
มาตรฐานการควบคุมภายใน
บทนํา
๑ . การควบคุมภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประหยัด และมี
ประสิทธิผล และชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ไมวาจะในรูปของความ
สิ้นเปลือง ความสูญเปลาของการใชทรัพยสิน หรือการกระทําอันเปนการทุจริต
๒ . มาตรฐานการควบคุ ม ภายในที่ กํ า หนดโดยคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น นี้ ไ ด จั ด ทํ า จากผลการ
ตรวจสอบและประสบการณการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน รวมทั้งไดอนุวัติตาม
มาตรฐานสากล คือรายงานของคณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชีพ ๕ แหง ๑1 และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมภายในของสถาบันการตรวจเงินแผนดินระหวางประเทศ (International
Organization of Supreme Audit Institutions-INTOSAI) มาปรับใชตามความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ของไทย

แนวคิด
๓. แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายใน มี ดั ง นี้
(๑) การควบคุมภายในเปนสวนประกอบที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ การควบคุมภายในเปนสิ่งที่
ตองกระทําอยางเปนขั้นตอน มิใชเปนผลสุดทายของการกระทํา แตเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง และแทรกอยูในการ
ปฏิบั ติงานตามปกติ ของหนวยรั บตรวจ ฝ ายบริหารจึ งควรนําการควบคุมภายในมาใชโดยรวมเป นสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารงาน ซึ่งไดแก การวางแผน การดําเนินการ และการติดตามผล
(๒) การควบคุมภายในเกิดขึ้นไดโดยบุคลากรของหนวยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับของหนวยรับตรวจเปนผูมี บทบาท
สําคัญในการทําใหมีการควบคุมภายในเกิดขึ้นในหนวยรับตรวจ ฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีระบบ
๑

Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ประกอบดวย American Institute of
Certified Public Accountants(AICPA) , American Accounting Association(AAA) , Financial Executives Institute(FEI) ,
Institute of Internal Auditors(IIA) และ Institute of Management Accountants(IMA)
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การควบคุมภายในที่ดี โดยการกําหนดวัตถุประสงค การวางกลไกการควบคุม และการกําหนดกิจกรรมตาง ๆ
รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน สวนบุคลากรอื่นของหนวยรับตรวจรับผิดชอบตอการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่กําหนดขึ้น

(๓) การควบคุมภายในใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาจะบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด แมวา
การควบคุมภายในจะออกแบบไวดีเพียงใดก็ตามก็ไมสามารถใหความมั่นใจว าจะทําใหการดําเนินงาน บรรลุตาม
วัตถุประสงคอยางสมบูรณ เพราะการควบคุมภายในยังมีขอจํากัดจากปจจัยอื่นซึ่งมีผลกระทบตอการบรรลุ
วั ตถุ ประสงคของหนวยรับตรวจ เชน การใชดุลยพินิ จผิดพลาด การสมรูรวมคิดกัน การปฏิ บั ติ ผิ ด
กฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑที่กําหนดไว นอกจากนี้การวางระบบการควบคุมภายในจะตองคํานึงถึง
ตนทุนและผลประโยชนที่เกี่ยวของกันวาผลประโยชนที่ไดรับจากการควบคุมภายในจะคุมคากับตนทุนที่
เกิดขึ้น

คํานิยาม
๔. “หนวยรับตรวจ” หมายความวา
(๑ ) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปน กระทรวง ทบวง หรือกรม
(๒) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค
(๓) หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวน
ตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
(๕) หนวยงานอื่นของรัฐ ไดแก หนวยงานอิสระ องคการมหาชน เปนตน
(๖ ) หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ไดรับเงิน หรือทรัพยสินลงทุนจากหนวยรับตรวจตาม (๑) (๒) (๓)
(๔) หรือ (๕) ไดแก องคกรเอกชน เปนตน
(๗) หนวยงานอื่นใดหรือกิจการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เปนผูตรวจสอบ
๕. “ผูกํากับดูแล” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลหรือบังคับบัญชา
ผูรับตรวจหรือหนวยรับตรวจ
• ในกรณีหนวยรับตรวจระดับกรม ไดแก ปลัดกระทรวง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา
• ในกรณีหนวยรับตรวจเปนรัฐวิสาหกิจ ไดแก คณะกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น
• ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยงานในราชการสวนภูมิภาค ไดแก ผูวาราชการจังหวัด สวนในกรณีหนวยรับตรวจ
เปนหนวยงานของราชการสวนกลางแตตั้งอยูในสวนภูมิภาค ไดแก อธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา
• ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยงานของราชการสวนทองถิ่น ไดแก ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ
• ในกรณีหนวยงานอื่นของรัฐ ไดแก บุคคลหรือ คณะบุคคลที่เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานนั้น
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๖. “ผูรับตรวจ” หมายความวา หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงาน หรือผูบริหารระดับสูง ผูรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ
๗. “ฝายบริหาร” หมายความวา ผูรับตรวจ หรือผูบริหารทุกระดับของหนวยรับตรวจ
๘. “ผูตรวจสอบภายใน” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวยรับตรวจ หรือ ดํารงตําแหนงอื่น ที่
ทําหนาที่เชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน
๙. “การควบคุมภายใน” หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากรของ
หนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานของหนวยรับตรวจ จะ
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึง
การดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ
การทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

ขอบเขตการใช
๑๐. มาตรฐานการควบคุมภายในจัดทําขึ้นเปนแมบทสําหรับหนวยรับตรวจทุกหนวยใชเปนแนวทาง จัด
วางระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความสลับซับซอนของสวนงานใน
ความรั บผิดชอบ และมี การติ ดตามประเมิ นผลการควบคุ มภายในและปรับปรุ งการควบคุ มภายในให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนที่นาพอใจอยูเสมอ อยางไรก็ตามการนํามาตรฐานไปใชจะตองไมขัดกับ
กฎหมาย นโยบาย และระเบียบที่ทางราชการกําหนด

วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
๑๑. ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากรของหนวยรับตรวจตองใหความสําคัญตอวัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงคที่สําคัญ ๓ ประการ คือ
(๑) เพื่อใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Operation Objectives) ไดแก การ
ปฏิบัติงานและการใชทรัพยากรของหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง
รวมถึ งการดูแลรั กษาทรัพ ยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่ วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ
(๒) เพื่อใหเกิดความเชื่อถือไดของการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Objectives) ไดแก การ
จัดทํารายงานทางการเงินที่ใชภายในและภายนอกหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได และ
ทันเวลา
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(๓) เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance Objectives)
ไดแก การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
หนวยรับตรวจได
ของหนวยรับตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่
กําหนดขึ้น
๑๒ . วั ตถุ ประสงค ของการควบคุ มภายในของแต ละหน วยรั บตรวจจะแตกต างกั นไปขึ้ นกั บฝ ายบริ หารให
ความสําคัญกับวัตถุประสงคใดมากกวากัน กลาวคือบางหนวยงานอาจเนนเรื่องระวังปองกันการทุจริต การ
รั่วไหล บางหน วยงานเน นการบรรลุวัตถุประสงคทางการบริหาร บางหน วยงานอาจเนนเรื่ องการใช
ประโยชนสูงสุดจากทรัพยากร บางหนวยงานอาจเนนเรื่องการรายงานถูกตอง ซึ่งเปนเรื่องของนโยบาย
ทัศนคติ ลักษณะหนวยงาน หรือทุกเรื่องผสมผสานกัน การจัดวางระบบการควบคุมภายในจึงควรให
ความสําคัญกับการกําหนดวัตถุประสงคของการควบคุมที่กําหนดและปรับปรุงการควบคุมภายในใหมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยูเสมอ

องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
๑๓ .

มาตรฐานการควบคุมภายในประกอบดวยองคประกอบ ๕ ประการ ซึ่งผูกํากับดูแลและฝายบริหาร
จะตองจัดใหมีในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
(๑ ) สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment )
(๒ ) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment )
(๓ ) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities )
(๔ ) สารสนเทศ และ การสื่อสาร ( Information and Communications )
(๕ ) การติดตามประเมินผล (Monitoring )

๑๔. สภาพแวดลอมของการควบคุม
“สภาพแวดลอมของการควบคุม” หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ซึ่งรวมกันสงผลใหมีการควบคุมขึ้นใน
หนวยรับตรวจ หรือทําใหการควบคุมที่มีอยูไดผลดีขึ้น หรือในทางตรงขามสภาพแวดลอมอาจทําใหการ
ควบคุมยอหยอนลงได
ตัวอยางปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน เชน ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของ
ผูบริหาร ความซื่อสัตยและจริยธรรม ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร โครงสรางการจัด
องคกร การมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารดานบุคลากร เปนตน
ในการดําเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของการควบคุม ผูกํากับดูแล ฝายบริหาร และบุคลากร
ของหนวยรับตรวจตองสรางบรรยากาศของการควบคุมเพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน โดย
สงเสริมใหบุคลากรทุกคนในหนวยรับตรวจเกิดจิตสํานึกที่ดีในการ ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และ
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ตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญของการควบคุม ภายใน รวมทั้งดํารงรักษาไวซึ่งสภาพแวดลอม
ของการควบคุมที่ดี
๑๕. การประเมินความเสี่ยง
“ความเสี่ยง” หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลา
หรือ เหตุการณซึ่งไมพึงประสงคที่ทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
กําหนด
“การประเมินความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการที่ใชในการระบุและการวิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ
การบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ รวมทั้งการกําหนดแนวทางที่จําเปนตองใชในการควบคุม
ความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง ฝายบริหารตองประเมินความเสี่ยงทั้งจากปจจัย
ภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจอยางเพียงพอและเหมาะสม
๑๖. กิจกรรมการควบคุม
“กิจกรรมการควบคุม” หมายถึง นโยบาย และวิธีการตาง ๆ ที่ฝายบริหารกําหนดใหบุคลากรของหนวยรับตรวจ
ปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง และไดรับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม
ตัวอยางกิจกรรมการควบคุม เชน การสอบทานงาน การดูแลปองกันทรัพยสิน การแบงแยก
หนาที่งาน เปนตน
ในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม ฝายบริหารตองจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นและให
สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
สําหรับกิจกรรมการควบคุม ในเบื้องตน
จะตองแบงแยกหนาที่งานภายในหนวยรับตรวจอยางเหมาะสม ไมมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมี
หนาที่เปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่เสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบ แตถามีความ
จําเปนใหกําหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นที่เหมาะสมทดแทน
๑๗. สารสนเทศและการสื่อสาร
“สารสนเทศ” หมายถึง ขอมูลขาวสารทางการเงิน และขอมูลขาวสารอื่น ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของ หนวย
รับตรวจไมวาเปนขอมูลจากแหลงภายในหรือภายนอก
ในการดําเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสาร ฝายบริหารตองจัดใหมีสารสนเทศ
อยาง
เพียงพอและสื่อสารใหฝายบริหารและบุคลากรอื่น ๆ ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก หนวยรับตรวจ ซึ่ง
จําเปนตองใชสารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา
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๑๘. การติดตามประเมินผล
“การติดตามประเมินผล” หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยการติดตามผลในระหวางการ
ปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring ) และการประเมินผลเปนรายครั้ง (Separate Evaluation ) ซึ่งแยกเปน
การประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self Assessment ) เชน การประเมินการควบคุมโดยกลุม
ผูปฏิบัติงานภายในสวนงานนั้น ๆ และการประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ (Independent Assessment )
เชน การประเมินโดยผูตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบภายนอก เปนตน
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ฝายบริหารตองจัดใหมีการติดตามประเมินผล โดย
การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเปนรายครั้ง อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อให
ความมั่นใจวา
• ระบบการควบคุมภายในที่วางไวเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง
• การควบคุมภายในดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล
• ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่น ๆ ไดรับการปรับปรุงแกไขอยาง เหมาะสมและ
ทันเวลา
• การควบคุมภายในไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
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