
 

ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ 
วา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
____________________ 

โดยทีส่มควรก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายในเพือ่ใหห้น่วยรบัตรวจมแีนวทางในการจดั ระบบการ
ควบคมุภายในใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  อนัจะ สง่ผลใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุในการด าเนินงาน
และแกก่ารใช้จา่ยเงนิและทรพัย์สนิของประเทศชาตโิดยรวม  

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) (ก) (ค) แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ  พ .ศ. ๒๕๔๒  คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิจงึ   ออกระเบยีบไ ว ้ 
ดงัตอ่ไปน้ี 

ขอ้ ๑  ระเบยีบน้ีเรียกวา่  “ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคมุภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔” 

ขอ้ ๒   ระเบยีบน้ีใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป  

ขอ้ ๓  ในระเบยีบน้ี 

“หน่วยรบัตรวจ”  หมายความวา่ 

(๑ ) กระทรวง  ทบวง  กรม  สว่นราชการทีเ่รียกชือ่อยา่งอืน่ทีม่ฐีานะเป็น กระทรวง   ทบวง  หรือกรม 

(๒) หน่วยงานของราชการสว่นภมูภิาค  

(๓) หน่วยงานของราชการสว่นทอ้งถิน่  

(๔) รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอืน่  

(๕) หน่วยงานอืน่ของรฐั 

(๖) หน่วยงานทีไ่ดร้บัเงนิอดุหนุน หรือกจิการทีไ่ดร้บัเงนิ หรือทรพัย์สนิลงทุนจากหน่วยรบัตรวจตาม (๑)  (๒)  
(๓)  (๔) หรือ (๕) 

(๗) หน่วยงานอืน่ใดหรือกจิการทีไ่ดร้บัเงนิอดุหนุนจากรฐัทีม่กีฎหมายก าหนดใหส้ านกังาน    การ
ตรวจเงนิแผน่ดนิเป็นผูต้รวจสอบ  

“หน่วยงานของราชการสว่นทอ้งถิน่ ”   หมายความวา่   องค์การบรหิารสว่นจงัหวดั  เทศบาล  องค์การบรหิารสว่นต าบล  
กรุงเทพมหานคร  เมอืงพทัยา  และองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ทีม่กีฎหมายจดัต ัง้ขึน้ 

“ผูก้ ากบัดูแล” หมายความวา่ บคุคลหรือคณะบคุคลผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบในการก ากบัดูแลหรือบงัคบับญัชาผูร้บั
ตรวจหรือหน่วยรบัตรวจ 

“ผูร้บัตรวจ” หมายความวา่  หวัหน้าสว่นราชการ  หวัหน้าหน่วยงาน  หรือผูบ้รหิารระดบัสงู   ผูร้บัผดิชอบ ใน
การปฏบิตัริาชการหรือการบรหิารของหน่วยรบัตรวจ 



“ฝ่ายบรหิาร” หมายความวา่   ผูร้บัตรวจ หรือผูบ้รหิารทุกระดบัของหน่วยรบัตรวจ 

“ผูต้รวจสอบภายใน”  หมายความวา่   ผูด้ ารงต าแหน่งผูต้รวจสอบภายในของหน่วยรบัตรวจ หรือ ด ารงต าแหน่งอืน่ทีท่ า
หน้าทีเ่ช่นเดียวกบัผูต้รวจสอบภายใน    

“การควบคมุภายใน” หมายความวา่  กระบวนการปฏบิตังิานทีผู่ก้ ากบัดูแล ฝ่ายบรหิารและบคุลากรของหน่วย
รบัตรวจจดัใหม้ขีึน้ เพือ่สรา้งคว ามม ั่นใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่  การด าเนินงานของหน่วยรบัตรวจจะ บรรลุ
วตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในดา้นประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการ   ด าเนินงาน  ซึง่รวมถงึการดูแลรกัษา
ทรพัย์สนิ  การป้องกนัหรือลดความผดิพลาด  ความเสยีหาย  การร ั่วไหล  การสิน้เปลือง  หรือการทุจรติใน หน่วยรบั
ตรวจ     ดา้นความเชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ     และดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  และมติ
คณะรฐัมนตรี  

ขอ้ ๔  ใหผู้ก้ ากบัดูแล และหรือ ฝ่ายบรหิารเป็นผูร้บัผดิชอบ ในการน ามาตรฐาน       การควบคมุ
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิทา้ยระเบยีบน้ีไปใช้เป็นแนวทางส าหรบัการจดัวางระบบการควบคมุภายใน
ของหน่วยรบัตรวจใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และบรรลุตามวตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน  

ขอ้  ๕  ใหห้น่วยรบัตรวจจดัวางระบบการควบคมุภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคมุภายในทา้ยระเบยีบน้ีเป็น
แนวทางใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงปีนบัแตว่นัทีร่ะเบยีบน้ีใช้บงัคบั  โดยอยา่งน้อยตอ้งแสดงขอ้มลู ดงัน้ี  

(๑) สรุปภารกจิและวตัถปุระสงค์การด าเนินงานทีส่ าคญัในระดบัหน่วยรบัตรวจ และระดบักจิกรรม  

(๒)  ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มการควบคมุ   โดยเฉพาะเกีย่วกบัความซือ่สตัย์  และจรยิธรรมของผูบ้รหิาร
ระดบัสงูและบคุลากรในหน่วยรบัตรวจ 

(๓)  ความเสีย่งทีส่ าคญัทีม่ผีลกระทบตอ่การบรรลุวตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน 

(๔) ขอ้มลูเกีย่วกบักจิกรรมการควบคมุเพือ่ป้องกนัหรือลดความเสีย่งทีส่ าคญัตาม  (๓) 

(๕) ผูร้บัผดิชอบประเมนิระบบการควบคมุภายใน  และวธิีการตดิตามประเมนิผล 

ใหห้น่วยรบัตรวจรายงานความคบืหน้าในการจดัวางระบบการควบคมุภายในตอ่            ผูก้ ากบัดูแล  
และคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรบัตรวจ (ถา้มี)  ทุกหกสบิวนั  พรอ้มท ัง้สง่ส าเนาใหส้ านกังานการตรวจเงนิ
แผน่ดนิดว้ย เวน้แตส่ านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิจะขอใหด้ าเนินการเป็นอยา่งอื่ น  

ขอ้ ๖  ใหผู้ร้บัตรวจรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ  ผูก้ ากบัดูแล   และคณะกรรมการ ตรวจสอบเกีย่วกบัการ
ควบคมุภายในอยา่งน้อยปีละหน่ึงคร ัง้ภายในเกา้สบิวนันบัจากวนัสิน้ปีงบประมาณ หรือ ปีปฏทินิ  แลว้แตก่รณี   เวน้แตก่ารรายงานคร ัง้
แรกใหก้ระท าภายในสองรอ้ยสี่สบิวนันบัจากวนัวางระบบการควบคมุภายในแลว้เสร็จ   โดยมรีายละเอยีด    ดงัน้ี 

(๑) ท าความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของหน่วยรบัตรวจทีใ่ช้อยูม่มีาตรฐานตามระเบยีบน้ีหรือไม่  

(๒) รายงานผลการประเมนิความเพียงพอและประสทิธผิลของระบบการควบคมุภายในในการบรรลุ
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีก่ าหนด  รวมท ัง้ขอ้มลูสรุปผลการประเมนิแตล่ะองค์ประกอบของการควบคมุภายใน   
ประกอบดว้ย 

(ก) สภาพแวดลอ้มของการควบคมุ  

(ข) การประเมนิความเสีย่ง  

(ค) กจิกรรมการควบคมุ  

(ง) สารสนเทศและการสือ่สาร  

(จ) การตดิตามประเมนิผล  

(๓) จุดออ่นของระบบการควบคมุภายใน พรอ้ม ข้อเสนอแนะ และแผน การปรบัปรุงระบบการ
ควบคมุภายใน  



ขอ้ ๗  ในกรณีหน่วยรบัตรวจไมส่ามารถปฏบิตัติามระเบยีบน้ีได ้ ใหข้อท าความตกลงกบั
คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ  

ขอ้ ๘  ในกรณีหน่วยรบัตรวจมเีจตนาหรือปลอ่ยปละละเลยในการปฏบิตัติามระเบยีบน้ี  หรือตาม
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ หรือส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิโดยไมม่เีหตุอนัควร  คณะกรรมการ
ตรวจเงนิแผน่ดนิสามารถเสนอขอ้สงัเกตและความเห็นพรอ้มท ัง้พฤตกิารณ์ของหน่วยรบัตรวจนัน้  ใหก้ระทรวงเจา้สงักดั 
หรือผูบ้งัคบับญัชาหรือผูค้วบคมุก ากบั หรือรบัผดิชอบของหน่วยรบัตรวจ  แลว้แตก่รณี  เพือ่ก าหนดมาตรการทีจ่ าเป็น
เพือ่ใหห้น่วยรบัตรวจไปปฏบิตั ิ

ในกรณีกระทรวงเจา้สงักดัหรือผูบ้งัคบับญัชา  หรือผูค้วบคมุก ากบัหรือรบัผดิชอบของหน่วย รบัตรวจไม่
ด าเนินการตามวรรคหน่ึงภายในระยะเวลาอนัสมควร  คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิสามารถรายงานตอ่ประธาน
รฐัสภา  เพือ่แจ้งไปยงัคณะกรรมาธกิารของรฐัสภาทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่พจิารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่ และแจง้ไป
ยงัคณะกรรมาธกิารพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีของรฐัสภา  เพือ่ประกอบการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี  

ขอ้ ๙   ใหป้ระธานกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิรกัษาการตามระเบยีบน้ี และใหค้ณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ
มอี านาจตีความและวนิิจฉยัปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการบงัคบัใช้ระเบยีบน้ี  

ในกรณีมเีหตุอนัสมควร  คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิอาจยกเวน้หรือผอ่นผนัการปฏบิตัติามความใน
ระเบยีบน้ีได้ 

  

ประกาศ  ณ  วนัที ่   ๒๘    กนัยายน พ.ศ.๒๕๔๔ 

 
(นายปัญญา   ตนัตยิวรงค)์ 

ประธานกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ 

  

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบักฤษฎกีา เลม่ ๑๑๘ ตอนที ่๙๙ ก  วนัที ่๒๖ ตลุาคม ๒๕๔๔ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ 
มาตรฐานการควบคมุภายใน 

 

บทน า 

๑.    การควบคมุภายในเป็นปัจจัยส าคญัทีจ่ะชว่ยใหก้ารด าเนนิงานตามภารกจิมปีระสทิธภิาพ  ประหยัด  

และมปีระสทิธผิล  และชว่ยป้องกนัหรอืลดความเสีย่งจากการผดิพลาด  ความเสยีหาย ไมว่า่จะในรูป

ของความสิน้เปลอืง  ความสญูเปลา่ของการใชท้รัพยส์นิ  หรอืการกระท าอนัเป็นการทจุรติ  

๒. มาตรฐานการควบคมุภายในทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนินีไ้ดจ้ัดท าจากผลการ       

ตรวจสอบและประสบการณ์การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ  รวมทัง้ไดอ้นุวตัติาม    

มาตรฐานสากล  คอื รายงานของคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวชิาชพี  ๕  แหง่ และแนวทางปฏบิตั ิ
เกีย่วกบัมาตรฐานการควบคมุภายในของสถาบนัการตรวจเงนิแผน่ดนิ ระหวา่งประเทศ  

(International  

Organization of  Supreme Audit Institutions-INTOSAI) 
 มาปรับใชต้ามความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 

ของไทย 

แนวคดิ 

๓.   แนวคดิเกีย่วกบัการควบคมุภายใน  มดีงันี้ 

(๑)  การควบคมุภายในเป็นสว่นประกอบทีแ่ทรกอยูใ่นการปฏบิตังิานตามปกต ิ    การควบคมุ

ภายในเป็นสิง่ทีต่อ้งกระท าอยา่งเป็นขัน้ตอน มใิชเ่ป็นผลสดุทา้ยของการกระท า  แตเ่ป็นกระบวนการทีต่อ่เนือ่ง และ

แทรกอยูใ่นการปฏบิตังิานตามปกตขิองหน่วยรับตรวจ   ฝ่ายบรหิารจงึควรน าการควบคมุภายในมาใชโ้ดยรวมเป็นสว่น
หนึง่ของกระบวนการบรหิารงาน ซึง่ไดแ้ก ่ การวางแผน   การด าเนนิการ   และการตดิตามผล 

(๒) การควบคมุภายในเกดิขึน้ไดโ้ดยบุคลากรของหนว่ยรบัตรวจ    บคุลากรทกุระดบัของหน่วยรับตรวจเป็นผูม้ ี    

บทบาทส าคญัในการท าใหม้กีารควบคมุภายในเกดิขึน้ในหน่วยรับตรวจ   ฝ่ายบรหิารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจัดใหม้ี

ระบบการควบคมุภายในทีด่ ี โดยการก าหนดวตัถปุระสงค ์ การวางกลไกการควบคมุ   และการ
ก าหนดกจิกรรมตา่ง ๆ  รวมทัง้การตดิตามผลการควบคมุภายใน  สว่นบคุลากรอืน่ของหน่วยรับตรวจ

รับผดิชอบตอ่การปฏบิตัติามระบบการควบคมุภายในทีก่ าหนดขึน้  

(๓)  การควบคมุภายในใหค้วามม ัน่ใจอยา่งสมเหตสุมผลวา่จะบรรลตุามวตัถปุระสงคท์ี่

ก าหนด         แมว้า่การควบคมุภายในจะออกแบบไวด้เีพยีงใดก็ตามก็ไมส่ามารถใหค้วามมั่นใจวา่จะท าใหก้าร

ด าเนนิงาน  บรรลตุามวตัถปุระสงคอ์ยา่งสมบรูณ์    เพราะการควบคมุภายในยังมขีอ้จ ากดัจากปัจจัยอืน่ซึง่มี

ผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคข์องหน่วยรับตรวจ   เชน่  การใชด้ลุยพนิจิผดิพลาด  การสมรูร้่วมคดิ
กนั  การปฏบิตัผิดิกฎหมาย  ระเบยีบและกฎเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ นอกจากนีก้ารวางระบบการควบคมุ

ภายในจะตอ้งค านงึถงึตน้ทนุและผลประโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้งกนัวา่ผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บจากการควบคมุ
ภายในจะคุม้คา่กบัตน้ทนุทีเ่กดิขึน้ 

ค านยิาม 

๔.   “หนว่ยรบัตรวจ” หมายความวา่ 

(๑ )  กระทรวง  ทบวง  กรม  สว่นราชการทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่ทีม่ฐีานะเป็น กระทรวง   ทบวง  หรอืกรม 



(๒) หน่วยงานของราชการสว่นภมูภิาค 

(๓) หน่วยงานของราชการสว่นทอ้งถิน่  ไดแ้ก ่  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั  เทศบาล  องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมอืงพัทยา  และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ทีม่กีฎหมายจัดตัง้ขึน้ 

(๔)  รัฐวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณหรอืตามกฎหมายอืน่  

(๕)  หน่วยงานอืน่ของรัฐ ไดแ้ก ่หน่วยงานอสิระ องคก์ารมหาชน เป็นตน้  

(๖ ) หน่วยงานทีไ่ดรั้บเงนิอดุหนุน หรอืกจิการทีไ่ดรั้บเงนิ หรอืทรัพยส์นิลงทนุจากหน่วยรับตรวจตาม (๑)  (๒)  (๓) 

(๔) หรอื (๕)  ไดแ้ก ่องคก์รเอกชน  เป็นตน้ 

(๗) หน่วยงานอืน่ใดหรอืกจิการทีไ่ดรั้บเงนิอดุหนุนจากรัฐทีม่กีฎหมายก าหนดใหส้ านักงานการตรวจ

เงนิแผน่ดนิเป็นผูต้รวจสอบ  

๕. “ผูก้ ากบัดแูล” หมายความวา่ บคุคลหรอืคณะบคุคลผูม้หีนา้ทีรั่บผดิชอบในการก ากบัดแูลหรอืบงัคบับญัชา

ผูรั้บตรวจหรอืหน่วยรับตรวจ 

 ในกรณีหน่วยรับตรวจระดบักรม  ไดแ้ก ่ปลดักระทรวง หรอืผูด้ ารงต าแหน่ง

เทยีบเทา่  
 ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นรัฐวสิาหกจิ  ไดแ้ก ่ คณะกรรมการบรหิารของรัฐวิสาหกจินัน้  

 ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานในราชการสว่นภมูภิาค  ไดแ้ก ่

ผูว้า่ราชการจังหวดั   สว่นในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานของราชการสว่นกลางแตต่ัง้อยูใ่นสว่น

ภมูภิาค   ไดแ้ก ่ อธบิด ี หรอืผูด้ ารงต าแหน่งเทยีบเทา่  

 ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานของราชการส่วนทอ้งถิน่  ไดแ้ก ่ ผูว้า่ราชการจังหวดั  นายอ าเภอ   

 ในกรณีหน่วยงานอืน่ของรัฐ  ไดแ้ก ่  บคุคลหรอื คณะบคุคลทีเ่ป็นผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงานนัน้  

๖.  “ผูร้บัตรวจ” หมายความวา่ หัวหนา้สว่นราชการ  หัวหนา้หน่วยงาน  หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู   ผูรั้บผดิชอบ

ในการปฏบิตัริาชการหรอืการบรหิารของหน่วยรับตรวจ 

๗.   “ฝ่ายบรหิาร” หมายความวา่ ผูรั้บตรวจ หรอืผูบ้รหิารทกุระดบัของหน่วยรับตรวจ 

๘.   “ผูต้รวจสอบภายใน”  หมายความวา่  ผูด้ ารงต าแหน่งผูต้รวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ หรอื ด ารงต าแหน่ง

อืน่   ทีท่ าหนา้ทีเ่ชน่เดยีวกบัผูต้รวจสอบภายใน   

๙.   “การควบคมุภายใน”   หมายความวา่   กระบวนการปฏบิตังิานทีผู่ก้ ากบัดแูล   ฝ่ายบรหิารและบคุลากร

ของหน่วยรับตรวจจัดใหม้ขี ึน้ เพือ่สรา้งความมั่นใจอยา่งสมเหตสุมผลวา่   การด าเนนิงานของหน่วยรับตรวจ  

จะบรรลุวตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายในดา้นประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการด าเนนิงาน  ซึง่
รวมถงึการดแูลรักษาทรัพยส์นิ  การป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด  ความเสยีหาย   การร่ัวไหล   การ

สิน้เปลอืง  หรอืการทจุรติในหน่วยรับตรวจ   ดา้นความเชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ    และดา้นการ
ปฏบิตัติามกฎหมาย  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  และม ตคิณะรัฐมนตร ี  

ขอบเขตการใช ้

๑๐.  มาตรฐานการควบคมุภายในจดัท าข ึน้เป็นแมบ่ท  ส าหรับหน่วยรับตรวจทกุหน่วยใชเ้ป็นแนวทาง       

จัดวางระบบการควบคมุภายในใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะ  ขนาด  และความสลบัซบัซอ้นของสว่นงานใน

ความรับผดิชอบ  และมกีารตดิตามประเมนิผลการควบคมุภายในและปรับปรุงการควบคมุภายในใหม้ ี 
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลเป็นทีน่่าพอใจอยูเ่สมอ   อยา่งไรก็ตามการน ามาตรฐานไปใชจ้ะตอ้งไมข่ดักบั

กฎหมาย  นโยบาย  และระเบยีบทีท่างราชการก าหนด 

 วตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายใน 

๑๑.  ผูก้ ากบัดแูล  ฝ่ายบรหิารและบคุลากรของหน่วยรับตรวจตอ้งใหค้วามส าคญัตอ่วตัถปุระสงคข์องการ

ควบคมุภายในตามมาตรฐานนี ้  ซึง่มวีตัถปุระสงคท์ีส่ าคญั ๓  ประการ คอื 



(๑) เพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการด าเนนิงาน   (Operation Objectives) ไดแ้ก ่

การปฏบิตังิานและการใชท้รัพยากรของหน่วยรับตรวจใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล 

ซึง่รวมถงึการดแูลรักษาทรัพยส์นิ  การป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด  ความเสยีหาย  การร่ัวไหล  

การ     สิน้เปลอืง  หรอืการทจุรติในหน่วยรับตรวจ 

(๒) เพือ่ใหเ้กดิความเชือ่ถอืไดข้องการรายงานทางการเงนิ    (Financial  Reporting  Objectives) ไดแ้ก ่    

การจัดท ารายงานทางการเงนิทีใ่ชภ้ายในและภายนอกหน่วยรับตรวจใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้ง     เชือ่ถอืได ้  

และทนัเวลา 

(๓) เพือ่ใหเ้กดิการปฏบิตัติามกฎหมาย  และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง   (Compliance 

Objectives)  ไดแ้ก ่การปฏบิตัติามกฎหมาย  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  หรอืมติคณะรัฐมนตรทีีเ่กีย่วขอ้งกบั

การด าเนนิงานของหน่วยรับตรวจ  รวมทัง้การปฏบิตัติามนโยบาย  และวธิกีารปฏบิตังิานที ่            
หน่วยรับตรวจไดก้ าหนดขึน้ 

๑๒. วตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายในของแตล่ะหน่วยรับตรวจจะแตกตา่งกนัไปขึน้กบัฝ่ายบรหิารให ้

ความส าคญักบัวตัถปุระสงคใ์ดมากกวา่กนั   กลา่วคอืบางหน่วยงานอาจเนน้เรือ่งระวงัป้องกนัการทจุรติ  

การ     ร่ัวไหล   บางหน่วยงานเนน้การบรรลวุตัถปุระสงคท์างการบรหิาร  บางหน่วยงานอาจเนน้เรือ่งการ
ใชป้ระโยชนส์งูสดุจากทรัพยากร    บางหน่วยงานอาจเนน้เรือ่งการรายงานถกูตอ้ง  ซึง่เป็นเรือ่งของ

นโยบาย  ทศันคต ิ ลกัษณะหน่วยงาน  หรอืทกุเรือ่งผสมผสานกนั   การจัดวางระบบการควบคมุภายใน
จงึควรใหค้วามส าคญักบัการก าหนดวตัถปุระสงคข์องการควบคมุทีก่ าหนดและปรับปรุงการควบคมุภายใน

ใหม้ ี   ประสทิธภิาพ  และประสทิธผิลอยูเ่สมอ 

องคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน 

๑๓ .  มาตรฐานการควบคมุภายในประกอบดว้ยองคป์ระกอบ  ๕ ประการ  ซึง่ผูก้ ากบัดแูลและฝ่ายบรหิาร

จะตอ้งจัดใหม้ใีนการด าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายใน  

(๑ )   สภาพแวดลอ้มของการควบคมุ (Control Environment )   

(๒ )   การประเมนิความเสีย่ง (Risk  Assessment ) 

(๓ )   กจิกรรมการควบคมุ  (Control Activities ) 

(๔ )   สารสนเทศ และ การสือ่สาร   ( 
Information and Communications )  

(๕ )   การตดิตามประเมนิผล  (Monitoring ) 

๑๔. สภาพแวดลอ้มของการควบคมุ  

“สภาพแวดลอ้มของการควบคมุ”  หมายถงึ  ปัจจัยตา่ง ๆ ซึง่ร่วมกนัสง่ผลใหม้ีการควบคมุ

ขึน้ในหน่วยรับตรวจ  หรอืท าใหก้ารควบคมุทีม่อียูไ่ดผ้ลดขีึน้ หรอืในทางตรงขา้มสภาพแวดลอ้มอาจท า

ใหก้ารควบคมุยอ่หยอ่นลงได ้   

ตวัอยา่งปัจจัยเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มการควบคมุภายใน  เชน่  ปรัชญาและรูปแบบการท างาน
ของผูบ้รหิาร  ความซือ่สตัยแ์ละจรยิธรรม  ความรู ้  ทกัษะและความสามารถของบคุลากร  โครงสรา้งการ

จัดองคก์ร  การมอบอ านาจและหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ  นโยบายและวธิบีรหิารดา้นบคุลากร  เป็นตน้ 

ในการด าเนนิการเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มของการควบคมุ  ผูก้ ากบัดแูล  ฝ่ายบรหิาร  

และบุคลากรของหนว่ยรบัตรวจตอ้งสรา้งบรรยากาศของการควบคมุเพือ่ใหเ้กดิทศันคตทิีด่ตีอ่
การควบคมุภายใน  โดยสง่เสรมิใหบุ้คลากรทกุคนในหนว่ยรบัตรวจเกดิจติส านกึทีด่ใีนการ      

ปฏบิตังิานในความรบัผดิชอบ และตระหนกัถงึความจ าเป็นและความส าคญัของการควบคมุ    

ภายใน  รวมท ัง้ด ารงรกัษาไวซ้ึง่สภาพแวดลอ้มของการควบคมุทีด่ ี 

 



๑๕.  การประเมนิความเสีย่ง 

“ความเสีย่ง” หมายถงึ    โอกาสทีจ่ะเกดิความผดิพลาด  ความเสยีหาย  การร่ัวไหล  ความ

สญูเปลา่ หรอืเหตกุารณ์ซึง่ไมพ่งึประสงคท์ีท่ าใหง้านไมป่ระสบความส าเร็จตามวตัถปุระสงคแ์ละ

เป้าหมายทีก่ าหนด 

“การประเมนิความเสีย่ง”  หมายถงึ    กระบวนการทีใ่ชใ้นการระบแุละการวเิคราะหค์วามเสีย่งที่มผีลกระทบ

ตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคข์องหน่วยรับตรวจ  รวมทัง้การก าหนดแนวทางทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการ
ควบคมุความเสีย่ง หรอืการบรหิารความเสีย่ง 

ในการด าเนนิการเกีย่วกบัการประเมนิความเสีย่ง   ฝ่ายบรหิารตอ้งประเมนิความเสีย่งทัง้จากปัจจัย
ภายในและภายนอกทีม่ผีลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคข์องหน่วยรับตรวจอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม 

๑๖.  กจิกรรมการควบคมุ   

“กจิกรรมการควบคมุ”  หมายถงึ  นโยบาย และวธิกีารตา่ง ๆ ทีฝ่่ายบรหิารก าหนดใหบ้คุลากรของ หน่วยรับ

ตรวจปฏบิตั ิเพือ่ลดหรอืควบคมุความเสีย่ง   และไดรั้บการสนองตอบโดยมกีารปฏบิตัติาม  

ตวัอยา่งกจิกรรมการควบคมุ  เชน่  การสอบทานงาน  การดแูลป้องกนัทรัพยส์นิ  การ

แบง่แยกหนา้ทีง่าน เป็นตน้ 

 ในการด าเนนิการเกีย่วกบักจิกรรมการควบคมุ  ฝ่ายบรหิารตอ้งจดัใหม้กีจิกรรมการ

ควบคมุทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือ่ป้องกนัหรอืลดความเสยีหาย ความผดิพลาด   
ทีอ่าจเกดิขึน้และใหส้ามารถบรรลผุลตามวตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายใน           ส าหรบั

กจิกรรมการควบคมุในเบือ้งตน้จะตอ้งแบง่แยกหนา้ทีง่านภายในหนว่ยรบัตรวจอยา่งเหมาะสม  
ไมม่อบหมายใหบุ้คคลใดบุคคลหนึง่มหีนา้ทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบปฏบิตังิานทีส่ าคญัหรอืงานที่

เส ีย่งตอ่ความเสยีหายต ัง้แตต่น้จนจบ  แตถ่า้มคีวามจ าเป็นใหก้ าหนดกจิกรรมการควบคมุอืน่
ทีเ่หมาะสมทดแทน 

๑๗.  สารสนเทศและการสือ่สาร  

“สารสนเทศ”  หมายถงึ    ขอ้มลูขา่วสารทางการเงนิ  และขอ้มลูขา่วสารอืน่ ๆ  เกีย่วกบัการด าเนนิงานของ    

หน่วยรับตรวจไม่วา่เป็นขอ้มลูจากแหลง่ภายในหรอืภายนอก  

ในการด าเนนิการเกีย่วกบัสารสนเทศและการสือ่สาร  ฝ่ายบรหิารตอ้งจดัใหม้ี

สารสนเทศอยา่งเพยีงพอและสือ่สารใหฝ่้ายบรหิารและบุคลากรอืน่ ๆ ทีเ่หมาะสมท ัง้ภายในและ

ภายนอกหนว่ยรบัตรวจ  ซึง่จ าเป็นตอ้งใชส้ารสนเทศน ัน้ในรูปแบบทีเ่หมาะสมและทนัเวลา 

๑๘.  การตดิตามประเมนิผล 

“การตดิตามประเมนิผล”  หมายถงึ   กระบวนการประเมนิคณุภาพการปฏบิตังิานและประเมนิ      

ประสทิธผิลของการควบคมุภายในทีว่างไวอ้ยา่งตอ่เนือ่งและสม า่เสมอ   โดยการตดิตามผลในระหวา่ง
การปฏบิตังิาน  (Ongoing Monitoring  )    และการประเมนิผลเป็นรายครัง้  (Separate Evaluation )    ซึง่

แยกเป็นการประเมนิการควบคมุดว้ยตนเอง (Control Self-Assessment )  เชน่  การประเมนิการควบคมุ

โดยกลุม่ผูป้ฏบิตังิานภายในสว่นงานนัน้ ๆ  และการประเมนิการควบคมุอยา่งเป็นอสิระ  (Independent 

Assessment )  เชน่  การประเมนิโดยผูต้รวจสอบภายใน   การประเมนิผลการควบคมุภายในโดยผู ้

ตรวจสอบภายนอก  เป็นตน้ 

 ในการด าเนนิการเกีย่วกบัการตดิตามประเมนิผล ฝ่ายบรหิารตอ้งจดัใหม้กีารตดิตาม
ประเมนิผล โดยการตดิตามผลในระหวา่งการปฏบิตังิาน  และการประเมนิผลเป็นรายคร ัง้อยา่ง

ตอ่เนือ่งและสม า่เสมอ เพือ่ใหค้วามม ัน่ใจวา่ 

 ระบบการควบคมุภายในทีว่างไวเ้พยีงพอ  เหมาะสม  มปีระสทิธภิาพ  และมกีารปฏบิตั ิ

จรงิ  

 การควบคมุภายในด าเนนิไปอยา่งมปีระสทิธผิล  



 ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอืน่ ๆ ไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ข

อยา่ง     เหมาะสมและทนัเวลา  

 การควบคมุภายในไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท์ี่

เปลีย่นแปลงไป  

ตลุาคม ๒๕๔๔ 

 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบักฤษฎกีา เลม่ ๑๑๘ ตอนที ่๔๔ ก  วนัที ่๒๖ ตลุาคม ๒๕๔๔ 

 


