
การควบคุมองค์กร

นายวุฒชัิย    วรครบุรี
นักศึกษาปริญญาเอก  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
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Good  Governance

Risk ManagementInternal Control

Internal Audit

องคก์ร
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 ผ ูบ้รหิารสงูสดุ

 ผ ูบ้รหิารระดบัรองลงมา

 ผ ูป้ฏิบติังานของหน่วยงาน

 ผ ูต้รวจสอบภายใน

ใครมีหนา้ที�รบัผิดชอบการควบคมุภายใน

?
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การควบคมุภายใน ( 

Internal  Control )

การบรหิารความเสี�ยงองคก์ร 

( Enterprise Risk 
Management )

COSO
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COSO  =  ?

COSO : The  Committee  of  Sponsoring   
Organizations  of  the Treadway
Commission

(องคก์รพิเศษที�ประกอบดว้ยคณะกรรมการจากสมาคมต่างๆ 

ที�มารว่มประชมุเป็นคณะทํางานเกี�ยวกบัการพฒันาระบบ

การควบคมุภายในของประเทศสหรฐัอเมรกิา)
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COSO : The  Committee  of  Sponsoring   Organizations  of  
the Treadway  Commission

สมาคมผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งสหรฐัอเมรกิา

( American Institute of Certified Public Accountants : AICPA )

สมาคมผ ูต้รวจสอบภายใน

สมาคมผ ูบ้ริหารการเงิน

( The Institute of Internal Auditors : IIA )

สมาคมนกับญัชีแห่งสหรฐัอเมริกา

( American Accounting Association : AAA )

( Financial Executives Institute : FEI )

( Institute of Management Accountants : IMA )

สมาคมนกับญัชีเพื�อการบริหาร
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การควบคมุภายใน

Input

Process

Output

ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล / 
ค ุม้ค่า

การประเมินผลการควบคมุภายใน
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กระบวนการในการปฏิบติังานที�ผ ูก้ํากบัดแูล   ฝ่ายบริหาร  และ
บคุลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ� น  เพื�อสร ้างความมั�นใจอย่าง
สม เหตสุมผล ว่า    การ ดํา เ นินงานของหน่ วยงานจะบรรล ุ
วตัถปุระสงค ์ดงัต่อไปนี�

1. เพื�อใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
( Operation Objectives ) 

2. เพื�อให้เกิดความเชื�อถือได้ของการรายงานทางการเงิน 
( Financial Reporting Objectives ) 

3. เพื�อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอ้บังคับที�
เกี�ยวขอ้ง ( Compliance Objectives )

การควบคมุภายใน ( Internal  Control )
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แนวคิดพื�นฐานของการควบคมุภายใน

 เป็น  “ กระบวนการ ”  ที�แทรกอย ูใ่นการ
ปฏิบติังานตามปกติ

 เกิดขึ�นไดจ้าก “ บคุลากรทกุระดบั ”  ในองคก์ร

 ทําใหเ้กิด  “ ความมั�นใจอยา่งสมเหตสุมผล ”  ว่า
การดําเนินงานจะบรรลผุลสําเร็จตามวตัถปุระสงค์
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สภาพแวดลอ้มการควบคมุ

การประเมินความเสี�ยง

กิจกรรมการควบคมุ

การติดตามและประเมินผล

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน
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สภาพแวดลอ้มการควบคมุ
(Control  Environment)

หมายถึง  สภาวการณห์รอืปัจจยัต่างๆ ที�สง่ผล
ใหเ้กิดระบบการควบคมุภายในหน่วยงาน
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• ความซื�อสตัยแ์ละจรยิธรรม

• ปรชัญาและรปูแบบการบรหิาร

• ความร ู ้ ทกัษะ  และความสามารถ

• โครงสรา้งการจดัองคก์ร

• การมอบอํานาจและความรบัผิดชอบ

• นโยบายดา้นทรพัยากรบคุคล

• ผ ูบ้รหิารหรอืคณะกรรมการตรวจสอบ

สภาพแวดลอ้มการควบคมุ
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การประเมินความเสี�ยง 

(Risk Assessment)

หมายถึง  กระบวนการระบปัุจจยัเสี�ยง

และวิเคราะหค์วามเสี�ยงอยา่งเป็นระบบ

ในการตดัสินใจรวมถึงการจดัลําดบั

ความสําคญัว่าเหตกุารณใ์ดหรอื

เงื�อนไขอยา่งใดที�จะมีผลกระทบต่อ

การไม่บรรลวุตัถปุระสงคข์อง

หน่วยงาน
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ความเสี�ยงปานกลาง

• ผลกระทบรนุแรงมาก

• โอกาสเกิดนอ้ย

ความเสี�ยงสงู

• ผลกระทบรนุแรงมาก

• โอกาสเกิดมาก

ความเสี�ยงตํ�า

• ผลกระทบนอ้ย

• โอกาสเกิดนอ้ย

ความเสี�ยงปานกลาง

• ผลกระทบนอ้ย

• โอกาสเกิดมาก

โอกาสที�จะเกิด

ผลกระท
บ

การวิเคราะหโ์อกาสและผลกระทบ
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กิจกรรมการควบคมุ
(Control Activities)

หมายถึง   นโยบาย มาตรการ และวิธีการต่างๆ ที�
ฝ่ายบรหิารกําหนดหรอืนํามาใช ้ เพื�อลดความเสี�ยง
ที�จะเกิดขึ�น และช่วยเพิ�มความมั�นใจในความสําเรจ็
ตามวตัถปุระสงค์
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ตวัอยา่งกิจกรรมการควบคมุ

1. การกําหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั วิธีปฏิบติั

2. การแบ่งแยกหนา้ที�ความรบัผิดชอบ

3. การกําหนดขอบเขต อํานาจหนา้ที�ความรบัผิดชอบ

4. การจดัทําบญัชี  ทะเบียน รายงาน

5. การควบคมุทางกายภาพ

6. การสบัเปลี�ยนหมนุเวียนงาน

7. การควบคมุการประมวลผลขอ้มลู

8. การกําหนดดชันีวดัผลการดําเนินงาน

         ฯลฯ
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ประเภทของการควบคมุภายใน

1. การควบคมุแบบป้องกนั (Preventive  Control)

2. การควบคมุแบบคน้พบ (Detective  Control)



18กระบวนการทํางาน

ระบบ             
ปฏิบติังาน

ระบบ             
ควบคมุ

การดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
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การติดตามและประเมินผล
(Monitoring and Evaluation)

การติดตามผล   หมายถึง  การสอดสอ่งดแูลกิจกรรมที�อย ู่
ระหว่างการดําเนินงาน เพื�อใหเ้กิดความมั�นใจว่า การดําเนินงาน
เป็นไปตามระบบการควบคมุภายในที�กําหนด

การประเมินผล  หมายถึง  การเปรยีบเทียบผลการปฏิบติังาน
กบัระบบการควบคมุภายในที�กําหนดไวว่้ามีความสอดคลอ้ง
หรอืไม่   เพียงใด    และสอบทานระบบการควบคมุภายในที�
กําหนดไวว่้ายงัเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในปัจจบุนัหรอืไม่
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1.การควบคมุในลกัษณะของ Hard Controls

2.การควบคมุในลกัษณะของ Soft Controls

ลกัษณะของการควบคมุภายใน 
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เป้าหมาย  ความเสี�ยง  และการควบคมุ

เป้าหมาย สิ�งที�หน่วยงานตอ้งการ

ความเสี�ยง

การควบคมุ

สิ�งที�ทําใหไ้ม่สามารถ
บรรลเุป้าหมาย

สิ�งที�ช่วยใหส้ามารถ
บรรลเุป้าหมาย
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ระบบการควบคมุภายในที�ดี

 มีความเหมาะสม เพียงพอ และรดักมุ

 มีความคุม้ค่า

 สามารถป้องกนัความเสียหายหรือความสญูเสีย

 ปฏบิติังานไดส้ะดวก และปลอดภยั

 เสริมสรา้งความพอใจ
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การประเมินผลระบบการควบคมุภายใน

ความหมาย:-

การพิจารณาถึงผลสมัฤทธิ�ของ
ระบบการควบคมุภายในที�มีอย ูใ่นหน่วยงาน

วตัถปุระสงค:์-

 สามารถป้องกนัหรือลดความเสี�ยง

 บรรลผุลสาํเร็จตามวตัถุประสงค์

 ปรบัปรงุ/แกไ้ขเหมาะสมและทนัเวลา
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หลกัการพื�นฐาน:-

1. เป้าหมายและวตัถุประสงค์

2. ระดับความมีประสทิธิผล

3. กระบวนการมีระบบ

4. การแสดงสภาพผล

การประเมินผลระบบการควบคมุภายใน
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 การประเมินผลการควบคมุอยา่งเป็นอิสระ 
( Independent  Assessment )

 การประเมินผลการควบคมุดว้ยตนเอง

( Control  Self  Assessment )

การประเมินผลระบบการควบคมุภายใน
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การประเมินผลระบบการควบคมุภายใน

 การควบคมุภายในมีความเพียงพอ 
เหมาะสม และมีการปฏบิติัจริง

 ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบและ
การสอบทานอื�นๆไดร้บัการปรบัปรงุ
แกไ้ขอยา่งเหมาะสม และทนัเวลา

 การควบคมุภายในไดร้บัการปรบัปรงุ
แกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณที์�
เปลี�ยนแปลงไป
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าดว้ย
การกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544

กําหนดให ้  หน่วยรบัตรวจ  เป็นผ ูจ้ดัวางระบบการควบคมุภายใน

และใหมี้การรายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของ

ระบบการควบคมุภายใน โดยให ้เสนอรายงาน ต่อคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน ( คตง. )  ผ ูก้ํากบัดแูล และคณะกรรมการตรวจสอบ ( ถา้มี )  

ภายใน 90 วนันบัจากวนัสิ�นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
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ขอ้กาํหนดตามมาตรฐานฯ

ฝ่ายบรหิารตอ้งจดัใหมี้การติดตามประเมินผลอยา่ง
ต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ  โดย

 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบติังาน

 การประเมินผลเป็นรายครั�ง
การประเมินการควบคมุดว้ยตนเอง
(Control Self Assessment : 

CSA.)
การประเมินการควบคมุอยา่งเป็นอิสระ
(Independent Assessment)
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ตวัอย่าง-แบบประเมินองคป์ระกอบการควบคุมภายใน (ปย.1)

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ขอ้สรปุ

1. สภาพแวดลอ้มของการควบคมุ
     1.1 ปรชัญาและรปูแบบการทํางานของผ ูบ้ริหาร
     1.2 ความซื�อสตัยแ์ละจรยิธรรม
     1.3 ความร ู ้ทกัษะ และความสามารถของบคุลากร
     1.4 โครงสรา้งองคก์ร
     1.5 การมอบอํานาจและหนา้ที�ความรบัผิดชอบ
     1.6 นโยบายวิธีบริหารดา้นบคุลากร
     1.6 การติดตามตรวจสอบการปฏิบติังาน

2. การประเมินความเสี�ยง
     2.1 วตัถปุระสงคร์ะดบัองคก์ร
     2.2 วตัถปุระสงคร์ะดบักิจกรรม
     2.3 การระบปัุจจยัเสี�ยง
     2.4 การวิเคราะหค์วามเสี�ยง
     2.5 การกําหนดวิธีการควบคมุความเสี�ยง

ปัจจยัเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มการควบคมุภายในช่วยทําใหก้ารควบคมุภายใน
ที�มีอย ูมี่ประสิทธิผลดี  มีการส่งเสริมความร ูเ้รื�องระเบียบวินยั   ผ ูบ้รหิารมี
ความร ูแ้ละม ุ่งมั�นที�จะใชก้ารบรหิารงานแบบม ุ่งเนน้ผลสมัฤทธิ�ของงาน         
มีการบรหิารงานแบบธรรมาภิบาล  มีการมอบหมายอํานาจหนา้ที�และความ
รบัผิดชอบอยา่งชดัเจน  มียทุธศาสตรใ์นการบริหารและพฒันาบรหิาร
ทรพัยากรบคุคลอยา่งเป็นรปูธรรม อย่างไรก็ตาม มีขอ้จํากดัดา้นงบประมาณ
บุคลากร  ประสบการณ์ ความรูค้วามชํานาญของบุคลากร และเครื�องมือ
อปุกรณที์�มีประสิทธิภาพ

มีการกําหนดวตัถปุระสงคข์องกิจกรรม  เจา้หนา้ที�ทกุคนมีส่วนรว่มในการระบ ุ
และประเมินความเสี�ยงที�เกิดจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในหน่วยงาน  
ทั�งนี� ไดอ้าศยัประสบการณใ์นอดีตที�ผ่านมาทําการวิเคราะหถึ์งสาเหตขุอง
ความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�น และกําหนดวิธีการควบคมุเพื�อป้องกนัหรือลดความ
เสี�ยง นอกจากมีการกําหนดเกณฑใ์นการพิจารณาระดบัความเสี�ยงแลว้         
ไดจ้ดัลําดบัความเสี�ยงและกําหนดแนวทางแกไ้ขตามลําดบัก่อนหลงัดว้ย
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องคป์ระกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ขอ้สรปุ

3. กิจกรรมการควบคมุ
     3.1 การควบคมุทกุกิจกรรม
     3.2 การแบ่งแยกหนา้ที�ความรบัผิดชอบ
     3.3 การมอบหมายงาน
     3.4 ขอ้กําหนดเกี�ยวกบัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์
     3.5 มาตรการติดตามและตรวจสอบ

4. สารสนเทศและการสื�อสาร
     4.1 สารสนเทศ
     4.2 การสื�อสาร

5. การติดตามและการประเมินผล
     5.1 การติดตาม
     5.2 การประเมินผล

ไดก้ําหนดกิจกรรมการควบคมุขึ�นตามวตัถปุระสงคข์องกิจกรรม และ               
ผลการประเมินความเสี�ยง เจา้หนา้ที�ทกุคนทราบและเขา้ใจวตัถปุระสงค ์     
พรอ้มทั�งรว่มกนัออกแบบ ปรบัปรงุ และเปลี�ยนแปลงกิจกรรมการควบคมุ         
ในการประเมินผลการควบคมุภายในประจําปี อย่างไรก็ตาม เจา้หนา้ที�
ยงัไม่ไดป้ฏิบติัตามกิจกรรมการควบคุมที�กําหนดอย่างเคร่งครัด และ
มีกิจกรรมการควบคมุบางเรื�องยงักําหนดไม่เหมาะสม ซึ�งไดป้รับปรงุ
กิจกรรมการควบคมุเพิ�มเติมไวใ้นรายงานแลว้

ไดพ้ฒันาใหมี้การเชื�อมโยงขอ้มลูของหน่วยงานต่างๆ เพื�อใหส้ามารถบริหาร
ขอ้มลูไดอ้ยา่งเป็นระบบและบรรลวุตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายใน รวมทั�ง
มีการสื�อสารผา่นระบบเครอืข่ายของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ช่องทาง          
การสื�อสารยงัไม่หลากหลายและรวดเร็วเท่าที�ควร  และมีการติดต่อสื�อสาร
ภายนอกองคก์รที�มีผลต่อการปฏิบติังานของหน่วยงานไม่เพียงพอ

ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม  โดยผ ูบ้ริหารมีการติดตาม  
การปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายในอยา่งต่อเนื�องและสิ�นปี  มีการประเมิน
ตนเองรว่มกนัระหว่างผ ูบ้ริหารและเจา้หนา้ที�  ผลการประเมินมีการจดัทํา        
รายงานพรอ้มแนวทางการปรบัปรงุการควบคมุเสนอผ ูบ้ริหาร

ตวัอย่าง-แบบประเมินองคป์ระกอบการควบคุมภายใน (ปย.1)
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Plan

ประเมิน
ความเสี�ยง

ออกแบบ
การควบคมุ

ปฏิบติั
ประเมิน

การควบคมุ
ปรบัปรงุ

การควบคมุ

Do Check Act

P D C A

วงจรการควบคุมภายใน
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ปัจจยัส ูค่วามสําเรจ็

การสนบัสนนุจากผ ูบ้ริหาร

การสื�อสารมีประสิทธิผลการดําเนินการต่อเนื�อง

ความรบัผิดชอบ

การวดัและติดตามผล

เป้าหมายที�ชดัเจน
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http://www.youtube.com/watch?v=cgI9LJANqbA



สวัสดีครับ


