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โดย

 สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ   

กรมบญัชกีลาง
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การควบคุมภายใน

 การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

 การจัดทาํรายงานการควบคุมภายใน

ขอบเขต
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การควบคุมภายใน

Input

Process

Output

ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล / คุมคา

การประเมินผลการควบคุมภายในการประเมินผลการควบคุมภายใน
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COSO  =  ?  COSO  =  ?  
COSO : The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission

( องคกรพิเศษทีป่ระกอบดวยคณะกรรมการจากสมาคมตางๆ ที่มารวมประชุมเปน

คณะทํางานเกี่ยวกับการพฒันาระบบการควบคุมภายในของประเทศสหรฐัอเมริกา 

-สมาคมผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงสหรัฐอเมริกา (America Institute of Certified   Public 

Accountants หรือ AICPA) 

-สมาคมผูตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors หรอื IIA

-สมาคมผูบริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI

-สมาคมนักบัญชีแหงสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA และ 

-สมาคมนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA )
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ความหมาย ตาม คตง.
“การควบคุมภายใน  หมายความวา  กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากร
ของหนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานของหนวยรับ
ตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน    
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน  การปองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล    
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ   ดานความเชื่อถือไดของรายงานการทางการเงิน 
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี

ความหมาย ตาม คตง.
“การควบคุมภายใน  หมายความวา  กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากร
ของหนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานของหนวยรับ
ตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน     
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน  การปองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล     
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ   ดานความเชื่อถือไดของรายงานการทางการเงิน 
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี

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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*Control is any action taken by management to enhance
the likelihood that established objectives and goals will be achieved.
*การควบคุมคือ กิจกรรมใดๆ ที่ฝายบริหารนํามาใชเพื่อเพิ่มโอกาสในการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร

*Controls are things that help to meet an organization,s 
objectives.

* การควบคุมคือสิ่งทีช่วยใหบรรลุวัตถุประสงคทั้งหลายขององคกร

ความหมาย ตามมาตรฐานสากล ISO 31000

In Real-Life Language
กลาวงายๆในชีวิตจริงก็คือ
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แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายในแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

เปน  “ กระบวนการ ” ที่แทรกอยูในการปฏิบัติงาน

ตามปกตขิององคกร

เกิดขึ้นไดโดย “ บุคลากร” ในองคกร

ทําใหเกิด  “ ความมัน่ใจในระดับที่สมเหตุสมผล ”
เทานั้น วาการปฏิบัติงานจะบรรลวุตัถุประสงคที่

กําหนดไว

ฝายบริหาร –จัดใหมีระบบ
และติดตามผล

ผูปฏิบัติงาน -ปฏิบัติตามระบบ
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วัตถุประสงคของการควบคุม

ภายใน
3 E

Effectiveness

Efficiency

Economy

2.  Financial  Reporting

Validity

Reliability

Real time

3  C

Compliance

Consistency

Control

1.  Operational  Organization

- ความถูกตอง, แมนตรง

- เชื่อถือได

- ทันเวลา, ปจจุบัน

3  C

- Compliance  (ปฎิบัติ

ตามกฎ)

- Consistency  (มีความ

สม่ําเสมอ, ไมเลอืกปฏิบัติ)

- Control  (มีการควบคุม   

กํากับดูแล)



9

4.4.  สารสนเทศสารสนเทศ

และการสื่อสารและการสื่อสาร

3.3.  กิจกรรมกิจกรรม

การควบคุมการควบคุม

2.2.  การประเมนิการประเมนิ

ความเสี่ยงความเสี่ยง

5.5.  การตดิตามผลการตดิตามผล

โครงสราง อํานาจหนาที่ ตรวจสอบ

ปรชัญา บุคลากร จริยธรรม

ระบุปจจัยเสี่ยง

วิเคราะห/วัดความเสี่ยง

จัดลําดับความเสี่ยง

นโยบาย/วิธีปฏิบัติ
การกระจายอํานาจ

การสอบทาน

ฯลฯ

1.1.  สภาพแวดลอมการควบคุมสภาพแวดลอมการควบคุม

องคประกอบของการควบคุมภายใน
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หมายถึง  สภาวการณหรือปจจัยตางๆ ที่สงผลใหเกดิระบบการควบคุมภายในหนวยงาน

ใหเกดิจติสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบใหบรรลุเปาหมายใหเกดิจติสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบใหบรรลุเปาหมาย

ปรัชญา/ลักษณะการทํางาน

ของผูบริหาร

ความซื่อสัตย/จริยธรรม

โครงสรางการจัดองคการ

การมอบอํานาจหนาที่/

ความรับผิดชอบ

นโยบาย/การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

ความรู ความสามารถ
ทักษะของบุคลากร

การตรวจสอบภายใน

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม 
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วัตถุประสงค

เปาหมาย

ศึกษา ทําความเขาใจ * ความเสี่ยงอะไร
* สงผลกระทบ

อยางไร

ระบุ * โอกาส
* ผลกระทบ

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

บริหารปจจัยภายใน : ปจจัยภายนอก :
- โครงสราง         - การเมือง
- ระบบงาน          - ภาวะเศรษฐกจิ
- คน                 - เทคโนโลยี
- ทรัพยสิน          - ภัยธรรมชาติ
- งบประมาณ

2. การประเมินความเสี่ยง  ( Risk Assessment )
หมายถึง การระบุปจจัยเสี่ยงและวิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกร รวมทั้งการกําหนดวิธีการในการควบคุมความเสี่ยง 

หรือบริหารความเสี่ยง ใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได
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3. กิจกรรมการควบคุม  ( Control Activities )

หมายถึง  นโยบาย มาตรการ และวิธีการตางๆ ที่ฝายบริหารกําหนดขึน้    

เพื่อลดหรือ ควบคุมความเสี่ยง

 นโยบาย
 การวางแผน
 การกํากับดูแล
 การสอบทาน
 การรายงาน
 การสั่งการ  การสื่อสาร

 การมอบหมายหนาที่  ความรับผิดชอบ
 การแบงแยกหนาที่
 การอนุมัติ
 การใหความเห็นชอบ
 แนวทางการปฏิบัติงาน  คูมือ
 การใหความรู  ความเขาใจ

 การรวบรวม  จัดเก็บเอกสาร
 การจดบันทึก  การประมวลผลขอมูล
 การตรวจนับ

ฯ  ล  ฯ
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วิธีการควบคุมภายใน 

Soft Controls Hard Controls

-ความรูความสามารถ พฤติกรรม
 จรรยาบรรณ ความมุงมั่น  ขยัน  
อดทนในการแกไขปญหา 
 วิธีการบริหารงานของผูบริหาร
-เปนสวนที่ชวยสนับสนุนและ
 กระตุนใหการปฏบิตังิานใน 
 กิจกรรมตางๆขององคกร 
 ประสบผลสําเร็จตามวตัถุประสงค

-นโยบาย แผนงาน ขอบังคับ  
 ระเบียบ คําสั่ง คูมือปฏิบัติงาน
 การมอบหมายหนาที่ ผัง
โครงสราง

 องคกร เปนตน

ไมเปนทางการ / จับตองไมได (เปนนามธรรม)

ยากตอการประเมินคา

เปนทางการ / จับตองได(เปนรปูธรรม)

ตรวจสอบงาย วา  มี / ไมมี
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ประเภทของการควบคุมภายใน

แบบปองกัน
Preventive

แบบคนพบ
Detective

แบบแกไข
Corrective

แบบสั่งการ
Directive

แบบทดแทน
Compensating

ปองกันไมใหความผิดพลาด

หรือความไมถูกตอง ความ
ไมเหมาะสมทั้งหลายเกิดขึ้น

-การกําหนดใหมีรายชื่อ
ผูขายที่ไดรับอนุมัติ

เพื่อปองกันการซื้อของ

จากผูขายที่องคกร

ไมยอมรับ

-การจัดใหมีเวรยามตรวจตรา
บริเวณทางออกเพื่อปองกันการ

ขนของหรือสินทรัพยออกไปจาก

องคกรโดยไมไดรับอนุญาต

ตองการคนหาขอผิดพลาด

หลังจากที่ความผิด ไดเกิด
ขึ้นแลว

-การจัดทํางบกระทบ
ยอดบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร

เปนการดําเนิน

การแกไข

ปญหาที่

ตรวจพบ

จากการใชวิธี

การควบคุม

แบบคนหา

เปนวิธีการควบคุม

ที่ออกแบบมาเพื่อ

ใหไดรับผล ซึง่เปน
ที่ตองการของ

ฝายบริหาร

-นโยบาย
-คําสัง่
-ระเบยีบ

วิธีการควบคุมที่มี

อยูเพื่อชวยลดระดับ

ความเสี่ยงจากการ

ไมมีการควบคุม

บางอยางอยูใน

กิจกรรมนั้น

-การกําหนดให
มีการจัดทํางบ

กระทบยอดบัญชี

เงินฝากธนาคาร

โดยบุคคลที่ไมมี

หนาที่ที่เกี่ยวของ

กับการรับ-จาย

เงินประจําวัน
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ขอควรพิจารณาในการกําหนดกิจกรรมควบคมุ

ตองสามารถปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่

สามารถยอมรับได  
ปฏิบัติได

คาใชจายที่เกิดขึ้นตองไมสูงกวาผลประโยชนที่จะไดรับ

จากความเสียหายที่เกิดขึ้น

มีการติดตามประเมินผลเปนระยะๆวา กิจกรรมการ
ควบคุมดําเนินไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

กจิกรรมการควบคุม  ( Control Activities )
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สารสนเทศ

การเงิน  ไมใชการเงิน  อื่นๆ
ภายใน ภายนอก

หัวหนา
ลูกนอง

เพื่อนรวมงาน

การสื่อสาร

ภายใน ภายนอก

4. สารสนเทศและการสื่อสาร  ( Information and Communication )

สารสนเทศสารสนเทศ  หมายถึง  ขอมูลขาวสารที่ใชในการบริหาร  ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับการเงินและ  

ไมใชการเงิน  รวมทั้งขอมูลขาวสารอื่นๆ ทั้งจากแหลงภายในและภายนอก

การสื่อสารการสื่อสาร  หมายถึง  การรับและสงขอมูลระหวางกัน เพื่อใหเกดิความเขาใจอันดีระหวาง

บุคคล ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธกัน  การสื่อสารจะเกิดไดทัง้ภายในและ

ภายนอกหนวยงาน

ฝายบริหารตองจัดใหมีสารสนเทศอยางเพียงพอและสือ่สารใหผูบริหารและบุคลากร

อื่นๆ ทัง้ภายในและภายนอก ที่จําเปนตองใช ในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา
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ตองดําเนินการอยางสม่ําเสมอ  ตอเนื่องตองดําเนินการอยางสม่ําเสมอ  ตอเนื่อง

ติดตามระหวาง

การปฏิบตัิงาน

ประเมินผล

* ดวยตนเอง (CSA)

* อยางอิสระ (ผูตรวจสอบภายใน / อื่นๆ)

CONTROL

INPUT PRO²耀SS OUTPUT

ภารกิจ

การติดตามผล  หมายถึง  การสอดสองดแูลกิจกรรมที่อยูระหวางการดาํเนินงาน เพื่อให 

เกิดความมั่นใจวาการดําเนินงานเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด

การประเมินผล  หมายถึง  การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายใน

ที่กําหนดไววามีความสอดคลองหรือไม เพียงใด  และประเมินระบบการควบคุมภายในที่

กําหนดไววายังเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบันหรือไม

5. การติดตามและประเมินผล  ( Monitoring and Evaluation )

ฝายบริหารตองจัด

ใหมีการติดตาม

ประเมินผลการ

ควบคุมภายใน
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การติดตามและประเมินผล
( Monitoring and Evaluation )

1. ระบบการควบคุมภายในทีก่ําหนดไว  เพียงพอเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล    และมีการปฏิบัติจริง

3. ขอตรวจพบจากการตรวจสอบ และการสอบทานอืน่ๆ 
ไดรับการปรับปรุงแกไข    อยางเหมาะสม ทันเวลา

2. มีการปรับปรุงแกไข ระบบการควบคุมภายในใหสอดคลอง
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

เพื่อใหมั่นใจวา
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เปาหมาย  ความเสี่ยง  และการควบคุม

วัตถุประสงค/

เปาหมาย
สิ่งทีห่นวยงานตองการ

ความเสี่ยง

การควบคุม

สิ่งทีท่ําใหไมสามารถ

บรรลวุตัถุประสงค/

เปาหมาย

สิ่งทีช่วยใหสามารถ

บรรลวุตัถุประสงค/

เปาหมาย
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วัตถุประสงคของการเดินทาง คือ
ถึงที่หมายดวยความปลอดภัย

ความเสี่ยง คือ ไมถึงที่หมาย
(เนื่องจาก อุบัติเหตุ รถเสีย ฯลฯ)

ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง :
-ถนนไมดี
-รถไมดี
-กฎจราจรไมดี
-ถูกรถอืน่ชน

ฯลฯ

การควบคุม :
- การกํากับดูแลของตาํรวจ
- ควบคุมความเร็ว
- ตรวจสอบรถอยางสม่ําเสมอ
- ใหความรูในการขับรถ

ฯลฯ
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ไมปฏิบัติตามระบบที่กําหนดไว

การสมรูรวมคิดกนัทุจริต

ตนทุนสูง

เหตุการณที่ไมสามารถควบคุมได

ผูบริหารสั่งการใหละเมิดระบบ

ขอจํากัดของขอจํากัดของ

ระบบการควบคุมภายในระบบการควบคุมภายใน
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ความหมาย:-

การพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของระบบการควบคุมภายใน

ที่มีอยูในหนวยงาน

ความหมาย:-

การพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของระบบการควบคุมภายใน

ที่มีอยูในหนวยงาน

วัตถุประสงค:-

สามารถปองกันหรือลดความเสี่ยง

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค

ปรับปรุง/แกไขเหมาะสมและทันเวลา

วัตถุประสงค:-

สามารถปองกันหรือลดความเสี่ยง

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค

ปรับปรุง/แกไขเหมาะสมและทันเวลา

การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
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ประเด็นการประเมินประเด็นการประเมิน::--

1.1. การควบคุมภายในเพียงพอการควบคุมภายในเพียงพอ  เหมาะสมเหมาะสม  และและ          มีมี

การปฏิบัติจริงการปฏิบัติจริง

2.2. ขอตรวจพบจากการสอบทานอืน่ๆขอตรวจพบจากการสอบทานอืน่ๆ  ไดรับการไดรับการ

ปรับปรุงแกไขอยางเหมาะสมและทันเวลาปรับปรุงแกไขอยางเหมาะสมและทันเวลา

3.3. การควบคุมภายในไดรับการปรับปรุงแกไขใหการควบคุมภายในไดรับการปรับปรุงแกไขให

สอดคลองกับสถานการณสอดคลองกับสถานการณ

การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน



24

ขอกาํหนดตามมาตรฐานฯ

ฝายบริหารตองจัดใหมีการติดตามประเมินผลอยาง

ตอเนื่องและสม่ําเสมอ  โดย

การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน

การประเมินผลเปนรายครั้ง
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การประเมินผลการควบคุมอยางเปนอิสระการประเมินผลการควบคุมอยางเปนอิสระ

( Independent  Assessment )( Independent  Assessment )

การประเมินผลการควบคุมดวยตนเองการประเมินผลการควบคุมดวยตนเอง        

( Control  Self  Assessment )( Control  Self  Assessment )

การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

การประเมินผลเปนรายครั้ง
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การประเมินผลการควบคุมอยางเปนอิสระการประเมินผลการควบคุมอยางเปนอิสระ

การประเมินผลโดยผูที่ไมมีที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการประเมินผลโดยผูที่ไมมีที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับ

การกําหนดมาตรการหรือออกแบบระบบการควบคุมการกําหนดมาตรการหรือออกแบบระบบการควบคุม            

ภายในของหนวยงานภายในของหนวยงาน

การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

* ผูตรวจสอบภายใน
* หนวยงานประเมินผล
* ผูตรวจสอบ/ประเมิน

ภายนอก
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การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

การประเมินผลการควบคุมดวยตนเองการประเมินผลการควบคุมดวยตนเอง

การประเมินผลในลักษณะความรวมมือกันระหวางการประเมินผลในลักษณะความรวมมือกันระหวาง                

ผูบริหารกับผูปฏิบัติงานที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับผูบริหารกับผูปฏิบัติงานที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับ

การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว

* ผูบริหาร
* ผูปฏิบตัิงาน

ของหนวยงานที่ประเมิน
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การประเมินผลการควบคุมอยางเปนอิสระการประเมินผลการควบคุมอยางเปนอิสระ

ขอดี

- เปนผูทีไ่มมีสวนเกี่ยวของ/ ไมมี
สวนไดสวนเสีย ทําใหสามารถ
แสดงความเห็นตอการประเมินได

โดยอิสระ

ขอเสีย

- การประเมินสามารถทําได

เฉพาะในสวนของ Hard 
Control

- มีขอจาํกัดในการเขาถึงขอมูล
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การประเมินผลการควบคุมดวยตนเองการประเมินผลการควบคุมดวยตนเอง

ขอดี

- มีความเขาใจในกระบวนการ
ทํางานและวัตถุประสงคของงาน

- เขาใจความเสี่ยงที่อาจสงผล
กระทบตอวัตถุประสงคของงาน

- เขาใจปญหาตางๆที่อาจเกิดขึน้ 
และทราบวาควรแกไขปญหาที่
เกิดขึน้นั้นไดอยางไร  เชน  กรณี
ขอมูลเกี่ยวกับ soft control

ขอเสีย

- อาจมีความเอนเอียง

ทําใหแสดงความเห็นไมตรงตาม

เท็จจริงที่เกิดขึ้น
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ขัน้ตอนการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

1. ทําความเขาใจวัตถุประสงคขององคกร
2. แยกกิจกรรมที่ตองดําเนนิการเพือ่ใหบรรลุวัตถปุระสงคขององคกร
3. ทําความเขาใจในแตละวัตถปุระสงคของกจิกรรม เพราะวัตถุประสงคของแต

ละกิจกรรมเปนปจจัยแหงความสําเรจ็ของวัตถปุระสงคขององคกร

4. แสดงขั้นตอนการทาํงานในแตละกจิกรรม
5. แสดงความเสี่ยงที่เปนตัวขดัขวางการบรรลุวัตถปุระสงคของแตละกิจกรรม
6. ระบสุาเหตขุองความเสีย่ง
7. วเิคราะหความเสี่ยง
8. ออกแบบควบคุมความเสีย่ง
9. ประเมินผลการควบคุมความเสี่ยง
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การใชแบบสอบถาม  (Questionnaires)

การจัดทําแผนภาพ  (Flowchart)

สัมภาษณ (Interview)

สังเกตการณ (Observation)

การประชุมเชิงปฏบิัติการ  (Workshop)

การระดมความคิดหรือระดมสมอง (Brainstorming)

วิธกีารวิธกีาร
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย

การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พพ..ศศ.. 25442544

การจดัทํารายงานการควบคุมภายใน

กําหนดใหหนวยรับตรวจ  เปนผูจัดวางระบบการควบคุมภายใน  และใหมกีาร

รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุม

ภายใน โดยใหเสนอตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ (คตง.) ผูกํากบัดูแล และ

คณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
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รายงานของเจาหนาที่

ระดับอาวุโส (ปย.1 ร)

หัวหนาสวนราชการ

หรือหนวยงาน

รางรายงานของหนวยงาน

(ปอ.2 และ 2-1, ปอ.3 และ

แบบติดตาม-ปอ.3) ที่สอบทานแลว

เจาหนาที่

ระดับอาวุโส

รางรายงานของหนวยงาน

(ปอ.2 และ 2-1, ปอ.3 และ

แบบติดตาม-ปอ.3)

รายงานของ

ฝายตรวจสอบภายใน 

(ปส.)

ฝายตรวจสอบ

ภายใน

ผูที่ไดรับมอบหมาย

ใหประมวลผลในภาพรวม

รายงานของสวนงานยอย

(ปย.1 , ปย.2 และ 2-1 , ปย.3 ,

แบบติดตาม-ปย.3 และ ปม.)

รายงานของสวนงานยอย

(ปย.1 , ปย.2 และ 2-1 , ปย.3 ,

แบบติดตาม-ปย.3 และ ปม.)
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การจดัทํารายงานการควบคุมภายใน

รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานฯ ขอ 6

หนวยงานยอย  

- ปย. 1 หนังสือรับรองการควบคุมภายใน

ของผูบริหารระดับหนวยงานยอย

- ปย. 2 สรุปผลการประเมินองคประกอบของ

มาตรฐานการควบคุมภายใน

- ปย. 2-1 รายงานผลการประเมินองคประกอบ

ของมาตรฐานการควบคุมภายใน

- ปย. 3 แผนการปรับปรงุการควบคุมภายใน

- ติดตาม ปย. 3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติ

ตามแผนการปรับปรงุการควบคุมภายใน

- ปม. แบบประเมินการควบคุมภายใน 

หนวยงานยอย  

- ปย. 1 หนังสือรับรองการควบคุมภายใน

ของผูบริหารระดับหนวยงานยอย

- ปย. 2 สรุปผลการประเมินองคประกอบของ

มาตรฐานการควบคุมภายใน

- ปย. 2-1 รายงานผลการประเมินองคประกอบ

ของมาตรฐานการควบคุมภายใน

- ปย. 3 แผนการปรับปรงุการควบคุมภายใน

- ติดตาม ปย. 3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติ

ตามแผนการปรับปรงุการควบคุมภายใน

- ปม. แบบประเมินการควบคุมภายใน 

หนวยรับตรวจ (องคกร)
- ปอ. 1 รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ของหัวหนาหนวยงาน (สวนราชการ)

- ปอ. 2 สรุปผลการประเมินองคประกอบของ

มาตรฐานการควบคุมภายใน

- ปอ. 2-1 รายงานผลการประเมินองคประกอบ

ของมาตรฐานการควบคุมภายใน

- ปอ. 3 แผนการปรับปรงุการควบคุมภายใน

- ติดตาม ปอ. 3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติ

ตามแผนการปรับปรงุการควบคุมภายใน

หนวยรับตรวจ (องคกร)
- ปอ. 1 รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ของหัวหนาหนวยงาน (สวนราชการ)

- ปอ. 2 สรุปผลการประเมินองคประกอบของ

มาตรฐานการควบคุมภายใน

- ปอ. 2-1 รายงานผลการประเมินองคประกอบ

ของมาตรฐานการควบคุมภายใน

- ปอ. 3 แผนการปรับปรงุการควบคุมภายใน

- ติดตาม ปอ. 3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติ

ตามแผนการปรับปรงุการควบคุมภายใน

เจาหนาที่ระดับอาวุโส      - ปย. 1-ร  หนังสอืรับรองการควบคุมภายในของเจาหนาที่ระดับอาวุโสเจาหนาที่ระดับอาวุโส      - ปย. 1-ร  หนังสอืรับรองการควบคุมภายในของเจาหนาที่ระดับอาวุโส

ผูประเมินอิสระ 

ผูตรวจสอบภายใน          - ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน
ผูประเมินอิสระ 

ผูตรวจสอบภายใน          - ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน
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ปย.2-11 ปย.2

ปย.1ปย.3

7

2

ปม.
5

จุดออนของ

การควบคุมภายใน

ปย.3

(งวดกอน) ติดตาม

ปย.3

3

4

การจดัทํารายงานการควบคุมภายใน
ขั้นตอนการจดัทาํรายงานระดับหนวยงาน รายงานระดับหนวยงานยอย 

6



36

ขั้นตอนที่ 1

ประเมนิแตละองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน

รายงานผลการประเมินองคประกอบของ

มาตรฐานการควบคุมภายใน (ปย.2-1)

สรุปผลการประเมินองคประกอบของ

มาตรฐานการควบคุมภายใน (ปย.2)

ขั้นตอนการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
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ขั้นตอนที่ 1 ประเมนิแตละองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน

รายงานผลการประเมินองคประกอบของ

มาตรฐานการควบคุมภายใน (ปย.2-1)

5. การติดตามประเมินผล

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

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

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

3. กิจกรรมการควบคุม

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

2. การประเมินความเสี่ยง

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

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม

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

อื่นๆไมมี/ไมใชมี/ใช
คําอธิบายเพิ่มเติม

ผลการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
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สรุปผลการประเมนิองคประกอบของ

มาตรฐานการควบคุมภายใน (ปย.2)

สรุปผลการประเมิน : โครงสรางการควบคุมภายในของ .......................

ครบ 5 องคประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดนิ (อยางไรก็ตาม มีจุดออนที่ตองปรับปรุงการควบคุมภายในดงันี้)

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม

2. การประเมนิความเสี่ยง

3. กิจการรมการควบคุม

4. สารสนเทศและการสือ่สาร

5. การติดตามประเมนิผล

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป

ขั้นตอนที่ 1 ประเมนิแตละองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (ตอ)
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5. การติดตามประเมินผล

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

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

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

3. กิจกรรมการควบคุม

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

2. การประเมินความเสี่ยง

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

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม

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

อื่นๆไมมี/

ไมใช

มี/ใช
คําอธิบายเพิ่มเติม

ผลการประเมิน
ประเด็นการประเมิน

ขั้นตอนที่ 1 ประเมนิแตละองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (ตอ)

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม

2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจการรมการควบคุม

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

5. การตดิตามประเมินผล

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป

ปย. 2-1

ปย. 2
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ขั้นตอนที่ 2

ติดตามผลการปฏบิัตติามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(ติดตาม ปย.3)

ขั้นตอนการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน

นําเสนอผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุง

การควบคุมภายในของงวดกอน
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ขั้นตอนที่ 2 ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (ติดตาม ปย.3)

วิธีการติดตามและสรุปผล

การประเมิน/ขอคิดเหน็

สถานะการ

ดําเนินการ

กําหนดเสร็จ/

ผูรบัผิดชอบ

การ

ปรับปรุง

งวด/เวลาที่

พบจุดออน

จุดออนของการควบคุม     

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

วัตถุประสงค

ของการควบคุม

สถานะการดําเนนิการ :

=  ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด

=  ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด

X    =  ยังไมดําเนินการ

O    = อยูระหวางดําเนินการ

ผลการดําเนินการสามารถ
ลดจุดออนของการควบคุม

สาเหตุที่ยังไมไดดําเนินการ

ความคืบหนาของการดําเนนิการ
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วิธีการติดตามและสรุปผล

การประเมิน/ขอคิดเหน็

สถานะการ

ดําเนินการ

กําหนดเสร็จ/

ผูรบัผิดชอบ

การ

ปรับปรุง

งวด/เวลาที่

พบจุดออน

จุดออนของการควบคุม     

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

วัตถุประสงค

ของการควบคุม

ขั้นตอนที่ 2 ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน (ตอ)

หมายเหตุกําหนดเสร็จ/

ผูรบัผิดชอบ

การ

ปรับปรุง

งวด/เวลาที่

พบจุดออน

จุดออนของการควบคุม     

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

วัตถุประสงค

ของการควบคุม

ปย. 3 งวดกอน 

ติดตาม ปย. 3

ประเมินผลการปฏบิัติงาน

ตามขอเท็จจริง
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ขั้นตอนที่ 3

พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน

สรุปผลการประเมินองคประกอบของ

มาตรฐานการควบคุมภายใน (ปย.2)

แบบประเมินการควบคุมภายใน

(ปม.)

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ติดตาม ปย.3)

แผนการปรับปรุง

การควบคุมภายใน (ปย.3)

1

2

ขั้นตอนการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน

แบบสอบถาม
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ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน

แบบประเมินการควบคุมภายใน (ปม.)

การปรับปรุง

การควบคุม

จุดออนและ

สาเหตุ

การประเมินผล

การควบคุม 

การควบคุม         

ที่มีอยู 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ)

วัตถุปร

ะสงค

ของการ

ควบคุม

ดาน...

ความเสี่ยงที่ยัง 

มีอยู  และสาเหตุ

กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/ กิจกรรม/

ดานของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงคของ

การควบคุม
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ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน (ตอ)

หมายเหตุกําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

การปรับปรงุงวด/เวลาที่

พบจุดออน

จุดออนของการควบคุม     

หรือความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

วัตถุประสงคของ

การควบคุม

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.3)
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ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน (ตอ)

1. สภาพแวดลอมของ

การควบคุม

2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจการรมการควบคุม

4. สารสนเทศและการสือ่สาร

5. การติดตามประเมินผล

องคประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป

ปย. 2
วิธีการติดตามและสรุปผล

การประเมิน/ขอคิดเห็น

สถานะการ

ดําเนินการ

กําหนด

เสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

การ

ปรับปรุง

งวด/ 

เวลาที่พบ

จุดออน

จุดออนของการควบคุม     

หรือความเสี่ยงที่ยงั           

มีอยู

วัตถุประสงค

ของการควบคุม

ติดตาม ปย. 3

การปรับปรุง

การควบคุม

จุดออนและ

สาเหตุ

การประเมินผล

การควบคุม 

การควบคุมที่

มีอยู 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ)

วัตถุปร

ะสงค

ของการ

ควบคุม

ดาน...

ความเสี่ยงที่ยัง 

มีอยู  และสาเหตุ

กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/ กิจกรรม/

ดานของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงคของ

การควบคุม

ปม.

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามขอเท็จจริง

ขอมูลจากการติดตาม/ตรวจสอบ/ 
สอบทาน/ประเมินผล 
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ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน (ตอ)

การปรับปรุง

การควบคุม

จุดออนและ

สาเหตุ

การประเมินผล

การควบคุม 

การควบคุมที่

มีอยู 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ)

วัตถุปร

ะสงค

ของการ

ควบคุม

ดาน...

ความเสี่ยงที่ยัง 

มีอยู  และสาเหตุ

กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/ กิจกรรม/

ดานของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงคของ

การควบคุม

ปม.

(ปถัดไป)(ปปจจุบัน)

หมายเหตุกําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

การปรับปรงุงวด/เวลาที่

พบจุดออน

จุดออนของการควบคุม     

หรือความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

วัตถุประสงคของ

การควบคุม

ปย. 3
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ขั้นตอนที่ 4

จัดทําความเห็นเกีย่วกบัการควบคุมภายใน

แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน

(ปย3)

หนังสือรับรองการควบคุมภายใน

ของผูบรหิารระดบัหนวยงานยอย (ปย.1)

ขั้นตอนการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
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ขั้นตอนที่ 4 จัดทําความเห็นเกีย่วกบัการควบคุมภายใน

เรียน   (หัวหนาสวนราชการ / หัวหนาหนวยงาน / ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน)

การประเมินการควบคุมภายในของ  (ชื่อสวนงานยอยและชื่อหนวยรับตรวจ)  สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ...... เดือน................... พ.ศ. ....... ถึงวันที่ ...... 

เดือน...........….. พ.ศ. ....... ไดดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกําหนดอยูในเอกสาร    

คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน      แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  

ขอ 6   ระบบการควบคุมภายในของ (ชื่อสวนงานยอย) ไดจัดใหมีขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน       

การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของ  (ชื่อสวนงานยอย) จะบรรลุวัตถุประสงคของ  

การควบคุมภายในดานประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร    ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความ       

ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต  ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน  และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร

แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะไดรับผลอยางคุมคาตามตนทุนที่ใช  โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาว       

ไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมินประโยชนที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ   ทั้งนี้  คาใชจายไมควรเกิน

ประโยชนที่จะไดรับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด   นอกจากนี้อาจเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหายและความ       

ผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได   เนื่องจากมีขอจํากัดที่แฝงอยูในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม  รวมทั้งขอจํากัดดาน

ทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ   อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ  และ

สภาพแวดลอม  เปลี่ยนแปลงไป  

จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของ (ชื่อสวนงานยอย)  สําหรับ  งวดตั้งแตวันที่ ..... เดือน.................... พ.ศ. ....... ถึงวันที่ ..... 

เดือน.................... พ.ศ. ....... เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของ    

การควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง (อยางไรก็ตามยังคงมีจุดออนที่มีนัยสําคัญ  ดังนี้ :-

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

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

ทั้งนี้ไดแนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน   และรายงานผล 

การประเมินองคประกอบของมาตรฐาน  การควบคุมภายใน  มาพรอมนี้แลว

หนังสอืรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับหนวยงานยอย (ปย.1)

จุดออนที่มีนัยสําคัญ มาจากการพิจารณาขอมูลใน ปย.3 ชองจุดออนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมี
อยู
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ติดตาม

ปอ.3

32ปอ.1

ติดตาม

ปย.3
3

2ปย.1
ติดตาม

ปย.3
3

2ปย.1

การจดัทํารายงานการควบคุมภายใน

ขั้นตอนการจดัทาํรายงานระดับองคกร

รายงานระดับองคกร 
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การจดัทํารายงานการควบคุมภายใน

การแสดงความเห็นของผูบริหารตอการควบคุมภายใน 

รายงานแบบ ปอ. 1หัวหนาสวนราชการ

รายงานแบบ ปย. 1-รเจาหนาที่ระดบัอาวโุส

รายงานแบบ ปย. 1หัวหนาหนวยงาน
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การประเมินการควบคุมภายในของ (ชื่อหนวยรับตรวจ)  สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ..... เดือน....................... พ.ศ. ....... ถึงวันที่ ..... 

เดือน....................... พ.ศ. ...... ไดดําเนินการตามแนวทาง   การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน    ซึ่งกําหนดอยูใน

เอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย     การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.

2544 ขอ 6 ระบบการควบคุมภายในของ (ชื่อหนวยรับตรวจ) ไดจัดใหมีขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด          

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา  การดําเนินงานของ  (ชื่อหนวยรับตรวจ) จะบรรลุ          

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกัน

หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต  ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน  และดานการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร

แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะไดรับผลอยางคุมคาตามตนทุนที่ใช  โดยระบบการควบคุมภายใน         

ดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมินประโยชนที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ   ทั้งนี้  คาใชจายไมควร

เกินประโยชนที่จะไดรับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด   นอกจากนี้ อาจเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหายและ

ความผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได    เนื่องจากมีขอจํากัดที่แฝงอยูในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม   รวมทั้งขอจํากัด

ดานทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ     อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ  

และสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป 

จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของ (ชื่อหนวยรับตรวจ) สําหรับงวดตัง้แตวันที่ ...... เดือน..................... พ.ศ. .......

ถึงวนัที่ ..... เดือน..................... พ.ศ. ...... เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในทีค่ณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด    มีความเพยีงพอและบรรลุ         

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง    (อยางไรก็ตาม  ยงัคงมีจุดออนที่มีนัยสาํคัญ  ดังนี้:-

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

2...........................................................................................................................................................................................................................)

ทั้งนี้ไดแนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน  แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  และรายงาน

ผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน   รวมทั้งสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน          

มาพรอมนี้แลว

หนังสอืรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับหนวยงานยอย (ปย.1-ร)

เรียน   (หัวหนาสวนราชการ / หัวหนาหนวยงาน / ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน)

การจดัทํารายงานการควบคุมภายใน
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รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหวัหนาสวนราชการ (ปอ.1)

การจดัทํารายงานการควบคุมภายใน

การประเมินการควบคุมภายในของ (ชื่อหนวยรับตรวจ) สําหรับงวดตั้งแตวันที่...... เดือน.................... พ.ศ. …... ถึงวันที่....เดือน........................ 

พ.ศ. ..... ไดดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   ซึ่งกําหนดอยูในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํา

รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ขอ 6  ระบบการควบคุมภายใน

ของ  (ชื่อหนวยรับตรวจ) ไดจัดใหมีขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด    มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา  การดําเนินงานของ (ชื่อหนวยรับตรวจ) จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน       

ประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 

การรั่วไหล การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต   ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน   และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ       

มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร

แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะไดรับผลอยางคุมคาตามตนทุนที่ใช   โดยระบบการควบคุมภายใน       

ดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมินประโยชนที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ   ทั้งนี้ คาใชจายไมควรเกิน

ประโยชนที่จะไดรับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด   นอกจากนี้ อาจเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหาย   และความ       

ผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได    เนื่องจากมีขอจํากัดที่แฝงอยูในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม    รวมทั้งขอจํากัดดาน

ทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ   อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ  และ       

สภาพแวดลอม  เปลี่ยนแปลงไป

จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของ (ชื่อหนวยรับตรวจ) สําหรับงวดตั้งแตวันที่...... เดือน..................... พ.ศ. .......

ถึงวันที่..... เดือน................. พ.ศ. ....... เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค

ของการควบคุมภายใน  ตามที่กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง  (อยางไรก็ตามยังคงมีจุดออนที่มีนัยสําคัญ  ดังนี้:-

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

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

ทั้งนี้ไดแนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน   แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   และรายงานผล

การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน  รวมทั้งสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  มาพรอม       

นี้แลว

เรียน   (คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน / ผูกํากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบ)
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การประเมินผลการควบคุมอยางเปนอสิระ  
(Independent Assessment)

เนื้อหาสาระ

ครบถวนตาม

ระเบียบ ??

การสอบทาน

รางรายงานระดับองคกร

สอดคลอง

กับขอเท็จจริง ??

การสอบทานการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

รายงานของ

ผูตรวจสอบภายใน (ปส.)

การจดัทํารายงานการควบคุมภายใน

การจัดทํารายงานของผูตรวจสอบภายใน
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รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน

ของผูตรวจสอบภายใน (ปส.)

เรียน (หัวหนาสวนราชการ / ผูบรหิารสงูสดุของหนวยงาน)

ขาพเจา (หรือชื่อหนวยตรวจสอบภายใน) ไดสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ 

(ชื่อหนวยรับตรวจ) สาํหรับงวดตั้งแตวันที่ ..... เดือน.................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ ..... เดือน................

พ.ศ. .... ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   

ซึ่งกําหนดอยูในเอกสารคาํแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 การสอบทานได

ปฏิบัติอยางระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม  ผลการสอบทานไมพบวา (ชื่อหนวยรับตรวจ) ไม

ดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ ดังกลาว และตามระเบยีบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (อยางไรก็

ตาม มีขอตรวจพบ / ขอสังเกตที่มีนัยสาํคัญ    ดังนี้

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

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

การจดัทํารายงานการควบคุมภายใน
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ปจจัยสูความสําเร็จ

การสนับสนนุจากผูบรหิาร

การสือ่สารมีประสิทธิผลการดําเนินการตอเนือ่ง

ความรับผิดชอบ

การวดัและติดตามผล

เปาหมายที่ชดัเจน
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แบบประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

ชื่อหนวยงาน ..........................................................................................................
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม..................................................................................

วัตถุประสงค ..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................
......................................................................................
.......................................................................................

ขั้นตอน/กระบวนการทํางาน :
1…………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................



58

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การปรับปรุง

การควบคุม

จุดออนและ

สาเหตุ

การประเมินผล

การควบคุม 

การควบคุม         

ที่มีอยู 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ)

วัตถุประ

สงคของ

การ

ควบคุม

ดาน...

ความเสี่ยงที่ยัง มี

อยู  และสาเหตุ

กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/ กิจกรรม/

ดานของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงคของ

การควบคุม

แบบประเมินผลระบบการควบคุมภายใน(แบบปม.)
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สถานที่ตดิตอสํานกักํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ

กรมบญัชกีลาง

โทรศัพท  : 0-2270-0401 0-2270-0423 0-2270-0427

โทรสาร    : 0-2273-9796

E-mail address   :   IASTD@cgd.go.th

http://www.cgd.go.th web page การตรวจสอบภายในภาคราชการ



60


