(สำเนำ)
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.2544
.........................................................................
โดยที่สมควรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในเพื่อให้หน่วยรับตรวจมีแนวทำงใน
กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล อันจะ
ส่ง ผลให้ เ กิ ด ประโยชน์สู ง สุ ด ในกำรด ำเนิน งำนและแก่ ก ำรใช้ จ่ ำ ยเงิ น และทรั พ ย์ สิน ของ
ประเทศชำติโดยรวม
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 และมำตรำ 15 (3) (ก) (ค) แห่งพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 คณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดินจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่ำ “ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรกำหนด
มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544”
ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บังคับตัง้ แต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“หน่วยรับตรวจ” หมำยควำมว่ำ
(1) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเป็น
กระทรวง ทบวง หรือกรม
(2) หน่วยงำนของรำชกำรส่วนภูมิภำค
(3) หน่วยงำนของรำชกำรส่วนท้องถิ่น
(4) รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณหรือตำมกฎหมำยอื่น
(5) หน่วยงำนอื่นของรัฐ
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(6) หน่วยงำนที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจกำรที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สนิ ลงทุน
จำกหน่วยรับตรวจตำม (1) (2) (3) (4) หรือ (5)
(7) หน่วยงำนอื่นใดหรือกิจกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐที่มีกฎหมำยกำหนดให้
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ
“หน่วยงำนของรำชกำรส่วนท้องถิ่น ” หมำยควำมว่ำ องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด เทศบำล องค์กำรบริห ำรส่วนตำบล กรุง เทพมหำนคร เมือ งพัทยำ และองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยจัดตั้งขึ้น
“ผู้กำกับดูแล” หมำยควำมว่ำ บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำร
กำกับดูแลหรือบังคับบัญชำผู้รับตรวจหรือหน่วยรับตรวจ
“ผู้รับตรวจ” หมำยควำมว่ำ หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำน หรือ
ผู้บริหำรระดับสูง ผู้รับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรบริหำรของหน่วยรับตรวจ
“ฝ่ำยบริหำร” หมำยควำมว่ำ ผู้รับตรวจ หรือผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยรับ
ตรวจ
“ผู้ตรวจสอบภำยใน” หมำยควำมว่ำ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภำยในของ
หน่วยรับตรวจหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ทำหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภำยใน
“กำรควบคุมภำยใน” หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ผู้กำกับดูแล
ฝ่ ำ ยบริ ห ำรและบุ ค ลำกรของหน่ ว ยรั บ ตรวจจั ด ให้ มี ข้ึ น เพื่ อ สร้ ำ งควำมมั่ น ใจอย่ ำ ง
สมเหตุสมผลว่ำ กำรดำเนินงำนของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
ภำยในด้ำนประสิท ธิผ ลและประสิท ธิภ ำพของกำรด ำเนิน งำน ซึ่ ง รวมถึ ง กำรดู แ ลรั ก ษำ
ทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล กำรสิ้นเปลืองหรือ
กำรทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้ำนควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินและด้ำนกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
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ข้อ 4 ให้ผู้กำกับดูแล และหรือฝ่ำยบริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรนำมำตรฐำนกำร
ควบคุมภำยในของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินท้ำยระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทำงสำหรับ
กำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน
ข้อ 5 ให้หน่วยรับตรวจจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน โดยใช้มำตรฐำนกำร
ควบคุมภำยในท้ำยระเบียบนี้เป็นแนวทำงให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้
บังคับ โดยอย่ำงน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังนี้
(1) สรุปภำรกิจและวัตถุประสงค์กำรดำเนินงำนที่สำคัญในระดับหน่วยรับตรวจ
และระดับกิจกรรม
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมกำรควบคุม โดยเฉพำะเกี่ยวกับควำมซื่อสัตย์
และจริยธรรมของผู้บริหำรระดับสูงและบุคลำกรในหน่วยรับตรวจ
(3) ควำมเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
ภำยใน
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมกำรควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ตำม (3)
(5) ผู้รับผิดชอบประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน และวิธกี ำรติดตำมประเมินผล
ให้หน่วยรับตรวจรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในต่อผู้กำกับ
ดูแล และคณะกรรมกำรตรวจสอบของหน่ วยรับตรวจ (ถ้ำมี) ทุกหกสิบวัน พร้อมทั้งส่ง
สำเนำให้สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินด้วย เว้นแต่สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินจะ
ขอให้ดำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่น
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ข้อ 6 ให้ผู้รับตรวจรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ ยวกับกำรควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเก้ำสิบ
วันนับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ หรือ ปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี เว้นแต่กำรรำยงำนครั้งแรกให้
กระทำภำยในสองร้อยสี่สิบวันนับจำกวันวำงระบบกำรควบคุมภำยในแล้วเสร็จ โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
(1) ท ำควำมเห็ น ว่ ำ ระบบกำรควบคุ ม ภำยในของหน่ ว ยรั บ ตรวจที่ ใ ช้ อ ยู่ มี
มำตรฐำนตำมระเบียบนีห้ รือไม่
(2) รำยงำนผลกำรประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของระบบกำรควบคุม
ภำยใน ในกำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนด รวมทั้งข้อมูลสรุปผลกำรประเมิน
แต่ละองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ประกอบด้วย
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม
กำรประเมินควำมเสี่ยง
กิจกรรมกำรควบคุม
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
กำรติดตำมประสิทธิผล

(3) จุ ด อ่ อ นของระบบกำรควบคุ ม ภำยในพร้ อ มข้ อ เสนอแนะและแผนกำร
ปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยใน
ข้อ 7 ในกรณีหน่วยรับตรวจไม่สำมำรถปฏิบัติตำมระเบียบนี้ได้ ให้ขอทำควำมตก
ลงกับคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อ 8 ในกรณีหน่วยรับตรวจมีเจตนำหรือปล่อยปละละเลยในกำรปฏิบัติระเบียบนี้
หรือตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินโดยไม่มีเหตุอันควร คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินสำมำรถเสนอข้อสังเกตและ
ควำมเห็ น พร้อ มทั้ ง พฤติ ก ำรณ์ ข องหน่ ว ยรั บ ตรวจนั้ น ให้ ก ระทรวงเจ้ ำ สั ง กั ด
หรื อ
ผู้บังคับบัญชำ หรือผู้ควบคุมกำกับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ แล้วแต่กรณี เพื่อ
กำหนดมำตรกำรที่จำเป็นเพื่อให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติ
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ในกรณีกระทรวงเจ้ำสังกัด หรือผู้บังคับบัญชำ หรือผู้ควบคุมกำกับหรือรับผิดชอบ
ของหน่วยรับตรวจไม่ดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งภำยในระยะเวลำอันสมควร คณะกรรมกำร
ตรวจเงินแผ่นดินสำมำรถรำยงำนต่อประธำนรัฐสภำ เพื่อแจ้งไปยังคณะกรรมำธิกำรของ
รั ฐ สภำที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ พิ จ ำรณำด ำเนิ น กำรตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่
และแจ้ ง ไปยั ง
คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีของรัฐสภำ เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตงิ บประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ข้อ 9 ให้ประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินรักษำกำรตำมระเบียบนี้ และให้
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินมีอำนำจตีควำมและวินจิ ฉัยปัญหำที่เกิดขึน้ จำกกำรบังคับใช้
ระเบียบนี้
ในกรณีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินอำจยกเว้นหรือผ่อนผันกำร
ปฏิบัติตำมควำมในระเบียบนี้ได้

ประกำศ ณ วันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2544

ปัญญำ ตันติยวรงค์
(นำยปัญญำ ตันติยวรงค์)
ประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน

ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ
เล่ม 118 ตอนที่ 99ก วันที่ 26 ตุลำคม 2544
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คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรฐานการควบคุมภายใน
---------------------------------------

บทนา
1. กำรควบคุ ม ภำยในเป็ น ปั จ จั ย ส ำคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ำรด ำเนิ น งำนตำมภำรกิ จ มี
ประสิทธิภำพ ประหยัดและมีประสิทธิผล และช่วยป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงจำกกำร
ผิดพลำด ควำมเสียหำย ไม่ว่ำจะในรูปของควำมสิ้นเปลือง ควำมสูญเปล่ำของกำรใช้
ทรัพย์สนิ หรือกำรกระทำอันเป็นกำรทุจริต
2. มำตรฐำนกำรควบคุมภำยในที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินนี้ได้จัดทำ
จำกผลกำรตรวจสอบและประสบกำรณ์กำรตรวจสอบของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
รวมทั้งได้อนุวัติตำมมำตรฐำนสำกล คือ รำยงำนของคณะกรรมกำรร่วมของสถำบันวิชำชีพ 5
แห่ง และแนวทำงปฏิบัตเิ กี่ยวกับมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในของสถำบันกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ระหว่ำงประเทศ (International Organization of Supreme Audit Institutions-INTOSAI) มำปรับ
ใช้ตำมควำมเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของไทย

แนวคิด
3. แนวคิดเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน มีดังนี้
(1) การควบคุ ม ภายในเป็ น ส่ ว นประกอบที่ แ ทรกอยู่ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ตามปกติ กำรควบคุมภำยในเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่ำงเป็นขั้นตอน มิใช่เป็นผลสุดท้ำยของ
กำรกระทำ แต่เป็นกระบวนกำรที่ต่อเนื่องและแทรกอยู่ในกำรปฏิบัติงำนตำมปกติของ
หน่วยรับตรวจ ฝ่ำยบริหำรจึงควรนำกำรควบคุมภำยในมำใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรบริหำรงำน ซึ่งได้แก่ กำรวำงแผน กำรดำเนินกำรและกำรติดตำม
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(2) การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ บุคลำกร
ทุกระดับของหน่วยรับตรวจเป็นผู้มีบทบำทสำคัญในกำรทำให้มีกำรควบคุมภำยในเกิดขึ้นใน
หน่วยรับตรวจ ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดให้มีระบบกำรควบคุ มภำยในที่ดี โดย
กำรกำหนดวัตถุประสงค์ กำรวำงกลไกกำรควบคุม และกำรกำหนดกิจกรรมต่ำง ๆ รวมทั้ง
กำรติดตำมผลกำรควบคุมภำยใน ส่วนบุคลำกรอื่นของหน่วยรับตรวจรับผิดชอบต่อกำร
ปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่กำหนดขึน้
(3) การควบคุ มภายในให้ ความมั่ นใจอย่ างสมเหตุ สมผลเราจะบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด แม้ว่ำกำรควบคุมภำยในจะออกแบบไว้ดีเพียงใดก็ตำมก็ไม่สำมำรถ
ให้ควำมมั่นใจว่ำจะทำให้ กำรดำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงสมบูรณ์ เพรำะกำร
ควบคุมภำยในยังมีข้อจำกัดจำกปัจจัยอื่น ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่ ว ยรั บ ตรวจ เช่ น กำรใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ผิ ด พลำด กำรสมรู้ ร่ ว มคิ ด กั น กำรปฏิ บั ติ ผิ ด
กฎหมำย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ นอกจำกนี้กำรวำงระบบกำรควบคุมภำยใน
จะต้องคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ท่เี กี่ยวข้องกันว่ำผลประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรควบคุม
ภำยในจะคุ้มค่ำกับต้นทุนที่เกิดขึน้

คานิยาม
4.

“หน่วยรับตรวจ” หมำยควำมว่ำ
(1) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเป็น
กระทรวง ทบวงหรือกรม
(2) หน่วยงำนของรำชกำรส่วนภูมิภำค
(3) หน่วยงำนของรำชกำรส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยจัดตั้งขึ้น
(4) รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณหรือตำมกฎหมำยอื่น
(5) หน่วยงำนอื่นของรัฐ ได้แก่ หน่วยงำนอิสระ องค์กำรมหำชน เป็นต้น
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(6) หน่วยงำนที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจกำรที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุน
จำกหน่วย รับตรวจ ตำม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ได้แก่ องค์กร
เอกชน เป็นต้น
(7) หน่วยงำนอื่นใดหรือกิจกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐที่มีกฎหมำยกำหนดให้
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ
5.
“ผู้กากับดูแล” หมำยควำมว่ำ บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำร
กำกับดูแลหรือบังคับบัญชำผู้รับตรวจหรือหน่วยรับตรวจ
·
·
·

·
·

ในกรณีหน่วยรับตรวจระดับกรม ได้แก่ ปลัดกระทรวง หรือผู้ดำรงตำแหน่ง
เทียบเท่ำ
ในกรณี หน่ วยรั บตรวจเป็ นรั ฐวิ สำหกิ จ ได้ แก่ คณะกรรมกำรบริ หำรของ
รัฐวิสำหกิจนัน้
ในกรณี หน่วยรับตรวจเป็น หน่วยงำนในรำชกำรส่วนภูมิภำค ได้แ ก่ ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด ส่วนในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงำนของรำชกำร
ส่วนกลำงแต่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภำค ได้แก่ อธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่ง
เทียบเท่ำ
ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงำนของรำชกำรส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด นำยอำเภอ
ในกรณีหน่วยงำนอื่นของรัฐ ได้แก่ บุคคลคณะบุคคลที่เป็นผู้บังคับบัญชำ
สูงสุดของหน่วยงำนนั้น

6. “ผู้รับตรวจ” หมำยควำมว่ำ หัว หน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำน หรือผู้บริหำร
ระดับสูงผู้รับผิดชอบในกำรปฏิบัตริ ำชกำรหรือกำรบริหำรของหน่วยรับตรวจ
7. “ฝ่ายบริหาร” หมำยควำมว่ำ ผู้รับตรวจ หรือผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยรับตรวจ
8. “ผู้ตรวจสอบภายใน” หมำยควำมว่ำ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วย
รับตรวจ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ทำหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภำยใน
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9. “การควบคุมภายใน” หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ำย
บริหำรและบุคลำกรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีข้ึน เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผล
ว่ำ กำรดำเนินงำนของหน่วยรับตรวจ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำน
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรดำเนินงำน ซึ่งรวมถึงกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำร
ป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล กำรสิ้นเปลือง หรือกำรทุจริตใน
หน่วยรับตรวจ ด้ำนควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน และด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ขอบเขตการใช้
10. มาตรฐานการควบคุมภายในจัดทาขึ้นเป็นแม่บท สำหรับหน่วยรับตรวจทุกหน่วย
ใช้เป็นแนวทำงจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในให้เหมำะสมกับลักษณะ ขนำด และควำม
สลับซับซ้อนของส่วนงำนในควำมรับผิดชอบ และมีกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุม
ภำยในและปรับปรุงกำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเป็นที่น่ำพอใจอยู่
เสมอ อย่ำงไรก็ตำมกำรนำมำตรฐำนไปใช้จะต้องไปไม่ขัดกับกฎหมำย นโยบำย และ
ระเบียบที่ทำงรำชกำรกำหนด
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
11. ผู้กากับดูแล ฝ่ำยบริหำรและบุคลำกรของหน่วยรับตรวจต้องให้ควำมสำคัญต่อ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก ำ ร ค ว บ คุ ม ภ ำ ย ใ น ต ำ ม ม ำ ต ร ฐ ำ น นี้ ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ที่
สำคัญ 3 ประกำร คือ
(1) เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน (Operation
Objectives) ได้แก่ กำรปฏิบัติงำนและกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยรับตรวจให้ เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลซึ่งรวมถึงกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำม
ผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล กำรสิน้ เปลือง หรือกำรทุจริตในหน่วยรับตรวจ
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(2) เพื่อ ให้เ กิ ด ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข องการรายงานทางการเงิน
(Financial
Reporting Objectives) ได้แก่ กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินที่ใช้ภำยในและภำยนอกหน่วย
รับตรวจให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลำ
(3 ) เพื่ อให้ เกิ ดการปฏิ บั ติ ตามก ฎหมาย และระเบี ยบข้ อบั งคั บที่
เกี่ยวข้อง (Compliance Objectives) ได้แก่ กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งกำรปฏิบัติงำนตำม
นโยบำยและวิธกี ำรปฏิบัตงิ ำนที่หน่วยรับตรวจได้กำหนดขึ้นที่หน่วยรับตรวจได้กำหนดขึ้น
12. วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในของแต่ละหน่วยรับตรวจแตกต่ำงกันไปขึ้นกับ
ฝ่ำยบริหำรให้ควำมสำคัญกับวัตถุประสงค์ใดมำกกว่ำกัน กล่ำวคือ บำงหน่วยงำนอำจเน้น
เรื่องระวังป้องกันกำรทุจริตกำรรั่วไหล บำงหน่วยงำนเน้นกำรบรรลุวัตถุประสงค์ทำงกำร
บริหำร บำงหน่วยงำนอำจเน้นเรื่องกำรใช้ประโยชน์สูงสุดจำกทรัพยำกร บำงหน่วยงำนอำจ
เน้นเรื่องกำรรำยงำนถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องของนโยบำย ทัศนคติ ลักษณะหน่วยงำน หรือทุก
เรื่อ งผสมผสำนกั น กำรจั ด วำงระบบกำรควบคุ ม ภำยใน จึ ง ควรให้ ค วำมส ำคั ญกั บ กำร
ก ำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกำรควบคุ ม ที่ ก ำหนดและปรั บ ปรุ ง กำรควบคุ มภำยในให้ มี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลอยู่เสมอ
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
13. มำตรฐำนกำรควบคุมภำยในประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประกำร ซึ่งผู้กำกับดูแล
และฝ่ำยบริหำรจะต้องจัดให้มีในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
ภำยใน
1.
2.
3.
4.
5.

สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม (Control Environment)
กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)
สำรสนเทศ และกำรสื่อสำร (Information and Communications)
กำรติดตำมกำรประเมินผล (Monitoring)
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14. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
“สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม ” หมำยถึง ปัจจัยต่ำงๆ ซึ่งร่วมกันส่งผลให้มีกำร
ควบคุมขึ้นในหน่วยรับตรวจ หรือทำให้กำรควบคุมที่มีอยู่ได้ผลดีข้ึน หรือในทำงตรงข้ำม
สภำพแวดล้อมอำจทำให้กำรควบคุมย่อหย่อนลงได้
ตัวอย่ำงปัจจัยเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมกำรควบคุมภำยใน เช่น ปรัชญำและรูปแบบ
กำร ทำงำนของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์และจริยธรรม ควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมรถของ
บุคลำกรโครงสร้ำงกำรจัดองค์กร กำรมอบอำนำจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ นโยบำยและ
วิธีบริหำรด้ำนบุคลำกรเป็นต้น
ในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมของกำรควบคุม ผู้กำกับดูแล ฝ่ำย
บริหำรและบุคลำกรของหน่วยรับตรวจต้องสร้ำงบรรยำกำศของกำรควบคุม เพื่อให้เกิด
ทัศนคติท่ีดีต่อกำรควบคุมภำยใน โดยส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนในหน่วยรับตรวจเกิด
จิ ต ส ำนึ ก ที่ ดี ใ นกำรปฏิ บั ติ ง ำนในควำมรั บ ผิ ด ชอบ และตระหนั ก ถึ ง ควำมจ ำเป็ น และ
ควำมสำคัญของกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งดำรงรักษำไว้ซึ่งสภำพแวดล้อมของกำรควบคุม
ที่ดี
15. การประเมินความเสี่ยง
“ควำมเสี่ยง” หมำยถึ ง โอกำสที่จะเกิ ดควำมผิ ดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่ วไหล
ควำมสู ญเปล่ ำ หรื อเหตุ กำรณ์ ซึ่ งไม่ พึ งประสงค์ ท่ี ท ำให้ งำนไม่ ประสบควำมส ำเร็ จตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนด
“กำรประเมินควำมเสี่ยง” หมำยถึง กระบวนกำรที่ใช้ในกำรระบุและกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งกำรกำหนด
แนวทำงที่จำเป็นต้องใช้ในกำรควบคุมควำมเสี่ยง หรือกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินควำมเสี่ยง ฝ่ำยบริหำรต้องประเมินควำม
เสี่ยงทั้งจำกปัจจัยภำยใน และภำยนอกที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วย
รับตรวจอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม
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16. กิจกรรมการควบคุม
“กิ จ กรรมกำรควบคุ ม ” หมำยถึ ง นโยบำย และวิ ธี ก ำรต่ ำ งๆ ที่ ฝ่ ำ ยบริ ห ำร
กำหนดให้บุคลำกรของหน่วยรับตรวจปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมควำมเสี่ยง และได้รับกำร
สนองตอบโดยมีกำรปฏิบัติตำม
ตัวอย่ำงกิจกรรมกำรควบคุม เช่น กำรสอบทำนงำน กำรดูแลป้องกันทรัพย์สิน
กำรแบ่งแยกหน้ำที่งำน เป็นต้น
ในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกิจกรรมกำรควบคุม ฝ่ำยบริหำรต้องจัดให้มีกิจกรรม
ของกำรควบคุมที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันหรือลดควำมเสียหำย
ควำมผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้น และให้สำมำรถบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
ภำยใน สำหรับ กิจกรรมกำรควบคุมในเบื้องต้นจะต้องแบ่งแยกหน้ำที่งำนภำยในหน่วย
รับตรวจอย่ำงเหมำะสม ไม่มอบหมำยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้ำที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติงำนที่สำคัญหรืองำนที่เสี่ยงต่อควำมเสียหำย ตั้งแต่ต้นจนจบแต่ถ้ำมีควำมจำเป็นให้
กำหนดกิจกรรมกำรควบคุมอื่นที่เหมำะสมทดแทน
17. สารสนเทศและการสื่อสาร
“สำรสนเทศ” หมำยถึง ข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรเงิน และข้อมูลข่ำวสำรอื่นๆ เกี่ยวกับ
กำรดำเนินงำนของหน่วยรับตรวจไม่วำ่ เป็นข้อมูลจำกแหล่งภำยในหรือภำยนอก
ในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ฝ่ำยบริหำรต้องจัดให้มี
สำรสนเทศอย่ ำงเพียงพอ และสื่อ สำรให้ฝ่ ำยบริ หำรและบุค ลำกรอื่น ๆ ที่เหมำะสม
ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยรับตรวจ ซึ่งจำเป็นต้องใช้สำรสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมำะสม
และทันเวลำ

12

18. การติดตามประเมินผล
“กำรติดตำมประเมินผล” หมำยถึง กระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำน
และประเมินประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในที่วำงไว้อย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยกำร
ติดตำมผลใน ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน (Ongoing Monitoring) และกำรประเมินผลเป็นรำยครั้ง
(Separate Evaluation) ซึ่งแยกเป็นกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment) เช่น กำรประเมินกำรควบคุมโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงำนภำยในส่วนงำนนั้นๆ และ
กำรประเมินกำรควบคุมอย่ำงเป็นอิสระ(Independent Assessment) เช่น กำรประเมินโดย
ผู้ตรวจสอบภำยใน กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในโดยผู้ตรวจสอบภำยนอก เป็นต้น
ในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรติดตำมประเมินผล ฝ่ำยบริหำรต้องจัดให้มีกำร
ติดตำมประเมินผล โดยกำรติดตำมผลในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน และกำรประเมินเป็นรำย
ครัง้ อย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้ควำมมั่นใจว่ำ
· ระบบกำรควบคุม ภำยในที่วำงไว้เ พีย งพอเหมำะสม มีป ระสิท ธิภ ำพ และมี กำร
ปฏิบัติจริง
· กำรควบคุมภำยในดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิผล
· ข้อตรวจพบจำกกำรตรวจสอบและกำรสอบทำนอื่นๆ ได้รั บกำรปรับ ปรุ งแก้ไ ข
อย่ำงเหมำะสมและทันเวลำ
· กำรควบคุ ม ภำยในได้ รั บ กำรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถำนกำรณ์ ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป
ตุลำคม 2544
............................................
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับบกฤษฎีกำ
เล่ม 118 ตอนที่ 99ก วันที่ 26 ตุลำคม 2544
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