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มาตรฐานควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
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ความหมายของการควบคุมภายใน (Internal Controls)

“การควบคมุภายใน” หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูบริหาร และพนักงาน 

เจาหนาที่ของหนวยงานจัดใหมีขึ้นเพื่อสรางความมัน่ใจอยางสมเหตุสมผลวาการ

ดําเนินงานของหนวยงานจะบรรลวุัตถุประสงค

“การควบคมุภายใน” หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูบริหาร และพนักงาน 

เจาหนาที่ของหนวยงานจัดใหมีขึ้นเพื่อสรางความมัน่ใจอยางสมเหตุสมผลวาการ

ดําเนินงานของหนวยงานจะบรรลวุัตถุประสงค

1. การควบคุมที่เปนลายลักษณอกัษร

(Hard Controls)

2. การควบคุมที่ไมเปนลายลักษณอกัษร

(Soft Controls)



3

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในมี 3 ดาน มีดังนี้

1.เพื่อใหการดําเนินงานมปีระสทิธิภาพ ประสิทธิผลจากการใชทรัพยสนิและทรัพยากรอื่นๆ รวมถึงการ

ปองกันความเสียหายทีอ่าจเกิดขึ้นและทําใหเกดิความเชื่อมั่นวาการปฏิบัติงานของสามารถบรรลุภารกิจ

และเปาหมายทีก่ําหนด (Operation objectives)

2. เพื่อใหมีระบบขอมูลดานการเงินและดําเนินงาน

ที่ครบถวนถูกตอง เชื่อถือได และเปนปจจุบันทันเหตุการณ (Financial report objectives)

3. เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับและขอกําหนด (Compliance objectives)

วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
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ความรับผดิชอบของผูบรหิารระดับสูงและระดับรอง

รับผิดชอบโดยตรงในการจัดใหมีและประเมินผล

การควบคมุภายในทีม่ีประสทิธิภาพ ประสทิธิผลในระดบั      

ที่นาพอใจอยูเสมอ
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องคประกอบสําคัญของการควบคุมภายใน

หลักการ

• ผูบริหารระดับสูงตองสนับสนุนใหมีระบบการควบคุม

ภายในที่ดี โดยกําหนดกระบวนการระบุ  วิเคราะห 

ควบคุมและติดตามประเมนิผลความเสี่ยง

• ทําใหเชื่อมั่นไดวามีการดําเนินการตามหนาที่ความ

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสทิธภิาพ

องคประกอบที่ 1: สภาพแวดลอมการควบคมุ  (Control environment)

หลักการ

ผูบริหารระดับสูงมีหนาที่

สงเสริมใหผูบรหิารและเจาหนาที่
พนักงานมีจริยธรรมทีด่ีและมี
ความ   ซื่อสัตยในการปฏิบัติงาน 
และสรางวัฒนธรรมในองคกรที่
เนนและแสดงใหทุกคนตระหนกั
ถึงความสําคัญของการควบคุม
ภายใน
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องคประกอบสําคัญของการควบคุมภายใน

หลักการ  

• ตองมีการกําหนดใหมีการระบแุละประเมนิความเสี่ยงสําคัญ

ทีม่ีผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน

• การประเมินความเสี่ยงตองครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด   

ไดแก ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน ดานรายงานทางการเงิน 

และดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมทั้ง

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง และความเสี่ยงดานชื่อเสยีง

• การควบคุมภายในตองไดรับปรับปรุงใหสอดคลองกับ   

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหมดวย

องคประกอบที่ 2: การประเมินความเสี่ยง  (Risk assessment)

ขั้นตอนในการประเมิน

ความเสี่ยง

1.การระบุปจจยัเสี่ยง 

(Risk Identification)

3.การบรหิารความเสี่ยง 

(Risk Management)

2.การวิเคราะหความเสี่ยง

(Risk Analysis)
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องคประกอบสําคัญของการควบคุมภายใน

หลักการ 

• ตองมีการแบงแยกหนาที่การทาํงาน

อยางเหมาะสมและการมอบหมาย

งานที่ไมกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

องคประกอบที่ 3: กิจกรรมการควบคุม  (Control activities)

หลักการ

• กิจกรรมการควบคุมตองกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบตัิงาน
ปกติประจําวัน   

• กิจกรรมการควบคุมที่สําคัญประกอบดวย  

การสอบทานโดยผูบริหารระดับสูง 

การควบคุมกิจกรรมแตละฝายงาน

การควบคุมทางกายภาพ

การปฏิบตัิงานตามขอกําหนด  

การอนุมัติและพิจารณาการดําเนินการตามอํานาจหนาที่  

ระบบการยืนยนัความถูกตองของขอมูล 

และการตรวจสอบรายการระหวางกัน 
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องคประกอบสําคัญของการควบคุมภายใน

หลักการ

• ตองมีขอมูลทางดานการเงิน  

ดานการปฏิบัติงานและดานการ

ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับตางๆ

รวมทั้งขอมูลและเหตุการณภายนอก

ที่อาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจ

อยางเพียงพอและครบถวน 

• ลักษณะของขอมูลที่ดี ไดแก ความ

นาเชื่อถอื ทันเวลา การเขาถึงได

สะดวก และแสดงในรูปแบบที่

สม่ําเสมอ

หลักการ

• ตองมีระบบขอมูลที่เชื่อถอืได 

ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่

สําคัญๆ ทั้งหมดของหนวยงาน

• ขอมูลตางๆที่ถกูเก็บและใชใน

รูปแบบอีเล็คทรอนิคซึ่งตอง

ไดรับความปลอดภัย ติดตาม

ดูแลและสนับสนุนใหมีการ

จัดการที่เพียงพอและ

เหมาะสมกรณีที่เกิดเหตุ

ฉุกเฉินขึ้น 

องคประกอบที่ 4: สารสนเทศและการสื่อสาร 

(Information and communication)

หลักการ 

• ตองมีชองทางการสื่อสารที่
มีคุณภาพเพื่อใหมั่นใจวา  
ผูบริหารและเจาหนาที่
พนักงานทุกคนเขาใจ
นโยบายและกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
หนาที่ความรับผิดชอบของ
ตนอยางแทจริง

• ขอมูลสารสนเทศอื่นที่
เกี่ยวของตองสามารถสงถึง
บุคลากรที่รับผิดชอบ 
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องคประกอบสําคัญของการควบคุมภายใน

หลักการ

ตองจัดใหมีการติดตามประเมินผล  

การควบคุมภาย 2 ลักษณะ ไดแก 

การติดตามประเมินผลในระหวาง

การปฏิบัติงาน (Ongoing monitoring) 

โดยการติดตามประเมินผลเปนสวน

หนึง่ของกจิกรรมปกติประจําวัน

การติดตามประเมินผลเปนรายครั้ง

ในสายงานธรุกิจ (Separate evaluation) 

ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบโดยฝาย

ตรวจสอบ 

หลักการ

• ตองมีการตรวจสอบภายในที่มี   
ประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายใน
ตองสามารถปฏิบัตงิานอยางอิสระ 
มีความรูความสามารถและไดรับ
การฝกฝนเปนอยางดี

• การตรวจสอบภายในจัดเปนสวน
หนึ่งของการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

• ฝายตรวจสอบภายในรายงาน
โดยตรงตอผูบริหารระดับสูงหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

องคประกอบที่ 5: การติดตามประเมินผล  (Monitoring activities)

หลักการ

• ตองรายงานขอบกพรองของ
การควบคุมภายในตอ            
ผูบริหารที่รับผิดชอบทันที

• ขอบกพรองที่มีนัยสําคัญของ
การควบคุมภายในตอง      
รายงานตอผูบริหารระดับสูง
และคณะกรรมการตรวจสอบ 
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การกําหนดวัตถุประสงคของกจิกรรม

Specific : ชดัเจน

Measurable : วัดได

Achievable : ปฏิบตัิได

Reasonable : สมเหตุสมผล

Time contrained : กรอบเวลา

SMART
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ความเสีย่ง

ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด

รายงานการเงินไมนาเชื่อถือ

ไมปฏิบัตติามกฎ ระเบียบขอบงัคับ

ปจจัยเสีย่ง   
*บุคลากร            * ทรัพยากร
*กฎ ระเบียบ        * กระบวนการปฏิบัติงาน
*ระบบสารสนเทศ   * สิ่งแวดลอม/สถานการณ
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วัตถุประสงค

ความเสีย่งทีม่ีนัยสําคัญ

การควบคุมภายในการควบคุมภายใน

การประเมินการควบคุมของแตละสวนงาน
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ทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง (4 Ts)

• การยอมรับความเสี่ยง 

(Take risk)

• การควบคุมความเสี่ยง 

(Treat risk)

• การถายโอนความเสี่ยง 

(Transfer risk)

• การกําจดัความเสี่ยง 

(Terminate risk)
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การยอมรบัความเสี่ยง (Take risk)

• การตัดสนิใจที่จะยอมรับโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณตางๆ

– ขออนุมัตหิลักการรับความเสีย่ง

– ยอมรับใหมีความเสีย่งตอไป

– ไมดําเนินการใดๆ

• การตัดสนิใจที่จะยอมรับโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณตางๆ

– ขออนุมัตหิลักการรับความเสีย่ง

– ยอมรับใหมีความเสีย่งตอไป

– ไมดําเนินการใดๆ
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การควบคุมความเสี่ยง (Treat risk)

• แบบปองกัน (Preventive control)

• แบบคนพบ (Detective control)

• แบบแกไข (Corrective control)

• แบบสงเสริม (Directive control)
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การถายโอนความเสี่ยง (Transfer risk)

• การทําประกันภัย

• การทําสัญญาจางหนวยงานภายนอก

• การเปนหุนสวน เชน กิจการรวมคา 

พันธมิตร 

• การกระจายการลงทุน
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การกําจดัความเสี่ยง (Terminate risk)

หยดุ/เลิกการดําเนินงาน

ยบุเลิกหนวยงาน

เปลี่ยน/ปรับเปาหมาย

ผลิต/ดําเนนิการดวยตนเอง
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กรณีศึกษา: ทางหลวงพิเศษมอเตอรเวย
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กรณีศึกษา: ทางหลวงพิเศษมอเตอรเวย (ตอ)

กจิกรรมการจัดเกบ็รายได

วัตถุประสงค: การจัดเกบ็และ
นําสงรายไดคาผานทาง

ครบถวนถูกตอง ตรงตาม
กําหนดเวลา 

ปจจัยเสีย่ง

*พนักงานเก็บเงินทุจริต
*อุปกรณการเก็บเงินเสยี
*ผูใชบรกิารไมรับบัตร
*รับทอนเงินผิดพลาด
*บนัทึกบัญชีผิดพลาด   

 ไมครบถวน
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กรณีศึกษา: ทางหลวงพิเศษมอเตอรเวย(ตอ)

ปจจัยเสีย่ง

*พนักงานเก็บเงินทุจริต
*อุปกรณการเก็บเงินเสยี
*ผูใชบรกิารไมรับบัตร
*รับทอนเงินผิดพลาด
*บนัทึกบัญชีผิดพลาด            

ไมครบถวน

การควบคมุที่มีอยูแลว

- แบงแยกหนาที่
- ใชเครื่องคอมพิวเตอร
บนัทกึบัญชี

- เครือ่งตรวจนับรถ
- ออกใบเสร็จรับเงิน
- เก็บเงินในตูเซฟ
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กรณีศึกษา: ทางหลวงพิเศษมอเตอรเวย(ตอ)

การควบคมุที่มีอยูแลว

- แบงแยกหนาที่
- ใชเครื่องคอมพิวเตอรบนัทึก
บญัชี

- เครือ่งตรวจนับรถ
- ออกใบเสร็จรับเงิน
- เก็บเงินในตูเซฟ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

• เครื่องคอมพิวเตอรเสีย
• เครื่องตรวจนับใชไมไดเพราะไม
ควบคุมจํานวนรถที่ไดรับการยกเวน

คาผานทาง

• นําบตัรฯ กลับมาใชอีก
• การควบคุมการเก็บรักษาและ 
นําสงเงินระหวางผลดัไมรัดกมุ
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ระบบการควบคุมภายในที่ดี

• ออกแบบใหเหมาะสมแตละหนวยงาน

• สอดคลองกับทิศทางและวัตถุประสงคของหนวยงาน

• ไมขดัแยงกับกฎหมาย ระเบยีบ และมติคณะรัฐมนตรีที่ทาง

ราชการกําหนด



23

การประเมินระบบการควบคุมภายใน

1.ระบบทีม่ีอยูเดิมดพีอสมควร หรือเหมาะสมเพียงพอ1.ระบบทีม่ีอยูเดิมดพีอสมควร หรือเหมาะสมเพียงพอ

การออกแบบการควบคุมอาจปรับปรุงเพียงเล็กนอย หรือ  
ไมตองปรับปรุงแกไข
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การประเมินระบบการควบคุมภายใน

2.ระบบทีม่ีอยูเดิมยงัไมดเีพียงพอ หรือมีจุดออนบางสวน2.ระบบทีม่ีอยูเดิมยงัไมดเีพียงพอ หรือมีจุดออนบางสวน

การออกแบบการควบคุมอาจปรับปรุงเฉพาะบางสวน หรือ
เพิ่มการควบคุมในสวนที่ไมเพียงพอ
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การประเมินระบบการควบคุมภายใน

3.ระบบทีม่ีอยูเดิมมีความหละหลวม หรือมีจุดออนมาก 
ลาสมัย ไมทันเหตุการณ ไมเพียงพอและไมเหมาะสม

3.ระบบทีม่ีอยูเดิมมีความหละหลวม หรือมีจุดออนมาก 
ลาสมัย ไมทันเหตุการณ ไมเพียงพอและไมเหมาะสม

ออกแบบการควบคุมขึ้นใหม


