
1

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

พ.ศ. ๒๕๔๔
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สรุปสาระสําคัญประกอบการบรรยาย

สวนที่ 2
ขั้นตอนการจัดวางระบบ I.C.

1. การประเมินความเสี่ยง   

2. การออกแบบ I.C. = กาํหนดกิจกรรม  

3. การนํา I.C. ไปสูการปฏบิัติ = สื่อสาร ติดตาม  

4. การประเมินผลการควบคุม  

5. การปรับปรุง I.C

สวนที่ 1
1. ความหมายและ 3 วัตถุประสงค 
2. ความรับผิดชอบของฝายบริหาร ตอ I.C.

3. สาระสาํคัญของระเบียบ ตัวระเบียบ  
มาตรฐาน 5 องคประกอบ - สภาพแวดลอม 

- ประเมินความเสี่ยง 
- กิจกรรมควบคุม 
- สารสนเทศ สื่อสาร  
- การติดตามประเมินผล 

4. เนน 3 วัตถุประสงค  5 องคประกอบ
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• สวนที่ 3
• ขั้นตอนปฏบิัติในการจัดวาง I.C.

• 1. ฝายบริหาร ทําความเขาใจ เกี่ยวกับ I.C.

• มอบหมาย 2. ฝายบริหารสูงสุด มอบหมาย ใหผูบริหารทกุระดับมีสวนรวม

• 3. ผูบริหารทุกระดับ มอบหมาย บุคลากรในสวนใหมีสวนรวม 

• 4. ผูไดรับมอบหมาย เริ่ม ประเมินตนเอง 

• 5. ประเมินตนเองในสวน โดย ระบุงานที่จะประเมิน นํามาเรียงลําดับความสําคัญ 

• ประเมินผล 6. ประเมินสิง่แวดลอม ดูผลกระทบตองานที่เลือกประเมิน (ภาคผนวก ค)

• 7. ใชแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ง) ประเมินการควบคุมภายใน ของงาน

• ที่เลือกมาประเมิน

• 8. แตละสวนนําผลการประเมิน มาจัดทํา แผนปรับปรุง I.C.

• 9. เสนอแผน

• แผนปรับปรงุ 10. อนุมัติแลว ทําแผนเปนลายลกัษณอักษร 

• 11. สื่อสารแผน อยางเปนทางการ

• 12. ติดตามผล โดยผูบริหาร ผูตรวจสอบภายในอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

• ติดตาม 13. ประเมินผล I.C. ดวยตนเอง โดย ผูตรวจสอบภายในอยางนอยปละครัง้ 

รายงานขอ 6
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“ กระบวนการที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและ

บุคลากรของหนวยรับตรวจกําหนดใหมีขึ้น  เพื่อให

เกิดความมั่นใจอยางสมเหตุผลวาการดําเนินงาน

ของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค ”

1.ความหมายของการควบคุมภายใน
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ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน

รวมทั้งการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันการรั่วไหล 

สูญเสีย และการทุจริต

ความเชื่อถือของรายงานทางการเงิน

การปฏิบัติตามกฎหมาย   และระเบียบขอบังคับที่

เกี่ยวของ

วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
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2. ความรับผิดชอบของฝายบริหารตอ
การควบคุมภายใน

• ผูบริหารระดับสูง
• ผูบริหารระดับรองลงมาทุกระดับ
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หนาที่ของผูบริหารระดบัสูง

1. รับผิดชอบโดยตรงในการจัดใหมีการควบคมุภายใน

ที่มีประสทิธิภาพ ประสทิธิผลในระดบัที่นาพอใจอยู
เสมอ

2. ประเมินผลการควบคมุภายในของหนวยงาน

3. กําหนดใหหนวยตรวจสอบภายในเปนสวนหนึ่งของ

การควบคมุภายใน



8

หนาที่ของผูบริหาร

ระดับรองลงมาทุกระดบั

1. จัดใหมีการควบคมุภายในของสวนงานที่ตนรับผิดชอบ

2. สอบทานการปฏิบัติงานที่ใชบังคบัในหนวยงานที่ตน

รับผิดชอบ

3. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการควบคมุภายในใหรัดกุม
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1. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control              

Environment)

2. การประเมนิความเสี่ยง  (Risk  Assessment)

3. กิจกรรมการควบคุม (Control  Activities )

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information  and  

Communications)

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

สวนที่ 2:มาตรฐานการควบคุมภายใน
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 ความหมาย:

สภาพแวดลอมของการควบคุม หมายถึง ปจจัยตางๆ

ซึ่งรวมกันสงผลใหมีการควบคุมขึ้นในหนวยรับตรวจหรือ

ทาํใหการควบคุมทีม่อียูไดผลดีขึ้น ในทางตรงกันขามก็อาจ

ทาํใหการควบคุมยอหยอนลงได

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม
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ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของการควบคุม

สภาพแวดลอมของการควบคุม

- ปรชัญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร
- ความซื่อสัตยและจริยธรรม
- ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร
- โครงสรางการจัดองคกร
- การมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ
- นโยบายและวิธีบริหารบุคลากร
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ผูกํากบัดูแล ฝายบริหาร และบุคลากรของหนวยรับตรวจ

ตองสรางบรรยากาศของการควบคุมเพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดี

ตอการควบคุมภายใน โดยสงเสริมใหบุคลากรทุกคนใน

หนวยงานรับตรวจเกดิจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบตังิานใน

ความรับผิดชอบและตระหนกัถึงความจาํเปนและ

ความสําคัญของการควบคมุภายใน รวมทั้งดํารงรกัษาไวซึ่ง

สภาพแวดลอมของการควบคุมที่ดี(ระเบียบฯขอ14 หนา12)

 มาตรฐาน:

สภาพแวดลอมของการควบคุม



13

การสรางบรรยากาศของการควบคุม

• การควบคมุที่มองไมเห็น       
(Soft Controls)
– ความซือ่สัตย

– ความโปรงใส

– การมีผูนําที่ดี

– ความมีจริยธรรม

• การควบคมุที่มองเห็นได

(Hard Controls)
– กําหนดโครงสรางองคกร

–นโยบาย

– ระเบียบวิธีปฏิบตัิ

–ฯลฯ
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2 . การประเมินความเสี่ยง

 ความหมาย:

ความเสีย่ง  หมายถึงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด

ความเสยีหาย การรั่วไหล ความสูญเปลา หรือเหตุการณ

ซึ่งไมพึงประสงค ทีท่ําใหงานไมประสบความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
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การประเมินความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง

มาตรฐานมาตรฐาน::

ฝายบริหารตองฝายบริหารตองประเมินความเสีย่งประเมินความเสีย่ง                          

ทั้งทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกที่มผีลกระทบ  

ตอการบรรลุวัตถปุระสงคของหนวยรับตรวจ                        

อยางเพยีงพอและเหมาะสม 

(ระเบียบฯ ขอ 15 หนา 12 )
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ขั้นตอนในการประเมิน

ความเสี่ยง

1.การระบุปจจัยเสี่ยง (Risk Identification)

3.การบรหิารความเสี่ยง (Risk Management)

2.การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis)
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ระดบัของความเสี่ยง (Degree of  Risk)
5

4

3

2

1

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

มีความเสี่ยงสูงมาก
มีความเสี่ยงสูง
มีความเสี่ยงปานกลาง
มีความเสี่ยงต่ํา

ผล
กร
ะท

บ
ขอ

งค
วา
มเ
ส
ี่ยง

1       2       3      4       5

การวิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยง
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ขั้นตอนในการประเมิน

ความเสี่ยง

1.การระบุปจจัยเสี่ยง (Risk Identification)

3.การบรหิารความเสี่ยง (Risk Management)

2.การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis)
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3. กิจกรรมการควบคุม

ความหมาย:

กจิกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบาย

และวิธีการตาง ๆทีฝ่ายบริหารกําหนดใหบุคลากร

ของหนวยรับตรวจปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความ

เสี่ยง และไดรับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติ
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กิจกรรมการควบคุม

 ฝายบริหารตองจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่

มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล เพื่อปองกัน 

หรือลดความเสียหายความผิดพลาดที่อาจเกิด

ขึ้นและใหสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุ

ประสงคของการควบคุมภายใน

( ระเบียบฯ ขอ16 หนา 13)

มาตรฐาน:
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กิจกรรมการควบคุม

ในเบื้องตนจะตองแบงแยกหนาที่งานภายใน

หนวยงานอยางเหมาะสม ไมมอบหมายใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่งมีหนาที่เปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานที่

สําคัญ หรืองานที่เสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตตนจน
จบ แตถามีความจําเปนใหกําหนดกิจกรรมการ
ควบคุมอื่นที่เหมาะสมทดแทน 
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หลักการแบงแยกหนาที่ที่ดี

• การอนุมัต ิหรือเห็นชอบ
• การบันทึกรายการ หรือลงบญัชี
• การดูแลรักษาทรัพยสนิ

• การตรวจสอบ
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลขาวสารทางการเงิน 

และขอมูลขาวสารอื่น ๆ เกีย่วกับการ ดําเนินงานของ

หนวยรับตรวจ ไมวาเปนขอมูลจากแหลงภายใน 

หรือภายนอก

การสื่อสาร หมายถึง การสงสารสนเทศ
ระหวางบุคลากร
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 สารสนเทศและการสื่อสาร

ฝายบริหารตองจัดใหมีสารสนเทศอยางพอ

เพียงและสื่อสารใหฝายบริหารและบุคลากร  

อื่นๆที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกหนวย

รับตรวจ ซึ่งจําเปนตองใชสารสนเทศนั้นในรูป

แบบทีเ่หมาะสมและทนัเวลา                              

(ระเบียบฯ ขอ 17 หนา 13 )

มาตรฐาน:
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ความหมาย:

การติดตามประเมินผล หมายถึง 

กระบวนการประเมินคุณภาพการปฎบิัติงาน และ

ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไวอยาง

ตอเนื่องและสม่ําเสมอ

5. การติดตามประเมินผล
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 การติดตามประเมินผล

ฝายบริหารตองจัดใหมีการติดตามประเมินผล 

(Monitoring) โดยการติดตามผลในระหวาง

การปฎิบัติงาน  (Ongoing Monitoring) และ

การประเมนิผลเปนรายครั้ง (Separate

Evaluation)

(ระเบียบฯ ขอ 18 หนา 13)

มาตรฐาน:
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1.สภาพแวดลอมการควบคุม
2.การประเมนิความเสี่ยง
3.กิจกรรมการควบคุม
4.สารสนเทศและการสื่อสาร
5.การติดตามประเมินผล

องคประกอบของมาตรฐาน

วัตถุประสงค

1.ประสิทธิผล ประสทิธิภาพ
การดําเนินงาน

2.ความเชื่อถือไดของรายงาน
ทางการเงิน

3.การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวของ

การควบคุมภายใน
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สรุปสาระสําคัญประกอบการบรรยาย

• สวนที่ 1
• 1. ความหมายและ 3 วัตถุประสงค 

• 2. ความรับผิดชอบของฝายบริหาร ตอ I.C.

• 3. สาระสาํคัญของระเบียบ ตัวระเบียบ  

• มาตรฐาน 5 องคประกอบ - สภาพแวดลอม 

• - ประเมินความเสี่ยง 

• - กิจกรรมควบคุม 

• - สารสนเทศ สือ่สาร 

• - การติดตามประเมินผล 

• 4. เนน 3 วัตถุประสงค  5 องคประกอบ 

• สวนที่ 2
• ขั้นตอนการจัดวางระบบ I.C.

• 1. การประเมินความเสี่ยง  

• 2. การออกแบบ I.C. = กาํหนดกิจกรรม  

• 3. การนํา I.C. ไปสูการปฏิบัติ = สื่อสาร ติดตาม  

• 4. การประเมินผลการควบคุม   

• 5. การปรับปรุง I.C.
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แนวทางการประเมินการควบคมุภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6
ขั้นตอนการทาํการประเมิน (ระดบัสวนงานยอย)

 ติดตามงวดกอน
วิธีการ - แบบตดิตาม ค 3 (งวดแรก)

- แบบตดิตาม ปย. 3 (งวดตอๆ ไป)
ผล - ไมมีจดุออน หรือมีจดุออน = R. A

ประเมินประจําป (ทุกดาน ทุกกิจกรรม)
วิธีการ  - แบบ ปย 2 - ประเมิน 5 องคประกอบ(ผนวก ค)

- รายงานแบบ ปย 2-1
- สรุปแบบ ปย 2 (จาก ปย 2-1)

ผล- ไมมีจุดออน หรือมีจุดออน = R. B

สอบทานการควบคุมภายใน

วิธีการ  - ใชผนวก ง เปนแนวทาง
- สอบทานทุกดาน (จัดทําแบบสอบถาม)

ผล - ไมมีจุดออน หรือมีจุดออน = R. C
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มาทํา ปม
(แบบประเมินการควบคุมภายใน)

มาทํา ปย 3
(แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในฯ)

R. A        R. B          R. C
นําจุดออนที่มีสาระสําคัญ

มาทํา ปย 1
(หนังสือรับรองการควบคุม

ภายในของผูบริหาร)
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ข 51 – 52ข 34แบบติดตาม ค 3

ข 61 – 65ข 35แบบติดตาม ปย 3

ข 49 – 50ค 3

ข 57 – 60ข 33ปย 3
ข 70 – 93 (เหมือน ปอ 2-1)ข 32ปย 2-1

28 – 30 (เหมอืน ปอ 2)ข 31ปย 2

ข 45 – 48ข 27 – 30ปย 1

ระดับหนวยงานยอย

ตัวอยางหนารูปแบบรายงาน
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45 – 46ข 41 – 42ปส

ข 66 – 69ข 37 – 40ปย 1 – ร
ข 53 – 56ข – 36ปม

ตัวอยางหนารูปแบบรายงาน

นางกุลทิพย  สุวรรณปทมะ  จตง. 8 สตภ. 15 (สงขลา)



33

สวนที่ 3
ขั้นตอนปฏบิัติในการจัดวาง I.C.

1. ฝายบริหาร ทําความเขาใจ เกี่ยวกับ I.C.

มอบหมาย 2. ฝายบริหารสูงสุด มอบหมาย ใหผูบริหารทุกระดับมีสวนรวม
3. ผูบริหารทุกระดับ มอบหมาย บุคลากรในสวนใหมีสวนรวม 

4. ผูไดรับมอบหมาย เริ่ม ประเมินตนเอง 
5. ประเมินตนเองในสวน โดย ระบุงานที่จะประเมิน นํามาเรียงลําดับความสาํคัญ 

ประเมินผล 6. ประเมนิสิ่งแวดลอม ดูผลกระทบตองานที่เลือกประเมิน (ภาคผนวก ค)

7. ใชแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ง) ประเมนิการควบคมุภายใน.

ของงานที่เลือกมาประเมิน 
8. แตละสวนนําผลการประเมิน มาจัดทํา แผนปรับปรุง I.C.

9. เสนอแผน
แผนปรับปรงุ        10. อนุมัติแลว ทําแผนเปนลายลักษณอกัษร 

11. สื่อสารแผน อยางเปนทางการ 
12. ติดตามผล โดยผูบริหาร ผูตรวจสอบภายในอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

ติดตาม              13. ประเมินผล I.C. ดวยตนเอง โดย ผูตรวจสอบภายในอยางนอยปละครั้ง 
รายงานขอ 6
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สรุปขั้นตอนปฏิบัติในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

1. ฝายบริหารทําความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
2. ผูบริหารสูงสุดมอบหมายอยางเปนทางการ ใหมี

ผูรับผิดชอบแนชัด ในการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในของหนวยงาน โดยควรมอบหมายให ผูบริหาร
ทุกระดับมีสวนรวม

3. ผูบริหารแตละระดับสามารถมอบหมาย กระจาย
อํานาจหนาที่ ใหบุคคลหรือกลุมบุคคลในสวนงาน
ของตนรวมรับผิดชอบในการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในไดตามความเหมาะสม 
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4. ผูไดรับมอบหมาย เริ่มตนโดยการประเมินการควบคุม

ภายในที่เปนอยูในปจจุบัน โดยควรใชวิธีประเมนิตนเอง 

(Control Self-Assessment)

5. การประเมินตนเองในระดับสวนงาน เริ่มดวยการระบุงานที่

ตองการประเมนิ (ซึ่งอาจเปนกระบวนการปฏิบัตงิาน/

กิจกรรม/ดานของงาน/โครงการทีส่ําคญัตอการบรรลุ

ภารกิจและวัตถุประสงคหลักของสวนงาน) รวมทั้งการ

จัดลําดับความสําคญัเพือ่ใชประกอบการประเมินการ

ควบคม

ขั้นตอนปฏิบัติในการจัดระบบการควบคุมภายใน
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6. ประเมินสภาพแวดลอมการควบคุม เพื่อพิจารณา

ผลกระทบที่มีตอ งานทีเ่ลือกมาประเมนิการควบคุม 

(อาจใชแบบประเมนิภาคผนวก ค.)

7.   การประเมนิการควบคุมของงานทีเ่ลือกมา ให

ประยุกตใช  (แบบสอบถาม ในภาคผนวก ง)

ขั้นตอนปฏิบัติในการจัดระบบการควบคุมภายใน
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8. แตละสวนงานนําผลการประเมนิมาจัดทําแผนการ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

9. เสนอแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ตอ
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ

10. แผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในที่ไดรับ
ความเหน็ชอบแลว ใหกําหนดเปนลายลักษณอักษร

ขั้นตอนปฏิบัติในการจัดระบบการควบคุมภายใน
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11. สื่อสารและแจง การปรับปรุงใหผูเกี่ยวของทราบ

เพื่อใหถือปฏิบัติ อยางเปนทางการตอไป

12. ติดตามประเมนิผลการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในโดย  ผูบังคับบัญชา และหรือผู
ตรวจสอบภายในอยางตอเนื่องและ สม่ําเสมอ

13. ประเมินผลการควบคุมภายในดวยตนเอง และโดย
ผูตรวจสอบภายในอยางนอยปละครั้งเพื่อ  จัดทํา
รายงานตามระเบียบฯ ขอ 6

ขั้นตอนปฏิบัติในการจัดระบบการควบคุมภายใน


