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ขอบเขตหัวขอวิชา

 การควบคุมภายใน
* ความสําคัญ แนวคิด หลกัการ
* ความหมาย วัตถุประสงค ประโยชน
* องคประกอบการควบคุมภายใน
* ผูรับผิดชอบ
* ปจจัยแหงความสําเร็จและขอจํากัด

 การประเมินผลการควบคุมภายใน
* ความหมายและวัตถุประสงค
* หลักการพื้นฐาน
* รูปแบบ เทคนิค วิธีการ
* การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

 วงจรการควบคุมภายใน
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วางแผน
(Planning)

จัดองคการ
(Organizing)

การใชภาวะผูนํา
(Leading)

การควบคุม
(Controlling)

วงจรการบริหาร

นโยบาย

งบประมาณ 

IT
วัฒนธรรมองคการ

การควบคุมภายใน : ความสําคัญ
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แผนปฏิบตัิราชการประจําป

แผนของหนวยปฏิบัติ

การบริหารราชการบรรลุเปาหมายตามที่วางแผนการบริหารราชการบรรลุเปาหมายตามที่วางแผน

ประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ    ตามกฎระเบียบ    เชื่อถือได  ประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ    ตามกฎระเบียบ    เชื่อถือได  

ลด
ความเสี่ยง

การควบคุม

การควบคุมภายใน : ความสําคัญ

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ/การกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอนและ        
จะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน)

 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุ

เปาหมาย
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1.
 

การควบคุมเปนกระบวนการที่แทรกอยูในการปฏิบัติงาน
 ตามปกติ

2.
 

การควบคุมเกิดขึ้นโดยบุคลากรทุกระดับขององคกร

3.
 

การควบคุมใหความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล               

วาจะบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว

การควบคุมภายใน : แนวคิด
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Input

Process

ความเสี่ยง ควบคุม กํากับดูแล

Output

ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล / คุมคา

จัดวางและประเมินผลการควบคุม

การควบคุมภายใน : หลักการ
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การควบคุมภายใน : หลักการ
ลักษณะของการควบคุม

การควบคุมทีม่องเห็นได  (Hard Controls)

 โครงสรางองคกร
 นโยบาย
 ระเบียบวิธีปฏบิัติ

การควบคุมทีม่องไมเหน็  (Soft Controls)

 ความซื่อสัตย
 ความโปรงใส
 การมภีาวะผูนําที่ดี
 ความมีจริยธรรม
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“การควบคุมภายใน  หมายความวา  กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกาํกบัดูแล ฝายบริหารและบุคลากร
 ของหนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดาํเนินงานของหนวยรับ
 ตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน     

ซึ่งรวมถงึการดูแลรักษาทรัพยสิน  การปองกันหรือลดความผดิพลาด  ความเสยีหาย  การรัว่ไหล      
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ   ดานความเชื่อถือไดของรายงานการทางการเงิน 
และดานการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตร

 
ี

“การควบคุมภายใน  หมายความวา  กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกาํกบัดูแล ฝายบริหารและบุคลากร
 ของหนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดาํเนินงานของหนวยรับ
 ตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน      

ซึ่งรวมถงึการดูแลรักษาทรัพยสิน  การปองกันหรือลดความผดิพลาด  ความเสยีหาย  การรัว่ไหล       
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ   ดานความเชื่อถือไดของรายงานการทางการเงิน 
และดานการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี

การควบคุมภายใน : ความหมาย

ความหมาย ตาม COSO

“Internal Control is a process, effected by an entity’s board of directors, 
management and other personnel, designed to provide reasonable assurance 
regarding the achievement of objectives

 

in the following categories
 -

 

Effectiveness and efficiency of operations
-

 

Reliability of financial reporting
-

 

compliance with applicable laws and regulations”

ความหมาย ตาม COSO

“Internal Control is a process, effected by an entity’s board of directors, 
management and other personnel, designed to provide reasonable assurance 
regarding the achievement of objectives

 

in the following categories
-

 

Effectiveness and efficiency of operations
-

 

Reliability of financial reporting
-

 

compliance with applicable laws and regulations”
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- ถูกตอง  
- เชื่อถือได
- ทันเวลา

- มีประสิทธภิาพ
- มีประสิทธผิล 

- ประหยัด

- ปฏิบัติตามกฎ
- มีความสม่ําเสมอ

- มีการควบคุม กํากับดูแล

การควบคุมภายใน : วัตถุประสงค

3E
Effectiveness

Efficiency
Economy

3C
Compliance
Consistency

Control

Financial Report
Validity

Reliability
Real time
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การควบคุมภายใน : ประโยชน

การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ

การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยดั และคุมคา

ขอมูลและรายงานทางการเงินถูกตอง  ครบถวนและเชื่อถือได

สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ

การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย

ระเบียบ  ขอบังคับที่เกี่ยวของ

เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานได

อยางดียิ่ง 
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องคประกอบ

ของการควบคุม

องคประกอบ

ของการควบคุม

ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

สภาพแวดลอมของการควบคุมสภาพแวดลอมของการควบคุม

การประเมิน

ความเสี่ยง

การประเมิน

ความเสี่ยง

กิจกรรม

การควบคุม

กิจกรรม

การควบคุม

การติดตาม

ประเมินผล

การติดตาม

ประเมินผล

วัตถุประสงค

การควบคุม

•ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

การดําเนินงาน

•ความเชื่อถอืได
ของรายงาน

ทางการเงิน

•การปฏิบัติตาม
ขอกําหนด

การควบคุมภายใน : องคประกอบ
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หมายถึง  สภาวการณหรือปจจัยตางๆ ที่สงผลใหเกิดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน

ใหเกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบใหบรรลุเปาหมายใหเกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบใหบรรลุเปาหมาย

ปรัชญา/ลักษณะการทํางาน

 ของผูบริหาร

ความซื่อสัตย/จริยธรรม

โครงสรางการจัดองคการ

การมอบอํานาจหนาที่/

 ความรับผิดชอบ

นโยบาย/การบริหาร

 ทรัพยากรบุคคล

ความรู ความสามารถ
 ทักษะของบุคลากร

 คณะกรรมการบริหาร/

คณะกรรมการตรวจสอบ

สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)



14ทราบความเสี่ยงและหาทางลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดทราบความเสี่ยงและหาทางลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ศึกษา ทําความเขาใจ * ความเสี่ยงอะไร
* สงผลกระทบ

อยางไร

ระบุ * โอกาส
* ผลกระทบ

วิเคราะห/จัดลําดับ * ยอมรับ
* ปองกัน/ควบคุม
* ถายโอน/กระจาย
* หลีกเลี่ยง

การจัดการ- โครงสราง
- ระบบงาน
- คน 
- ทรัพยสิน
- งบประมาณ

การประเมินความเสี่ยง  (Risk
 

Assessment)
หมายถึง การระบุปจจัยเสี่ยงและวิเคราะหความเสี่ยงอยางเปนระบบ  รวมถึงการจัดลําดับ

 ความสําคัญวาเหตุการณใด/เงื่อนไขใดทีจ่ะมีผลกระทบตอการไมบรรลุวัตถุประสงคของ

หนวยงาน
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เกณฑประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

โอกาสที่จะ

เกิดความเสี่ยง

ความถี่โดยเฉลี่ย คะแนน

สูงมาก 1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา 5

สูง 1-6 เดือนตอครั้งแตไมเกิน 5 ครั้ง 4

ปานกลาง 1 ปตอครั้ง 3

นอย 2-3 ปตอครั้ง 2

นอยมาก 5 ปตอครั้ง 1

การประเมินความเสี่ยง

ตัวอยางการวิเคราะหความเสี่ยง
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การประเมินความเสี่ยง

ตัวอยางการวิเคราะหความเสี่ยง

เกณฑประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ผลกระทบ มูลคาความเสียหาย คะแนน

สูงมาก > 10 ลานบาท 5

สูง > 2.5 แสนบาท –

 
10 ลานบาท 4

ปานกลาง > 50,000 บาท –

 
2.5 แสนบาท 3

นอย >

 
10,000 บาท –

 
50,000 บาท 2

นอยมาก ไมเกิน 10,000 บาท 1
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ผ
ล
ก
ระ
ท
บ
ข
อง

ค
วา
ม
เสี่
ย
ง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ความเสี่ยงสูงมาก

ความเสี่ยงสูง 

ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงต่ํา
1

1

2

3

4
5

2 3 4 5

การประเมินความเสี่ยง
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การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
ความเสี่ยงอยูในระดับสูงมากและหนวยงานไมอาจยอมรับได  จึงตองจัดการ

 ความเสี่ยงนั้นใหอยูนอกเงื่อนไขของการดําเนินงาน

 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
ความเสี่ยงอยูในระดับสูงมากและหนวยงานไมอาจยอมรับได  จึงตองจัดการ

 ความเสี่ยงนั้นใหอยูนอกเงื่อนไขของการดําเนินงาน

การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)
ความเสี่ยงที่หนวยงานสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน

การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)
ความเสี่ยงที่หนวยงานสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน

การปองกันหรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)
การดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยง

 ใหอยูในระดับที่ยอมรับได

 


การปองกันหรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)
การดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยง

 ใหอยูในระดับที่ยอมรับได

โอนความเสี่ยง/การกระจาย (Risk Sharing)
การรวมหรือแบงความรับผิดชอบกับผูอื่นในการจัดการความเสี่ยง

โอนความเสี่ยง/การกระจาย (Risk Sharing)
การรวมหรือแบงความรับผิดชอบกับผูอื่นในการจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง



19ฝายบริหาร (ทุกระดับ) กําหนดกิจกรรมการควบคุมใหกับบุคลากรของหนวยปฏิบัติ  ฝายบริหาร (ทุกระดับ) กําหนดกิจกรรมการควบคุมใหกับบุคลากรของหนวยปฏิบัติ  

กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities)
หมายถึง  นโยบาย มาตรการ และวิธีการตางๆ ที่ฝายบริหารกําหนดหรือนํามาใช   

เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และชวยเพิ่มความมั่นใจในความสําเร็จตามวัตถุประสงค

 นโยบาย
 การวางแผน
 การกํากับดูแล
 การสอบทาน
 การรายงาน
 การสั่งการ  การสื่อสาร

 การมอบหมายหนาที่  ความรับผิดชอบ
 การแบงแยกหนาที่
 การอนุมัติ
 การใหความเห็นชอบ
 แนวทางการปฏิบัติงาน  คูมือ
 การใหความรู  ความเขาใจ

 การรวบรวม  จัดเก็บเอกสาร
 การจดบันทึก  การประมวลผลขอมูล
 การตรวจนับ

ฯ  ล  ฯ

ตัวอยาง
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นโยบาย  การวางแผน  การกํากบัดูแล การฝกอบรม
การมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผดิชอบ

แนวทางการปฏิบตัิงาน  ฯลฯ
การปองกัน/ควบคุมความเสี่ยงการปองกัน/ควบคุมความเสี่ยง

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ไมมีกิจกรรมการควบคุม  เนื่องจากไมดําเนินการในภารกิจ
นั้นแลว

การยอมรับความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง ไมมีกิจกรรมการควบคุม  เนื่องจากการควบคุมที่มีอยู
เหมาะสมแลว

โอน/การกระจายความเสี่ยงโอน/การกระจายความเสี่ยง
การจางที่ปรึกษา  การจางเหมาบริการ  การประกัน  
การเชาครุภัณฑ  ฯลฯ

กิจกรรมการควบคุม

ตัวอยางกิจกรรมการควบคุมตามการจัดการความเสี่ยง
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ประเภทของการควบคุมภายใน

1.
 

การควบคุมแบบปองกัน  ( Preventive  Controls )

2.
 

การควบคุมแบบคนพบ  (
 

Detective  Controls
 

)

3.
 

การควบคุมแบบแกไข  (
 

Corrective  Controls )

4.  การควบคุมแบบสั่งการ  (
 

Directive  Controls )

5.
 

การควบคุมแบบทดแทน  (
 

Compensating  Controls )

กิจกรรมการควบคุม
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ตองสามารถปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท
 

ี่

สามารถยอมรับได  
ปฏิบัติได

คาใชจายที่เกิดขึน้ตองไมสูงกวาผลประโยชนที่จะไดรับจาก
 ความเสียหายที่เกิดขึ้น

มีการติดตามประเมินผลเปนระยะๆ วา กิจกรรมการควบคุม
 ดําเนินไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ขอควรพิจารณา

กิจกรรมการควบคุม
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ขอมูลขาวสารที่เพียงพอ ถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน
การสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของ และทันเวลา

ขอมูลขาวสารที่เพียงพอ ถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน
การสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของ และทันเวลา

สารสนเทศ

การเงิน  ไมใชการเงิน  อื่นๆ
ภายใน ภายนอก

หัวหนา
ลูกนอง

เพื่อนรวมงาน

การสื่อสาร

ภายใน ภายนอก

สารสนเทศและการสื่อสาร  (Information
 

and Communication)
สารสนเทศสารสนเทศ  หมายถึง  ขอมูลขาวสารที่ใชในการบริหาร  ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับการเงินและ  

ไมใชการเงิน  รวมทั้งขอมูลขาวสารอื่นๆ ทั้งจากแหลงภายในและภายนอก

การสื่อสารการสื่อสาร  หมายถึง  การรับและสงขอมูลระหวางกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีระหวาง

บุคคล ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธกัน  การสื่อสารจะเกิดไดทัง้ภายในและ

ภายนอกหนวยงาน
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ตองดําเนินการอยางสม่ําเสมอ  ตอเนื่องตองดําเนินการอยางสม่ําเสมอ  ตอเนื่อง

ติดตามระหวาง

 การปฏิบตัิงาน

ประเมินผล

* ดวยตนเอง (CSA)

* อยางอิสระ (ผูตรวจสอบภายใน / อื่นๆ)

CONTROL

INPUT PROCESS OUTPUT

ภารกิจ

การติดตามผล  หมายถึง  การสอดสองดแูลกิจกรรมที่อยูระหวางการดาํเนินงาน เพื่อให 

เกิดความมั่นใจวาการดําเนินงานเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด

การประเมินผล  หมายถึง  การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายใน

ที่กําหนดไววามีความสอดคลองหรือไม เพียงใด  และประเมินระบบการควบคุมภายในที่

กําหนดไววายังเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบันหรือไม

การติดตามและประเมินผล  (Monitoring and Evaluation)



25

การควบคุมภายใน

สภาพแวดลอมของการควบคุม >>>

 
ปรัชญา/ลักษณะการทํางานของผูบริหาร

ประเมินความเสี่ยง  >>>
 

กาํหนดวัตถุประสงค  ระบุปจจัยเสี่ยง          
วิเคราะหความเสีย่ง การจัดการความ

 เสี่ยง
กิจกรรมการควบคุม  >>>

 
นโยบาย  มาตรการ  วิธีการ

สารสนเทศ/การสือ่สาร  >>>
 

จัดเก็บขอมูลและสื่อสารทั่วองคกร

ติดตาม/ประเมินผล  >>>
 

ติดตามระหวางการปฏิบัติงาน  
ประเมินตนเอง  ประเมินอิสระ

ค
วาม

ซ
ื่อส

ัต
ย
/จริย

ธ
รรม

  โค
รงส

รางก
ารจัด

องค
ก
ร

การมอบหมายอํานาจหนาที่/ความรับผิดชอบ  นโยบาย/การบริหารบคุลากร

ค
วา
ม
รู 
ค
วา
ม
ส
าม

าร
ถ

 ทั
ก
ษ
ะข
อง

บ
คุ
ล
าก

ร

การควบคุมภายใน : สรุปองคประกอบ

โครงการ/งาน  >>>
 

กระบวนการปฏิบัติงาน
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กรม

สํานัก / กอง

สวน / ฝาย

การควบคุมภายใน : ผูรับผิดชอบ

ทุกหนวยงาน/ระดับผูปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติและแจงจดุออน
การควบคุมภายใน

ผูบริหารระดับกลาง
ควบคุมการบริหารโครงการ
จัดใหมีการวาง สอบทาน ประเมิน 
และปรับปรุงการควบคุมภายใน

ผูบริหารระดับสูง
การควบคุมกลยุทธ
กําหนดนโยบายการจัดวาง ประเมิน 
และสงเสริมใหเกิดการควบคุมภายใน

ผูตรวจสอบภายใน            สอบทานและประเมินการควบคุมภายในภาพรวมองคกร

ผูบริหารระดับตน
ควบคุมการปฏิบัติงาน
จัดวาง สอบทาน ประเมิน และ

 ปรับปรุงการควบคุมภายใน
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ปจจัยผลักดัน

1.
 

วัตถุประสงค  ( Purpose ) ชัดเจน

2.
 

ขอตกลงรวมกัน  (
 

Commitment
 

)

3.
 

ความสามารถ  (
 

Capability
 

) ในการบริหารงาน

4.
 

การปฏิบัติการ  (
 

Action
 

)

5.
 

การเรียนรู  (
 

Learning
 

)

การควบคุมภายใน : ปจจัยแหงความสําเร็จ
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ปจจัยเกื้อหนุน

1.
 

ผูบริหารใหความสําคญั

2.
 

การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงอยาง
 สม่ําเสมอ

3.
 

การจัดการทรัพยากรบุคคลเปนระบบ/เหมาสะม

4.
 

มีความรับผิดชอบและจิตสํานึกของบุคลากรทุกระดับ

การควบคุมภายใน : ปจจัยแหงความสําเร็จ
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บุคลากร

การทุจริต

ตนทุนสูง

เหตุการณที่ไมสามารถควบคุมได

การสื่อสาร

การตัดสินใจของผูบริหาร

ขอจํากัดของขอจํากัดของ

ระบบการควบคุมภายในระบบการควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน : ขอจํากดั
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ความหมาย:-

การพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของระบบการควบคุม
 ภายในที่มอียูในหนวยงาน

 

ความหมาย:-

การพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของระบบการควบคุม
 ภายในที่มอียูในหนวยงาน

วัตถุประสงค:-

สามารถปองกันหรือลดความเสี่ยง

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค

ปรับปรุง/แกไขเหมาะสมและทันเวลา

วัตถุประสงค:-

สามารถปองกันหรือลดความเสี่ยง

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค

ปรับปรุง/แกไขเหมาะสมและทันเวลา

การประเมินผลการควบคุม : ความหมายและวัตถุประสงค
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วัตถุประสงคของการควบคุมภายในและระดับความเสี่ยง 

ที่ผูบริหารยอมรับไดตองมีความชัดเจน

ระดับความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ    

แตละหนวยงานยอมมีความแตกตางกัน

กระบวนการประเมินผลการควบคุมภายในควรเปนระบบ 

มีขั้นตอนหรือวิธีการที่ชัดเจน

ผลการประเมินการควบคุมภายในเปนการแสดงถงึ

สภาพการควบคุมภายในของหนวยงาน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  

ที่ทําการประเมินผลเทานั้น

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในและระดับความเสี่ยง 

ที่ผูบริหารยอมรับไดตองมีความชัดเจน

ระดับความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ    

แตละหนวยงานยอมมีความแตกตางกัน

กระบวนการประเมินผลการควบคุมภายในควรเปนระบบ 

มีขั้นตอนหรือวิธีการที่ชัดเจน

ผลการประเมินการควบคุมภายในเปนการแสดงถงึ

สภาพการควบคุมภายในของหนวยงาน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  

ที่ทําการประเมินผลเทานั้น

การประเมินผลการควบคุม : หลักการพื้นฐาน
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การประเมินผลการควบคุม : รูปแบบ

การประเมินผลการควบคุมดวยตนเองการประเมินผลการควบคุมดวยตนเอง        

( Control  Self  Assessment )( Control  Self  Assessment )

การประเมินผลในลักษณะความรวมมือกันระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงานที่มีสวนเกี่ยวของ

 โดยตรงกับการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว 

การประเมินผลภาคราชการ

การประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (คตง.)
การประเมินผลการควบคุมภายในของกระทรวง/จังหวัด (คตป.)

การประเมินผลการควบคุมอยางเปนอสิระการประเมินผลการควบคุมอยางเปนอสิระ

( Independent  Assessment )( Independent  Assessment )

การประเมินผลโดยผูที่ไมมีที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการกําหนดมาตรการหรือออกแบบ

 ระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน  เชน ผูตรวจสอบภายใน  หนวยงานประเมินผล           

ผูตรวจสอบ/ประเมินภายนอก เปนตน

การประเมินผลภาคราชการ

การประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (กรม กระทรวง จังหวัด)
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การใชแบบสอบถาม  (Questionnaires)

การสัมภาษณ  (Interview)

การสังเกตการณ  (Observation)

การประชุมเชิงปฏบิัติการ  (Workshop)

การจัดทําแผนภาพ  (Flowchart)

การระดมความคิดหรือระดมสมอง (Brainstorming)

การประเมินผลการควบคุม : เทคนิค
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รายงานการประเมินผล

 การควบคุมภายใน

* กําหนดผูรับผิดชอบ
* กําหนดขอบเขต/วัตถุประสงค

- เรื่อง/วัตถุประสงค
- ทรัพยากร
- เทคนิค
- ระยะเวลา

* จัดทําแผนการประเมินผล

เสนอรายงานตอ

 ผูที่เกี่ยวของ

1.การวางแผน

* จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/มอบหมายงาน
* จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผล
* วิเคราะห/ประเมินผล

- ลดความเสี่ยง
- งานบรรลุวัตถุประสงค
- เพียงพอ เหมาะสม

2.การประเมินผล

* สรุปผลจากขอมูลการวิเคราะห
* จัดทํารายงาน (ปย.

 
ปอ.)

3.การสรุปผล        
และรายงาน

การประเมินผลการควบคุม : วิธีการ
การประเมินผลการควบคุมดวยตนเอง
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วิธีการ สวนราชการ

1. การวางแผน * กําหนดผูรับผิดชอบ (คณะทํางานหนาที่อาวุโส  สวนงานยอย  ผูตรวจสอบภายใน)

* กําหนดขอบเขต/วัตถุประสงค

- เรื่อง/วัตถุประสงค ควรประเมินทุกกิจกรรม/กิจกรรมหลักภายใตวัตถุประสงคที่กําหนด

- ทรัพยากร ไดแก บคุลากร  งบประมาณ

- เทคนิค เชน แบบสอบถาม สังเกตการณ ประชุมเชิงปฏิบัติการ สอบถาม เปนตน

- ระยะเวลาประเมินผล  สตง. กําหนด 90 วันนับจากสิ้นปงบประมาณ

* จัดทําแผนการประเมินผลตามขอบเขต/วัตถุประสงคที่กําหนด

2. การประเมินผล * จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของผูรบัผิดชอบ และมอบหมายงานในเรื่องที่จะประเมินผล     

ใหกับผูรับผิดชอบ

* จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลตามขั้นตอนที่ 1

* วิเคราะหและประเมนิผลจากเอกสารและการปฏิบัติงานจริง  เชน โครงสรางองคกร          
คําสั่งมอบหมายงาน  คูมือฯ  โครงการฝกอบรม  แบบประเมินผลการควบคุม  เปนตน 

โดยพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของงาน ความเพียงพอ ลดความเสี่ยง

3. การสรุปผลและ

 รายงาน

สรุปผลการวิเคราะหที่ไดตามขั้นตอนที่ 2 และจัดทํารายงานไดแก

* ปย.1 ปย.2

 
.

* ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3

การประเมินผลการควบคุม : วิธีการ
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การประเมินผลการควบคุม : วิธีการ
วิธีการ กระทรวง  จังหวัด

1. การวางแผน * กําหนดผูรับผิดชอบ (ผูที่ทําภาพรวม  ผูตรวจสอบภายใน)

* กําหนดขอบเขต/วัตถุประสงค

- เรื่อง/วัตถุประสงค ควรประเมินตามภารกิจของกระทรวง/จังหวัดภายใตวัตถุประสงคที่กําหนด

- ทรัพยากร ไดแก บคุลากร  งบประมาณ

- เทคนิค เชน ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ระดมสมอง  เปนตน

- ระยะเวลาประเมินผล  คตป. กําหนดใหสงรายงานระหวางป คือ เม.ย./พ.ค. และรายงานสิ้นป 

คือ ธ.ค./ม.ค.

* จัดทําแผนการประเมินผลตามขอบเขต/วัตถุประสงคที่กําหนด

2. การประเมินผล * จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของผูรบัผิดชอบ และมอบหมายงานในเรื่องที่จะประเมินผลใหกับผูท

 
ี่

เกี่ยวของ

* จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลตามขั้นตอนที่ 1

* วิเคราะหและประเมนิผลจากเอกสารในเรื่อง ความครบถวน ถูกตอง สมบูรณ นาเชื่อถือ 

สมเหตุสมผล ความสอดคลอง และความสัมพันธกันของขอมูล   และสอบทานการปฏิบตัิงานจริง

 ใน         บางเรื่องที่มีความสําคัญ  โดยพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของงาน 

ความเพียงพอ ลดความเสี่ยง

3. การสรุปผลและ

 รายงาน

สรุปผลการวิเคราะหที่ไดตามขั้นตอนที่ 2 และจัดทํารายงานไดแก

* รายงานระหวางป  ไดแก  รายงานการติดตามการควบคุมภายใน  ปส.

* รายงานสิ้นป  ไดแก  ปอ.1

 
ปอ.2

 
ปอ.3

 
ปส.
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เนื้อหาสาระ

ครบถวนตาม

ระเบียบ ??

การสอบทาน

รางรายงานฯ

สอดคลอง

กับขอเท็จจริง ??

การสอบทานการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

รายงานของ

ผูตรวจสอบภายใน (ปส.)

การประเมินผลการควบคุม : วิธีการ

การประเมินผลการควบคุมอยางเปนอิสระ
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย

การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พพ..ศศ..
 

25442544
 

ขอขอ  66

กําหนดกําหนดใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.)

 ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน         

อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปงบประมาณหรือปปฏิทนิ 

แลวแตกรณี  โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1)

 
ทําความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจที่ใชอยูมีมาตรฐานตาม

ระเบียบฯ

(2)

 
รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

ในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด  รวมทั้งขอมูลสรุปผลการประเมิน 

แตละองคประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบดวย 5 องคประกอบ

(3)

 
จุดออนของระบบการควบคุมภายในพรอมขอเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบ

การควบคุมภายใน

การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน
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ผูรับผิดชอบ ตามมาตรฐานฯ ขอ 6

ผูบริหารสูงสุด

พิจารณาผลการประเมินระดับหนวยรับตรวจ

เจาหนาที่ระดับอาวุโส/

คณะทํางาน

ผูบริหารระดับสวนงานยอย

และผูปฏิบัติงานในสวนงานยอย

ผูตรวจสอบภายใน

* อํานวยการและประสานงาน

* จัดทําแผนการประเมินผล

 องคกร

* ติดตามการประเมินผล

* สรุปภาพรวมการประเมินผล

* จัดทํารายงานระดบัหนวยรับ

 ตรวจ

* ประเมินการควบคุมดวยตนเอง

* ติดตามผล

* สรุปผลการประเมิน

* จัดทํารายงานระดบัสวนงานยอย

* ประเมินการควบคุมดวยตนเอง

* สอบทานการประเมินผล

* สอบทานรายงาน

* จัดทํารายงานแบบ ปส.

การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน
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รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานฯ ขอ 6

สวนงานยอย  

- ปย. 1

 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของ

การควบคุมภายใน

- ปย. 2

 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรงุ

การควบคุมภายใน

สวนงานยอย  

- ปย. 1

 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของ

การควบคุมภายใน

- ปย. 2

 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรงุ

การควบคุมภายใน

หนวยรับตรวจ (องคกร)
- ปอ.

 
1

 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม

ภายใน

- ปอ.

 
2

 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของ

การควบคุมภายใน

- ปอ.

 
3

 
รายงานแผนการปรับปรงุการควบคุมภายใน

หนวยรับตรวจ (องคกร)
- ปอ.

 
1

 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม

ภายใน

- ปอ.

 
2

 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของ

การควบคุมภายใน

- ปอ.

 
3

 
รายงานแผนการปรับปรงุการควบคุมภายใน

ผูประเมินอิสระ 

ผูตรวจสอบภายใน          - ปส.

 
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน

ผูประเมินอิสระ 

ผูตรวจสอบภายใน          - ปส.

 
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน

การจัดทํารายงานฯ

ขอมูลจาก www.oag.go.th
 

: แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
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รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1)

ผลการประเมินโดยรวม

....................................................................................................................................................................................

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม

1.1......................................................

1.2......................................................

2. การประเมินความเสี่ยง

2.1.....................................................

2.2.....................................................

3. กิจการรมการควบคุม

3.1.....................................................

3.2.....................................................

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

4.1.....................................................

4.2.....................................................

5. การติดตามประเมินผล

5.1......................................................

5.2......................................................

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป

รายงานระดับสวนงานยอย
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กระบวนการปฏิบัติงาน/

 โครงการ/ กิจกรรม/

 ดานของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงคของ

การควบคุม

การควบคุม         

ที่มีอยู 

การประเมินผล

 การควบคุม

ความเสี่ยงที่

ยังมีอยู

การปรับปรุง

 การควบคุม

กําหนดเสร็จ/

 ผูรบัผิดขอบ

หมายเหตุ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)

รายงานระดับสวนงานยอย
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หนังสือรับรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน (ปอ.1)

___(ชื่อหนวยรับตรวจ)

 
 ไดประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับปสิ้นสุดวันที่......

 
เดือน.................... 

พ.ศ.

 
…... ดวยวิธีการที่  (ชื่อหนวยรับตรวจ) กําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา           

การดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและ           

การใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ

 สิ้นเปลือง  หรือการทุจริต   ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน   และดานการปฏิบัติตาม

 กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร

จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของ (ชื่อหนวยรับตรวจ)

 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่           

...... เดือน.....................

 
พ.ศ.

 
....... เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว  มีความเพียงพอและบรรลวุตัถปุระสงค

 


ของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรก

(อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดออนที่มีนัยสําคัญ  ดังนี้

1.............................................................................................................................................................................

2.......................................................................................................................................................................…)

ลายมือชื่อ.......................................................
(ชื่อหัวหนาหนวยรับตรวจ)

ตําแหนง.......................................................
วันที่........เดือน.......................พ.ศ..............

เรียน   (คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน / ผูกาํกับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล   

ภาคราชการ)

รายงานระดับหนวยรับตรวจ
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รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ.2)

ผลการประเมินโดยรวม

....................................................................................................................................................................................

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม

1.1......................................................

1.2......................................................

2. การประเมินความเสี่ยง

2.1.....................................................

2.2.....................................................

3. กิจการรมการควบคุม

3.1.....................................................

3.2.....................................................

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

4.1.....................................................

4.2.....................................................

5. การติดตามประเมินผล

5.1......................................................

5.2......................................................

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป

รายงานระดับหนวยรับตรวจ
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กระบวนการปฏิบัติงาน/

 โครงการ/ กิจกรรม/

 

 

ดานของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงคของ

การควบคุม

ความเสี่ยงที่         

ยังมีอยู

งวด/เวลาท

 
ี่

พบจุดออน

การปรับปรุง

 การควบคุม

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3)

รายงานระดับหนวยรับตรวจ



47

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน

ของผูตรวจสอบภายใน (ปส.)

เรียน

 
(หัวหนาหนวยรับตรวจ / ผูบริหารสูงสดุของหนวยรับตรวจ)

ขาพเจาไดสอบทานการประเมินระบบการควบคมุภายในของ (ชื่อหนวยรับตรวจ) สาํหรับป        

สิ้นสุดวันที่ ..... เดือน..................

 
พ.ศ.

 
.... การสอบทานไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผลและระมัดระวงั           

อยางรอบคอบ ผลการสอบทานพบวาการประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปตามวิธีการที่กําหนด  

ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

(อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตที่มีนัยสําคัญดังนี้ 

.........................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................)

ชื่อผูรายงาน.......................................................

(ชื่อหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน)

 ตําแหนง..............................................................

 วันที่............เดือน...........................พ.ศ..............

รายงานผูตรวจสอบภายใน
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สวนงานยอย

รายงานระดับสวนงานยอย
ปย.1

 
 ปย.2

หนวยรับตรวจ

รายงานระดับหนวยรับตรวจ
ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3

ผูตรวจสอบภายใน

รายงานของผูตรวจสอบภายใน

- ปส.

หัวหนาสวนราชการ

รายงานตามระเบยีบฯ คตง.
ปอ.1

คตง. ผูกํากบัดูแล
คณะกรรมการตรวจสอบ

หรือ ค.ต.ป.

การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน
30 ธันวาคม
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แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  ((คค..ตต..ปป.).)

กําหนดใหผูทีป่ลัดกระทรวง/ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายใหดําเนินการเกี่ยวกับ

 การประมวลผลภาพรวมระบบการควบคุมภายในของกระทรวง/จังหวัด  และ         

เจาหนาที่ตรวจสอบภายในกระทรวง/จังหวัด  จัดทําภาพรวมรายงานการควบคุม

 ภายในของกระทรวง/จังหวัด   โดยใหเสนอตอ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง/

อ.ค.ต.ป.กลุมจังหวัด ซึ่งรูปแบบรายงานและระยะเวลาการสงรายงานมีดงันี้

1. รายงานระหวางป   ใหสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

 ภายในของงวดกอน (ณ วันที่ 31 มี.ค.)

 
โดยกรม/สวนราชการประจําจงัหวัดสงใหกระทรวง/

 จงัหวัด วันที่ 30 เม.ย. 53

 
และกระทรวง/จงัหวัดสงให ค.ต.ป./อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด วันที ่       

13 พ.ค. 53

2. รายงานสิ้นป   ใหสงแบบ ปอ.1

 
แบบ ปอ.2

 
แบบ ปอ.3

 
แบบ ปส. (ภาพรวม)

 
โดยกรม/

 สวนราชการประจําจงัหวัดสงใหกระทรวง/จงัหวัด วันที่ 30 ธ.ค. 53

 
และกระทรวง/จงัหวัด        

สงให ค.ต.ป./อ.ค.ต.ป. กลุมจงัหวัด วันที่ 17 ม.ค. 54

การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน
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 ผูที่ไดรับมอบหมายจากปลดักระทรวง/ผูวาราชการจังหวัด 

กระทรวง ไดแก  บุคลากรที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย

จังหวัด    ไดแก  สํานักงานจังหวัด  (มติ ครม. 26 พ.ค.

 
2552)

 ผูตรวจสอบภายใน  ผูตรวจสอบภายในของกระทรวง/จังหวัด

ผูที่เกี่ยวของตามแนวทาง ค.ต.ป.

การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน
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รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง ค.ต.ป.

รายงานสิ้นป

ปอ.

 
1

 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  (กระทรวง/จังหวัด)

ปอ.

 
2

 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน  (กระทรวง/จังหวัด)

ปอ.

 
3

 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (กระทรวง/จังหวัด)

 ปส.

 
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน

(กระทรวง/จังหวัด)

รายงานสิ้นป

ปอ.

 
1

 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  (กระทรวง/จังหวัด)

ปอ.

 
2

 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน  (กระทรวง/จังหวัด)

ปอ.

 
3

 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (กระทรวง/จังหวัด)

 ปส.

 
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน

(กระทรวง/จังหวัด)

รายงานระหวางป

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน

(กระทรวง/จงัหวัด)

รายงานระหวางป

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน

(กระทรวง/จงัหวัด)

การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน
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แนวคิดการรวมรายงานภาพรวมกระทรวง/จังหวัด

ยุทธศาสตร

ภารกิจของหนวยงาน  

การบริหารจดัการ/ดานของงาน

หนวยงาน 

การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน
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ผูที่ไดรบัมอบหมายจัดทําภาพรวม

รายงานภาพรวมกระทรวง/จังหวัด
รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนการ

 
ปรับปรงุการควบคุมภายในของงวดกอน

ปลัดกระทรวง/ผูวาฯ

รายงานตามที่ ค.ต.ป. กําหนด
รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนการ

 
ปรับปรงุการควบคุมภายในของงวดกอน

สวนราชการ

รายงานระดับองคกร
รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนการ

 
ปรับปรงุการควบคุมภายในของงวดกอน

การจัดทํารายงานฯ ระหวางป

ค.ค.ป.ประจํากระทรวง
อ.ค.ต.ป.กลุมจังหวัด 

การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน
13 พฤษภาคม 2553

30 เมษายน 2553
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ผูที่ไดรบัมอบหมายจัดทําภาพรวม

รายงานภาพรวมกระทรวง/จังหวัด
ปอ.1

 
ปอ.2

 
ปอ.3

ผูตรวจสอบภายใน

รายงานของผูตรวจสอบภายใน

- ปส.

ปลัดกระทรวง/ผูวาฯ

รายงานตามที่ ค.ต.ป. กําหนด
ปอ.1

 
 ปอ.2

 
ปอ.3

 
 ปส.

ค.ค.ป.ประจํากระทรวง
อ.ค.ต.ป.กลุมจังหวัด 

สวนราชการ

รายงานระดับองคกร
ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 ปส.

การจัดทํารายงานฯ สิ้นป

การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน
17 มกราคม 2554

30 ธันวาคม 2553



55

PlanPlan

ประเมิน
ความเสี่ยง

ประเมิน
ความเสี่ยง

ออกแบบ

การควบคุม

ออกแบบ

การควบคุม
ปฏิบัติปฏิบัติ

ประเมิน

การควบคุม

ประเมิน

การควบคุม
ปรับปรุง

การควบคุม

ปรับปรุง

การควบคุม

DoDo CheckCheck ActAct

P D C A

วงจรการควบคุมภายใน



56


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	ประเภทของการควบคุมภายใน
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56

