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ส่วนที่ 1 
มาตรฐานการควบคุมภายใน 
1. ความหมาย  วัตถุประสงค์  แนวคิดและการพัฒนาการควบคุมภายใน 
 1.1 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
กำรควบคุมภำยใน หมำยถึง กระบวนกำรที่ผู้ก ำกับดูแลฝ่ำยบริหำรและบุคลำกรทุกระดับของหน่วย 
รับตรวจ ก ำหนดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรด ำเนินงำนจะบรรลุผลส ำเร็จตำม 
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
  1) การด าเนินงาน (Operation : O) หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำร กำรใช้ทรัพยำกรให้
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมถึงกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด 
ควำมเสียหำยกำรรั่วไหล กำรสิ้นเปลืองหรือกำรทุจริตของหน่วยรับตรวจ 
  2) การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมำยถึง รำยงำนทำงกำรเงินที่จัดท ำข้ึนเพ่ือ
ใช้ภำยในและภำยนอกหน่วยรับตรวจ เป็นไปอย่ำงถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลำ 
  3) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C) ได้แก่
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของหน่วย 
รับตรวจรวมทั้งกำรปฏิบัติตำมนโยบำย และวิธีกำรปฏิบัติงำนที่องค์กรได้ก ำหนดขึ้น 
 1.2 แนวคิดของการควบคุมภายใน 
      จำกควำมหมำยของกำรควบคุมภำยในข้ำงต้นสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับกำรควบคุม 
ภำยใน ดังนี้ 
  1) การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
ตามปกติกำรควบคุมภำยในมิใช่เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่ง และมิใช่ผลสุดท้ำยของกำรกระท ำแต่เป็น
กระบวนกำร(Process) ที่มีกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งก ำหนดไว้ในกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Built in) 
ประจ ำวันตำมปกติของหน่วยรับตรวจ ดังนั้นฝ่ำยบริหำรจึงควรน ำกำรควบคุมภำยในมำใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนกำรบริหำรงำน ซึ่งได้แก่ กำรวำงแผน (Planning) กำรด ำเนินกำร (Executing) และกำรติดตำม
ผล (Monitoring) 
  2) การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ บุคลำกรทุกระดับเป็นผู้มี 
บทบำทส ำคัญในกำรให้ควำมสนับสนุนระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิผล ผู้บริหำร 
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดและจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผลด้วยกำรสร้ำงบรรยำกำศ 
สภำพแวดล้อมกำรควบคุม ก ำหนดทิศทำง กลไกกำรควบคุมและกิจกรรมต่ำง ๆ รวมทั้งกำรติดตำมผลกำร 
ควบคุมภำยใน ส่วนบุคลำกรอื่นของหน่วยรับตรวจมีหน้ำที่รับผิดชอบโดยกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุม 
ภำยในที่ฝ่ำยบริหำรก ำหนดขึ้น 
  3) การควบคุมภายในให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุผล 
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ถึงแม้ว่ำกำรควบคุมภำยในจะออกแบบไว้ให้มีประสิทธิผลเพียงใดก็ตำม 
ก็ไม่สำมำรถให้ควำมมั่นใจว่ำจะท ำให้กำรด ำเนินงำนบรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ได้อย่ำงสมบูรณ์ตำม 
ทีต่ั้งใจไว้ ทั้งนี้เพรำะกำรควบคุมภำยในมีข้อจ ำกัด เช่น โอกำสที่จะเกิดข้อผิดพลำดจำกบุคลำกร เนื่องจำก 
ควำมไม่ระมัดระวัง ไม่เข้ำใจค ำสั่ง หรือกำรใช้ดุลยพินิจผิดพลำด กำรสมรู้ร่วมคิดกัน กำรปฏิบัติผิดกฎหมำย 
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ที่ส ำคัญที่สุด คือ กำรที่ผู้บริหำรหลีกเลี่ยงขั้นตอนของระบบกำรควบคุม 
ภำยในหรือใช้อ ำนำจในทำงที่ผิด นอกจำกนี้กำรวำงระบบกำรควบคุมภำยในจะต้องค ำนึงถึงต้นทุนและ 
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ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันว่ำผลประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรควบคุมภำยในจะคุ้มค่ำกับต้นทุนที่เกิดข้ึน 
2. ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อการควบคุมภายใน 
 “การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารน ามาใช้เพื่อให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผล 
ว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด” 
 ค ำว่ำ “การควบคุมภายใน” หรือ “ระบบการควบคุมภายใน” เป็นสิ่งที่ผู้บริหำรระดับสูงของ 
หน่วยรับตรวจทุกคนควรให้ควำมส ำคัญเพรำะเป็นพันธกรณีท่ีส ำคัญ ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
ส ำเร็จลุล่วงตำมนโยบำยและวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ ดังนั้นกำรออกแบบกำรควบคุมภำยในอย่ำง 
เหมำะสม และกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่ฝ่ำยบริหำรก ำหนด รวมทั้งกำร 
ประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง จะช่วยให้ผู้บริหำรได้รับทรำบจุดอ่อนต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือน ำมำปรับปรุงแก้ไขให้ 
หน่วยรับตรวจสำมำรถปฏิบัติงำนได้ส ำเร็จตำมนโยบำยและวัตถุประสงค์อย่ำงต่อเนื่อง 
 ผู้บริหารระดับสูง ของหน่วยรับตรวจมีหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรงในกำรก ำหนดหรือออกแบบ 
และประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจ รวมถึงกำรก ำหนดหรือออกแบบระบบกำรควบคุม 
ภำยในของส่วนงำนต่ำง ๆ ภำยใต้ควำมรับผิดชอบให้มีประสิทธิผลในระดับท่ีน่ำพอใจอยู่เสมอ โดยผู้บริหำร 
ริเริ่มและด ำเนินกำรสร้ำงบรรยำกำศเพ่ือให้เกิดสภำพแวดล้อมของกำรควบคุม และปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่ำง 
ทีด่ีในเรื่องควำมซื่อสัตย์ ควำมมีคุณธรรมและจริยธรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในผู้บริหำร 
ควรก ำหนดบทบำทของหน่วยตรวจสอบภำยในให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยใน โดยท ำหน้ำที่ 
สอบทำนหรือประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจอย่ำงเป็นอิสระ (Independent Assessment) 
เพ่ือให้ควำมมั่นใจว่ำหน่วยรับตรวจมีกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล มีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอยู่ 
ในระดับท่ียอมรับได้ 
 ผู้บริหารระดับรองลงมาทุกระดับ มีหน้ำที่ก ำหนดหรือออกแบบกำรควบคุมภำยในของ 
ส่วนงำนที่แต่ละคนรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับกำรควบคุมภำยในที่หน่วยรับตรวจก ำหนด และสอบทำนหรือ 
ประเมินประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนภำยใต้ระบบกำรควบคุมภำยในที่น ำมำใช้ กำรประเมินกำรควบคุมด้วย 
ตนเอง (Control Self Assessment) เป็นวิธีกำรหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกำรควบคุมภำยในให้มีควำมรัดกุม กำรปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชำมีควำมเข้ำใจ มองเห็น
ควำมส ำคัญ มีวินัย  และจิตส ำนึกที่ดีก็เป็นสิ่งส ำคัญที่ช่วยให้กำรควบคุมภำยในมีประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่อง  
เช่น ผู้บริหำรฝ่ำยกำรเงินหรือหัวหน้ำกำรเงินรับผิดชอบกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรเงินกำรบัญชี ผู้บริหำรฝ่ำย
พัสดุรับผิดชอบกำรควบคุมภำยในด้ำนพัสดุของส่วนงำนที่รับผิดชอบ เป็นต้น 
 “ผู้บริหารควรตระหนักว่าโครงสร้างการควบคุมภายในที่ดี เป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการควบคุม
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ” 
 กำรจัดให้มีโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล และเพียงพอนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหำร 
ของหน่วยรับตรวจ ผู้บริหำรหรือผู้น ำของหน่วยงำนภำครัฐไม่ว่ำจะเป็นส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจและหน่วย 
งำนของรัฐต่ำง ๆ ต้องด ำเนินกำรเพ่ือควำมมั่นใจได้ว่ำหน่วยงำนของตน มีโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยในที่ 
เหมำะสม ติดตำมผล และปรับปรุงให้ทันกับเหตุกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้กำรควบคุมนั้นมีประสิทธิผล 
อยู่เสมอ ทัศนคติที่ดีต่อกำรควบคุมภำยใน และกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรเป็นสิ่งส ำคัญที่จะท ำให้เกิดกำร 
ควบคุมภำยในที่ดี นอกจำกนี้ผู้บริหำรต้องเป็นผู้ที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและต่อองค์กร และควร 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงเพียงพอในหลักกำรพ้ืนฐำนของกำรควบคุมภำยในและให้ควำมส ำคัญของกำร 
จัดให้มีกำรควบคุมภำยใน กำรน ำกำรควบคุมภำยในไปปฏิบัติและกำรด ำรงรักษำไว้ซึ่งกำรควบคุมภำยใน 
ที่มีประสิทธิผล 
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 ผู้บริหำรควรก ำหนดให้หน่วยตรวจสอบภำยในเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้ำงองค์กร โดยมีหน้ำที่ 
ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงเป็นอิสระ หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน ควรเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ 
ทักษะ และมีคุณสมบัติเหมำะสม หน่วยตรวจสอบภำยในควรมีทรัพยำกรที่เพียงพอและมีบุคลำกรที่มี 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีจะท ำหน้ำที่ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน เพ่ือสนับสนุนข้อมูลสำรสนเทศต่อ
ผู้บริหำรในกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยใน และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
3. การพัฒนาการควบคุมภายใน 
 ระบบกำรควบคุมภำยใน เป็นกลไกที่ส ำคัญและเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรทั้ง 
ภำครัฐและเอกชน เป็นกระบวนกำรที่ช่วยเสริมสร้ำงควำมมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนให้หน่วยงำนบรรลุ 
ผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กำรควบคุมภำยในจึงต้องมีกำรพัฒนำอยู่เสมอ เพรำะนอกจำกจะช่วยให้
หน่วยงำนมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีแล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดีอีกด้วย 
กลไกภำยนอกและกลไกภำยในที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรควบคุมภำยใน ประกอบด้วย 
 3.1 กลไกภายนอก – องค์กรที่ก ากับดูแล 
องค์กรที่ก ำกับดูแลต้องเข้ำมำมีบทบำท โดยกำรก ำหนดกฎเกณฑ์ ข้อบังคับและแนวทำงปฏิบัติเพื่อสนับสนุน
และเสริมสร้ำงให้เกิดกำรจัดกำรด้ำนกำรควบคุมภำยใน ซึ่งในปัจจุบันองค์กรก ำกับดูแลทั้งภำครัฐและเอกชน 
ได้ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง เช่น  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกข้อก ำหนดให้บริษัทที่จดทะเบียน 
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ต้องจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินได้ออกระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุม
ภำยใน พ.ศ. 2544 ก ำหนดให้หน่วยรับตรวจน ำมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนว
ทำงกำรจัดวำงและประเมินผลกำรควบคุมภำยในให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภำพพร้อมรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบส านักนายกรัฐมนตรี ได้ออกระเบียบว่ำด้วยกำร
ตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร พ.ศ.2548 ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรตำม
ระเบียบฯ ได้ก ำหนดให้กำรปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำน 
กำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 เป็นตัวชี้วัดส่วนหนึ่งในกำรติดตำมและประเมินผลส่วนรำชกำร เพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของกำรก ำกับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของส่วนรำชกำร 
 3.2 กลไกภายในหน่วยงาน ได้แก่ 
      1) คณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารระดับสูง 
          คณะกรรมกำรบริหำรและฝ่ำยบริหำรระดับสูง เป็นผู้มีบทบำทส ำคัญในกำรผลักดันให้มีกำร 
พัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในขององค์กรให้มีประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่อง โดยให้ควำมส ำคัญในกำรก ำหนด 
วัตถุประสงค์ แนวทำงกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในและกำรปรับปรุงจุดอ่อนของกำรควบคุม 
ภำยใน รวมทั้งปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีในเรื่องของจริยธรรมและควำมซื่อสัตย์ ไม่ยึดผลประโยชน์ 
ของตนเองเป็นส ำคัญ ไม่ใช้ประโยชน์จำกต ำแหน่งหน้ำที่ของหน่วยงำนเพื่อประโยชน์ของตนเอง รวมทั้ง 
ไม่ใช้โอกำสและช่องโหว่ในกฎ ข้อบังคับ แสวงหำผลประโยชน์ให้กับตนเอง ซึ่งจะท ำให้สำมำรถลดข้อจ ำกัด 
ของกำรควบคุมภำยในลงได้ ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำและน ำพำองค์กรไปสู่กำรด ำเนินกิจกำรอย่ำงยั่งยืน 
 
      2) หัวหน้าส่วนงานย่อยและผู้ปฏิบัติ 
          หัวหน้ำสว่นงำนย่อยเป็นผู้น ำเอำวิธีกำรควบคุมต่ำง ๆ ไปใช้ในกำรควบคุมงำนและก ำกับดูแล
ให้ผู้ปฏิบัติงำนปฏิบัติตำมวิธีกำรที่ฝ่ำยบริหำรก ำหนด นอกจำกนั้นหัวหน้ำส่วนงำนย่อยยังเป็นผู้ที่มีควำมรู้ 
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ควำมเข้ำใจปัญหำอุปสรรค จุดอ่อนกำรควบคุมภำยใน และควำมเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบเป็นอย่ำงดี 
จึงเป็นบุคคลส ำคัญที่จะช่วยให้กำรพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำม หัวหน้ำ
ส่วนงำนย่อยและผู้ปฏิบัติงำนต้องปฏิบัติหน้ำทีด่้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงสม่ ำเสมอ ควบคู่ไปด้วย 
    3) ผู้ตรวจสอบภายใน 
        ผู้ตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องกำรควบคุมภำยใน โดยกำร 
ประเมินผลกำรควบคุมภำยในอย่ำงเป็นระบบและมีแบบแผน เพ่ือช่วยให้องค์กรสำมำรถพัฒนำกระบวนกำร 
กำรควบคมุภำยในให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีบทบำทในกำรกระตุ้นบุคลำกร 
ทุกระดับภำยในหน่วยงำนให้เห็นควำมส ำคัญของกำรควบคุมภำยในและปฏิบัติตำมระบบด้วยควำมเคร่งครัด 
อย่ำงมีวินัย 
    4) วิธีการควบคุมและเครื่องมือที่ใช้ 
        วิธีกำรควบคุมท่ีน ำมำใช้ในปัจจุบันอำจเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมในขณะที่ใช้ เมื่อเหตุกำรณ์
เปลี่ยนแปลงไป วิธีกำรควบคุมท่ีใช้อยู่อำจไม่เหมำะสม ผู้รับผิดชอบในกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
จะต้องคิดน ำวิธีกำรควบคุมใหม่ ๆ มำปรับปรุงใช้ให้เหมำะสม นอกจำกนี้ยังต้องปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้ให้ 
มีควำมทันสมัย สอดคล้องกับวิวัฒนำกำรที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
4. การควบคุม แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 4.1 การควบคุมเชิงนามธรรม (Soft Controls) 
      หมำยถึง กำรควบคุมที่เกิดขึ้นจำกจิตส ำนึก กำรกระท ำ ทักษะ ควำมสำมำรถ ของบุคลำกร 
ทุกระดับที่แสดงออกให้เห็นว่ำเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจ ซึ่งไม่สำมำรถจับต้องได้ ส่งเสริม
ให้กำรปฏิบัติงำนประสบผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ เช่น ควำมซื่อสัตย์ ควำมโปร่งใส  
ควำมมีคุณธรรมและจริยธรรม ควำมขยันขันแข็ง ควำมรับผิดชอบ เป็นต้น 
 4.2 การควบคุมเชิงรูปธรรม (Hard Controls) 
      หมำยถึง กำรควบคุมที่ฝ่ำยบริหำรก ำหนดขึ้นเป็นลำยลักษณ์อักษรเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ 
งำนส ำหรับผู้รับผิดชอบกิจกรรมให้ประสบผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ และเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น ผังโครง 
สร้ำงหน่วยรับตรวจ นโยบำย และคู่มือปฏิบัติงำน เป็นต้น 
      กำรควบคุมภำยในจะมีประสิทธิผลเพียงใดก็ข้ึนอยู่กับกำรควบคุมทั้งสองส่วนประกอบกัน หน่วย 
รับตรวจที่มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผลจะให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรควบคุมเชิงนำมธรรม แต่ก็ 
ไม่ได้ละเลยกำรควบคุมเชิงรูปธรรม 
 
5. มำตรฐานการควบคุมภายใน 
 มำตรฐำนกำรควบคุมภำยในที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด มี 5 องค์ประกอบดังนี้ 
 5.1 สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม (Control Environment) 
 5.2 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
 5.3 กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) 
 5.4 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communications) 
 5.5 กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring) 
 องค์ประกอบทั้ง 5 ประกำร มีควำมเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยมีสภำพแวดล้อมของกำรควบคุมเป็น 
รำกฐำนที่ส ำคัญขององค์ประกอบอ่ืน ๆ องค์ประกอบทั้ง 5 นี้ เป็นสิ่งจ ำเป็นที่มีอยู่ในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 
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ของหน่วยรับตรวจเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ 3 ประกำร คือ 
 - กำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภำพ 
 - รำยงำนทำงกำรเงินน่ำเชื่อถือ 
 - มีกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
 
5.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
 สภาพแวดล้อมของการควบคุม หมำยถงึ ปัจจัยต่ำง ๆ ซึ่งส่งเสริมให้องค์ประกอบกำรควบคุม 
ภำยในอ่ืน ๆ มีประสิทธิผลในหน่วยรับตรวจ หรือท ำให้กำรควบคุมท่ีมีอยู่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น หรือท ำให้ 
บุคลำกรให้ควำมส ำคัญกับกำรควบคุมมำกข้ึน ในกรณีตรงข้ำม สภำพแวดล้อมของกำรควบคุมท่ีไม่มี 
ประสิทธิผลอำจท ำให้องค์ประกอบกำรควบคุมอ่ืน ๆ มีประสิทธิผลลดลง สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม
ภำยในสะท้อนให้เห็นทัศนคติ และกำรรับรู้ถึงควำมส ำคัญของกำรควบคุมภำยในของบุคลำกรระดับต่ำงๆ  
ในหน่วยรับตรวจ 
 สภำพแวดล้อมของกำรควบคุมเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมตระหนัก (Control Consciousness) 
และบรรยำกำศของกำรควบคุมในหน่วยงำน ให้บุคลำกรในหน่วยงำนเกิดจิตส ำนึกท่ีดีในกำรปฏิบัติงำนตำม 
ควำมรับผิดชอบโดยเน้นกำรสร้ำงบรรยำกำศโดยผู้บริหำรระดับสูง (Tone at the top) 
สภำพแวดล้อมของกำรควบคุมที่ดี คือ สภำพแวดล้อมที่ท ำให้บุคลำกรในหน่วยรับตรวจยึดถือและ 
ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดด้ำนจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบและเข้ำใจขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของตนเอง มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเพียงพอ ยอมรับและ 
ปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
 
5.2 การประเมินความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผล 
ท าให้หน่วยรับตรวจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า ไม่สามารถด าเนินงาน 
ให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีตั้งไว้ได้ 
 การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ส าคัญที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการค้นหาและน าเอาวิธีการควบคุมเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยรับตรวจ 
 ตามมาตรฐานฯ ก าหนดให้ผู้บริหารต้องประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงานของ
หน่วยรับตรวจมีความเสี่ยงท่ีส าคัญในเรื่องใดและในขั้นตอนใดของการปฏิบัติงาน มีระดับความส าคัญ 
และโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด การที่หน่วยรับตรวจได้รับรู้ปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญจะเป็นประโยชน์ในการ 
ก าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้เกิดความม่ันใจตามสมควรว่าความ 
เสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นจะอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
 
 
5.3 กิจกรรมการควบคุม 
 กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ที่ 
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ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้นเพื่อให้บุคลากรน าไปปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการสนองตอบ
โดยมีการปฏิบัติตาม ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน และ
การแบ่งแยกหน้าที่  เป็นต้น 
 กิจกรรมการควบคุมมีอยู่ในทุกหน้าที่และทุกระดับของการปฏิบัติงาน เช่น การควบคุมงาน การให้ 
ค าแนะน า การมอบอ านาจ การอนุมัติ การตรวจสอบ การสอบทานผลการปฏิบัติงาน การรักษาความ 
ปลอดภัยการแบ่งแยกหน้าที่ การจดบันทึกกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ดังนั้นในการปฏิบัติงานทุกด้าน ผู้บริหารจะต้องจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย 
 กิจกรรมการควบคุมมีอยู่หลายประเภท การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมมากน้อยเพียงใด ประเภท 
กิจกรรมใดขึ้นอยู่กับลักษณะความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจนั้น ซึ่งแต่ละหน่วยรับตรวจอาจมีความเสี่ยงที่ 
แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องทราบถึงลักษณะความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ และวิธีการ
ประเมินความเสี่ยง เพื่อพิจารณาจัดกิจกรรมการควบคุมที่มีความสัมพันธ์และเหมาะสมกับความเสี่ยง 
นั้น ๆ 
 
5.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
 สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและ 
เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน 
 การด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยผู้บริหาร 
ใช้ในการบริหารจัดการ ส่วนผู้ปฏิบัติงานใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องชี้น าในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
โดยข้อมูลข่าวสารที่ดีจะต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ทันเวลาและมีความน่าเชื่อถือ ผู้บริหาร
ระดับต่าง ๆ จ าเป็นต้องได้รับข้อมูลทุกด้านขององค์กร เพื่อพิจารณาว่าการด าเนินงานเป็นไปตามแผนกล
ยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานประจ าปี และบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพหรือไม่ เช่น ข้อมูลด้านการด าเนินงานซึ่งต้องน ามาใช้จัดท ารายงานการเงินจะรวมถึงข้อมูล
ต่าง ๆ ด้านการจัดซื้อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รายการอื่น ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร สินค้าคงคลังหรือพัสดุคงคลัง 
และลูกหนี้ นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมีข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าองค์กรได้ปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ หรือไม่ ข้อมูลด้านการเงินเป็นที่ต้องการของผู้ใช้ท้ังภายในและ
ภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อใช้ในการตัดสินใจ จึงควรจัดให้มีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและแจกจ่าย
ข้อมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสมและทันเวลาให้ฝ่ายบริหารและบุคลากร ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลข่าวสารนั้น
เพื่อช่วยให้ผู้รับสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วย 
รับตรวจ ซึ่งอาจใช้คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 การสื่อสารที่ดีควรเป็นไปอย่างกว้างขวาง มีการสื่อสารข้อมูลทั้งจากระดับบนลงล่าง จากระดับ
ล่างขึ้นบน และในระดับเดียวกันภายในหน่วยรับตรวจ นอกจากการสื่อสารภายในหน่วยรับตรวจแล้ว  
ควรมีการสื่อสารที่เพียงพอกับบุคคลภายนอกด้วยเพื่อให้สามารถรับข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ 
มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจ 
 
5.5 การติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผล เป็นวิธีการที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารมีความม่ันใจว่าระบบการควบคุมภายใน 
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มีการปฏิบัติตาม ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล โดยการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลเป็นรายครั้ง อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพื่อให้ความมั่นใจว่ำระบบ 
กำรควบคุมภำยในที่ก ำหนดหรือออกแบบไว้เพียงพอ เหมำะสม มีประสิทธิผลหรือต้องปรับปรุงการติดตาม
ประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่า ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด
ไว้มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริง  ข้อบกพร่องท่ีพบได้รับการ
แก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา 
 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้ง มีดังต่อไปนี้ 
 1) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยท่ัวไปการควบคุมภายในจะได้รับการออกแบบ 
เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่ามีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รวมเป็นส่วนเดียวกันและอยู่ในการด าเนินงานดา้น 
ต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยรับตรวจ การติดตามผลครอบคลุมทุกกิจกรรมและต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของ
การปฏิบัติงาน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบความถูกต้องและการเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ และ
กิจกรรมอ่ืนซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ประจ าของบุคลากรในหน่วยรับตรวจ 
 2) การประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การประเมินเป็นครั้งคราวตามงวดเวลาที่ก าหนดหรือตาม
ความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ณ ช่วงเวลาใด 
เวลาหนึ่ง ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การติดตามประเมินผล  
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ส่วนที่ 2 
การจัดวางระบบควบคุมภายใน 
1. การจัดวางระบบควบคุมภายใน 
 กำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน ผู้บริหำรควรเลือกใช้ให้เหมำะสมกับลักษณะ ขนำดของหน่วย 
งำนในควำมรับผิดชอบ อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีการควบคุม 
ภายในอยู่แล้ว การก าหนดหรือออกแบบการควบคุม โดยท่ัวไปจะใช้วิธีปรับปรุงการควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
กำรออกแบบกำรควบคุมเริ่มจำกกำรท ำควำมเข้ำใจกับภำรกิจ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจและระดับ 
กิจกรรม มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน กฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับกำรควบคุม 
ภำยใน หลังจำกนั้นจึงสอบทำนสภำพแวดล้อมกำรควบคุม กำรประเมินควำมเสี่ยง และออกแบบกำรควบคุม 
เพ่ือป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมหรือที่ยอมรับได้ 
 1.1 การก าหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ควรมีขั้นตอน 
ดังนี้ 
  1) ก ำหนดวัตถุประสงค์ ในกำรด ำเนินงำน หน่วยรับตรวจจ ำเป็นต้องก ำหนดวัตถุประสงค์
หรือเป้ำหมำยทั้งในระยะสั้นและระยะยำว สิ่งส ำคัญอย่ำงหนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้บริหำรด ำเนินงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ คือ กำรสร้ำงระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีช่วยท ำให้ผู้บริหำรมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลว่ำจะ
สำมำรถควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้ 
  วัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 

- วัตถุประสงค์ในระดับหน่วยรับตรวจ (Entity - Level Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ 
                          ของกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของหน่วยรับตรวจ 

- วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activity - Level Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ของ
กำรด ำเนินงำนที่เฉพำะเจำะจงลงไปส ำหรับแต่ละกิจกรรมของระดับส่วนงำนย่อย ซ่ึง 

                          วัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับ 
                          หนว่ยรบัตรวจ 
  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจควรมีล ำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  (1) ก ำหนดภำรกิจของหน่วยรับตรวจ 
  (2) ก ำหนดวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยรับตรวจให้สอดคล้องกับภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 
  (3) ก ำหนดกิจกรรมที่ท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยรับตรวจ 
  (4) ก ำหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม 

 วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดขึ้นในแต่ละระดับ ควรมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่ 
ชัดเจนและสำมำรถวัดผลได้ 
 ระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี จะต้องให้ควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ สำมำรถช่วยให้หน่วยรับ 
ตรวจบรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ด้ำนกำรด ำเนินงำน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้นในกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน หน่วยรับตรวจจึงควร 
ระบุไว้ด้วยว่ำวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดเป็นวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำนใด 
  2) ค้นหำควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่มีนัยส ำคัญ ที่อำจท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุ 
ประสงค์ 
  3) พิจำรณำกำรควบคุมที่มีอยู่แล้ว ว่ำสำมำรถที่จะป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงได้ในระดับใด 
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  4) ระบุกิจกรรมกำรควบคุมใหม่เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยง หรือลดควำมเสี่ยงที่เหลือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 
  5) ประมำณกำรต้นทุนที่จะต้องใช้ในกำรจัดให้มีและด ำรงรักษำไว้ซึ่งกิจกรรมกำรควบคุม 
ต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำยต้องไม่สูงกว่ำประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรมีกิจกรรมกำรควบคุม 
  6) จดัท ำแผนในกำรน ำกิจกรรมกำรควบคุมนั้นมำใช้ 
  7) น ำกิจกรรมกำรควบคุมไปปฏิบัติ และติดตำมผล 
 1.2 แนวทางการก าหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน 
 ในกำรก ำหนดหรือออกแบบระบบกำรควบคุมภำยใน หน่วยรับตรวจท ำควำมเข้ำใจโครงสร้ำง 
องค์กร ภำระหน้ำที่และวัตถุประสงค์ของส่วนงำนย่อยต่ำง ๆ ตำมโครงสร้ำงองค์กร แล้วจึงก ำหนดงำนใน 
ควำมรับผิดชอบออกเป็นกิจกรรม 
 ค ำว่ำ “กิจกรรม” ในที่นี้อำจพิจำรณำจำกกระบวนงำนที่ปฏิบัติอยู่ในแต่ละส่วนงำนย่อย ซึ่งจะขอ 
ยกตัวอย่างการควบคุมภายในด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมแผนผังแสดงกระบวนงำน/กิจกรรม เพ่ือเป็น 
แนวทำงกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนทรัพยำกรบุคคลโดยแบ่งเป็น กิจกรรม/งำนต่ำง ๆ ได้แก่ 
กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลัง กำรสรรหำบุคลำกร กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรฝึกอบรมและกำรโยกย้ำย 
  1) วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านทรัพยากรบุคคล 
  เพ่ือให้มั่นใจว่ำ กำรด ำเนินงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลในเรื่องกรอบอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ
บุคลำกรกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรฝึกอบรม และกำรโยกย้ำย มีประสิทธิผล และสอดคล้องกับระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่ก ำหนด 
  2) เหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล เช่น 
       (1) กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังไม่สัมพันธ์กับปริมำณงำน ที่ส่วนงำนย่อยแต่ละส่วนงำน 
รับผิดชอบ 
       (2) ค ำบรรยำยลักษณะงำนและขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ก ำหนดไว้ไม่ชัดเจนท ำให้ 
บุคลำกรเข้ำใจหน้ำที่ของตนเองคลำดเคลื่อนจำกข้อเท็จจริง มีกำรท ำงำนซ ้ำซ้อน 
       (3) อัตรำก ำลังที่ไม่เพียงพออำจท ำให้บุคลำกรที่มีอยู่ท ำงำนหนักเกินไป ซ่ึงส่งผลให้เกิด
ข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน ผลงำนไม่มีคุณภำพ หรือหำกมีบุคลำกรมำกเกินไปอำจท ำให้มีกำรใช้ทรัพยำกร 
ไม่เต็มที่ เกิดกำรว่ำงงำน สูญเสียค่ำใช้จ่ำยที่มำกเกินควำมจ ำเป็น 
       (4) กำรบรรจุแต่งตั้งบุคลำกรมำปฏิบัติงำนที่ไม่ตรงกับควำมรู้ควำมสำมำรถกับต ำแหน่ง
งำนเนื่องจำกไม่มีกำรก ำหนดกระบวนกำรคัดเลือก หรือมีกำรก ำหนดแต่กำรคัดเลือกไม่ได้มำตรฐำน 
       (5) กำรพัฒนำบุคลำกรที่ไม่เพียงพอหรือไม่ตรงกับควำมต้องกำรของบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำน อำจท ำให้กำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
       (6) มีกำรโยกย้ำยบุคลำกรบ่อยเกินไป จนท ำให้กำรปฏิบัติงำนขำดควำมต่อเนื่อง 
เนื่องจำกบุคลำกรที่ย้ำยมำใหม่ต้องใช้เวลำในกำรศึกษำงำนที่ได้รับมอบหมำย 
  3) กิจกรรมในการจัดวางระบบการควบคุมภายในด้านทรัพยากรบุคคล เช่น 
       (1) กรอบอัตราก าลัง 
       - ก ำหนดนโยบำยด้ำนอัตรำก ำลัง และสนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงรวมทั้งมีกำรสื่อสำร 
เพ่ือน ำไปจัดท ำแผนให้สอดคล้องกับอัตรำก ำลังที่มีอยู่จริง โดยบุคลำกรให้กำรยอมรับ 
       - ก ำหนดแผนและงบประมำณอัตรำก ำลัง พร้อมทั้งปรับปรุงให้เหมำะสมกับโครงสร้ำง 
อยู่เสมอ 
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-แผนและงบประมำณอัตรำก ำลัง ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะผู้บริหำร และสอดคล้อง 
กับนโยบำยด้ำนอัตรำก ำลัง 

       (2) การสรรหาบุคลากรและบรรจุแต่งตั้ง 
       - ก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งที่ต้องกำร เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำบรรจุแต่ง 
ตั้งบุคลำกรให้เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและมีกำรสื่อสำรให้บุคลำกรทรำบอย่ำงทั่วถึง 

     - ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรคัดเลือกและกำรบรรจุแต่งตั้งเป็นลำยลักษณ์อักษร 
       - ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดด้ำนบุคลำกร เช่น กฎ กพ. กฎหมำยแรงงำน เป็นต้น 
       - เผยแพร่ข้อมูลอย่ำงทั่วถึง ในกำรรับสมัครหรือสรรหำบุคลำกรเพ่ือด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ 
       - ก ำหนดกระบวนกำรคัดเลือก เพ่ือให้ได้บุคลำกรที่เหมำะสมกับต ำแหน่งงำนมำกที่สุด 
       (3) การฝึกอบรม 
       - ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำ ฝึกอบรมบุคลำกร และสื่อสำรให้บุคลำกรทรำบถึง 
ควำมคำดหวังขององค์กร 
      - วำงแผนกำรพัฒนำและฝึกอบรมประจ ำปี โดยพิจำรณำจำกควำมต้องกำรของบุคลำกร 
ก ำหนดระบบกำรติดตำมประเมินผลบุคลำกรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม และน ำผลกำรประเมินมำใช้ประโยชน์ในกำร
จัดท ำแผนกำรพัฒนำฝึกอบรมต่อไป 
       - จัดให้มีฐำนข้อมูลประวัติกำรฝึกอบรมบุคลำกรทุกคนที่เป็นปัจจุบัน 
       (4) การโยกย้าย 
       - วำงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในกำรโยกย้ำยหมุนเวียนบุคลำกรร่วมกันระหว่ำง
ผู้บริหำรและบุคลำกร 
       - จัดให้มีทะเบียนประวัติบุคลำกรรำยบุคคลหรือฐำนข้อมูลบุคลำกร พร้อมข้อมูลกำร 
ปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ เพ่ือพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงที่เหมำะสม 
       - จัดให้มีแบบฟอร์มแสดงควำมจ ำนงในกำรขอโยกย้ำยและก ำหนดระยะเวลำในกำร 
แสดงควำมจ ำนงขอโยกย้ำย 

 1.3 การก าหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน อำจมำจำก 2 วิธ ี
  1) วิธีทั่วไป ได้แก่ วิธีกำรควบคุมท่ีเหมำะสมส ำหรับงำน/กิจกรรมทั่วไป เช่น กำรบริหำรงำน 
นโยบำย กำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เป็นต้น ซึ่งหน่วยรับตรวจสำมำรถเลือกจำกรำยกำรควบคุมทั่วไป 
เช่น จำกแบบสอบถำมกำรควบคุมภำยใน (ภำคผนวก ข) แล้วดัดแปลงแก้ไขตำมต้องกำร เพ่ือน ำมำปรับเป็น 
กิจกรรมกำรควบคุม 
  2) วิธีเฉพาะ ได้แก่ วิธีกำรควบคุมจำกกำรออกแบบโดยเฉพำะ ส ำหรับงำน/กิจกรรมของ
หน่วยรับตรวจที่แตกต่ำงจำกงำน/กิจกรรมทั่วไป โดยเน้นไปที่รำยละเอียดของหลักกำรและวิธีกำรปฏิบัติใน
เรื่องนั้น ๆ โดยตรง เพ่ือป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงเฉพำะตำมที่ระบุไว้ในขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงหรือ
พิจำรณำจำกควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญมำก ำหนดเป็นกิจกรรมกำรควบคุม 
  กำรก ำหนดหรือออกแบบระบบกำรควบคุมภำยในทั้งวิธีทั่วไปและวิธีออกแบบสอบถำม 
จะต้องเขำ้ใจกระบวนงำนของกิจกรรมนั้นเป็นอย่ำงดี วิธีกำรอย่ำงง่ำยคือ จัดท ำแผนผังกระบวนงำน แล้ว
พิจำรณำว่ำกำรควบคุมภำยในที่ดีที่สำมำรถป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนตำมแผนผังกระบวนงำน 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ มีอะไรบ้ำงแล้วน ำมำจัดท ำแบบสอบถำม 
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2. หน่วยรับตรวจที่ต้องจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
 หน่วยรับตรวจที่เกิดขึ้นก่อนและหลังระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ 
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งมีผลใช้บังคับ วันที่ 27 ตุลาคม 2544 แต่ยัง 
ไม่ได้จัดวางระบบการควบคุมภายใน ด าเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในและจัดท าหนังสือ 
รับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน เรียนคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยส่งให้ส านัก 
งานการตรวจเงินแผ่นดิน/ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิภูมิภาค ตามแบบรายงานในหน้า 28 
3.การน าระบบควบคุมภายในที่ก าหนดไปสู่การปฏิบัติ 
 เมื่อได้ออกแบบระบบกำรควบคุมภำยในแล้ว ควรสื่อสำรให้ฝ่ำยบริหำรและบุคลำกรที่เก่ียวข้อง 
ทรำบทั่วกันเพ่ือน ำไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยปกติหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำนจะมี 
หนังสือแจ้งเวียนให้บุคลำกรทรำบถึงระบบกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนดขึ้นใหม่ หรือที่ปรับปรุงครั้งล่ำสุด 

4. หนังสือรับรองการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
 ให้หน่วยรับตรวจจัดท ำหนังสือรับรองกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในตำมตัวอย่ำงรำยงำน 
ด้ำนล่ำงนี้ 
 

ชื่อหน่วยรับตรวจ.................... 
หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

 
เรียน คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

 (ชื่อหน่วยรับตรวจ) ขอรับรองว่ำ ได้จัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน และน ำมำ 
ใช้ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจอย่ำงสมเหตุสมผล 
ว่ำ กำรด ำเนินงำนของ (ชื่อหน่วยรับตรวจ) จะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน 
ด้ำนประสิทธิผลและประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนและกำรใช้ทรัพยำกร ซึ่งรวมถึงกำรรักษำทรัพย์สิน 
กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล กำรสิ้นเปลืองหรือกำรทุจริต ด้ำนควำม 
เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะ 
รัฐมนตรี และนโยบำยซึ่งรวมถึงกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบของฝ่ำยบริหำร 

 ทั้งนี้ (ชื่อหน่วยรับตรวจ) จะก ำหนดให้มีกำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยในที่น ำ 
มำใช้ในปัจจุบัน เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิผลและเพียงพอ ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่น 
ดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 ต่อไป 
 
 
                                                     ลายมือชื่อ ......................................................... 
                                                                (                                               ) 
                                                     ต าแหน่ง ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยรับตรวจ 
                                                     วันที่ ................ เดือน .................พ.ศ. .............. 
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ส่วนที่ 3 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน3 
1. ความจ าเป็นในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ระบบกำรควบคุมภำยในถึงแม้จะก ำหนดไว้อย่ำงดีเพียงใด เมื่อระยะเวลำผ่ำนไป ควำมมีประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผลของมำตรกำรควบคุมด้ำนต่ำง ๆ ที่ก ำหนดไว้อำจเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจำกสภำพแวดล้อม 
ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยรับตรวจเปลี่ยนแปลงไป เช่น มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรระดับสูง เปลี่ยนแปลง 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น กำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในจะท ำให้เกิดควำมม่ันใจว่ำ 
ระบบกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ยังคงสำมำรถป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงตำมสถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรอืจ ำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอตำมสถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
2.การด าเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 กำรติดตำมประเมินผล ตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในนี้ท ำได้ 2 ลักษณะ คือ 
กำรติดตำมผลกำรควบคุมในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนหรือกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง และกำร 
ประเมินผลกำรควบคุมเป็นรำยครั้ง ซึ่งประกอบด้วยกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง และกำรประเมิน 
กำรควบคุมอย่ำงเป็นอิสระ ตำมท่ีกล่ำวไว้ในบทที่ 1 ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
 2.1 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 เป็นกิจกรรมที่รวมอยู่ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนตำมปกติประจ ำวัน 
ของแต่ละส่วนงำนย่อยภำยในหน่วยรับตรวจ ที่ฝ่ำยบริหำรและบุคลำกรทุกระดับต้องมีควำมรับผิดชอบร่วม 
กันในกำรจัดให้มีกิจกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในของส่วนงำนย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ 
 
  ตัวอย่างของกิจกรรมในการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน 
  1) กำรก ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้ฝ่ำยบริหำรสำมำรถติดตำมควำมน่ำเชื่อถือของ
ระบบกำรรำยงำน เช่น 
  - มีกำรสอบทำนรำยงำนเป็นครั้งครำว เพ่ือให้มั่นใจว่ำข้อมูลในรำยงำนถูกต้อง เชื่อถือได้ 
และรำยงำนนั้นให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเก่ียวข้องกัน 
  - มีกำรสอบยันหรือกระทบยอดข้อมูลด้ำนกำรด ำเนินงำนกับข้อมูลที่ได้จำกระบบกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 
  - ก ำหนดให้บุคลำกรระดับปฏิบัติรับผิดชอบต่อควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน โดยให้ 
ลงนำมรับรองควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเมื่อมีข้อผิดพลำดเกิดขึ้น 
  2) กำรก ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบัติงำนเพื่อให้มั่นใจว่ำในกำรปฏิบัติงำนตำมปกติของ
บุคลำกรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในและกำรควบคุมภำยใน เช่น 
  - จัดให้มีกำรส่งส ำเนำรำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน และรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุม 
ภำยในให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องพิจำรณำน ำไปใช้ประโยชน์ 
  - ให้เจ้ำหน้ำที่มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิธีกำรควบคุมและประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน 
  3) กำรติดตำมข้อมูลที่ได้รับจำกภำยนอกว่ำมีส่วนสนับสนุนหรือชี้ให้เห็นถึงปัญหำเกี่ยวกับ
กำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจ เช่น 
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  - ลูกหนี้ช ำระหนี้แล้วแต่ยังมีกำรติดตำมทวงถำมหนี้ เป็นกำรชี้ให้เห็นข้อบกพร่องในกำร
บันทึกรำยกำรเกี่ยวกับลูกหนี้ ซึ่งควรตรวจสอบเพื่อหำสำเหตุ 
  - ติดต่อขอทรำบข้อมูลจำกผู้ขำยและรำยงำนประจ ำเดือนของบัญชีเจ้ำหนี้โดยตรวจสอบ 
สืบสวนข้อร้องเรียนของผู้ขำยหรือผู้เสนอรำคำในกำรไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัสดุ 
  - ใช้ประโยชน์จำกข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบ
ภำยในและผู้ตรวจสอบภำยนอก 
  - ใช้ข้อมูลย้อนกลับ ที่ได้จำกกำรอบรม สัมมนำ กำรประชุมวำงแผน และกำรประชุมอ่ืน ๆ 
เพ่ือประเมินประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน 
  4) กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมปกติของเจ้ำหน้ำที่ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนที่มี
ควำมส ำคัญโดย 
  - ติดตำมว่ำเจ้ำหน้ำที่ลงลำยมือชื่อในเอกสำรกำรควบคุมภำยในที่ส ำคัญตำมที่ก ำหนด 
หรือไม่ เช่น กำรสอบยันควำมถูกต้องของข้อมูลกำรเงินที่มีจ ำนวนเงินสูงว่ำมีกำรลงลำยมือชื่อ  รับรองควำม 
ถูกต้องแล้ว เป็นต้น 
  - สอบทำนกิจกรรมกำรควบคุมที่ส ำคัญกับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำนในกิจกรรมนั้น 
เป็นระยะ ๆ เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนดยังใช้อยู่และยังเหมำะสม 
  - ควรให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในกิจกรรมนั้นๆ เสนอแนะกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง 
กิจกรรมกำรควบคุม 
  5) กำรสอบทำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรตรวจสอบภำยในเป็นระยะ ๆ โดย 
  - ให้ควำมส ำคัญกับคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภำยใน เช่น ต้องมีควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ 
และประสบกำรณ์ในระดับที่เหมำะสม เป็นต้น 
  - ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
  - ผู้ตรวจสอบภำยในต้องเข้ำถึงผู้บริหำรระดับสูงได้ 
  - กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ ขอบเขตกำรตรวจสอบ และควำมรับผิดชอบกำรตรวจสอบ 
ภำยในจะต้องสอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยงำนนั้น ๆ 
 2.2 การประเมินผลเป็นรายครั้ง 
 ในขณะที่กิจกรรมกำรติดตำมผลในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของกำรควบคุม 
ภำยใน กำรประเมินผลเป็นรำยครั้งจะให้ประโยชน์โดยกำรเน้นไปที่ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในโดยตรง 
ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง 
  1) ขอบเขตและความถี่ของการประเมิน 
  ขอบเขตกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกำรประเมินว่ำจะเน้น
กำรประเมินไปที่วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำนใด เช่น ด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรรำยงำนทำง 
กำรเงิน หรือด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ เป็นต้น กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในจะต้องให้ควำม 
สนใจกับแต่ละองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในที่สัมพันธ์กับกิจกรรมที่ส ำคัญ ๆ ด้วย ส่วนควำมถี่ของ 
กำรประเมินจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำร ซึ่งข้ึนกับควำมเสี่ยงและกำรควบคุมเพ่ือลดควำมเสี่ยง โดยแต่ละ 
หน่วยรับตรวจจะมีควำมถ่ีที่แตกต่ำงกันไป 
  หัวหน้ำหน่วยงำนจัดให้มีกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน โดยผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนใน 
แต่ละส่วนงำนย่อยประเมินงำนของตนเอง โดยพิจำรณำถึงควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมในกิจกรรมที่ 
ตนรับผิดชอบ รวมทั้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยในซึ่งถือเป็นหน่วยงำนย่อยหนึ่ง ควรประเมินผลกำร 
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ควบคุมภำยในโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมปกติ หรือประเมินกำรควบคุมภำยใน 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บริหำร ผู้บริหำรอำจใช้ทั้งกำรประเมินภำยในหน่วยรับตรวจและกำรประเมิน 
ภำยนอกหน่วยรับตรวจโดยใช้บริกำรประเมินกำรควบคุมจำกผู้ตรวจสอบภำยนอก 
  2) วิธีการประเมิน 
  กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในเป็นสิ่งที่ต้องกระท ำอย่ำงเป็นขั้นตอน ถึงแมว้ิธีประเมิน 
และเทคนิคกำรประเมินอำจแตกต่ำงกันไปแต่ละหน่วยรับตรวจ แต่ก็ต้องเป็นไปตำมรูปแบบของกำรประเมิน 
โดยผู้ประเมินจะต้องท ำควำมเข้ำใจ ภำรกิจหลัก วัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งพิจำรณำถึงกำร 
ปฏิบัติจริง เปรียบเทียบกับรูปแบบกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนดหรือออกแบบไว้และพิจำรณำจุดอ่อนที่ 
ต้องปรับปรุงแก้ไข วิธีกำรปรับปรุงกำรควบคุมที่เหมำะสม ซึ่งจะช่วยให้มีควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผล 
ว่ำบรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด 
  เครื่องมือกำรประเมินผลมีหลำยอย่ำง เช่น ตำรำงกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ (Checklists) 
แบบสอบถำมกำรควบคุมภำยใน (Internal Control Questionnaires) ผังแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
(Flowcharts) เทคนิคกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment) ทั้งนี ้ผู้ประเมิน
จะต้องใช้วิธีกำรประเมินและเครื่องมือกำรประเมินที่เหมำะสมที่สุดกับหน่วยรับตรวจ 
  3) การทดสอบการควบคุม 
  กำรทดสอบควำมน่ำเชื่อถือของระบบกำรควบคุมภำยในเป็นส่วนส ำคัญของกำรประเมินผล 
กำรทดสอบนี้สำมำรถท ำได้ทั้งกำรประเมินผลแบบต่อเนื่อง และกำรประเมินผลเป็นรำยครั้งเช่น กำรสอบทำน 
รำยกำรต่ำง ๆ กำรทดสอบกำรปฏิบัติงำน กำรสอบถำมบุคคลที่เหมำะสม สังเกตกำรณ์กำรแบ่งแยกหน้ำที่ 
ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับกำรควบคุมและตรวจสอบควำมถูกต้อง เป็นต้น 
  ผลกำรทดสอบเหล่ำนี้จะได้รับกำรสอบทำนโดยฝ่ำยบริหำรเพ่ือประเมินควำมส ำคัญของข้อ 
บกพร่องที่พบและจัดท ำแผนกำรปรับปรุงแก้ไข และติดตำมผลกำรปรับปรุงแก้ไขตำมแผน เพ่ือให้มั่นใจว่ำ 
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
3. การวางแผนและการด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 มำตรฐำนกำรควบคุมภำยในของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ระบุให้หน่วยรับตรวจจะต้องจัด 
ให้มีกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในทั้งในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน และกำรประเมินผลกำรควบคุม 
ภำยในเป็นรำยครั้ง เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรควบคุมภำยในได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่ 
เปลี่ยนไป รวมทั้งกำรควบคุมภำยในด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิผล 
 เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรฐำนดังกล่ำวควรก ำหนดให้ผู้บริหำรระดับต่ำง ๆ รับผิดชอบติดตำมประสิทธิผล 
ของกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้มั่นใจว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในให้ผลตำมที่ก ำหนดไว้ ขอบเขต 
และควำมถี่ของกำรประเมินรำยครั้ง เป็นเรื่องของกำรใช้ดุลยพินิจทำงวิชำชีพ ซึ่งข้ึนกับกำรประเมินควำมเสี่ยง 
ระสิทธิผลของวิธีกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน อย่ำงไรก็ตำม  หน่วย 
รับตรวจจะต้องประเมินกำรควบคุมภำยในและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินอย่ำงน้อยปีละ 
หนึ่งครั้ง ในทำงปฏิบัติกำรประเมินผลเป็นรำยครั้งของทุกกิจกรรมอำจท ำได้ยำก จึงควรจัดให้มีแผนรวม 
ประกอบด้วยกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในทั้งกำรติดตำมผลในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน และ 
กำรประเมินผลเป็นรำยครั้ง เพ่ือให้มั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรควบคุมภำยในมีประสิทธิผลอยู่เสมอ และ 
ในกำรปฏิบัติตำมแผนงำนควรก ำหนดให้มีกำรประเมินผลของกิจกรรมที่ส ำคัญ ๆ เป็นรำยครั้ง  โดยให้
ควำมส ำคัญต่อวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจและวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม 
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 3.1 การประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจ 
 กำรประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจ ควรให้ข้อสรุปโดยรวมต่อฝ่ำยบริหำรว่ำกำรควบคุมภำยใน 
ของหน่วยงำนให้ควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ มีมำตรกำรที่จะท ำให้หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของหน่วยงำนและบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในเช่นกัน กำรควบคุมภำยในควรใช้ผล 
กำรประเมินระดับส่วนงำนย่อยในกำรสรุปเป็นกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยรับตรวจ อย่ำงไรก็ตำมอำจ 
ต้องท ำกำรประเมินเพ่ิมเติมในส่วนของควำมเสี่ยงบำงอย่ำง ซึ่งควบคุมโดยหน่วยกลำงหรือควบคุมโดยระดับ 
หน่วยรับตรวจ เพรำะผู้บริหำรระดับส่วนงำนย่อยอำจไม่ค ำนึงถึงวัตถุประสงค์หลำยวัตถุประสงค์ท่ีจะไป 
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
 3.2 การประเมินผลระดับส่วนงานย่อย 
กำรประเมินผลระดับส่วนงำนย่อยเป็นกำรประเมินผลกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ส่วนงำนย่อยรับผิดชอบ 
ควรท ำบ่อยครั้งตำมที่ก ำหนดเพ่ือให้หัวหน้ำกิจกรรม หัวหน้ำส่วนงำนย่อยหรือผู้รับผิดชอบในระดับ 
กิจกรรมมีควำมมั่นใจพอควรเกี่ยวกับประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกรรมที่ถูกประเมินอย่ำง 
ต่อเนื่อง ในกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับส่วนงำนย่อย (รวมทั้งกำรประเมินผลฯ ระดับหน่วยรับ
ตรวจ)  ผู้บริหำรระดับต่ำง ๆ รับผิดชอบในกำรพิจำรณำประสิทธิผลของห้ำองค์ประกอบของกำรควบคุม
ภำยใน และต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งจะท ำให้ 
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ระดับส่วนงำนย่อย (หรือระดับหน่วยรับตรวจ) นั้น ๆ 
 การประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจและระดับส่วนงานย่อย ผู้บริหารระดับ 
ต่าง ๆ รับผิดชอบในการพิจารณาประสิทธิผลของห้าองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และต้อง 
ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งจะท าให้บรรลุตาม 
วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจและระดับส่วนงานย่อย 
4.ข้อแนะน าในการวางแผนและด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 เพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในซึ่งก ำหนดในเอกสำร 
แนวทำง : กำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในและกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ควรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 4.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 เบื้องต้นก่อนท ำกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ควรมีกำรก ำหนดและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบบุคคล 
ใดบุคคลหนึ่งหรือคณะท ำงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้ชัดเจนและเป็นทำงกำรโดยอำจประกอบด้วย 
  1) เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสหรือคณะท างาน เพ่ือท ำหน้ำที่ 
  - อ ำนวยกำรและประสำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
  - จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประเมินผล ในภำพรวมของหน่วยรับตรวจและขออนุมัติผู้บริหำร 
  - ประสำนงำนส่วนงำนย่อยเพ่ือติดตำมกำรประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีกำรควบคุม 
  - รวบรวมผลกำรประเมินระดับส่วนงำนย่อยและสรุปภำพรวมของหน่วยรับตรวจ 
  - พิจำรณำควำมเสี่ยงที่ส่วนงำนย่อยไม่สำมำรถควบคุมได้หรือควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภำพ 
รวมของหน่วยรับตรวจและเลือกหรือค้นหำวิธีกำรควบคุมที่เหมำะสมเพ่ือน ำเสนอฝ่ำยบริหำรพิจำรณำสั่งกำร 
  - จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินระดับหน่วยรับตรวจเสนอฝ่ำยบริหำร 
 เจ้ำหน้ำที่ระดับอำวุโสหรือคณะท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบกำรติดตำมประเมินผลโดยรวม 
ควรใช้ผลกำรประเมินของผู้บริหำรระดับส่วนงำนย่อยต่ำง ๆ ในกำรสรุปผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน 
ระดับหน่วยรับตรวจ 
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  2) ผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย และผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานย่อยท่ีจะประเมิน 
  ผู้บริหำรระดับส่วนงำนย่อย เช่น หัวหน้ำส ำนัก หัวหน้ำฝ่ำยรับผิดชอบประเมินกำรควบคุม 
ภำยในของส่วนงำนย่อยที่รับผิดชอบร่วมกับผู้ปฏิบัติงำนในส่วนงำนย่อยนั้น ๆ รวมทั้งรับผิดชอบในกำรด ำรงไว้ 
ซึ่งประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน และกำรติดตำมประสิทธิผลกำรควบคุมภำยในในส่วนงำนย่อยที่ตน 
รับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรควบคุมภำยในของส่วนงำนย่อยที่รับผิดชอบ 
มีประสิทธิผลอยู่เสมอ 
  3) ผู้ตรวจสอบภายใน 
  ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วย กำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบภำยใน 
พ.ศ. 2546 ผู้ตรวจสอบภำยในมีบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ ประเมินควำมเพียงพอและ 
ควำมมีประสิทธิผลของมำตรกำรควบคุมภำยในที่ฝ่ำยบริหำรก ำหนดโดยสอบทำนกำรประเมินของฝ่ำยบริหำร 
และรำยงำนผลกำรประเมินด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบ เพ่ือสรุปควำมเห็นและจัดท ำรำยงำนเสนอต่อ 
หัวหน้ำหน่วยรับตรวจว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจมีควำมเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือ 
ไม่ รวมทั้งต้องประเมินประสิทธิผลกำรควบคุมภำยในกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในตำมวัตถุประสงค์ที่ 
หน่วยรับตรวจก ำหนด 
 4.2 ก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 เมื่อก ำหนดคณะผู้ท ำกำรประเมินผลแล้ว ผู้ประเมินควรก ำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของ 
กำรประเมินให้ชัดเจนว่ำจะประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยในทั้งระบบทั่วทั้งหน่วยรับตรวจหรือจะประเมิน 
ผลเฉพำะบำงส่วนงำนที่มีควำมเสี่ยงสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อหน่วยรับตรวจเป็นอย่ำงมำกและควรก ำหนด 
วัตถุประสงค์ของกำรประเมินว่ำจะประเมินเพ่ือให้ทรำบสิ่งใด เช่น ด้ำนควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือของข้อมูล 
รำยงำน ด้ำนกำรปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น ซึ่งกำรก ำหนดขอบเขตและ
วัตถุประสงค์ของกำรประเมินผลนั้น คณะผู้ประเมินควรร่วมประชุมพิจำรณำแล้วเสนอเจ้ำหน้ำที่ระดับอำวุโส/
คณะท ำงำนเพ่ือน ำเสนอผู้บริหำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนด ำเนินกำรต่อไป ทั้งนี้กำรก ำหนดขอบเขต
วัตถุประสงค์ในกำรประเมินครั้งแรกและครั้งต่อ ๆ ไปขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสม ควำมจ ำเป็น ซ่ึงแต่ละหนว่ย 
รับตรวจมีควำมแตกต่ำงกัน 
 4.3 ศึกษาและท าความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน 
เมื่อได้ก ำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในชัดเจนแล้ว ขั้นต่อไป 
ผู้ประเมินควรศึกษำท ำควำมเข้ำใจโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งวัตถุประสงค์ วิธีกำรและรูปแบบ 
ของระบบกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ตำมท่ีได้ออกแบบไว้ แล้วดูว่ำกำรท ำงำนจริงท ำอย่ำงไร เป็นไปตำมที่ 
ออกแบบไว้หรือไม่ โดยอำจใช้เทคนิคต่ำงๆ เช่น กำรสอบถำม สัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำหนดกำร
ควบคุมภำยใน หรือกำรประชุมปรึกษำกับผู้บริหำรและกำรศึกษำเอกสำรที่มีอยู่ เช่น เอกสำรกำรแบ่ง 
ส่วนงำนภำยในหน่วยรับตรวจ กำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ แผนงำนงบประมำณ คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระเบียบ ข้อบังคับรวมทั้งเอกสำรแนวทำงกำรจัดวำงระบบกำรควบคุม
ภำยในและกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เป็นต้น 

 

 

 



17 
 

 4.4 จัดท าแผนการประเมินผล 
 เป็นขั้นตอนกำรก ำหนดรำยละเอียดต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประเมินผลเป็นไปอย่ำงมีระบบ 
มีข้ันตอน ในรำยละเอียดของแผนอำจก ำหนดรำยละเอียดในเรื่องต่ำงๆ ต่อไปนี้ 
 - เรื่องท่ีจะท ำกำรประเมิน 
 - วัตถุประสงค์ในกำรประเมิน 
 - ขอบเขตกำรประเมิน 
 - ผู้ประเมิน 
 - ระยะเวลำในกำรประเมิน 
 - วิธีกำรประเมิน 
 - อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
 ทั้งนี้เมื่อจัดท ำแผนกำรประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว อำจจัดให้มีกำรประชุมผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือขอ
ควำมเห็นเกี่ยวกับแผนและควรประชุมชี้แจงแผนเพ่ือท ำควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกันอีกครั้งก่อนด ำเนินกำร 
ตำมแผน 
 4.5 ด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนในแต่ละส่วนงำนย่อยที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ประเมินงำนในควำม 
รับผิดชอบด ำเนินกำรโดยประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment) หรือที่เรียกสั้นๆ 
ว่ำ CSA เป็นกระบวนกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมภำยในให้แก่ทุกคนที่เป็นเจ้ำของงำนนั้น 
วิธีกำรก็คือ น ำกระบวนกำรปฏิบัติงำนกับวัตถุประสงค์ของงำนนั้นมำเชื่อมโยงกัน แล้วท ำกำรระบุกำรควบคุม 
ภำยในที่มีอยู่ของงำนนั้นและประเมินควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ซึ่งผลที่ได้จำก CSA คือ 
  - ท ำให้ผู้ปฏิบัติเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ถึงกระบวนกำรท ำงำนและวัตถุประสงค์ของงำนนั้นๆ 
  - เข้ำใจถึงควำมเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของงำน 
  - สำมำรถก ำหนดกำรควบคุมภำยในที่จ ำเป็น เพ่ือลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  - สำมำรถก ำหนดแผนปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงกำรควบคุมภำยในให้เหมำะสม 
 กำรท ำ CSA จึงเป็นกำรประเมินผลกำรควบคุมโดยผู้บริหำรและพนักงำนที่รับผิดชอบโดยตรง 
ในงำนนั้น ซึ่งท ำให้ผู้รับผิดชอบในงำนได้พิจำรณำกำรปฏิบัติงำนของตนเองอย่ำงแท้จริง และยอมรับที่จะท ำ 
กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในให้เหมำะสม มิฉะนั้น ผลกระทบของกำรท ำงำน เช่น กำรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของงำนก็จะเกิดกับผู้ปฏิบัติงำนโดยตรง  
 4.6 สรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารการประเมิน 
 ระดับส่วนงานย่อย 
 ผู้ประเมินควรสรุปผลกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง และน ำข้อมูลสรุปผลมำจัดท ำรำยงำน 
ของส่วนงำนย่อย โดยด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้ 
  1) จำกข้อมูลทั้งหมดที่ได้จำกผลกำรประเมินจุดอ่อนหรือควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญ ให้วิเครำะห์ 
ควำมมีอยู่ ควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน ระบุและเสนอมำตรกำรปรับปรุงแก้ไขตำม 
ควำมเหมำะสมและจ ำเป็น ผลกำรประเมินให้บันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษรและสอบทำนโดยผู้บริหำรและ 
เก็บไว้ในแฟ้มของหน่วยรับตรวจ 
  2) กำรวิเครำะห์ควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน จะตอ้งพิจำรณำว่ำ 
  - โครงสร้ำงและรูปแบบกำรควบคุมท่ีก ำหนดขึ้นเพียงพอ และครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ 
ส ำคัญ รวมทั้งมีองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในทั้งห้ำองค์ประกอบหรือไม่ และอยู่ในเกณฑ์พอใจหรือไม่ 
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  - กำรควบคุมภำยในที่ก ำหนดมีกำรปฏิบัติงำนจริงหรือไม่ และสำมำรถลดควำมเสี่ยงตำม 
ที่ระบุหรือไม่ กรณีมิได้ปฏิบัติงำนจริงในทำงปฏิบัติมีกำรใช้วิธีกำรอ่ืนทดแทนกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด
หรือไม่ 
  - ถ้ำมีกำรปฏิบัติงำนจริงตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ ระบบกำรควบคุมภำยในได้ 
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้และได้รับผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์หรือไม่ 
  3) ผลจำกกำรวิเครำะห์ให้สรุปควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกำรควบคุม โดยพิจำรณำ
ว่ำ 
  - ถ้ำระบบกำรควบคุมที่มีอยู่และใช้จริง ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดโดยได้สร้ำงควำมมั่นใจ 
อย่ำงสมเหตุสมผลในควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ถือว่ำระบบ 
กำรควบคุมภำยในมีประสิทธิผล 
  4) ผู้ประเมินควรเสนอวิธีกำรแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่พบ รวมทั้งกำรปรับปรุงแก้ไขที่
ต้องด ำเนินกำรต่อไป อย่ำงไรก็ตำม ในกำรเสนอกำรปรับปรุงแก้ไขนั้น ควรผ่ำนกำรพิจำรณำอย่ำงระมัดระวัง 
รอบคอบว่ำกำรปรับปรุงนั้นมีควำมเหมำะสม สำมำรถปฏิบัติได้และประโยชน์ที่ได้รับเกิดควำมคุ้มค่ำ 
เมื่อเทียบกับต้นทุนที่ต้องเสียไปจำกกำรด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุง 
  5) ผลกำรประเมินระดับส่วนงำนย่อยนอกจำกบันทึกไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรแล้วให้บันทึกใน
แบบรำยงำนและส่งให้ผู้รับผิดชอบหรือคณะท ำงำนที่หน่วยรับตรวจแต่งตั้งข้ึน รวบรวมรำยงำนเพ่ือประมวล
เป็นรำยงำนระดับหน่วยรับตรวจ พร้อมจัดเก็บรำยงำนไว้ที่หน่วยรับตรวจ รำยงำนของส่วนงำนย่อย
ประกอบด้วย 
  (1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปย.1 
  (2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปย.2 
 
ระดับหน่วยรับตรวจ 
 ผลกำรประเมินระดับหน่วยรับตรวจ เป็นกำรน ำเอำผลสรุปจำกกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ระดับส่วนงำนย่อย และผลกำรประเมินจำกผู้ตรวจสอบภำยในซึ่งเป็นกำรรำยงำนในฐำนะผู้ประเมิน 
อิสระเพ่ือน ำเสนอหัวหน้ำหน่วยรับตรวจวิเครำะห์ เปรียบเทียบผลสรุปกำรประเมินของเจ้ำหน้ำที่อำวุโส/ 
คณะท ำงำนกับผู้ตรวจสอบภำยในเพื่อพิจำรณำสั่งกำรต่อไป 
  1) การรายงานโดยฝ่ายบริหาร 
  กำรประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจ จะต้องให้ข้อมูลเบื้องต้นกับหัวหน้ำหน่วยรับตรวจ 
ในกำรสรุปควำมเห็นว่ำกำรควบคุมภำยในได้รับกำรออกแบบเพื่อป้องกันหรือตรวจพบควำมเสี่ยงที่ 
อำจเกิดขึ้นหรือไม่ และท ำงำนได้ผลตำมที่ออกแบบไว้หรือไม่ เพ่ือน ำมำจัดท ำเป็นรำยงำนโดยผู้บริหำรระดับ 
สูงสุดของหน่วยรับตรวจ ดังนี้ 
       (1) หนังสือรับรองเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
       หัวหน้ำหนว่ยรับตรวจต้องจัดท ำหนังสือเพ่ือให้ควำมเห็นเกี่ยวกับระบบกำรควบคุม
ภำยในที่ใช้อยู่ ว่ำมีประสิทธิผล ประสิทธิภำพและมีควำมเพียงพอที่จะสนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด ซึ่งถือเป็นหนังสือรำยงำนภำยนอก โดยพิจำรณำจำกสรุปผลกำรประเมินกำร
ควบคุมระดับหน่วยรับตรวจ 
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       (2) ข้อพิจารณาเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 
       เจ้ำหน้ำที่ระดับอำวุโส/คณะท ำงำนต้องพิจำรณำว่ำมีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่มี
นัยส ำคัญในรำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน รำยงำนกำรประเมินผลและกำร
ปรับปรุงกำรควบคุมภำยในที่ได้รับจำกผู้บริหำรระดับส่วนงำนย่อยต่ำงๆ หรือไม่ 
       (3) การด าเนินการกรณไีด้รับรายงานจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 
       - เรื่องท่ีควรรายงานภายในหน่วยรับตรวจ ถ้ำข้อตรวจพบที่ได้รับรำยงำนจำก 
ผู้บริหำรระดับส่วนงำนย่อยต่ำง ๆ เป็นเรื่องที่ผู้บริหำรระดับสูงให้ควำมสนใจ และได้ใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นว่ำ 
ควรสื่อสำรให้ทรำบภำยในหน่วยรับตรวจเท่ำนั้น เนื่องจำกเรื่องเหล่ำนี้จะน ำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขของ 
ฝ่ำยบริหำรเพื่อให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึ้น ให้สั่งกำรตำมควรแก่กรณี 
ให้ถือเป็นเรื่องรำยงำนภำยใน รำยงำนเหล่ำนี้ควรเสนอผ่ำนเจ้ำหน้ำที่อำวุโส/คณะท ำงำนที่รับผิดชอบกำร 
ประเมินผลฯ ในภำพรวมทรำบด้วย 
       - เรื่องเกี่ยวกับจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญ เป็นเรื่องที่ร้ำยแรงกว่ำเรื่อง 
ที่ควรรำยงำนภำยในดังกล่ำวข้ำงต้น ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ไม่สำมำรถลด 
ควำมเสี่ยงจำกข้อผิดพลำด หรือควำมเสียหำยในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งฝ่ำยบริหำรไม่สำมำรถตรวจพบ 
ข้อผิดพลำด ควำมผิดปกติ หรือควำมเสียหำยได้ทันกับสถำนกำรณ์ เรื่องเหล่ำนี้จะรำยงำนในหนังสือ 
รับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในและจัดท ำแผนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
เมื่อประเมินควำมร้ำยแรงของข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของกำรควบคุมภำยใน ควรประเมิน 
ถึงลักษณะและโอกำสที่จะเกิดผลเสียหำยอันเนื่องจำกข้อบกพร่องเหล่ำนั้นด้วย นอกจำกนี้โอกำสที่จะเกิด 
กำรทุจริตจะเป็นปัจจัยส ำหรับพิจำรณำว่ำเป็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคัญ 
  2) การรายงานโดยผู้ตรวจสอบภายใน 
  ผู้ตรวจสอบภำยในรับผิดชอบในกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ในฐำนะ 
ผู้ประเมินกำรควบคุมอย่ำงเป็นอิสระ เพ่ือให้ควำมมั่นใจว่ำกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของฝ่ำยบริหำร 
ได้ด ำเนินไปอย่ำงเที่ยงธรรม จำกผลกำรสอบทำนนี้ ผู้ตรวจสอบภำยในต้องรำยงำนต่อหัวหน้ำหน่วยรับตรวจ 
ว่ำกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่ำงรอบคอบ (ตามแบบ ปส.) 
  3) การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ 
5. ข้อแนะน าส าหรับเจ้าหน้าที่อาวุโส/คณะท างานที่รับผิดชอบการประเมินโดยรวม 
 กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยรับตรวจควรประกอบด้วยกำรติดตำมประเมินผลระดับ 
ส่วนงำนย่อยและกำรประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจโดยรวม 
 5.1 การติดตามประเมินผลระดับส่วนงานย่อย 
 ลักษณะขอบเขตและควำมถ่ีในกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับส่วนงำนย่อย ซ่ึง 
รวมทั้งวิธีกำรติดตำมกำรควบคุมระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน และกำรประเมินผลกำรควบคุมเป็นรำยครั้ง 
จะแตกต่ำงกันไปแต่ละกิจกรรมของส่วนงำนย่อย เจ้ำหน้ำที่ระดับอำวุโส/คณะท ำงำนควรให้ควำมส ำคัญกำร 
ประเมินประสิทธิผลของห้ำองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (สภำพแวดล้อมกำรควบคุม กำรประเมิน 
ควำมเสี่ยง กิจกรรมกำรควบคุม สำรสนเทศและกำรสื่อสำรและกำรติดตำมประเมินผล) 
 ในส่วนงำนย่อยที่ผู้บริหำรระดับต่ำง ๆ รับผิดชอบ องค์ประกอบเหล่ำนี้เป็นทั้งมำตรฐำนและเกณฑ์ 
กำรวัดประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน ควรใช้ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบมำประมวลเป็นข้อสรุป 
โดยรวมของกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น ๆ และกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน 
เพ่ือสรุปผลกำรประเมินระดับส่วนงำนย่อย ข้อสรุปนี้จะช่วยในกำรระบุปัญหำร่วมของแต่ละกิจกรรม 
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จุดอ่อนของกำรควบคุมภำยในที่มีสำระส ำคัญและข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนอ่ืนๆ ของแต่ละกิจกรรม 
ข้อมูลเหล่ำนี้ยังใช้เพื่อสนับสนุนกำรประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจโดยรวม 
 5.2 การบันทึกการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร 
 เจ้ำหน้ำที่ระดับอำวุโส/คณะท ำงำนจัดให้มีศูนย์จัดเก็บเอกสำรเกี่ยวกับกำรติดตำมประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน โดยจัดเก็บเอกสำรที่เกี่ยวข้องไว้ในแหล่งเดียวกันและควรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
อยู่เสมอ เพ่ือประโยชน์ในกำรเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงกำรควบคุมและวิธีกำรประเมินและประกอบ 
กำรท ำควำมเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในด้วย เอกสำรเหล่ำนี้นอกจำกประกอบด้วยเอกสำร 
รำยงำนกำรประเมินผลระดับส่วนงำนย่อย รำยงำนกำรประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจแล้ว ควร 
ประกอบด้วย 
  - ข้อมูลเกี่ยวกับภำรกิจและวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจโดยรวม 
  - ค ำอธิบำยเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจและกิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยรับตรวจ ควรจัดท ำใน
ระหว่ำงมีกำรก ำหนดกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือประโยชน์ในกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน และควำมสัมพันธ์ 
ของกิจกรรมเหล่ำนี้ต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ 
  - รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของแต่ละกิจกรรมหรือแต่ละส่วนงำนย่อยที่
ผู้บริหำรระดับส่วนงำนย่อยต่ำง ๆ รับผิดชอบ 
  - เอกสำรกำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบในกำรประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจโดยรวม 
6.หน่วยรับตรวจที่มีการประเมินผลการควบคุมภายในของตนเอง 
 ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 
ข้อ 6 ก ำหนดให้หน่วยรับตรวจประเมินผลกำรควบคุมภำยใน โดยหน่วยรับตรวจบำงหน่วย มีกำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยในและมีรูปแบบกำรประเมินของตนเองใช้อยู่ก่อนระเบียบฯ นี้มีผลบังคับ อย่ำงเช่น 
รัฐวิสำหกิจบำงแห่ง ดังนั้น ให้หน่วยรับตรวจดังกล่าว ประเมินผลการควบคุมภายในตามที่ปฏิบัติอยู่ และ
จัดท าหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในเรียนคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยส่ง
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตามก าหนดในระเบียบฯ 
7.หน่วยรับตรวจที่มีหน่วยงานย่อยภายใต้สังกัด 
 หน่วยรับตรวจที่มีหน่วยงำนย่อยภำยใต้สังกัด การประเมินผลการควบคุมภายในและการจัด 
ท ารายงานตามระเบียบข้อ 6 ให้พิจารณาจากโครงสร้างการบริหาร ซึ่งได้กระจายอ านาจการบริหาร 
ให้หน่วยงานย่อยภายใต้สังกัด หากโครงสร้างการบริหารท าให้หน่วยงานย่อยภายใต้สังกัดมีอิสระ 
ทางการบริหาร หน่วยงานย่อยภายใต้สังกัดนั้นจะมีอิสระในการก าหนดหรือออกแบบและประเมินผล 
การควบคุมภายในของตนเอง หน่วยงานย่อยภายใต้สังกัดที่เป็นอิสระถือเสมือนเป็นหน่วยรับตรวจ 
การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้จัดท าทั้งระดับส่วนงานย่อยและระดับ 
หน่วยรับตรวจ เช่น โรงพยำบำล โรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลชุมชน ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
สำธำรณสุข กระทรวงสำธำรณสุข สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นต้น หำกโรงพยำบำลและ 
สถำนศึกษำดังกล่ำว มีอิสระในกำรบริหำรแยกจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขและกระทรวง 
ศึกษำธิกำร โรงพยำบำลและสถำนศึกษำสำมำรถประเมินผลกำรควบคุมภำยใน โดยส่วนงำนย่อยภำยใน 
โรงพยำบำล สถำนศึกษำ ประเมินกำรควบคุมด้วยตนเองและจัดท ำรำยงำนในระดับส่วนงำนย่อย แล้วน ำผล 
กำรประเมินในระดับส่วนงำนย่อยมำประมวลผลเป็นภำพรวมของโรงพยำบำล สถำนศึกษำ เพื่อจัดท าหนังสือ 
รับรองการประเมินผลการควบคุมภายในเรียนคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยส่งส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน/ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคโดยตรง 
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ส่วนที่ 4 
รูปแบบรายงานและตัวอย่างรายงาน 
วัตถุประสงค์ 
 ให้ฝ่ำยบริหำรของหน่วยรับตรวจใช้ประกอบในกำรจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในตำม 
ระเบียบฯ ข้อ 6 เพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ำกับดูแล และคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร (ค.ต.ป.) 
การใช้รูปแบบรายงาน 
1. ระดับหน่วยรับตรวจ มีรำยงำน 3 แบบ คือ 
 1.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 1 
เป็นกำรรับรองกำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้ควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในที่ใช้อยู่มี 
ประสิทธิผล และมีควำมเพียงพอที่จะสนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ ตำมวัตถุประสงค์ หรือไม่ 
เพียงใด 
 1.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปอ.2 
เป็นกำรสรุปผลกำรประเมินแต่ละองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในจำกกำรประเมินกิจกรรมต่ำง ๆ 
 1.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปอ.3 
เพ่ือน ำเสนอจุดอ่อนของระบบกำรควบคุมภำยในหรือควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ พร้อมแผนกำร 
ปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยใน จำกกำรประเมินระดับส่วนงำนย่อยตำมแบบ ปย.2 
2. ระดับส่วนงานย่อย มีรำยงำน 2 แบบ คือ 
 2.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปย.1 
เพ่ือน ำเสนอผลกำรประเมินแต่ละองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในของส่วนงำนย่อย 
 2.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปย.2 
เพ่ือบันทึกกระบวนกำรในกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ระบุกำรควบคุมที่มีอยู่ กำรประเมิน 
ผลกำรควบคุม ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ กำรควบคุมภำยในที่ต้องปรับปรุงและผู้รับผิดชอบ 
3. ผู้ตรวจสอบภายใน 
 - รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน-แบบ ปส. 
เพ่ือรำยงำนผลกำรสอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจว่ำด ำเนินกำร 
ตำมวิธีกำรที่หน่วยงำนก ำหนดหรือไม่ เพียงใด พร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงกำรควบคุมภำยในให้มีควำม 
เพียงพอและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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ตัวอย่ำงค ำอธิบำยรำยงำนระดับส่วนงำนย่อย 
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อธิบายรายงาน แบบติดตาม ปย. 2 

1. ช่ือส่วนงำนย่อย 
2. ช่ือรำยงำน รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
3. งวดรำยงำน 

- ระบุส ำหรับงวดตั้งแต่วันท่ี 1 เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2553 ถึง วันท่ี 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2554 
4. คอลัมน ์(1) กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร........... และวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้ำนของงำนท่ีก ำลังประเมิน ถ้ำเป็นกระบวนกำรปฏิบัติงำนหรือโครงกำร
ให้ระบุขั้นตอนที่ส ำคัญของกระบวนกำรปฏิบัติงำนหรือ โครงกำรนั้นรวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน  
ทั้งนี้หนึ่งกิจกรรม/ด้ำนของงำน/ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน อำจมีได้หลำยวัตถุประสงค์ 

5.  คอลัมน ์(2) กำรควบคุมที่มีอยู ่

- สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงำน/นโยบำย/กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่ส ำหรับกิจกรรมต่ำง ๆ 
6.     คอลัมน ์(3) กำรประเมินผลกำรควบคุม 

-  ประเมินว่ำกำรควบคุมที่มีอยู่ตำมคอลัมน์ (2) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ โดยตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
        ➢ กำรก ำหนด/สั่งอย่ำงเป็นทำงกำรให้ปฏิบัติตำมกำรควบคุมหรือไม่ 

        ➢ มีกำรปฏิบัติจริงตำมกำรควบคุมหรือไม่ 

        ➢ ถ้ำมีกำรปฏิบัติจริง กำรควบคุมช่วยให้งำนส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดหรือไม่ 

     ➢ ประโยชน์ท่ีได้รับ คุ้มค่ำกับต้นทุนของกำรควบคุมหรือไม่ 

7. คอลัมน ์(4) ควำมเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 
- ระบุควำมเสี่ยงท่ียังมีอยู่ที่มีผลกระทบตอ่ควำมส ำเรจ็ตำมวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำย

ด้ำน คือ 
        ➢ ด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operation) = O 

        ➢ ด้ำนควำมถูกต้องเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน (Financial Reporting) = F 

  ➢ ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance) = C 

8. คอลัมน ์(5) กำรปรับปรุงกำรควบคุม 
- เสนอแนะกำรปรับปรุงกำรควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงตำมคอลัมน์ (4) 

9. คอลัมน ์(6) ก ำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
-  ระบุผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขปรับปรุง และวันท่ีด ำเนินกำรปรับปรุงแล้วเสร็จ 

10. คอลัมน ์(7) หมำยเหตุ 
- ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องกำรแจ้งให้ทรำบ เช่น วิธีด ำเนินกำรและเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง 

11. ช่ือผู้รำยงำน ต ำแหน่งและวันท่ี 
- ระบุช่ือหัวหน้ำส่วนงำนย่อย ซึ่งรับผิดชอบในกำรจัดท ำพร้อมทั้งต ำแหน่งและลงวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่จัดท ำ

เสร็จสิ้น 
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ตัวอย่ำงแบบ ปย. 1 

หน่วยงาน...............................................................     

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2554 

 

องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม 

ผู้บริหำรได้สร้ำง
บรรยำกำศของกำรควบคุม
เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีใน
กำรควบคุม  โดยให้
ควำมส ำคัญกับควำม
ซื่อสัตย์  จริยธรรม  และ
ควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน  มีกำรบริหำร
จัดกำรที่สอดคล้องกับหลัก
ธรรมำภิบำล  มีกำรก ำหนด
แนวทำงท่ีชัดเจนต่อกำร
ปฏิบัติที่ถูกต้องและที่ไม่
ถูกต้อง  รวมทั้งปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่ำง  บุคลำกร
เข้ำใจขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่  
รวมทั้งมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและทักษะใน
งำนที่ได้รับมอบหมำย 

 

 

 

สภำพแวดล้อมกำรควบคุมของมหำวิทยำลัย/คณะ/ฯลฯ ในภำพรวม
เหมำะสม  และมีส่วนท ำให้กำรควบคุมภำยในมีประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีกำรประเมินควำมเสี่ยงโดยน ำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ใช้กันอย่ำง
แพร่หลำยมำใช้  และมีกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงต่ำงๆที่ผ่ำนขั้นตอนกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบ  รวมทั้งได้มีกำรก ำหนดแนวทำงป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจ
เกิดข้ึนจำกปัจจัยเสี่ยง 
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องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

2. การประเมินความเสี่ยง 

มีกำรก ำหนด
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ในกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม
ต่ำงๆ  อย่ำงชัดเจน  
สอดคล้อง  และเชื่อมโยง
กันในกำรที่จะท ำงำนให้
ส ำเร็จ  มีกำรระบุควำม
เสี่ยงที่อำจมีผลกระทบต่อ
กำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์
ที่ก ำหนดไว้  มีกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงและกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงที่เหมำะสม   

 

3. กิจกรรมการควบคุม 

มีนโยบำยและวิธี
ปฏิบัติงำนที่ท ำให้มั่นใจได้
ว่ำ  เมื่อน ำไปปฏิบัติแล้วจะ
เกิดผลส ำเร็จตำมที่ได้
ก ำหนดไว้  กิจกรรมควบคุม
จะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงำนเห็นถึง
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น  ท ำ
ให้เกิดควำมระมัดระวังและ
สำมำรถปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

 

มีกิจกรรมควบคุมที่มีควำมเหมำะสม  เพียงพอ  และสอดคล้องกับ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินงำนตำมปกติ  
และได้มีกำรก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติ   

 

 

 

 

 

ข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีควำมเหมำะสม  มีระบบสำรสนเทศท่ี
สำมำรถใช้ได้ครอบคลุมทั้งมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน  มีช่องทำงกำรสื่อสำรที่ชัดเจน  
สะดวกต่อกำรใช้งำนและทันต่อเวลำโดยผ่ำนระบบเครือข่ำย  รวมทั้งได้จัดสื่อ
ประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำงๆเผยแพร่ให้แก่ท้ังภำยในและภำยนอก 

 

 

ระบบกำรติดตำมประเมินผลมีควำมเหมำะสมและด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
มีกำรประเมินตนเองและกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอก  มีกำรจัดท ำรำยงำน
กำรประเมินผลพร้อมให้ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหำรระดับสูง  เพ่ือทบทวนผลกำร
ด ำเนินงำน  และมีกำรปรับปรุงแก้ไข 
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องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

4.  สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

มีระบบข้อมูล
สำรสนเทศที่เชื่อมโยงกับ
กำรปฏิบัติงำน  เหมำะสม
ต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้  
และมีกำรสื่อสำรไปยัง
บุคลำกรทุกระดับ  ใน
รูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูล
สำมำรถน ำไปใช้ปฏิบัติงำน
ตำมหน้ำที่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล  และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำร
ด ำเนินงำน 

 

5. การติดตามประเมินผล 

มีกำรติดตำม
ประเมินผลกำรควบคุม
ภำยในและประเมินคุณภำพ
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง  
โดยก ำหนดวิธีติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมระบบกำร
ควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง
และให้เป็นส่วนหนึ่งของกำร
ด ำเนินงำนตำมปกติ  หำก
พบข้อบกพร่องได้มีกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่อง
ทันที 
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ผลการประเมินโดยรวม 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนครมีองค์ประกอบกำรควบคุมภำยในครบทั้ง  5 
องค์ประกอบ  มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  และเพียงพอที่จะท ำให้กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก ำหนดไว้ 

อย่ำงไรก็ตำมมีกิจกรรมบำงกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนกำรควบคุม  เ พ่ือให้กำรด ำเนินงำนมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงได้ก ำหนดวิธีและแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมขึ้น
แล้ว 

 

      ลายมือชื่อ............................................. 

                             (..........................................) 

                          ต าแหน่ง  ............................................ 

      วันที่        ........../....................../.......... 
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แบบ ปย. 2 

ชื่อหน่วยงานย่อย................................................    

รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ส าหรับป ีสิ้นสุดวันที่ ………………...  เดือน.........................  พ.ศ. ............... 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

และวัตถุประสงคข์อง 

การควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 

(2) 

การประเมินผล 

การควบคุม 

 

 

(3) 

ความเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

 

(4) 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

 

 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(6) 

หมายเหตุ 

 

 

 

(7) 

ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือ
ด้ำนของงำนที่ก ำลังประเมิน ถำ้
เป็นกระบวนกำรปฏบิัติงำนหรือ
โครงกำรให้ระบุขั้นตอนที่ส ำคัญ
ของกระบวนกำรปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงำน/
นโยบำย/กฏเกณฑ์ท่ีใช้ปฏิบัติ
อยู่ส ำหรับกิจกรรมต่ำง 

ประเมินว่ำกำรควบคุมที่มีอยู่
ตำมคอลัมน์ (2) เพียงพอและมี
ประสิทธิภำพหรือไม่ โดยตอบ
ค ำถำมต่อไปนี ้

-กำรก ำหนด/สั่งอยำ่งเป็น
ทำงกำรให้ปฏบิัติตำมกำร
ควบคุมหรือไม่ 

-มีกำรปฏิบัติจริงตำมกำร
ควบคุมหรือไม่ 

-ถ้ำมีกำรปฏิบัตจิริง กำร
ควบคุมช่วยให้งำนส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดหรือไม ่

ระบุควำมเส่ียงที่ยังมีอยู่ตอ่
ผลกระทบต่อควำมส ำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุมด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือ
หลำยด้ำน คือ 

-ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
(operation) = o 

-ด้ำนควำมถกูต้องเชื่อถือได้
ของรำยงำนกำรเงิน 
(Financial Reporting) = 
F 

 

เสนอแนะกำรปรับปรุงกำรควบคุม
เพื่อป้องกันหรือลดควำมเส่ียงตำม
คอลัมน์ (4) 

ระบุผู้รับผิดชอบใน
กำรปรับปรุงแก้ไข 
และวันที่ด ำเนินกำร
ตำมที่ก ำหนดไว้ในช่อง
กำรปรับปรุง 

ระบุข้อมูลอื่นๆที่
ต้องกำรแจ้งให้
ทรำบเช่น 
วิธีด ำเนินกำรและ
เอกสำรหลักฐำนที่
เกี่ยวขอ้ง 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

และวัตถุประสงคข์อง 

การควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 

(2) 

การประเมินผล 

การควบคุม 

 

 

(3) 

ความเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

 

 

(4) 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

 

 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(6) 

หมายเหตุ 

 

 

 

(7) 

-ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ำกับต้อ
ทุนของกำรควบคุมหรือไม ่

-ด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
(Compliance) = C 

 

 

ชื่อผู้รายงาน........................................................ 

       (ช่ือหัวหน้ำส่วนงำนย่อย) 

ต าแหน่ง............................................................... 

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

 

 

 


