
การจัดวางระบบการควบคมุภายใน
และและ

การประเมินผลการควบคุมภายใน



1. มาตรฐานการควบคุมภายใน
1. ที่มาและความสําคัญของการควบคุมภายใน
2. ความหมายของการควบคุมภายใน
3. คํานิยามที่สําคัญ
4. วัตถุประสงค)ของการควบคุมภายใน
5. แนวคิดของการควบคุมภายใน
6. ลักษณะของการควบคุม
7. องค)ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน

เนื้อหาการบรรยายการวางระบบควบคุมภายใน

7. องค)ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน
8. ข2อกําหนดที่สําคัญ (ข2อ ๔ ข2อ๕ และข2อ ๖ ของระเบียบฯ)
9. องค)ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน

2. การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
3. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
4. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข2องกับการควบคุมภายใน
5. ข2อจํากัดของการควบคุมภายใน



มาตรฐานการควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุมภายใน



ที่มาและความสําคัญของการควบคุมภายในการวางระบบควบคุมภายใน



ที่มาและความสําคัญของการควบคุมภายในการวางระบบควบคุมภายใน



การวางระบบควบคุมภายใน ภาพรวมของการควบคุมภายใน



ภาพรวมการควบคมุภายในการวางระบบควบคุมภายใน



การควบคุมภายใน

กระบวนการปฏิบตัิงานที่ผู2กํากับดูแล ฝAายบริหาร และบุคลากรของ
หนBวยรับตรวจจัดให2มีขึ้น เพื่อสร2างความมั่นใจอยBางสมเหตุสมผลวBา 
การดําเนินงานของหนBวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค)ของการ
ควบคุมภายในด2านประสิทธผิลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาสินทรัพย) การปFองกันหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนBวยรับ

ความหมายของการควบคุมภายในการวางระบบควบคุมภายใน

ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนBวยรับ
ตรวจ ด2านความเชื่อถือได2ของรายงานทางการเงิน และด2านการปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข2อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี



“หนBวยรับตรวจ” หมายถึง
1. กระทรวง ทบวง กรม สBวนราชการที่เรียกชื่ออยBางอื่นที่มีฐานะ

เปKน กระทรวง ทบวง กรม
2. หนBวยงานของราชการสBวนภูมิภาค
3. หนBวยงานของราชการสBวนท2องถิ่น
4. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวBาด2วยวิธกีารงบประมาณหรือตาม

กฎหมายอื่น
5. หนBวยงานอื่นของรัฐ

คํานิยามที่สําคัญการวางระบบควบคุมภายใน

5. หนBวยงานอื่นของรัฐ
6. หนBวยงานที่ได2รับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ได2รับเงินหรือทรัพย)สิน

ลงทุนจากหนBวยรับตรวจตาม 1 2 3 4 หรือ 5
7. หนBวยงานอื่นใดหรือกิจการที่ได2รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มี

กฎหมายกําหนดให2สํานักงานการตรวจเงินแผBนดินเปKนผู2
ตรวจสอบ



แนวคิดการควบคุมภายใน
(๑) การควบคุมภายในเปKนสBวนประกอบที่แทรกอยูBในการปฏิบัตงิาน

ตามปกติ
(๒) การควบคุมภายในเกิดขึ้นได2โดยบคุลากรของหนBวยรับตรวจ
(๓) การควบคุมภายในให2ความมั่นใจอยBางสมเหตุสมผลวBาจะบรรลุ

ตามวัตถุประสงค)ที่กําหนด

ทั้งนี้มาตรฐานการควบคุมภายในจดัทําขึ้นเปKนแมBบทสําหรับหนBวยรับ

แนวคิดของการควบคุมภายในการวางระบบควบคุมภายใน

ทั้งนี้มาตรฐานการควบคุมภายในจดัทําขึ้นเปKนแมBบทสําหรับหนBวยรับ
ตรวจทุกหนBวยใช2เปKนแนวทาง จดัวางระบบการควบคุมภายในให2
เหมาะสมกับลกัษณะ ขนาด และความสลับซับซ2อนของสBวนงานใน
ความรับผิดชอบ และมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ปรับปรุงการควบคุมภายในให2มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปKนที่นBา
พอใจอยูBเสมอ อยBางไรก็ตามการนํามาตรฐานไปใช2จะต2องไมBขัดกับ
กฎหมาย นโยบาย และระเบยีบที่ทางราชการกําหนด



การควบคุม แบBงได2เปKน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การควบคุมเชิงนามธรรม (Soft Controls)

การควบคุมที่เกิดขึ้นจากจิตสํานึก การกระทํา ทักษะ 
ความสามารถของบุคลากรทุกระดับที่แสดงออกให2เห็น ซึ่งไมB
สามารถจับต2องได2 เชBน ความซื่อสตัย) ความโปรBงใส ความี
คุณธรรมและจริยธรรม ความขยัน ความรับผิดชอบ เปKนต2น

2. การควบคุมเชิงรูปธรรม (Hard Controls)
การควบคุมที่ฝAายบริหารกําหนดขึ้นเปKนลายลกัษณ)อักษร

ลักษณะของการควบคุมการวางระบบควบคุมภายใน

การควบคุมที่ฝAายบริหารกําหนดขึ้นเปKนลายลกัษณ)อักษร
เพื่อเปKนแนวทางในการปฏิบตัิงานสําหรับผู2รับผิดชอบกิจกรรมให2
ประสบความสําเร็จ และเปKนสิ่งที่จบัต2องได2 เชBน ผังโครงสร2าง
หนBวยรับตรวจ นโยบาย และคูBมือการปฏิบตัิงาน เปKนต2น



ลักษณะของการควบคุมการวางระบบควบคุมภายใน

การควบคุม แบBงได2เปKน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การควบคุมเชิงนามธรรม (Soft Controls) การควบคุมที่เกิดขึ้นจากจิตสํานึก การกระทํา ทักษะ 

ความสามารถของบุคลากรทุกระดับทีแ่สดงออกให2เห็น ซึ่งไมBสามารถจับต2องได2 เชBน ความซื่อสัตย) ความ
โปรBงใส ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ความขยัน ความรับผิดชอบ เปKนต2น

2. การควบคุมเชิงรปูธรรม (Hard Controls) การควบคุมที่ฝAายบรหิารกําหนดขึ้นเปKนลายลักษณ)อักษรเพื่อ
เปKนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับผู2รบัผิดชอบกิจกรรมให2ประสบความสําเร็จ และเปKนสิง่ทีจ่ับต2องได2 
เชBน ผงัโครงสร2างหนBวยรบัตรวจ นโยบาย และคูBมือการปฏิบัติงาน เปKนต2น



(ข2อ ๑๑. ของมาตรฐานการควบคุมภายใน)
ผู2กํากับดูแล ฝAายบริหารและบุคลากรของหนBวยรับตรวจต2องให2
ความสําคัญตBอวัตถุประสงค)ของการควบคุมภายในตามมาตรฐานนี้ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค)ที่สําคัญ 3 ประการ
1. เพื่อให2เกิดประสทิธผิลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 

(Operation Objectives)
2. เพื่อให2เกิดความเชื่อถือได2ของการรายงานทางการเงิน (Financial 

Reporting Objectives)

วัตถุประสงค)ของการควบคุมภายในการวางระบบควบคุมภายใน

Reporting Objectives)
3. เพื่อให2เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข2อบงัคับที่

เกี่ยวข2อง (Compliance Objectives)
ทั้งนี้วัตถุประสงค)ของการควบคุมภายในของแตBละหนBวยรับจะ
แตกตBางกันไปขึ้นกับฝAายบริหารให2ความสําคัญกับวัตถุประสงค)ใด
มากกวBากัน ... การจัดวางระบบการควบคุมภายในจึงควรให2
ความสําคัญกับการกําหนดวัตถุประสงค)ของการควบคุมภายในที่
กําหนด



(ข2อ ๔) ให2ผู2กํากับดูแล และหรือฝAายบริหารเปKนผู2รับผิดชอบในการนํา
มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผBนดิน[ท2ายระเบียบนี้]ไปใช2เปKนแนวทางสําหรับการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในของหนBวยรับตรวจให2เปKนไปอยBางมี
ประสิทธิภาพ และบรรลตุามวัตถุประสงค)ของการควบคุม
ภายใน

(ข2อ ๕) ให2หนBวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช2

ข2อกําหนดที่สําคัญการวางระบบควบคุมภายใน

ในระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผBนดินวBาด2วยการกําหนด (ข2อ ๕) ให2หนBวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช2

มาตรฐานการควบคุมภายใน [ท2ายระเบยีบนี้เปKนแนวทางให2
แล2วเสร็จภายในหนึ่งปkนับแตBวันที่ระเบียบนี้ใช2บังคับ…] 
ให2หนBวยรับตรวจรายงานความคืบหน2าในการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในตBอผู2กํากับดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบของหนBวยรับตรวจ (ถ2ามี) ทุกหกสิบวันพร2อมสBง
สําเนาให2สนง.การตรวจเงินแผBนดินด2วย เว2นแตB สตง. จะ
ขอให2ดําเนินการเปKนอยBางอื่น

เงินแผBนดินวBาด2วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 มีข2อกําหนดที่
สําคัญในข2อ ๔ ข2อ ๕ และข2อ ๖ 
โดยเน2นเรื่องการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน และการ
ติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน



(ข2อ ๕) ให2หนBวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช2
มาตรฐานการควบคุมภายใน [ท2ายระเบยีบนี้เปKนแนวทางให2
แล2วเสร็จภายในหนึ่งปkนับแตBวันที่ระเบียบนี้ใช2บังคับ] โดย
อยBางน2อยต2องแสดงข2อมูล ดังนี้
(๑) สรุปภารกิจและวัตถุประสงค)การดําเนินงานที่สาํคัญใน
ระดับหนBวยรับตรวจ และระดับกิจกรรม
(๒) ข2อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล2อมการควบคุม โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับความซื่อสัตย) และจริยธรรมของผู2บริหารระดับสูง

ข2อกําหนดที่สําคัญ | การจัดวางระบบการควบคุมภายในการวางระบบควบคุมภายใน

เกี่ยวกับความซื่อสัตย) และจริยธรรมของผู2บริหารระดับสูง
และบุคลากรในหนBวยรับตรวจ
(๓) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตBอการบรรลุ
วัตถุประสงค)ของการควบคุมภายใน
(๔) ข2อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมภายในและวิธกีาร
ติดตามประเมินผล
(๕) ผู2รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายในและวิธกีาร
ติดตามประเมินผล



(ข2อ ๖) ให2ผู2รับตรวจรายงานตBอคณะกรรมการตรวจเงินแผBนดิน ผู2
กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการควบคุม
ภายในอยBางน2อยปkละหนึ่งครั้งภายในเก2าสบิวันนับจากวันสิ้น
ปkงบประมาณ หรือปkปฏิทิน แล2วแตBกรณี เว2นแตBการรายงาน
ครั้งแรกให2กระทําภายในสองร2อยสีส่ิบวันนับจากวันวางระบบ
การควบคุมภายในแล2วเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ทําความเห็นวBาระบบการควบคุมภายในของหนBวยรับ
ตรวจที่ใช2อยูBมีมาตรฐานตามระเบยีบ[ฉบับนี้]หรือไมB

ข2อกําหนดที่สําคัญ | รายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในการวางระบบควบคุมภายใน

ตรวจที่ใช2อยูBมีมาตรฐานตามระเบยีบ[ฉบับนี้]หรือไมB
(๒) รายงานผลการประเมินความเพยีงพอและประสทิธผิล
ของระบบการควบคุมภายในในการบรรลุวัตถุประสงค)และ
เปFาหมายตามที่กําหนด รวมทั้งสรุปผลการประเมินแตBละ
องค)ประกอบของการควบคุมภายใน
(๓) จุดอBอนของระบบการควบคุมภายในพร2อมข2อเสนอแนะ
และแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน



มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผBนดินกําหนด
มีองค)ประกอบ 5 ประการ ซึ่งผู2กํากับดูแลและฝAายบริหารจะต2องจดัให2
มีในการดําเนินงานเพื่อให2บรรลุวัตถุประสงค)ของการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดล2อมของการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. สารสนเทศ และ การสื่อสาร (Information and 

Communication)

องค)ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายในการวางระบบควบคุมภายใน

Communication)
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

องค)ประกอบทั้ง 5 ประการมีความเกี่ยวเนื่องสัมพนัธ)กันโดยมี
สภาพแวดล2อมของการควบคุมเปKนรากฐานที่สําคัญขององค)ประกอบ
อื่นๆ



องค)ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายในการวางระบบควบคุมภายใน



“สภาพแวดล2อมของการควบคุม” หมายถึง ปwจจัยตBางๆ ซึง่รBวมกัน
สBงผลให2มีการควบคุมเกิดขึ้นในหนBวยรับตรวจ หรือทําให2การควบคุมที่
มีอยูBได2ผลดีขึ้น หรือในทางตรงกันข2ามสภาพแวดล2อมอาจทําให2การ
ควบคุมยBอหยBอนลงได2

ในการดําเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล2อมของการควบคุม ผู2กํากับดูแล 
ฝAายบริหาร และบุคลากรของหนBวยรับตรวจต2องสร2างบรรยากาศของ
การควบคุมเพื่อให2เกิดทัศนคติที่ดตีBอการควบคุมภายใน โดยสBงเสริมให2

องค)ประกอบของการควบคุมภายใน | สภาพแวดล2อมของการควบคุมการวางระบบควบคุมภายใน

การควบคุมเพื่อให2เกิดทัศนคติที่ดตีBอการควบคุมภายใน โดยสBงเสริมให2
บุคลากรทุกคนในหนBวยรับตรวจเกิดจติสํานึกที่ดีในการปฏิบัตงิานใน
ความรับผิดชอบและตระหนักถึงความจําเปKนและความสําคัญของการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งดํารงรักษาไว2ซึ่งสภาพแวดล2อมของการควบคุม
ที่ดี



ปwจจยัที่สBงผลตBอสภาพแวดล2อมของการควบคุม ประกอบด2วย
1. ความซื่อสัตย)และจริยธรรม (Integrity and Ethical Values)
2. ความรู2และความสามารถในการปฏิบัติงาน (Commitment to 

Competence)
3. การมีสBวนรBวมของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (Board of Directors and Audit Committee 
Participation)

4. ปรัชญาการบริหารและรูปแบบการปฏิบัติงาน 

องค)ประกอบของการควบคุมภายใน | สภาพแวดล2อมของการควบคุมการวางระบบควบคุมภายใน

4. ปรัชญาการบริหารและรูปแบบการปฏิบัติงาน 
(Management’s Philosophy and Operating Style)

5. โครงสร2างการจดัการองค)กร (Organizational Structure) 
6. วิธีมอบอํานาจและความรับผิดชอบ (Assignment of 

Authority and Responsibility)
7. นโยบายด2านทรัพยากรมนุษย) (Human resource Policies 

and Practices)



“ความเสี่ยง” หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย 
การรั่วไหล ความสูญเปลBา หรือเหตุการณ)ซึ่งไมBพึงประสงค)ที่ทําให2งาน
ไมBประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค)และเปFาหมายที่กําหนด

“การประเมินความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการที่ใช2ในการระบุและ
การวิเคราะห)ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตBอการบรรลุวัตถุประสงค)ของ
หนBวยรับตรวจ รวมทั้งการกําหนดแนวทางที่จําเปKนต2องใช2ในการ
ควบคุมความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง

องค)ประกอบของการควบคุมภายใน | การประเมินความเสี่ยงการวางระบบควบคุมภายใน

ควบคุมความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง

ในการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง ฝAายบริหารต2อง
ประเมินความเสี่ยงทั้งจากปwจจยัภายในและภายนอกที่มผลกระทบตBอ
การบรรลุวัตถุประสงค)ของหนBวยรับตรวจอยBางเพียงพอและเหมาะสม



การประเมินความเสี่ยงประกอบด2วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การระบุปwจจัยเสีย่ง (Event Identification)

หนBวยรับตรวจจะต2องทําความเข2าใจและระบุให2ได2ถึงปwจจยัที่เปKน
สาเหตุของความเสี่ยง

2. การวิเคราะห)ความเสี่ยง (Risk Analysis)
หนBวยรับตรวจจะต2องวิเคราะห)ถึงผลกระทบของความเสี่ยงที่มี
ตBอองค)กรและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

3. การกําหนดวิธกีารจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

องค)ประกอบของการควบคุมภายใน | ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการวางระบบควบคุมภายใน

3. การกําหนดวิธกีารจัดการความเสี่ยง (Risk Response)
หนBวยรับตรวจจะต2องกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงโดยจะต2อง
คํานึงถึงความเหมาะสมและความคุ2มคBาด2วย



องค)ประกอบของการควบคุมภายใน | การวิเคราะห)ความเสี่ยงการวางระบบควบคุมภายใน

การวิเคราะห)ความเสี่ยง คือการประมาณโอกาสของความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นและประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงวBามีมากน2อยเพียงใด เพื่อ
จัดลําดับความสําคัญองความเสี่ยงที่มีผลตBอหนBวยรบัตรวจ โดยวัดคะแนน
รวมที่ได2จากการคาํนวนของโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

ทั้งนี้การวิเคราะห)ความเสี่ยงนี้จะต2องใช2วิจารณญานเปKนอยBางมากเพื่อที่จะ
ทําให2ทราบถึงระดับของความเสี่ยงตBอไป



องค)ประกอบของการควบคุมภายใน | การวิเคราะห)ความเสี่ยงการวางระบบควบคุมภายใน

เมื่อวิเคราะห)โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงอยBางรอบคอบแล2ว หนBวย
รับตรวจต2องพิจารณาถึงระดับของความเสี่ยงวBามีความเสี่ยงสูงหรือต่ําโดย
พิจารณาจากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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ฝAายบริหารของหนBวยรับตรวจควรพิจารณาวBาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้น
เปKนความเสี่ยงที่เกิดจากปwจจยัภายใน หรือปwจจยัภายนอก เพื่อกําหนด
วิธีการจดัการความเสี่ยงมีแนวทางดังตBอไปนี้
• กรณีที่เปKนความเสี่ยงที่เกิดจากปwจจัยภายนอก ซึ่งมิได2อยูBภายใต2การ
ควบคุมของฝAายบริหาร สามารถกําหนดวิธีการจดัการความเสี่ยงดังนี้

1. การหลีกเลีย่ง (Avoiding) คือการดําเนินการหลกีเลีย่ง
ความเสี่ยง

2. การแบBงปwน (Sharing) คือการแบBงความรับผิดชอบให2ผู2อื่น

องค)ประกอบของการควบคุมภายใน | การกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงการวางระบบควบคุมภายใน

2. การแบBงปwน (Sharing) คือการแบBงความรับผิดชอบให2ผู2อื่น
รBวมรับความเสี่ยง

3. การลด (Reducing) เปKนการดําเนินเพื่อลดโอกาสการ
เกิดขึ้นของความเสี่ยง

4. การยอมรับ (Accepting) เปKนการยอมรับในความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นแตBเปKนความเสี่ยงที่ยอมรับได2

• กรณีที่เปKนความเสี่ยงที่เกิดจากปwจจัยภายใน หนBวยรับตรวจควรจะมี
กิจกรรมการควบคุมอยBางเพียงพอและเหมาะสม



“กิจกรรมการควบคุม” หมายถึง นโยบายและวิธกีารตBางๆ ที่ฝAาย
บริหารกําหนดให2บุคลากรของหนBวยรับตรวจปฏิบัติเพื่อลดหรือ
ควบคุมความเสี่ยง และได2รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัตติาม

ในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม ฝAายบริหารต2องจัดให2มี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธภิาพและประสิทธผิล เพื่อปFองกันหรือ
ลดความเสียหาย ความผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นและให2สามารถบรรลผุล
ตามวัตถุประสงค)ของการควบคุมภายใน สําหรับกิจกรรมการควบคุม

องค)ประกอบของการควบคุมภายใน | กิจกรรมการควบคุมการวางระบบควบคุมภายใน

ตามวัตถุประสงค)ของการควบคุมภายใน สําหรับกิจกรรมการควบคุม
ในเบื้องต2นจะต2องแบBงแยกหน2าที่งานภายในหนBวยรับตรวจอยBาง
เหมาะสม ไมBมอบหมายให2บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน2าที่เปKนผู2รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่สาํคัญหรืองานที่เสี่ยงตBอความเสียหายตั้งแตBต2นจนจบ แตB
ถ2ามีความจําเปKนให2กําหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นที่เหมาะสมทดแทน



กิจกรรมการควบคุมประกอบด2วยกิจกรรมตBางๆที่สาํคัญ คือ
• การกําหนดนโยบายและแผนงาน (Policies and Plans)
• การสอบทานโดยผู2บริหาร (Management Review)
• การประมวลผลข2อมูล (Information Processing)
• การควบคุมทางกายภาพ (Physical Control)
• การมอบอํานาจที่เหมาะสม (Appropriate Empowerment)
• การแบBงแยกหน2าที่ (Segregation of Duties)
• ดัชนีวัดผลการดําเนินงาน (Performance Indicators)

องค)ประกอบของการควบคุมภายใน | กิจกรรมการควบคุมการวางระบบควบคุมภายใน

• ดัชนีวัดผลการดําเนินงาน (Performance Indicators)
• การจัดทําเอกสารหลักฐาน (Documentation)
• การตรวจสอบการปฏิบัตงิานอยBางอิสระ (Independent 

Checks on Performance)
• การกําหนดสิทธิก์ารเข2าถึงสนิทรัพย) (Accessing Rights)



“สารสนเทศ” หมายถึง ข2อมูลขBาวสารทางการเงิน และข2อมูลขBาวสาร
อื่นๆเกี่ยวกับการดําเนินงานของหนBวยรับตรวจไมBวBาเปKนข2อมูลจาก
แหลBงภายในหรือภายนอก

“การสื่อสาร” หมายถึง การรับและสBงข2อมูลระหวBางกันเพื่อให2เกิด
ความเข2าใจอันดีระหวBางบุคคล ซึ่งมีหน2าที่ความรับผิดชอบในงานที่
สัมพันธ)กัน การสือ่สารจะเกิดได2ทั้งภายในและภายนอกหนBวยงาน

องค)ประกอบของการควบคุมภายใน | สารสนเทศและการสื่อสารการวางระบบควบคุมภายใน

ในการดําเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสาร ฝAายบริหารต2อง
จัดให2มีสารสนเทศอยBางเพยีงพอและสื่อสารให2ฝAายบริหารและ
บุคลากรอื่นๆที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกหนBวยรับตรวจ ซึ่ง
จําเปKนต2องใช2สารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา



สารสนเทศที่ดจีะต2องมีความถูกต2อง สมบูรณ) และมีความเปKนปwจจุบนั 
ทันเวลา ถึงจะมีความนBาเชื่อถือ สารสนเทศที่จะชBวยให2ผู2บริหารและ
เจ2าหน2าที่ทุกระดับใช2ประกอบการตัดสินใจ สั่งการ รวมทั้งเพื่อการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด2วยข2อมูลทางการเงินบัญชี ข2อมูลขBาวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินการ เชBน นโยบาย แผนงานและงบประมาณ 
รวมทั้งสารสนเทศอื่นๆจากทั้งภายในและภายนอก คุณลักษณะของ
สารสนเทศที่ดี ประกอบด2วย

1. เหมาะสมกับการใช2งาน - บรรจุเนื้อหาสาระที่จําเปKนตBอการ

องค)ประกอบของการควบคุมภายใน | สารสนเทศการวางระบบควบคุมภายใน

1. เหมาะสมกับการใช2งาน - บรรจุเนื้อหาสาระที่จําเปKนตBอการ
ตัดสินใจ

2. ถูกต2องสมบูรณ) – สะท2อนผลตามความเปKนจริงและมี
รายละเอียดครบถ2วน

3. เปKนปwจจุบัน – ให2ข2อเท็จจริงที่ใกล2เคียงกับเวลาที่ใช2มากที่สุด
4. ทันเวลา – สามารถจดัทําได2ทันกับเวลาที่ต2องการใช2งาน
5. สะดวก – สามารถเข2าถึงได2อยBางสะดวกรวดเร็ว
6. ปลอดภัย - มีการรักษาความปลอดภัยปFองกันการเข2าถึงที่ไมB

พึงประสงค)



การสื่อสารที่ดีจะต2องมีการจดัระบบสื่อสารให2สารสนเทศที่จดัทําไว2
แล2วสBงไปถึงผู2ที่ควรได2รับ หรือมีไว2ให2ผู2ที่ต2องใช2สารสนเทศสามารถ
เข2าถึงได2 โดยการสื่อสารที่ดีควรเปKนการสื่อสารสองทาง (Two-way 
Communication) ทั้งนี้การสื่อสารยังหมายรวมถึง การแลกเปลี่ยน
ข2อมูลขBาวสารระหวBางบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนBวยรับตรวจ

องค)ประกอบของการควบคุมภายใน | การสื่อสารการวางระบบควบคุมภายใน



“การติดตามประเมินผล” หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว2
อยBางตBอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อให2มั่นใจวBาระบบการควบคุมภายในที่
วางไว2มีความเพียงพอและเหมาะสม หากพบข2อบกพรBองก็สามารถ
แก2ไขได2อยBางเหมาะสมและทันเวลา โดยการติดตามผลแบBงได2เปKน
1. การประเมินผลในระหวBางการปฏิบัติงาน (Ongoing 

Monitoring) 
2. การประเมินผลเปKนรายครั้ง (Separate Evaluation) ซึ่งแยก

องค)ประกอบของการควบคุมภายใน | การติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน

2. การประเมินผลเปKนรายครั้ง (Separate Evaluation) ซึ่งแยก
เปKน

• การประเมินควบคุมด2วยตนเอง (Control Self 
Assessment)

• การประเมินการควบคุมอยBางเปKนอิสระ (Independent 
Assessment)



“การติดตามประเมินผล” หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว2
อยBางตBอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อให2มั่นใจวBาระบบการควบคุมภายในที่
วางไว2มีความเพียงพอและเหมาะสม หากพบข2อบกพรBองก็สามารถ
แก2ไขได2อยBางเหมาะสมและทันเวลา โดยการติดตามผลแบBงได2เปKน
1. การประเมินผลในระหวBางการปฏิบัติงาน (Ongoing 

Monitoring) 
2. การประเมินผลเปKนรายครั้ง (Separate Evaluation) ซึ่งแยก

องค)ประกอบของการควบคุมภายใน | การติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน

2. การประเมินผลเปKนรายครั้ง (Separate Evaluation) ซึ่งแยก
เปKน

• การประเมินควบคุมด2วยตนเอง (Control Self 
Assessment)

• การประเมินการควบคุมอยBางเปKนอิสระ (Independent 
Assessment)



การจัดวางระบบการควบคมุภายในการจัดวางระบบการควบคมุภายใน



การจัดวางระบบการควบคุมภายใน คือการกําหนดหรือออกแบบ
วิธีการควบคุมภายในให2เหมาะสมกับขนาดและภารกิจของหนBวยงาน
และนํามาใช2 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ควรเริ่มจากการทํา
ความเข2าใจกับภารกิจ วัตถุประสงค)ระดับหนBวยรับตรวจและระดับ
กิจกรรม มาตรฐานการควบคุมภายใน กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี 
ระเบียบข2อบังคับที่เกี่ยวข2องกับการควบคุมภายใน หลังจากนั้นจงึสอบ
ทานสภาพแวดล2อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง และการ
ออกแบบการควบคุมเพื่อปFองกันหรือลดความเสี่ยงให2อยูBในรับที่

การจัดวางระบบการควบคุมภายในการวางระบบควบคุมภายใน

ออกแบบการควบคุมเพื่อปFองกันหรือลดความเสี่ยงให2อยูBในรับที่
เหมาะสมหรือยอมรับได2 โดยชั้นตอนการจดัวางระบบมีดังตBอไปนี้

1. กําหนดวัตถุประสงค)
2. ระบุความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
3. พิจารณาการควบคุมภายในที่มีอยูBแล2ว
4. ระบุกจิกรรมการควบคุมใหมBเพื่อปFองกันหรือลดความเสี่ยง
5. ประมาณการต2นทุนที่ต2องใช2
6. จัดทําแผนในการนํากิจกรรมควบคุมภายในมาใช2
7. นํากิจกรรมควบคุมภายในไปปฏิบัตแิละติดตามผล



การนําระบบการควบคุมภายในไปสูBการปฏิบัติการวางระบบควบคุมภายใน

เมื่อได2ออกแบบระบบการ
ควบคุมภายในแล2ว ควรมีการ
สื่อสารให2ฝAายบริหารและ
บุคลากรที่เกี่ยวข2องทราบทั่ว
กันเพื่อนําไปปฏิบตัิในสBวนที่
เกี่ยวข2อง และหนBวยรับตรวจ
จะต2องทําหนังสือรับรองการ
จัดวางระบบการควบคุมจัดวางระบบการควบคุม
ภายในนําเสนอตBอ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผBนดินตBอไป



การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน



การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในการวางระบบควบคุมภายใน

มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผBนดิน ระบุ
ให2หนBวยรับตรวจจะต2องจัดให2มีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในทั้งในระหวBางการปฏิบัติงานและการประเมินผลการควบคุม
ภายในเปKนรายครั้ง เพื่อให2มั่นใจวBาการควบคุมภายในได2รับการ
ปรับปรุงแก2ไขให2สอดคล2องกับสถานการณ)ที่เปลีย่นไป รวมทั้งการ
ควบคุมภายในดําเนินไปอยBางมีประสิทธิผล

เพื่อให2เปKนไปตามมาตรฐานดังกลBาวควรกําหนดให2ผู2บริหารระดับเพื่อให2เปKนไปตามมาตรฐานดังกลBาวควรกําหนดให2ผู2บริหารระดับ
ตBางๆ รับผิดชอบตามประสิทธิผลของการควบคุมภายในอยBางตBอเนื่อง
เพื่อให2มั่นใจได2วBา ระบบการควบคุมภายในให2ผลตามที่กําหนดไว2 ทั้งนี้
ขอบเชตและความถี่ของการประเมินรายครั้ง เปKนเรื่องดุลพินจิทาง
วิชาชีพ ซึ่งขึ้นกับการประเมินความเสี่ยงและประสทิธผิลของวิธกีาร
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระหวBางปฏิบัตงิาน ทั้งนี้หนBวยรับ
ตรวจจะต2องประเมินการควบคุมภายในและรายงานตBอคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผBนดินอยBางน2อยปkละหนึ่งครั้ง



การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในการวางระบบควบคุมภายใน

เพื่อให2การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ได2
กําหนดไว2แม2วBาสภาพแวดล2อมการควบคุมของหนBวยรับตรวจจะ
เปลีย่นแปลงไป หนBวยรับตรวจจึงควรมีการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในที่มีอยูBให2มั่นใจวBายังคงสามารถปFองกันหรือลดความ
เสี่ยงให2อยูBในระดับที่ยอมรับได2หรือจําเปKนต2องปรับปรุงให2ทันสมัยอยูB
เสมอตามสถานการณ)ที่เปลีย่นแปลงไป โดยการติดตามผลแบBงได2เปKน
1. การประเมินผลในระหวBางการปฏิบัติงาน (Ongoing 

Monitoring) Monitoring) 
2. การประเมินผลเปKนรายครั้ง (Separate Evaluation) ซึ่งแยก

เปKน
• การประเมินควบคุมด2วยตนเอง (Control Self 

Assessment)
• การประเมินการควบคุมอยBางเปKนอิสระ (Independent 

Assessment)



การติดตามประเมินผล | การประเมินผลในระหวBางการปฏิบัติงานการวางระบบควบคุมภายใน

การประเมินผลในระหวBางการปฏิบัติงาน เปKนกิจกรรมที่รวมอยูBในการ
บริหารจดัการและการควบคุมดูแลการปฏิบตัิงานตามปกติประจําวัน
ของแตBละสBวนงานยBอยภายในหนBวยรับตรวจ ที่ฝAายบริหารและ
บุคลากรทุกระดับต2องมีความรับผิดชอบรBวมกันในการจัดให2มีกจิกรรม
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสBวนงานยBอยที่ตนเอง
รับผิดชอบ โดยมีตัวอยBางของกิจกรรมดังตBอไปนี้

• การกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให2ฝAายบริหารสามารถติดตามความ
นBาเชื่อถือของระบบการตรวจสอบภายในนBาเชื่อถือของระบบการตรวจสอบภายใน
• การกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให2มั่นใจได2วBาบุคลากรได2รับ
สารสนเทศที่ถกูต2องเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
• การติดตามสารสนเทศที่ได2รับจากภายนอกที่ชี้ให2เห็นถึงปwญหา
ของการควบคุมภายในของหนBวยรับตรวจ
• การติดตามผลการปฏิบัตงิานตามปกติของงานสําคัญ
• การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบ
ภายในเปKนระยะๆ



การติดตามประเมินผล | การประเมินผลเปKนรายครั้งการวางระบบควบคุมภายใน

การประเมินผลเปKนรายครั้ง มุBงเน2นที่ประสิทธผิลของการควบคุม
ภายใน ณ ชBวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยขึ้นอยูBกับปwจจยัดังตBอไปนี้
1. ขอบเขตและความถี่ของการประเมิน โดยมุBงเน2นไปที่

วัตถุประสงค)ของการควบคุมภายในด2านใดและถี่ในการประเมิน
2. วิธีการประเมิน มีเครื่องมือที่ใช2ในการประเมินหลายอยBางเชBน 

ตารางกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ (Checklists) แบบสอบถามการ
ควบคุมภายใน (Internal Control Questionnaires) ผัง
แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Control Flowcharts) เทคนิคแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Control Flowcharts) เทคนิค
การประเมินการควบคุมด2วยตนเอง (Control Self 
Assessment)

3. การทดสอบการควบคุม เปKนกิจกรรมที่สําคัญที่ทดสอบวBาระบบ
การควบคุมภายในมีความนBาเชื่อถือหรือไมB และผลการทดสอบ
เหลBานี้จะได2รับการสอบทานโดยฝAายบริหารเพื่อประเมิน
ข2อบกพรBองที่พบและจัดทําการแก2ไขปรับปรุงตBอไป



ขั้นตอนการวางแผนและการประเมินผลการควบคุมภายในการวางระบบควบคุมภายใน

ขั้นตอนการวางแผนและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประกอบด2วย
1. กําหนดผู2รับผิดชอบ
2. กําหนดขอบเขตและวัตถุประสงค)ของการประเมิน
3. ศึกษาและทําความเข2าใจโครงสร2างการควบคุมภายใน
4. จัดทําแผนการประเมินผลการควบคุมภายใน
5. ดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน
6. สรุปผลการประเมินและจดัทําเอกสารการประเมิน6. สรุปผลการประเมินและจดัทําเอกสารการประเมิน

สรุปผลการ
ประเมนิและ
จัดทําเอกสาร
การประเมิน

ดําเนินการ
ประเมนิการ

ควบคุมภายใน

จัดทําแผนการ
ประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน

ศึกษาและทํา
ความเข2าใจ

โครงสร2างการ
ควบคุมภายใน

กําหนดขอบเขต
และวัตถุประสงค)
ของการประเมิน

กําหนด
ผู2รับผิดชอบ



ขั้นตอน | การกําหนดผู2รบัผิดชอบการวางระบบควบคุมภายใน

ผู2บริหารสูงสุด
พิจารณาผลการประเมินระดับหนBวยรบัตรวจ

เจ2าหน2าที่ระดับอาวุโส/
คณะทํางาน

ผู2บริหารระดับสBวนงานยBอย
และผู2ปฏิบัติงานในสBวนงานยBอย

ผู2ตรวจสอบภายใน

• อํานวยการและประสานงาน
• จัดทําแผนการประเมินผล

• ประเมินการควบคุมด2วยตนเอง 
(CSA)

• ประเมินการควบคุมด2วยตนเอง 
(CSA)• จัดทําแผนการประเมินผล

• ติดตามการประเมินผล
• สรุปภาพรวมการประเมินผล
• จัดทํารายงานระดับหนBวยรับตรวจ

(CSA)
• ติดตามผล
• สรุปผลการประเมิน
• จัดทํารายงานระดับสBวนงานยBอย

(CSA)
• สอบทานการประเมิน
• สอบทานรายงาน
• จัดทํารายงานแบบ ปส.



การประเมินการควบคุมด2วยตนเอง (Control Self Assessment)การวางระบบควบคุมภายใน

ผู2บริหารและผู2ปฏิบัติงานในแตBละสBวนงานยBอยที่ได2รับมอบหมายให2
เปKนผู2ประเมินงานในความรับผิดชอบดําเนินการโดยประเมินการ
ควบคุมด2วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) เปKนการ
สร2างความรับผิดชอบในการควบคุมภายในให2แกBทุกคนที่เปKนเจ2าของ
งานนั้น

CSA ประเมินการควบคุม
ด2วยตนเอง

วัตถุประสงค)ของงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมควบคุมทีม่ี

แผนปรับปรงุการควบคุม

ปwจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยูB



ขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายในการวางระบบควบคุมภายใน

ขั้นตอนที่ 4
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน
1.  ระดับสBวนงานยBอย
2. ระดับหนBวยรับตรวจ

ขั้นตอนที่ 3
จัดเตรียมเครื่องมือการ
ประเมิน
1.  แบบประเมิน

องค)ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 
(ภาคผนวก ก.)

2. แบบสอบถามการ
ควบคุมภายใน  

ขั้นตอนที่ 2
1. กําหนดงานในความ

รับผิดชอบออกเปKน
กิจกรรม / งาน

2. ทําความเข2าใจ
วัตถุประสงค)และ
เปFาหมายหลักของ
กิจกรรม / งาน

ขั้นตอนที่ 1
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
1. เจ2าหน2าที่ระดับ

อาวุโส/คณะทํางาน
กับฝAายบริหารสBวน
งานยBอย

2. ฝAายบริหารสBวนงาน
ยBอยกับผู2ปฏิบัติ

ควบคุมภายใน  
3.    (ภาคผนวก ข.)

ประเมินเกี่ยวกับการมีอยูB
และความเหมาะสมของ
ห2าองค)ประกอบของการ

ควบคุมภายใน

การแบBงงานสBวนยBอย
เปKนกิจกรรมเพื่อให2การ

ประเมินเปKนอยBางมี
ประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ และเพื่อให2
สามารถระบุความเสี่ยง
ได2อยBางถูกต2องเหมาะสม

รBวมกันพิจารณากําหนด
แนวทางการประเมินผล
การควบคุมภายในและ

แผนปฏิบัติงานการ
ประเมินในภาพรวมทั้ง

องค)กร และเพื่อทําความ
เข2าใจเกี่ยวกับ CSA 



การสรุปผลการประเมินผลการควบคมุภายในการวางระบบควบคุมภายใน

การรายงานผลการประเมินแบBงตามระดับของการประเมินดังนี้
1. ผลการประเมินระดับสBวนงานยBอย ประกอบด2วย

1. รายงานผลการประเมินองค)ประกอบของการควบคุมภายใน –
แบบ ปย.1

2. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน –
แบบ ปย. 2

2. ผลการประเมินระดับหนBวยรับตรวจ ประกอบด2วย
1. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน1. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ของผู2ตรวจสอบภายใน – แบบ ปส.
2. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน – แบบ ปอ.1
3. รายงานผลการประเมินองค)ประกอบของการควบคุมภายใน –

แบบ ปอ.2
4. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ ปอ.3



การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในการวางระบบควบคุมภายใน

ทั้งนี้การรายงานตBอคณะกรรมการตรวจเงินแผBนดินตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผBนดินวBาด2วย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ข2อ 6 ให2จัดสBงเฉพาะหนังสอืรับรองการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน สาํหรับรายงานแบบอื่นให2จัดเก็บไว2ที่หนBวยรับตรวจ เพื่อให2หัวหน2าสBวนราชการและ
เจ2าหน2าที่สํานักงานตรวจเงินแผBนดินและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข2องเรียกดูและสอบทานตBอไป



เนื่องจากการควบคุมภายในเปKนเรื่องเที่ละเอียดอBอนมีรายละเอียดมาก 
ดังนั้น การควบคุมภายในจึงต2องอาศัยความเข2าใจในแนวคิดทฤษฎี
ทางการบริหารจดัการ อาทิ

• การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
• ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency / Effectiveness)
• การวิเคราะห)ความคุ2มคBา (Cost / Benefit Analysis)
• การจัดการระบบสารสนเทศ (Info System Management)
• การพัฒนาวัฒนธรรมองค)กร (Culture Development)

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข2องกับการควบคุมภายในการวางระบบควบคุมภายใน

• การพัฒนาวัฒนธรรมองค)กร (Culture Development)
• การวิเคราะห)ผู2มีสBวนได2สBวนเสยี (Stakeholders Analysis)

โดยเนื้อหาสาระของทฤษฎีเหลBานี้จะชBวยให2การจดัวางระบบการ
ควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมภายในจะทําได2รัดกุมยิ่งขึ้น



การจัดการความเสี่ยงทั่วทัง่องค)กร (COSO 2)การวางระบบควบคุมภายใน

เมื่อหลายปkที่แล2วหนBวยงานที่ชื่อวBา COSO หรือ 
The Committee of Sponsoring Organization 
of the Treadway Commission ได2ออกเอกสาร 
Internal Control – Integrated Framework 
ออกมาเพื่อให2องค)กรธุรกิจและหนBวยงานอื่นใช2ในการ
ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ซึ่งใน
เวลาตBอมาได2มีการผสมผสานแนวคิดเรื่องการจัดการ
ความเสี่ยงเข2าไป จนทําให2พัฒนาขึ้นมาเปKนแนวคิดที่ความเสี่ยงเข2าไป จนทําให2พัฒนาขึ้นมาเปKนแนวคิดที่
เรียกวBา Enterprise Risk Management –
Integrated Framework โดยมีกระบวนการจัดการ
ความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO ทั้งสิ้น 8 
ขั้นตอน ซึง่ในเวลาตBอมาได2กลายมาเปKนแมBบทของ
การควบคุมภายในด2วย



ความเชื่อมโยงระหวBาง การควบคุมภายใน กับ การจัดการความเสี่ยงการวางระบบควบคุมภายใน



การวางระบบควบคุมภายใน การจัดการระบบสารสนเทศ (Information System Management)



ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล (Efficiency / Effectiveness)การวางระบบควบคุมภายใน

วัตถุประสงค)ของงาน

ปwจจัยเข2า

กิจกรรม

ความประหยัด

ความมีประสิทธิภาพ

ผลงานทีค่าดหวัง
การวัดผลการปฏิบัติงาน เปKนกิจกรรมที่เกี่ยวข2องกับการ
กําหนดเปFาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งต2องมีการจัดเก็บข2อมูลมาเพื่อใช2ในการ
เปรียบเทียบระหวBางเปFาหมายที่ตั้งไว2กับผลการ
ปฏิบัติงานที่ได2

ความประหยัด (Economy) หมายถึง การใช2ปwจจัยเข2า 
(Input) น2อยที่สุดในการดําเนินกิจกรรมให2บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค)ที่คาดหวังไว2

ผลผลิต

ผลลัพธ)
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�

���������	
��
�

วัตถุประสงค)ที่คาดหวังไว2

ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การสร2าง
ผลผลิต (Output) ในระดับที่สูงกวBาปwจจัยนําเข2า 
(Input) โดยอัตราสBวนระหวBางปwจจัยเข2าตBอผลผลิต
แสดงถึงประสิทธิภาพของกิจกรรม

ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ระดับ
การบรรลุวัตถุประสงค)ที่กําหนดไว2ลBวงหน2า วBาได2
กBอให2เกิดผลผลิต ผลลัพธ)ตามวัตถุประสงค)ที่ตั้งไว2มาก
น2อยเพียงใด



ความคุ2มคBา (Cost Benefit Analysis)การวางระบบควบคุมภายใน

การวิเคราะห)ผู2มีสBวนได2สBวนเสีย (Stakeholders Analysis) โดยศาสตราจารย) 
Edward Freeman (ค.ศ. 1984) เปKนเครื่องมือทางการจัดการที่เปKนประโยชน)
ตBอการปรับปรุงอยBางตBอเนื่อง โดยจะทําให2เราทราบถึงกลุBมผู2มีสBวนได2สBวนเสีย 
(Stakeholders) วBาผู2มีสBวนได2สBวนเสียกลุBมใดมีความต2องการอะไร และการ
ดําเนินการขององค)กรจะสBงผลกระทบอยBางไรตBอผู2มีสBวนได2สBวนเสียแตBละกลุBม

ซึ่งถ2าเราทราบถึงความสนใจและอิทธิพลของผู2มีสBวนได2สBวนเสียเปKนอยBางดีก็จะ
ทําให2เราสามารถที่จะกําหนดวิธีการบริหารความสัมพันธ)ที่ดีกับผู2มีสBวนได2สBวน
เสียได2ไมBวBาจะเปKนผู2มีสBวนได2สBวนเสียหลัก (Primary Stakeholders) หรือผู2เสียได2ไมBวBาจะเปKนผู2มีสBวนได2สBวนเสียหลัก (Primary Stakeholders) หรือผู2
มีสBวนได2สBวนเสียรอง (Secondary Stakeholders)

ทั้งนี้ผู2มีสBวนได2สBวนเสียหลัก คือ ผู2ที่ได2รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจาก
การดําเนินการขององค)กรโดยตรง และยังมีอิทธิพลตBอองค)กรด2วย ในขณะที่ผู2มี
สBวนได2สBวนเสียรอง คือ ผู2ที่ได2รับผลกระทบในทางอ2อมจากการกระทําหรือการ
ดําเนินการขององค)กร



การจัดการระบบสารสนเทศ (Information System Management)การวางระบบควบคุมภายใน

Information Capital

Data / Information / Applications Software

Computer / Peripherals / Network

Software

Hardware

องค)ประกอบของ Information Capital นั้นประกอบด2วย อุปกรณ)และเครื่องมือ (Hardware) ซอฟแวร) 
(Software) และ บุคลากรที่มีความรู2ด2านสารสนเทศ (Peopleware) ซึ่งแตBละองค)ประกอบมีความสําคัญ
ตBอการกําหนดกลยุทธ)ขององค)กรทัง้สิน้ ทัง้นีผู้2บริหารจะต2องเข2าใจในแตBละองค)ประกอบเปKนอยBางดี
เพื่อที่จะสามารถนํามาประยุกต)ใช2ให2เกิดประโยชน)สูงสุดแกBองค)กร

Knowledge / Skills / ExperiencesPeopleware



การพัฒนาวัฒนธรรม (Culture Development)การวางระบบควบคุมภายใน

พิจารณาทิศทางองค)กร
(วิสัยทัศน) พันธกิจ แบรนด)โมเดล)

ประเมินวัฒนธรรมที่เปKนอยูBประเมินผลการพัฒนาวัฒนธรรม

กําหนดวัฒนธรรมที่พึงประสงค)
(ทั้งวัฒนธรรม และ พฤติกรรม)

วางแผนการขับเคลื่อนวัฒนธรรม
(แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม)

ดําเนินการขับเคลื่อนวัฒนธรรม



ข2อจํากัดของการควบคุมภายในการวางระบบควบคุมภายใน

สาเหตุที่อาจจะทําให2การควบคุมภายในไมBมีประสิทธผิล ได2แกB
1. การละเว2นหรือไมBปฏิบัติตามระบบการความคุมภายในที่กําหนด
2. การที่มีเหตุการณ)ไมBคาดวBาจะเกิดขึ้น
3. การรBวมมือกันทําทุจริต
4. การก2าวกBายหน2าที่ของคณะกรรมการ
5. คBาใช2จBายในการจัดให2มีการควบคุมภายในไมBคุ2มคBากับประโยชน)ที่ได2รบั


