
ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ
ว่าด้วยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

พ.ศ. ๒๕๔๔
____________________

โดยทีสมควรกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพือให้หน่วยรบัตรวจมีแนวทางในการจดัระบบการควบคุมภายในใหเ้ป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล อนัจะสง่ผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดําเนินงานและแก่การใช้จา่ยเงนิและทรพัย์สนิของประเทศชาตโิดยรวม

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๕ـ และมาตรา ๑ـ๕ (๓) (ก) (ค) แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึง ออกระเบียบไว้ ดงัต่อไปนี

ขอ้ ๑ ระเบียบนีเรียกวา่ “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิว่าดว้ยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔”

ขอ้ ๒ ระเบียบนีให้ใช้บงัคบัตงัแตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป

ขอ้ ๓ ในระเบียบนี

“หน่วยรบัตรวจ”  หมายความว่า

(๑ ) กระทรวง ทบวง กรม สว่นราชการทเีรียกชืออยา่งอนืทมีฐีานะเป็น กระทรวง ทบวง หรือกรม

(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมภิาค

(๓) หน่วยงานของราชการส่วนทอ้งถนิ

(๔) รฐัวิสาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธีิการงบประมาณหรือตามกฎหมายอนื

(๕) หน่วยงานอืนของรฐั

(๖)  หน่วยงานทไีดร้บัเงนิอดุหนุน หรือกจิการทไีดร้บัเงนิ หรือทรพัยส์นิลงทุนจากหน่วยรบัตรวจตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔) หรือ (๕)

(๗)  หน่วยงานอนืใดหรือกจิการทีไดร้บัเงนิอดุหนุนจากรฐัทีมีกฎหมายกาํหนดใหส้าํนกังาน การตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผู้ตรวจสอบ

“หน่วยงานของราชการสว่นทอ้งถนิ ـ”   หมายความวา่ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล กรงุเทพมหานคร เมอืงพทัยา และองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถนิอนืทมีกีฎหมายจดัตงัขนึ

“ผูก้ํากบัดูแล” หมายความว่า บคุคลหรือคณะบคุคลผูม้หีน้าทีรบัผดิชอบในการกาํกบัดูแลหรือบงัคบับญัชาผูร้บัตรวจหรือหน่วยรบัตรวจ

“ ผูร้บัตรวจ”  หมายความวา่ หวัหน้าสว่นราชการ หวัหน้าหน่วยงาน หรือผูบ้รหิารระดบัสูง ผูร้บัผิดชอบในการปฏบิตัริาชการหรือการบรหิารของ
หน่วยรบัตรวจ

“ฝ่ายบรหิาร” หมายความวา่ ผูร้บัตรวจ หรือผูบ้รหิารทกุระดบัของหน่วยรบัตรวจ

“ผู้ตรวจสอบภายใน”  หมายความวา่ ผูดํ้ารงตาํแหน่งผูต้รวจสอบภายในของหน่วยรบัตรวจ หรือ ดาํรงตาํแหน่งอืนทีทําหน้าทเีช่นเดียวกบัผูต้รวจสอบภาย
ใน

“การควบคมุภายใน” หมายความวา่ กระบวนการปฏบิตังิานทีผูก้าํกบัดูแล ฝ่ายบรหิารและบุคลากรของหน่วยรบัตรวจจดัใหม้ีขนึ เพือสรา้งความ
มนัใจอยา่งสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานของหน่วยรบัตรวจจะบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในดา้นประสทิธิผลและประสทิธภิาพของการ
ดาํเนินงาน ซงึรวมถงึการดูแลรกัษาทรพัยส์นิ การป้องกนัหรือลดความผดิพลาด ความเสยีหาย การรวัไหล การสนิเปลือง หรือการทจุรติในหน่วยรบั
ตรวจ ดา้นความเชือถือได้ของรายงานทางการเงนิ และดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และมตคิณะรฐัมนตรี

ข้อ ـ๔ـ ให้ผู้กํากบัดูแล และหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้รบัผิดชอบในการนํามาตรฐาน การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงนิ
แผน่ดนิทา้ยระเบยีบนีไปใช้เป็นแนวทางสาํหรบัการจดัวางระบบการควบคมุภายในของหน่วยรบัตรวจใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และบรรลุตามวตัถุ
ประสงค์ของการควบคุมภายใน

ขอ้ ๕ ใหห้น่วยรบัตรวจจดัวางระบบการควบคุมภายในโดยใชม้าตรฐานการควบคุมภายในทา้ยระเบยีบนีเป็นแนวทางให้แลว้เสร็จภายในหนึงปีนบั
แตว่นัทีระเบียบนีใชบ้งัคบั โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดงันี

(๑) สรุปภารกจิและวตัถุประสงค์การดาํเนินงานทีสําคญัในระดบัหน่วยรบัตรวจ และระดบักิจกรรม

(๒)  ขอ้มลูเกยีวกบัสภาพแวดลอ้มการควบคุม โดยเฉพาะเกยีวกบัความซอืสตัย์ และจรยิธรรมของผูบ้รหิารระดบัสงูและบคุลากรในหน่วยรบัตรวจ

(๓)  ความเสยีงทสีาํคญัทมีผีลกระทบตอ่การบรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

(๔) ข้อมลูเกยีวกบักจิกรรมการควบคุมเพอืป้องกนัหรือลดความเสยีงทสีาํคญัตาม (๓)

(๕) ผูร้บัผดิชอบประเมนิระบบการควบคุมภายใน และวธีิการตดิตามประเมนิผล
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ให้หน่วยรบัตรวจรายงานความคืบหน้าในการจดัวางระบบการควบคุมภายในต่อ ผูก้าํกบัดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของ
หน่วยรบัตรวจ (ถ้าม)ี  ทุกหกสบิวนั พรอ้มทงัสง่สาํเนาใหส้าํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิดว้ย เว้นแต่สาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิจะขอให้ดําเนิน
การเป็นอยา่งอืน

ขอ้ ๖ ใหผู้ร้บัตรวจรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ ผูก้าํกบัดแูล และคณะกรรมการ ตรวจสอบเกยีวกบัการควบคมุภายในอยา่งน้อยปีละหนึงครงัภายในเกา้สบิ
วนันบัจากวนัสนิปีงบประมาณ หรือ ปีปฏทินิ แลว้แต่กรณี เว้นแตก่ารรายงานครงัแรกใหก้ระทาํภายในสองรอ้ยสสีบิวนันบัจากวนัวางระบบการควบคุมภายในแลว้เสร็จ โดยมรีาย
ละเอยีด ดงันี

(๑) ทาํความเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในของหน่วยรบัตรวจทใีชอ้ยูม่มีาตรฐานตามระเบียบนีหรือไม่

( ๒)  รายงานผลการประเมนิความเพียงพอและประสิทธผิลของระบบการควบคมุภายในในการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายทีกําหนด
รวมทงัขอ้มูลสรุปผลการประเมนิแตล่ะองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบดว้ย

(ก) สภาพแวดล้อมของการควบคุม

(ข) การประเมินความเสียง

(ค) กิจกรรมการควบคุม

(ง) สารสนเทศและการสือสาร

(จ) การติดตามประเมินผล

(๓) จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน

ขอ้ ๗ ในกรณีหน่วยรบัตรวจไม่สามารถปฏบิตัติามระเบียบนีได้ ใหข้อทาํความตกลงกบัคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ

ขอ้ ๘ ในกรณีหน่วยรบัตรวจมเีจตนาหรอืปลอ่ยปละละเลยในการปฏบิตัติามระเบยีบนี หรือตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ 
หรือสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิโดยไมม่เีหตุอนัควร คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิสามารถเสนอขอ้สงัเกตและความเหน็พรอ้มทงัพฤตกิารณ์ของหน่วยรบั
ตรวจนนั ใหก้ระทรวงเจา้สงักดั หรือผู้บงัคบับญัชาหรือผูค้วบคุมกาํกบั หรือรบัผดิชอบของหน่วยรบัตรวจ แล้วแต่กรณี เพือกาํหนดมาตรการทจีาํเป็นเพือ
ใหห้น่วยรบัตรวจไปปฏบิตัิ

ในกรณีกระทรวงเจ้าสงักดัหรือผู้บงัคบับญัชา หรือผู้ควบคมุกํากบัหรือรบัผดิชอบของหน่วยรบัตรวจไมด่าํเนินการตามวรรคหนึงภายใน
ระยะเวลาอนัสมควร คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิสามารถรายงานตอ่ประธานรฐัสภา เพือแจง้ไปยงัคณะกรรมาธกิารของรฐัสภาทเีกียวขอ้งเพือ
พจิารณาดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที และแจง้ไปยงัคณะกรรมาธกิารพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีของรฐัสภา เพือประกอบการพจิารณารา่งพระราช
บญัญตัิงบประมาณรายจา่ยประจาํปี

ขอ้ ๙ ใหป้ระธานกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิรกัษาการตามระเบยีบนี และใหค้ณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดินมีอาํนาจตีความและวนิิจฉยัปญัหา
ทีเกดิขนึจากการบงัคบัใช้ระเบียบนี

ในกรณีมีเหตุอนัสมควร คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิอาจยกเว้นหรือผอ่นผนัการปฏบิตัติามความในระเบยีบนีได้

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๘ กนัยายน พ.ศ.๒๕๔๔

(นายปัญญา ตนัตยิวรงค)์
ประธานกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบักฤษฎกีา เลม่ ๑๑๘ ตอนที ่ ๙๙ ก วนัที ่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔
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คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ
มาตรฐานการควบคุมภายใน

บทนํา

๑.    การควบคุมภายในเป็นปัจจยัสําคญัทีจ่ะช่วยให้การดาํเนินงานตามภารกจิมปีระสิทธภิาพ ประหยดั และมปีระสิทธผิล และช่วย
ป้องกนัหรอืลดความเส่ียงจากการผดิพลาด ความเสียหาย ไมว่่าจะในรูปของความส้ินเปลอืง ความสูญเปลา่ของการใช้ทรพัยสิ์น
หรอืการกระทาํอนัเป็นการทุจรติ

๒.   มาตรฐานการควบคุมภายในทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิน้ีไดจ้ดัทาํจากผลการ ตรวจสอบและประสบการณ์
การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ รวมทัง้ได้อนุวตัติาม มาตรฐานสากล คอื รายงานของคณะกรรมการรว่มของ
สถาบนัวชิาชพี ๕ แห่ง และแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัมาตรฐานการควบคุมภายในของสถาบนัการตรวจเงนิแผ่นดนิระหวา่งประเทศ
(International  Organization of  Supreme Audit Institutions-INTOSAI) มาปรบัใชต้ามความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม ของไทย

แนวคดิ

๓.   แนวคดิเกีย่วกบัการควบคุมภายใน มดีงัน้ี

(๑)  การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบทีแ่ทรกอยูใ่นการปฏบิตังิานตามปกต ิ การควบคมุภายในเป็นส่ิงทีต่อ้งกระทาํอยา่งเป็นขัน้ตอน มิ
ใช่เป็นผลสดุทา้ยของการกระทาํ แตเ่ป็นกระบวนการทีต่อ่เน่ือง และแทรกอยูใ่นการปฏบิตังิานตามปกตขิองหน่วยรบัตรวจ ฝ่ายบรหิารจงึควรนําการควบคมุ
ภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบรหิารงาน ซึง่ได้แก่ การวางแผน การดาํเนนิการ และการตดิตามผล

(๒) การควบคมุภายในเกดิขึน้ไดโ้ดยบคุลากรของหน่วยรบัตรวจ บคุลากรทุกระดบัของหน่วยรบัตรวจเป็นผู้มี บทบาทสําคญัในการทาํให้มกีารควบคุม
ภายในเกดิขึน้ในหน่วยรบัตรวจ ฝ่ายบรหิารเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัให้มรีะบบการควบคุมภายในทีด่ี โดยการกาํหนดวตัถุประสงค์ การ
วางกลไกการควบคุม และการกาํหนดกจิกรรมตา่ง ๆ รวมทัง้การตดิตามผลการควบคุมภายใน ส่วนบุคลากรอืน่ของหน่วยรบั
ตรวจรบัผดิชอบตอ่การปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในทีก่าํหนดขึน้

(๓)  การควบคุมภายในให้ความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่จะบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่าํหนด แม้วา่การควบคุมภายในจะออกแบบ
ไวด้เีพยีงใดก็ตามก็ไมส่ามารถให้ความมัน่ใจวา่จะทาํให้การดาํเนนิงาน บรรลตุามวตัถุประสงคอ์ยา่งสมบรูณ์ เพราะการควบคมุภายในยงัมข้ีอจํากดั
จากปจัจยัอืน่ซึง่มผีลกระทบตอ่การบรรลุวตัถปุระสงคข์องหน่วยรบัตรวจ เช่น การใช้ดลุยพนิิจผดิพลาด การสมรู้รว่มคดิกนั การ
ปฏบิตัผิดิกฎหมาย ระเบยีบและกฎเกณฑท์ีก่าํหนดไว้ นอกจากน้ีการวางระบบการควบคุมภายในจะต้องคาํนึงถงึต้นทุนและผล
ประโยชน์ทีเ่กีย่วข้องกนัวา่ผลประโยชนท์ีไ่ด้รบัจากการควบคุมภายในจะคุ้มคา่กบัต้นทุนทีเ่กดิขึน้

คาํนิยาม

๔.   “หน่วยรบัตรวจ” หมายความว่า

(๑ )  กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่ทีม่ฐีานะเป็น กระทรวง ทบวง หรอืกรม

(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมภิาค

(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิน่ ได้แก่ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบรหิารส่วนตาํบล กรุงเทพมหานคร เมอืง
พทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อืน่ทีม่กีฎหมายจดัตัง้ขึน้

(๔)  รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณหรอืตามกฎหมายอืน่

(๕)  หน่วยงานอืน่ของรฐั ได้แก ่ หน่วยงานอสิระ องคก์ารมหาชน เป็นต้น

(๖ ) หน่วยงานทีไ่ด้รบัเงนิอดุหนุน หรอืกจิการทีไ่ด้รบัเงนิ หรอืทรพัยสิ์นลงทนุจากหน่วยรบัตรวจตาม (๑)  (๒)  (๓) (๔) หรอื (๕)  ได้แก่ 
องคก์รเอกชน เป็นต้น

(๗) หน่วยงานอืน่ใดหรอืกจิการทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนจากรฐัทีม่กีฎหมายกาํหนดให้สํานักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิเป็นผู้ตรวจสอบ

๕. “ผู้กาํกบัดแูล” หมายความวา่ บคุคลหรอืคณะบคุคลผู้มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการกาํกบัดแูลหรอืบงัคบับญัชาผู้รบัตรวจหรอืหน่วยรบัตรวจ

• ในกรณหีน่วยรบัตรวจระดบักรม ไดแ้ก ่ ปลดักระทรวง หรอืผูด้าํรงตาํแหน่งเทยีบเทา่

• ในกรณหีน่วยรบัตรวจเป็นรฐัวสิาหกจิ ได้แก่ คณะกรรมการบรหิารของรฐัวสิาหกจินัน้
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• ในกรณหีน่วยรบัตรวจเป็นหน่วยงานในราชการส่วนภูมภิาค ไดแ้ก ่ ผูว้า่ราชการจงัหวดั ส่วนในกรณหีน่วยรบัตรวจเป็นหน่วยงานของราชการ
ส่วนกลางแตต่ัง้อยูใ่นส่วนภูมภิาค ได้แก่ อธบิดี หรอืผูด้าํรงตาํแหน่งเทยีบเทา่

• ในกรณหีน่วยรบัตรวจเป็นหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิน่ ไดแ้ก่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั นายอาํเภอ

• ในกรณหีน่วยงานอืน่ของรฐั ไดแ้ก่ บคุคลหรอื คณะบคุคลทีเ่ป็นผู้บงัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงานนัน้

๖.  “ผู้รบัตรวจ” หมายความวา่ หวัหน้าส่วนราชการ หวัหน้าหน่วยงาน หรอืผู้บรหิารระดบัสูง ผู้รบัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการหรอืการ
บรหิารของหน่วยรบัตรวจ

๗.   “ฝ่ายบรหิาร” หมายความวา่ ผูร้บัตรวจ หรอืผูบ้รหิารทุกระดบัของหน่วยรบัตรวจ

๘.   “ผูต้รวจสอบภายใน” หมายความวา่ ผูด้าํรงตาํแหน่งผูต้รวจสอบภายในของหน่วยรบัตรวจ หรอื ดาํรงตาํแหน่งอืน่ ทีท่าํหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบัผู้
ตรวจสอบภายใน

๙.   “การควบคุมภายใน” หมายความวา่ กระบวนการปฏบิตังิานทีผู่ก้าํกบัดูแล ฝ่ายบรหิารและบุคลากรของหน่วยรบัตรวจจดัให้มขีึน้ เพือ่
สร้างความมัน่ใจอยา่งสมเหตสุมผลวา่ การดาํเนนิงานของหน่วยรบัตรวจ จะบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในดา้นประสิทธผิลและ
ประสิทธภิาพของการดาํเนินงาน ซึง่รวมถงึการดูแลรกัษาทรพัยสิ์น การป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด ความเสียหาย การรัว่ไหล การ
ส้ินเปลอืง หรอืการทจุรติในหน่วยรบัตรวจ ด้านความเชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ และดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ
ข้อบงัคบั และมตคิณะรฐัมนตรี

ขอบเขตการใช้

๑๐. มาตรฐานการควบคมุภายในจดัทาํขึน้เป็นแมบ่ท สําหรบัหน่วยรบัตรวจทุกหน่วยใช้เป็นแนวทาง จดัวางระบบการควบคุมภายใน
ให้เหมาะสมกบัลกัษณะ ขนาด และความสลบัซบัซ้อนของส่วนงานในความรบัผดิชอบ และมกีารตดิตามประเมนิผลการควบคมุภาย
ในและปรบัปรงุการควบคุมภายในให้มี ประสิทธภิาพและประสิทธผิลเป็นทีน่่าพอใจอยูเ่สมอ อยา่งไรก็ตามการนํามาตรฐานไปใช้จะต้องไม่
ขดักบักฎหมาย นโยบาย และระเบยีบทีท่างราชการกาํหนด

วตัถุประสงคข์องการควบคมุภายใน

๑๑.  ผู้กาํกบัดแูล ฝ่ายบรหิารและบุคลากรของหน่วยรบัตรวจต้องให้ความสําคญัตอ่วตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในตามมาตรฐาน
น้ี ซึ่งมวีตัถุประสงคท์ีสํ่าคญั ๓ ประการ คอื

(๑) เพือ่ให้เกดิประสิทธผิลและประสิทธภิาพของการดาํเนินงาน (Operation Objectives) ได้แก ่ การปฏบิตังิานและการใช้
ทรพัยากรของหน่วยรบัตรวจให้เป็นไปอยา่งมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล ซึง่รวมถงึการดแูลรกัษาทรพัยสิ์น การป้องกนัหรอืลด
ความผดิพลาด ความเสียหาย การรัว่ไหล การ ส้ินเปลอืง หรอืการทุจรติในหน่วยรบัตรวจ

(๒) เพือ่ให้เกดิความเชือ่ถอืไดข้องการรายงานทางการเงนิ    (Financial  Reporting  Objectives) ไดแ้ก่ การจดัทาํรายงานทางการเงนิที่
ใช้ภายในและภายนอกหน่วยรบัตรวจให้เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เชือ่ถอืได้ และทนัเวลา

(๓) เพือ่ให้เกดิการปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง (Compliance Objectives)  ได้แก ่ การปฏบิตัติาม
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วข้องกบัการดาํเนินงานของหน่วยรบัตรวจ รวมทัง้การปฏบิตัิ
ตามนโยบาย และวธิกีารปฏบิตังิานที่ หน่วยรบัตรวจได้กาํหนดขึน้

๑๒. วตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายในของแต่ละหน่วยรบัตรวจจะแตกตา่งกนัไปขึน้กบัฝ่ายบรหิารให้ความสําคญักบัวตัถุประสงคใ์ดมากกวา่
กนั กลา่วคอืบางหน่วยงานอาจเน้นเรือ่งระวงัป้องกนัการทุจรติ การ รัว่ไหล บางหน่วยงานเน้นการบรรลวุตัถปุระสงคท์างการบรหิาร
บางหน่วยงานอาจเน้นเรือ่งการใช้ประโยชนส์งูสดุจากทรพัยากร บางหน่วยงานอาจเน้นเรือ่งการรายงานถกูต้อง ซึง่เป็นเรือ่งของ
นโยบาย ทศันคติ ลกัษณะหน่วยงาน หรอืทุกเรือ่งผสมผสานกนั การจดัวางระบบการควบคมุภายในจงึควรให้ความสําคญักบัการ
กาํหนดวตัถุประสงคข์องการควบคมุทีก่าํหนดและปรบัปรุงการควบคมุภายในให้มี ประสิทธภิาพ และประสิทธผิลอยูเ่สมอ

องคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน

๑๓ .  มาตรฐานการควบคุมภายในประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ๕ ประการ ซึง่ผู้กาํกบัดแูลและฝ่ายบรหิารจะตอ้งจดัให้มใีนการดาํเนิน
งานเพือ่ให้บรรลวุตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน

(๑ )   สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment )  

(๒ )   การประเมนิความเส่ียง (Risk  Assessment )

(๓ )   กจิกรรมการควบคุม (Control Activities )

(๔ )   สารสนเทศ และ การส่ือสาร ( Information and Communications ) 

(๕ )   การตดิตามประเมนิผล (Monitoring )

๑๔. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
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“สภาพแวดล้อมของการควบคุม”  หมายถงึ ปัจจยัตา่ง ๆ ซึ่งรว่มกนัส่งผลให้มกีารควบคุมขึน้ในหน่วยรบัตรวจ หรอืทาํ
ให้การควบคุมทีม่อียูไ่ดผ้ลดขีึน้ หรอืในทางตรงข้ามสภาพแวดลอ้มอาจทาํให้การควบคุมยอ่หยอ่นลงได้

ตวัอยา่งปจัจยัเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมการควบคมุภายใน เช่น ปรชัญาและรูปแบบการทาํงานของผูบ้รหิาร ความซือ่สัตยแ์ละ
จรยิธรรม ความรู้ ทกัษะและความสามารถของบุคลากร โครงสร้างการจดัองคก์ร การมอบอาํนาจและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ นโยบาย
และวธิบีรหิารดา้นบุคลากร เป็นต้น

ในการดาํเนินการเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมของการควบคุม ผูก้าํกบัดูแล ฝ่ายบรหิาร และบุคลากรของหน่วยรบัตรวจตอ้งสร้าง
บรรยากาศของการควบคมุเพือ่ให้เกดิทศันคตทิีด่ตีอ่การควบคมุภายใน โดยส่งเสรมิให้บุคลากรทกุคนในหน่วยรบัตรวจเกดิจติสํานึกทีด่ี
ในการ ปฏบิตังิานในความรบัผดิชอบ และตระหนกัถงึความจาํเป็นและความสําคญัของการควบคุม ภายใน รวมทัง้ดาํรงรกัษาไว้
ซึง่สภาพแวดลอ้มของการควบคมุทีด่ี

๑๕.  การประเมนิความเส่ียง

“ความเส่ียง” หมายถงึ โอกาสทีจ่ะเกดิความผดิพลาด ความเสียหาย การรัว่ไหล ความสูญเปลา่ หรอืเหตุการณซ์ึ่งไมพ่งึ
ประสงคท์ีท่าํให้งานไมป่ระสบความสําเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่าํหนด

“การประเมนิความเส่ียง”  หมายถงึ กระบวนการทีใ่ช้ในการระบุและการวเิคราะหค์วามเส่ียงทีม่ผีลกระทบตอ่การบรรลุวตัถุประสงคข์อง
หน่วยรบัตรวจ รวมทัง้การกาํหนดแนวทางทีจ่าํเป็นต้องใช้ในการควบคุมความเส่ียง หรอืการบรหิารความเส่ียง

ในการดาํเนินการเกีย่วกบัการประเมนิความเส่ียง ฝ่ายบรหิารตอ้งประเมนิความเส่ียงทัง้จากปจัจยัภายในและภายนอกทีม่ผีลกระทบ
ตอ่การบรรลวุตัถุประสงคข์องหน่วยรบัตรวจอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม

๑๖.  กจิกรรมการควบคุม

“กจิกรรมการควบคมุ”  หมายถงึ นโยบาย และวธิกีารตา่ง  ๆ ทีฝ่่ายบรหิารกาํหนดให้บคุลากรของ หน่วยรบัตรวจปฏบิตัเิพือ่ลดหรอืควบคุม
ความเส่ียง และไดร้บัการสนองตอบโดยมกีารปฏบิตัติาม

ตวัอยา่งกจิกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานงาน การดูแลป้องกนัทรพัยสิ์น การแบง่แยกหน้าทีง่าน เป็นต้น

ในการดาํเนินการเกีย่วกบักจิกรรมการควบคุม ฝ่ายบรหิารตอ้งจดัให้มกีจิกรรมการควบคุมทีม่ปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล
เพือ่ป้องกนัหรอืลดความเสียหาย ความผดิพลาด ทีอ่าจเกดิขึน้และให้สามารถบรรลุผลตามวตัถุประสงคข์องการควบคุมภาย
ใน สําหรบักจิกรรมการควบคมุในเบือ้งต้นจะต้องแบง่แยกหน้าทีง่านภายในหน่วยรบัตรวจอยา่งเหมาะสม ไมม่อบหมายให้บุคคลใด
บุคคลหน่ึงมหีน้าทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบปฏบิตังิานทีสํ่าคญัหรอืงานทีเ่ส่ียงตอ่ความเสียหายตัง้แตต้่นจนจบ แตถ่า้มคีวามจาํเป็นให้กาํหนด
กจิกรรมการควบคุมอืน่ทีเ่หมาะสมทดแทน

๑๗.  สารสนเทศและการส่ือสาร

“สารสนเทศ”  หมายถงึ ข้อมลูขา่วสารทางการเงนิ และขอ้มลูขา่วสารอืน่ ๆ เกีย่วกบัการดาํเนนิงานของ หน่วยรบัตรวจไมว่า่เป็นข้อมลูจาก
แหลง่ภายในหรอืภายนอก

ในการดาํเนินการเกีย่วกบัสารสนเทศและการส่ือสาร ฝ่ายบรหิารต้องจดัให้มสีารสนเทศอยา่งเพยีงพอและส่ือสารให้ฝ่ายบรหิาร
และบคุลากรอืน่  ๆ ทีเ่หมาะสมทัง้ภายในและภายนอกหน่วยรบัตรวจ ซึง่จาํเป็นตอ้งใช้สารสนเทศนัน้ในรูปแบบทีเ่หมาะสมและทนัเวลา

๑๘.  การตดิตามประเมนิผล

“การตดิตามประเมนิผล”  หมายถงึ กระบวนการประเมนิคุณภาพการปฏบิตังิานและประเมนิ ประสิทธผิลของการควบคุมภาย
ในทีว่างไวอ้ยา่งตอ่เน่ืองและสมํา่เสมอ โดยการตดิตามผลในระหว่างการปฏบิตังิาน (Ongoing Monitoring  )   และการประเมนิผลเป็น
รายครัง้ (Separate Evaluation )  ซึง่แยกเป็นการประเมนิการควบคมุด้วยตนเอง (Control Self-Assessment )  เช่น การประเมนิ
การควบคุมโดยกลุม่ผู้ปฏบิตังิานภายในส่วนงานนั้น ๆ และการประเมนิการควบคมุอย่างเป็นอสิระ (Independent Assessment )
เช่น การประเมนิโดยผูต้รวจสอบภายใน การประเมนิผลการควบคมุภายในโดยผูต้รวจสอบภายนอก เป็นตน้

ในการดาํเนินการเกีย่วกบัการตดิตามประเมนิผล ฝ่ายบรหิารตอ้งจดัให้มกีารตดิตามประเมนิผล โดยการตดิตามผลในระหว่าง
การปฏบิตังิาน และการประเมนิผลเป็นรายครัง้อยา่งตอ่เน่ืองและสมํา่เสมอ เพือ่ให้ความมัน่ใจวา่

• ระบบการควบคุมภายในทีว่างไว้เพยีงพอ เหมาะสม มปีระสิทธภิาพ และมกีารปฏบิตัจิรงิ

• การควบคมุภายในดาํเนนิไปอยา่งมปีระสิทธผิล

• ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอืน่ ๆ ได้รบัการปรบัปรุงแก้ไขอยา่ง เหมาะสมและทนัเวลา

• การควบคมุภายในไดร้บัการปรบัปรุงแก้ไขให้สอดคลอ้งกบัสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป

ตลุาคม ๒๕๔๔

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบักฤษฎกีา เลม่ ๑๑๘ ตอนที ่ ๔๔ ก วนัที ่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔
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