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การควบคมุ
ภายใน



• วางแผน (Planning) 

• จัดองค์การ (Organizing) 

• การใช้ภาวะผู้นำ (Leading) 

• การควบคุม (Controlling)

ความสำคัญ
การควบคุมภายใน

วางแผน  

(Planning)

จัดองค์การ  

(Organizing)

การใช้ภาวะผู้นำ  

(Leading)

การควบคุม  

(Controlling)

นโยบาย 

งบประมาณ 

information technology 

วัฒนธรรมองค์การ

www.krunoomtutor.com



การบริหารราชการบรรลุเป้าหมายตามที่วางแผน

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตามกฎระเบียบ เช่ือถืิอได้

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนของหน่วยปฏิบัติ

ลด 

ความเสี่ยง การควบคุม
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หมายถึง 

      เหตุการณ์/การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และ 

จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือลดโอกาส 

ที่จะบรรลุเป้าหมาย

ความเสี่ยง
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1. การควบคุมเป็นกระบวนการที่แทรก

อยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ

2. การควบคุมเกิดขึ้นโดยบุคลากรทุก

ระดับขององค์กร

3. การควบคุมให้ความเช่ือมั่นอย่าง  

สมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
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การควบคุมภายใน : แนวคิด



หลักการ

Input

Process

Output

ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล/คุ้มค่า

จัดวางและประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยง ควบคุม กำกับดูแล
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ลักษณะของการควบคุม

การควบคุมที่มองเห็นได้ (Hard Controls)

• โครงสร้างองค์กร 

• นโยบาย 

• ระเบียบวิธีปฏิบัติ

การควบคุมที่มองไม่เห็น (Soft Controls)

• ความซื่อสัตย์ 

• ความโปร่งใส 

• การมีภาวะผู้นำที่ดี 

• ความมีจริยธรรม
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 กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหารและ

บุคลากรของหน่วยรับตรวจ จัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความ

มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยรับ

ตรวจ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  

ด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ของการดำเนินงาน  

ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ

ผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิ้นเปลือง หรือ 

การทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเช่ือถือได้ของ

รายงานการทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี

หมายความว่า

การควบคุม

ภายใน
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Financial Report 

• Validity 

• Reliability 

• Real time

3 C 

• Compliance 

• Consistency 

• Control

3 E 

• Effectiveness 

• Efficiency 

• Economy

•มีประสิทธิภาพ 

•มีประสิทธิผล 

•ประหยัด

•ปฏิบัติตามกฎ 

•มีความสม่ำเสมอ 

•มีการควบคุม กำกับดูแล

•ถูกต้อง 

• เช่ือถือได้ 

•ทันเวลา

วัตถุประสงค์ : objective
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• การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 

• ข้อมูลและรายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ สามารถนำ

ไปใช้ในการตัดสินใจ 

• การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

• เป็นเคร่ืองมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดีย่ิง

ประโยชน์
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หมายถึง 

สภาวการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิด

ระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

สภาพแวดล้อม 

ของการควบคุม 

(Control Environment)

ปรัชญา/ลักษณะการทำงาน 

ของผู้บริหาร

ความซื่อสัตย์/จริยธรรม

โครงสร้างการจัดองค์การ

การมอบอำนาจหน้าที่/

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหาร/

คณะกรรมการตรวจสอบ

ความรู้/ความสามารถ 

ทักษะของบุคลากร

นโยบาย/การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

ให้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย
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หมายถึง 

การระบุปัจจัยเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดลำดับความ

สำคัญว่าเหตุการณ์ใด/เงื่อนไขที่จะมีผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

• ความเสี่ยงอะไร 

• ส่งผลกระทบ

อย่างไร

• โอกาส 

• ผลกระทบ

• ยอมรับ 

• ป้องกัน/ควบคุม 

• ถ่่ายโอน/กระจาย 

• หลีกเลี่ยง

ศึกษา ทำความเข้าใจ

ระบุ

วิเคราะห์/จัดลำดับ

การจัดการ• โครงสร้าง 

• ระบบงาน 

• คน 

• ทรัพย์สิน 

• งบประมาณ

ทราบความเสี่ยงและหาทางลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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การประเมินความเส่ียง : Risk Assessment



องค์ประกอบ 

ของการควบคุม

องค์ประกอบ

ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร

การประเมิน 

ความเสี่ยง

กิจกรรม 

การควบคุม

การติดตาม 

ประเมินผล

สภาพแวดล้อมของการควบคุม

• ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล            

การดำเนินงาน 

• ความเช่ือถือได้        

ของรายงาน       

ทางการเงิน 

• การปฏิบัติตาม          

ข้อกำหนด
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การประเมินความเสี่ยง ตัวอย่างการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เกณฑ์ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่โดยเฉพาะ คะแนน

สูงมาก 1 เดือนต่อคร้ังหรือมากกว่า 5

สูง 1 - 6 เดือนต่อคร้ังแต่ไม่เกิน 5 คร้ัง 4

ปานกลาง 1 ปีต่อคร้ัง 3

น้อย 2 - 3 ปีต่อคร้ัง 2

น้อยมาก 5 ปีต่อคร้ัง 1
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การประเมินความเสี่ยง ตัวอย่างการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เกณฑ์ประเมินระดับผลกระทบของความเส่ียง

ผลกระทบ มูลค่าความเสียหาย คะแนน

สูงมาก > 10 ล้านบาท 5

สูง > 2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท 4

ปานกลาง > 50,000 บาท - 2.5 แสนบาท 3

น้อย > 10,000 บาท - 50,000 บาท 2

น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 1
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การประเมินความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความเสี่ยงสูงมาก

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงต่ำ

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส
ี่ยง
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การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

ความเสี่ยงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

การป้องกันหรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)

การดำเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

โอนความเสี่ยง/การกระจาย (Risk Sharing)

การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องจัดการความเสี่ยงน้ันให้อยู่นอกเงื่อนไขของการดำเนินงาน
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หมายถึง นโยบาย มาตรการ และวิธีการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดหรือนำมาใช้  

เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และช่วยเพ่ิมความมั่นใจในการความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

ตัวอย่าง

• นโยบาย 

• การวางแผน 

• การกำกับดูแล 

• การสอบทาน 

• การรายงาน 

• การสั่งการ การสื่อสาร 

• การมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

• การอนุมัติ 

• การให้ความเห็นชอบ 

• แนวทางการปฏิบัติงาน คู่มือ 

• การให้ความรู้ ความเข้าใจ 

• การรวบรวม จัดเก็บเอกสาร 

• การจัดบันทึก การประมวลผลข้อมูล 

• การตรวจนับ  

ฝ่ายบริหาร (ทุกระดับ) กำหนดกิจกรรมการควบคุมให้กับบุคลากรของหน่วยปฏิบัติ
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ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมตามการจัดการความเสี่ยง

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

• ไม่มีกิจกรรมการควบคุม เน่ืองจากการควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแล้วการยอมรับความเสี่ยง

การป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยง • นโยบาย การวางแผน การกำกับดูแล การฝึกอบรม                 

การมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ                       

แนวทางการปฏิบัติงาน ฯลฯ

โอน/การกระจายความเสี่ยง • การจ้างที่ปรึกษา การจ้างเหมาบริการ การประกัน การเช้าครุภัณฑ์ 

ฯลฯ

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง • ไม่มีกิจกรรมการควบคุม เน่ืองจากไม่ดำเนินการในภารกิจน้ันแล้ว
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ประเภทของการควบคุมภายใน

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

(Preventive Controls)1. การควบคุมแบบป้องกัน

2. การควบคุมแบบค้นพบ

3. การควบคุมแบบแก้ไข

4. การควบคุมแบบสั่งการ

(Detective Controls)

(Directive Controls)

(Corrective Controls)

5. การควบคุมแบบทดแทน (Compensating Controls)
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ข้อควรพิจารณา

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

ต้องสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

ปฏิบัติได้

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต้องไม่สูงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับจากความเสียหายที่เกิดขึ้น

มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ ว่า กิจกรรมการควบคุม 

ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
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สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

• สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริหาร ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

การเงินและไม่ใช่การเงิน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ทั้งจากแหล่งภายใน และ 

ภายนอก

• การสื่อสาร หมายถึง การรับและส่งข้อมูลระหว่างกัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธ์กัน การสื่อสาร

จะเกิดได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
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สารสนเทศ

สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

การเงิน ไม่ใช่การเงิน อื่น ๆ 
ภายใน ภายนอก

ภายใน ภายนอก

หัวหน้า 

ลูกน้อง 

เพ่ือนร่วมงาน

ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

การสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และทันเวลา

www.krunoomtutor.com

การสื่อสาร



การติดตามผลและประเมินผล 

(Monitoring and Evaluation)

• การติดตามผล หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่าง

การดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ ว่าการดำเนินงานเป็นไป

ตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด

• การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบ

การควบคุมภายใน ที่กำหนดไว้ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ เพียงใด 

และประเมินระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ว่ายังเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่

www.krunoomtutor.com



การติดตามผลและประเมินผล 

(Monitoring and Evaluation)

ภารกิจ

INPUT PROCESS OUTPUT

CONTROL

ติดตามระหว่าง 

การปฏิบัติงาน

การประเมินผล 

• ด้วยตนเอง (CSA) 

• อย่างอิสระ (ผู้ตรวจสอบภายใน/อื่น ๆ)

ต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ต่อเน่ือง
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การควบคุมภายใน

สภาพแวดล้อมของการควบคุม >>> ปรัชญา/ลักษณะการทำงานของผู้บริหาร

คว
าม

รู้ 
คว

าม
สา

มา
รถ

 ท
ักษ

ะข
อง

บุค
ลา

กร
การควบคุมภายใน : สรุปองค์ประกอบ

การมอบหมายอำนาจหน้าที่/ความรับผิดชอบ นโยบาย/การบริหารบุคลากร

ความซื่อสัตย์/จริยธรรม โครงสร้างการจัดองค์กร

โครงการ/งาน >>> กระบวนการปฏิบัติงาน

ประเมินความเสี่ยง >>> กำหนดวัตถุประสงค์ ระบุปัจจัยเสี่ยง 

วิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

กิจกรรมการควบคุม >>> นโยบาย มาตรการ วิธีการ

สารสนเทศ/การสื่อสาร >>> จัดเก็บข้อมูล และสื่อสารทั่วองค์กร

ติดตาม/ประเมินผล >>> ติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน 

ประเมินตนเอง ประเมินอิสระ
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กรม

การควบคุมภายใน : ผู้รับผิดชอบ

สำนัก/กอง

ส่วน/ฝ่าย

ทุกหน่วยงาน/ระดับ

การควบคุมกลยุทธ์ 

กำหนดนโยบายการจัดวาง ประเมิน 

และส่งเสริมให้เกิดการควบคุมภายใน

การควบคุมการบริหารโครงการ 

จัดให้มีการวาง สอบทาน ประเมิน 

และปรับปรุงการควบคุมภายใน

การควบคุมการปฏิบัติงาน 

จัดวาง สอบทาน ประเมิน และ 

ปรับปรุงการควบคุมภายใน

การปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติและแจ้งจุดอ่อน 

การควบคุมภายใน

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับกลาง

ผู้บริหารระดับต้น

ผู้ปฏิบัติงาน
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การควบคุมภายใน : ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ปัจจัยผลักดัน

(Purpose)1. วัตถุประสงค์

2. ข้อตกลงร่วมกัน

3. ความสามารถ

4. การปฏิบัติการ

(Commitment)

(Action)

(Capability)

5. การเรียนรู้ (Learning)

ชัดเจน

ในการบริหารงาน
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การควบคุมภายใน : ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ปัจจัยเกื้อหนุน

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญ

2. การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

3. การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นระบบ/เหมาะสม

4. มีความรับผิดชอบและจิตสำนึกของบุคลากรทุกระดับ
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การควบคุมภายใน : ข้อจำกัด

ข้อจำกัดของ 

ระบบการควบคุมภายใน

การสื่อสาร

การตัดสินใจของ 

ผู้บริหาร

ต้นทุนสูง

การทุจริต

บุคลากร

เหตุการณ์ไม่สามารถ

ควบคุมได้เหตุการณ์
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การประเมนิผล 

การควบคมุภายใน



การประเมินผลการควบคุม : ความหมายและวัตถุประสงค์

ความหมาย

การพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของระบบ

การควบคุมภายในที่มีอยู่ในหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

• สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

• บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

• ปรับปรุง/แก้ไขเหมาะสมและทันเวลา
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การประเมินผลการควบคุม : หลักการพ้ืนฐาน

• วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและระดับความเสี่ยงที่ผู้

บริหารยอมรับได้ต้องมีความชัดเจน 

• ระดับความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของแต่ละ

หน่วยงานย่อมมีความแตกต่างกัน 

• กระบวนการประเมินผลการควบคุมภายในควรเป็นระบบ           

มีขั้นตอนหรือวิธีการที่ชัดเจน 

• ผลการประเมินการควบคุมภายในเป็นการแสดงถึงสภาพ         

การควบคุมภายในของหน่วยงาน ณ เวลาใดเวลาหน่ึงที่ทำ  

การประเมินผลเท่าน้ัน www.krunoomtutor.com



การประเมินผลการควบคุม : รูปแบบ

การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง 

(Control Self Assessment)

การประเมินผลในลักษณะความร่วมมือกันระหว่าง 

ผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ

การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้

การประเมินผลการควบคุมอย่างอิสระ 

(Independent Assessment)

การประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ

การกำหนดมาตรการหรือออกแบบระบบการควบคุม

ภายในของหน่วยงาน เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วย

งานประเมินผลผู้ตรวจสอบ/ประเมินภายนอก เป็นต้นการประเมินผลภาคราชการ

การประเมินผลภาคราชการ• การประเมินผลการควบคุมภายในของ             

ส่วนราชการ (คตง.) 

• การประเมินผลการควบคุมภายในของ

กระทรวง/จังหวัด (คตป.)

• การประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ

ภายใน (กรม, กระทรวง, จังหวัด)
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การประเมินผลการควบคุม : เทคนิค

(Question)การใช้แบบสอบถาม

การสัมภาษณ์

การสังเกตการณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

(Interview)

(Workshop)

(Observation)

การระดมความคิดหรือระดมสมอง

(Flowchart)การจัดทำแผนภาพ

(Brainstorming)
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การประเมินผลการควบคุม : วิธีการ

การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง

รายงานการประเมินผล 

การควบคุมภายใน

• กำหนดผู้รับผิดชอบ 

• กำหนดขอบเขต/วัตถุประสงค์ 

• เร่ือง/วัตถุประสงค์ 

• ทรัพยากร 

• เทคนิค 

• ระยะเวลา 

• จัดทำแผนการประเมินผล • จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/มอบหมายงาน 

• จัดเตรียมเคร่ืองมือการประเมินผล 

• วิเคราะห์/ประเมินผล 

• ลดความเลี่ยง 

• งานบรรลุวัตถุประสงค์ 

• เพียงพอ เหมาะสม

2.การประเมินผล

เสนอรายงานต่อ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

• สรุปผลจากข้อมูลการวิเคราะห์ 

• จัดทำรายงาน (ปย. ปอ.)

1. การสรุปผลและ

รายงาน

1. การวางแผน
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การประเมินผลการควบคุม : วิธีการ

วิชาการ ส่วนราชการ

1. การวางแผน • กำหนดผู้รับผิดชอบ (คณะทำงานหน้าที่อาวุโส ส่วนงานย่อย ผู้ตรวจสอบภายใน) 

• กำหนดขอบเขต/วัตถุประสงค์ 

• เร่ือง/วัตถุประสงค์ ควรประเมินทุกกิจกรรม/กิจกรรมหลักภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด 

• ทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ 

• เทคนิค เช่น แบบสอบถาม สังเกตการณ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ สอบถาม เป็นต้น 

• ระยะเวลาประเมินผล สตง. กำหนด 90 วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ 

• จัดทำแผนการประเมินผลตามขอบเขต/วัตถุประสงค์ที่กำหนด

2. การประเมินผล • จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้รับผิดชอบ และมอบหมายงานในเร่ืองที่จะประเมินผลให้กับผู้รับผิดชอบ 

• จัดเตรียมเคร่ืองมือการประเมินผลตามขั้นตอนที่ 1 

• วิเคราะห์และประเมินผลจากเอกสารและการปฏิบัติงานจริง เช่น โครงสร้างองค์กร คำสั่งมอบหมายงาน คู่
มือฯ โครงการฝึกอบรม แบบประเมินผลการควบคุม เป็นต้น โดยพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผลของงาน ความเพียงพออ ลดความเสี่ยง

3. การสรุปผลและ
รายงาน

สรุปผลการวิเคราะห์ที่ได้ตามขั้นตอนที่ 2 และจัดทำรายงาน ได้แก่ 

• ปย.1 ปย.2 

• ปอ.2 ปอ.2 ปอ.2
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การประเมินผลการควบคุม : วิธีการ

วิชาการ กระทรวง จังหวัด

1. การวางแผน • กำหนดผู้รับผิดชอบ (ผู้ที่ทำภาพรวม ผู้ตรวจสอบภายใน) 

• กำหนดขอบเขต/วัตถุประสงค์ 

• เร่ือง/วัตถุประสงค์ ควรประเมินตามภารกิจของกระทรวง/จังหวัดภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด 

• ทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ 

• เทคนิค เช่น ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมสมอง เป็นต้น 

• ระยะเวลาประเมินผล คตป. กำหนดให้ส่งรายงานระหว่างปี คือ เม.ย./พ.ค. และรายงานสิ้นปี คือ 
ธ.ค./ม.ค. 

• จัดทำแผนการประเมินผลตามขอบเขต/วัตถุประสงค์ที่กำหนด

2. การประเมินผล • จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้รับผิดชอบ และมอบหมายงานในเร่ืองที่จะประเมินผลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

• จัดเตรียมเคร่ืองมือการประเมินผลตามขั้นตอนที่ 1 

• วิเคราะห์และประเมินผลจากเอกสารในเร่ือง ความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ น่าเช่ือถือ สมเหตุสมผล 
ความสอดคล้อง และความสัมพันธ์กันของข้อมูล และสอบทานการปฏิบัติงานจริงในบางเร่ืองที่มีความ
สำคัญ โดยพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของงาน ความเพียงพอ ลดความเสี่ยง

3. การสรุปผลและ
รายงาน

สรุปผลการวิเคราะห์ที่ได้ตามขั้นตอนที่ 2 และจัดทำรายงาน ได้แก่ 

• รายงานระหว่างปี ได้แก่ รายงานการติดตามการควบคุมภายใน ปส. 

• รายงานสิ้นปี ได้แก่ ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 ปส. www.krunoomtutor.com



การประเมินผลการควบคุม : วิธีการ

การประเมินผลการควบคุมอย่างเป็นอิสระ

เน้ือหาสาระ 

ครบถ้วนตามระเบียบ

สอดคล้อง 

กับข้อเท็จจริง

การสอบถาม 

ร่างรายงานฯ

การสอบทานการปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

รายงานของ 

         ผู้ตรวจสอบภายใน (ปส.)
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การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย 

การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6

กำหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ผู้กำกับดูแล และ 

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายใน 90 วัน     

นับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

1. ทำความดีเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบฯ 

2. รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ในการบรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมาย  ที่กำหนด รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน     

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 

3. จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน พร้อมข้อเสนอแนะ และแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
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การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน

ผู้รับผิดชอบ ตามมาตรฐานฯ ข้อ 6

ผู้บริหารสูงสุด 

พิจารณาผลการประเมินระดับหน่วยรับตรวจ

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส/คณะทำงาน
ผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย 

และผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานย่อย
ผู้ตรวจสอบภายใน

• อำนวยการและประสานงาน 

• จัดทำแผนการประเมินผลองค์กร 

• ติดตามการประเมินผล 

• สรุปภาพรวมการประเมินผล 

• จัดทำรายงานระดับหน่วยรับตรวจ

• ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง 

• ติดตามผล 

• สรุปผลการประเมิน 

• จัดทำรายงานระดับส่วนงานย่อย

• ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง 

• สอบทานการประเมินผล 

• สอบทานรายงาน 

• จัดทำรายงานแบบ ปส.
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การจัดทำรายงานฯ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานฯ ข้อ 6

ส่วนงานย่อย หน่วยรับตรวจ (องค์กร)

ปย.1 : รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ

ของการควบคุมภายใน 

ปย.2 : รายงานการประเมินผลและ           

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

ปอ.1 : หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

ปอ.2 : รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ

ควบคุมภายใน 

ปอ.3 : รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ผู้ประเมินอิสระ

ผู้ตรวจสอบภายใน : ปส. : รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
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รายงานระดับส่วนงานย่อย

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1)

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
   1.1 …………………………………………………. 
   1.2 …………………………………………………

2. การประเมินความเสี่ยง 
   2.1 ………………………………………………… 
   2.2 ………………………………………………..

3. กิจกรรมการควบคุม 
   3.1 ………………………………………………… 
   3.2 ………………………………………………..

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   4.1 …………………………………………………. 
   4.2 …………………………………………………

5. การติดตามประเมินผล 
   5.1 …………………………………………………. 
   5.2 …………………………………………………

ผลการประเมินโดยรวม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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รายงานระดับส่วนงานย่อย

รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุม

ความเส่ียงที่
ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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รายงานระดับหน่วยรับตรวจ

เรียน (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน/ผู้กำกับดูแล/คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ) 

 (ช่ือหน่วยรับตรวจ) ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่........เดือน..............พ.ศ........ ด้วยวิธีการที่ (ช่ือหน่วยรับตรวจ) 

กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล

และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 

การร่ัวไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

 จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ (ช่ือหน่วยรับตรวจ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่......เดือน.............. พ.ศ........ เป็นไป

ตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก 

 (อน่ึง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังน้ี 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………. 

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

              ลายมือช่ือ ……………………………… 

               (ช่ือหัวหน้าหน่วยรับตรวจ) 

              ตำแหน่ง ………………………………… 

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

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.1)
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รายงานระดับหน่วยรับตรวจ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ.2)

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
   1.1 …………………………………………………. 
   1.2 …………………………………………………

2. การประเมินความเสี่ยง 
   2.1 ………………………………………………… 
   2.2 ………………………………………………..

3. กิจกรรมการควบคุม 
   3.1 ………………………………………………… 
   3.2 ………………………………………………..

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   4.1 …………………………………………………. 
   4.2 …………………………………………………

5. การติดตามประเมินผล 
   5.1 …………………………………………………. 
   5.2 …………………………………………………

ผลการประเมินโดยรวม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

www.krunoomtutor.com



รายงานระดับหน่วนรับตรวจ

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3)

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

ความเส่ียงที่ 
ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่ 
พบจุดอ่อน

การปรับปรุง 
การควบคุม

กำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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รายงานผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน (หัวหน้าหน่วยรับตรวจ/ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจ) 

 ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ (ช่ือหน่วยรับตรวจ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่......เดือน..................พ.ศ........  

การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธี

การที่กำหนดระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน (อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตที่มีนัย

สำคัญดังน้ี 

  ………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………….) 

              ช่ือผู้รายงาน ……………………………… 

               (ช่ือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน) 

              ตำแหน่ง ………………………………… 

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

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปส.)
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การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน

คตง. ผู้กำกับดูแล 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

หรือ ค.ต.ป.

รายงานตามระเบียบฯ คตง. 

ปอ.1

หัวหน้าส่วนราชการ

30 ธันวาคม

รายงานระดับหน่วยรับตรวจ 

ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3

หน่วยรับตรวจ

รายงานระดับหน่วยรับตรวจ 

ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3

ส่วนงานย่อย

รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

- ปส.

ผู้ตรวจสอบภายใน
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การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

กำหนดให้ผู้ที่ปลัดกระทรวง/ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลภาพรวมระบบการควบคุม

ภายในของกระทรวง/จังหวัด และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในกระทรวง/จังหวัด จัดทำภาพรวมรายงานการควบคุมภายในของ

กระทรวง/จังหวัด โดยให้เสนอต่อ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง/อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด ซึ่งรูปแบบรายงานและระยะเวลาการส่ง

รายงานมีดังน้ี

1. รายงานระหว่างปี : ให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  

(ณ วันที่ 31 มี.ค.) โดยกรม/ส่วนราชการประจำจังหวัดส่งให้กระทรวง/จังหวัด วันที่ 30 เม.ย. 53 และ

กระทรวง/จังหวัด ส่งให้ ค.ต.ป./อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด วันที่ 13 พ.ค. 53

2. รายงานสิ้นปี : ให้ส่งแบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 แลล ปส. (ภาพรวม) โดยกรม/ส่วนราชการประจำ

จังหวัดส่งให้กระทรวง/จังหวัด วันที่ 30 ธ.ค. 53 และกระทรวง/จังหวัด ส่งให้ ค.ต.ป./อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด 
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การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน

ผู้ที่เกี่ยวข้องตามแนวทาง ค.ต.ป.

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวง/ผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวง ได้แก่ บุคลากรที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย

กระทรวง ได้แก่ บุคลากรที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 

จังหวัด ได้แก่ สำนักงานจังหวัด (มติ ครม. 26 พ.ค. 2552)

ผู้ตรวจสอบภายใน : ผู้ตรวจสอบภายในของกระทรวง/จังหวัด
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การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน

แนวคิดการรวมรายงานภาพรวมกระทรวง/จังหวัด

• ยุทธศาสตร์ 

• ภารกิจของหน่วยงาน 

• การบริหารจัดการ/ด้านของงาน 

• หน่วยงาน
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การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน

รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง ค.ต.ป.

รายงานระหว่างปี 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  

(กระทรวง/จังหวัด)

รายงานส้ินป ี

ปอ.1 : หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กระทรวง/จังหวัด) 

ปอ.2 : รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (กระทรวง/จังหวัด) 

ปอ.3 : รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (กระทรวง/จังหวัด) 

ปส. : รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

(กระทรวง/จังหวัด)
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การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน

ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

ปลัดกระทรวง/ผู้ว่าราชการจังหวัด

13 พฤษภาคม 2553
รายงานตามที่ ค.ต.ป. กำหนด 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุง 

การควบคุมภายในของงวดก่อน

รายงานภาพรวมกระทรวง/จังหวัด 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการ 

ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำภาพรวม

รายงานระดับองค์กร 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการ 

ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

ส่วนราชการ

13 เมษายน 2553

การจัดทำรายงานฯ ระหว่างปี
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การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน

ค.ต.ป.ประจำกระทรวง 

อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด

ปลัดกระทรวง/ผู้ว่าราชการจังหวัด

17 มกราคม 2554

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำภาพรวม

ส่วนงานย่อย

รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

- ปส.

ผู้ตรวจสอบภายใน

รายงานตามที่ ค.ต.ป. กำหนด 

ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 ปส.

รายงานภาพรวมกระทรวง/จังหวัด 

ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3

รายงานระดับองค์กร 

ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 ปส.
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วงจรการควบคุมภายใน

ประเมิน 

ความเสี่ยง

ออกแบบ 

การควบคุม
ปฏิบัติ

ประเมิน 

การควบคุม

ปรับปรุง 

การควบคุม

Plan Do Check Act
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