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แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
และการประเมินผลการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
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เนื้อหาการนําเสนอ

-- ความสําคญัของการควบคมุภายในความสําคญัของการควบคมุภายใน

--
 

หลักการควบคมุภายในตามระเบยีบฯหลักการควบคมุภายในตามระเบยีบฯ

--
 

ขอกําหนดของระเบยีบฯขอกําหนดของระเบยีบฯ

--
 

แบบรายงานการควบคมุภายในแบบรายงานการควบคมุภายใน

--
 

กระบวนการประเมินผลและจัดทํารายงานกระบวนการประเมินผลและจัดทํารายงาน

การควบคมุภายในการควบคมุภายใน



ความสําคัญของการควบคุมภายใน

สรางภูมิคุมกันใหแกหนวยงาน

มาตรการในการตรวจสอบความถูกตอง                
และเชื่อถือไดของขอมูล

สงผลตอการประเมินคุณภาพการดําเนินงาน          
ขององคกร

33

สรางภูมิคุมกันใหแกหนวยงาน

มาตรการในการตรวจสอบความถูกตอง                
และเชื่อถือไดของขอมูล

สงผลตอการประเมินคุณภาพการดําเนินงาน          
ขององคกร
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หลกัการควบคุมภายใน

ตามระเบียบฯ
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- กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหาร  
และบุคลากรทุกระดับของหนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้น  

เพื่อใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุผลวา การดําเนินงาน  
ของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคทั้ง 3 ดาน

การควบคุมภายในตามนัยของระเบียบฯ
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน

รวมถึงการดูแลทรัพยสิน การปองกันความผิดพลาด 

ความเสยีหาย การรั่วไหลและการทุจริต (O)

ความเชื่อถือไดของขอมูลรายงาน  (F)

 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ

นโยบาย สัญญา (C)

วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
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ขอกําหนดของระเบียบฯ

จําแนกเปน 2 สวน ดังนี้

1.  สวนระเบียบฯ

2.  สวนมาตรฐานทายระเบียบฯ
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ขอขอ  55  ฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบนํามาตรฐาน  
การควบคุมภายในทายระเบียบนี้ ไปใช เปน  
แนวทางจัดวางระบบการควบคุมภายในใหแลว  
เสร็จภายใน 1 ป นับแตวันที่ระเบียบใชบังคับ   

(27 ต.ค.  2544)

สวนที่ 1 สาระสําคัญของระเบียบฯ ขอ 5
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ขอ 6  ประเมินการควบคุมภายในและรายงานผล  
การประเมินอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน 90 
วัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ คือภายในเดือน  
ธันวาคมของทุกป

สวนที่ 1 สาระสําคัญของระเบียบฯ ขอ 6
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สวนที่สวนที่  22  มาตรฐานการควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุมภายใน
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1.  สภาพแวดลอมของการควบคุม

2.  การประเมินความเสี่ยง

3.  กิจกรรมการควบคุม

4.  สารสนเทศ และการสื่อสาร

5.  การติดตามประเมินผล

 มาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ
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หมายถึงปจจัยตาง ๆ ซึง่รวมกันสงผลใหม ี      

การควบคุมขึ้นในหนวยรับตรวจหรือทําให       

การควบคุมที่มีอยูไดผลดีขึ้น ในทางตรงกันขามก  ็

อาจทําใหการควบคุมยอหยอนลงได

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม
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- ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร

- ความซื่อสัตยและจริยธรรม

- ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร

- โครงสรางการจัดองคกร

- การมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ

- นโยบายและวิธีบริหารบุคลากร

- ผูตรวจสอบภายใน

ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของการควบคุม

สภาพแวดลอมของการควบคุม
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- การควบคุมที่เปนรูปธรรม
 

-
 

การควบคุมที่เปนนามธรรม

(Hard Control)
 

(Soft Control)

- กําหนดโครงสรางองคกร
 

-
 

ความซือ่สตัย

- นโยบาย
 

-
 

ความโปรงใส

- ระเบียบวิธีปฏิบัต
 

ิ -
 

ความรับผิดชอบ

-
 

ความมจีริยธรรม

การสรางสภาพแวดลอมการควบคุมที่ดี
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2. การประเมินความเสี่ยง

หมายถึง การวัดคาความเสีย่ง  เพื่อใชกําหนดลําดับ  
ความสําคัญของความเสี่ยง

ฝายบริหารตองฝายบริหารตองประเมนิความเสี่ยงทั้งประเมนิความเสี่ยงทั้งจากปจจัย  
ภายในและภายนอกที่มผีลกระทบตอการบรรล  ุ

วัตถุประสงคของหนวยรับตรวจอยางเพียงพอ  

และเหมาะสม 
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ความเสี่ยงคืออะไร

- โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย 
- การรั่วไหล ความสูญเปลา หรือ
- เหตุการณซึ่งไมพึงประสงค ที่ทําใหงานไม  

ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและ  
เปาหมายที่กําหนด
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ขั้นตอนในการประเมิน  
ความเสี่ยง

1.การระบปุจจัยเสีย่ง (Risk Identification)

3.การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

2.การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis)



การระบุปจจัยเสี่ยง
1. เริ่มจากการระบุความเสี่ยง (Risk

 
Identification) ในแตละ

 ขั้นตอน โดยพิจารณาความสี่ยงที่เกี่ยวของกับ

- การดําเนนิงานที่ไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- รายงานทางการเงินหรือการรายงานขอมูลไมนาเชื่อถือ

- การไมปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี

2. ระบุปจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)

- บรรยากาศทางจริยธรรม

- ความกดดนัจากฝายบริหาร

- ความรู ความสามารถของบุคคลกร
18
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การวิเคราะหความเสี่ยง

ประเมนิความถี่หรือโอกาสที่จะเกดิ

(เกิดขึ้นบอยหรือไม)

คาดการณถึงผลกระทบของความเสี่ยง

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

กระบวนการตัดสินใจวาจะดําเนนิการอยางไรกับ
 

         
ความเสี่ยง        



การวัดโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง 
เปนการประเมินความเปนไปได/โอกาสในการ

เกิดเหตุการณตาง ๆ วามีมากนอยเพยีงใด 
พิจารณาในรูปของความถี่หรือระดับความ

เปนไปได/โอกาส โดยแบงเปน 5 ระดับ คือ
5 สูงมาก  4 สูง  3 ปานกลาง

2 นอย  1 นอยมาก

2020



การวัดผลกระทบ

เปนการพิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณ  
ตาง ๆ ที่จะเกิดความเสียหาย/ผลกระทบตอ

องคกร ซึ่งมีทั้งผลกระทบในเชิงปริมาณ (คิด

เปนมูลคาความสูญเสียได) และในเชิงคุณภาพ  
โดยแบงเปน 5 ระดับ คือ
5 สูงมาก  4 สูง  3 ปานกลาง

2 นอย  1 นอยมาก
2121
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ระดบัของความเสี่ยง (Degree of  Risk)
5

4

3

2

1

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สูงมาก
สูง

ปานกลาง

ต่าํ

ผล
กร
ะท

บ
ขอ

งค
วา
มเ
สี่
ยง

1      2      3      4      5

การวิเคราะหระดับของความเสี่ยง
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การบริหารความเสีย่ง

Take   RiskTake   Risk
Treat   RiskTreat   Risk

การยอมรับความเสีย่งการยอมรับความเสีย่ง

การลดหรือการควบคมุความการลดหรือการควบคมุความ

เสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได      
Terminate  RiskTerminate  Risk
Transfer   RiskTransfer   Risk

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

การแบงปนหรือถายโอนการแบงปนหรือถายโอน

ความเสี่ยงความเสี่ยง
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3. กิจกรรมการควบคุม

หมายถึง นโยบายและวิธกีารตาง ๆ ที่ฝาย  
บริหารกําหนดใหบุคลากรของหนวย     

รับตรวจปฏิบัติเพือ่ลดหรือควบคุม   

ความเสีย่ง และไดรับการสนองตอบ โดย 

มกีารปฏิบัติ
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กิจกรรมการควบคุม

- ควรแฝงอยูในกระบวนการทํางานตามปกติ

- สามารถลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได

- ตนทุนคุมกับประโยชนที่ไดรับ

- เพียงพอเหมาะสม ไมมากหรือนอยเกินไป

-  มกีารติดตามประเมินผลเปนระยะ
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เจตนาที่แทจริงของกจิกรรมการควบคุม

1.
 

มุงในทางสรางสรรค

2.
 

มุงสนใจใหการทํางานบรรลุผลสําเร็จ

3.
 

มุงเขาไปชวยปองกัน แกไขปญหาอุปสรรค

4.
 

มุงใหวิธีการ ขั้นตอนเปนไปดวยความถูกตอง

5.
 

มุงพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
 

               
ผูปฏิบัติงานใหเปนบคุลากรที่มีคุณภาพ
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร

• สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลขาวสารทางการเงิน 

และขอมูลขาวสารอื่น ๆ เกีย่วกับการดําเนินงานของ  
หนวยรับตรวจ ไมวาเปนขอมูลจากแหลงภายใน 

หรือภายนอก

• การสื่อสาร หมายถึง การสงสารสนเทศระหวาง  
บุคลากร
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 สารสนเทศและการสื่อสาร

ฝายบริหารตองจัดใหมีสารสนเทศอยางเพียงพอ  
และสื่อสารใหฝายบริหาร และบุคลากรอื่น ๆ ที่   

เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกหนวยรับตรวจ 

ซึ่งจําเปนตองใชสารสนเทศนั้นในรูปแบบท  ี่

เหมาะสมและทันเวลา                               



5. การติดตามประเมินผล

หมายถึง กระบวนการประเมิน  
คุณภาพการปฏิบัติงาน และประเมนิ  
ประสทิธผิลของการควบคุมภายในท  ี่

วางไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

2929
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การติดตามประเมินผล

ฝายบริหารตองจัดใหมีการติดตามประเมินผล 

(Monitoring)  โดยการติดตามผลในระหวาง  
การปฎิบัติงาน  (Ongoing Monitoring)  และ  
การประเมินผลเปนรายครั้ง (Separate 

Evaluation)
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การประเมินผลเปนรายครั้งการประเมินผลเปนรายครั้ง

--  การประเมินการควบคุมดวยตนเองการประเมินการควบคุมดวยตนเอง

((Control Self AssessmentControl Self Assessment))

--  การประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระการประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ

((Independent AssessmentIndependent Assessment))
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ประเมนิตนเอง

Control Self Assessment

ประเมนิอิสระ

Independent  Assessment

ทุกคนในองคกรประเมินความเสี่ยง

แบบสอบถาม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ภายใน คือ ผูตรวจสอบภายใน

ภายนอก คือ ผูตรวจสอบอิสระ
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การประเมนิตนเอง  (  CSA  )

ผูบริหาร ผูปฏิบัติงานรวมกันทบทวน

กระบวน
การปฏิบัติงาน

ลด
ความสิ้นเปลอืง
ความสูญเปลา

ลด
การรั่วไหล
ทุจริต

ลดความเสี่ยง
ในรูปแบบตางๆ
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การประเมินอิสระ(Independent  Assessment)

เปนการประเมินโดยผูที่ไมเกี่ยวของในกระบวนงานนัน้ๆ

เพื่อเพิ่มความมั่นใจวาการประเมินเปนไปอยาง

เที่ยงตรง เปนกลาง เชื่อถือได 
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แบบรายงานการควบคุมภายใน
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เดิม ทํา สง ใหม ทํา สง

1. ค.1 ความคืบหนาการจัดวางระบบฯ 

(องคกร)

2. ค.2 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม (ยอย)

3. ค.3 แผนปรับปรุงการควบคุม (ยอย)

4. ค.4 แผนปรับปรุงการควบคุม (องคกร)

-

-

1.
 

หนังสือรับรองการจัดวาง
 ระบบการควบคุมภายใน

 หนา 28

1. การรายงานตามระเบียบฯ ขอ 5 การจัดวางระบบฯ

การปรับปรุง
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หนวยรบัตรวจ

เดิม ทํา สง ใหม ทํา สง

1. ปอ.1 ความเห็นการควบคุมฯ

2. ปอ.2 สรุปผลประเมินองคประกอบ

3. ปอ.2-1 ผลประเมินองคประกอบ

4. ปอ.3 แผนปรับปรุงการควบคุมฯ

5. ติดตาม ปอ.3 ติดตามแผนปรับปรุง

-

1. ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมิน

2. ปอ.2ผลการประเมินองคประกอบ

3. ปอ.3 แผนปรับปรุงการควบคุมฯ   

หนา 50-55

-

-

2. การรายงานตามระเบียบฯ ขอ 6 
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สวนงานยอย

เดิม ทํา สง ใหม ทํา สง

1. ปย.1
 

รับรองการควบคุมฯ

2. ปย.2 สรุปผลประเมินองคประกอบ

3. ปย.2-1 ผลประเมินองคประกอบ

4. ปย.3 แผนปรับปรุงการควบคุมฯ

5. ติดตาม ปย.3 

6. ปม.
 

ประเมินการควบคุมฯ

-

-

-

-

-

-

1.
 

ปย.1
 

ผลการประเมินองคประกอบฯ

2.
 

ปย.2 การประเมินผลและการ
 ปรับปรุงการควบคุมฯ                                  

หนา 58-62

-

-
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เจาหนาที่อาวุโสและผูตรวจสอบภายใน

เดิม ทํา สง ใหม ทํา สง

1. ปย.1-ร หนังสือรับรองการควบคุม   

ภายในของเจาหนาที่อาวุโส

2. ปส.
 

รายงานผลการสอบทาน      

การประเมินการควบคุมของ

ผูตรวจสอบภายใน

- 1.
 

-

2. ปส.
 

รายงานผลการสอบทาน   

การประเมินการควบคุมของผ
 

ู

ตรวจสอบภายใน 

หนา 64-65

- -

-



สาระสําคัญของระเบียบขอ 6 ทีจ่ะรายงาน
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1.
 

ทาํความเห็นวาระบบการควบคุม
 ภายในของหนวยงานที่ใชอยูม
 

ี

มาตรฐานตามระเบียบหรือไม

2.
 

ผลการประเมนิความเพียงพอและ           

ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  ใน
 การบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท
 

ี่

กําหนดรวมทั้งขอมูลสรุปผลการประเมิน
 แตละองคประกอบของการควบคุมฯ

3.  จุดออนพรอมขอเสนอแนะ
 และแผนการปรับปรุง

 ระบบการควบคุมภายใน

ปอ.1

ปอ. 2 และ ปย. 1

ปย. 2

ปอ. 3

ปย. 2
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ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมิน

ผลการควบคุมภายใน

ปอ.2 และ ปย.1
ผลการประเมนิ

5 องคประกอบ

ปอ.3 แผนการปรับปรุง

ปย.2 การประเมินผลและ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

ปส. รายงานผลการสอบทาน



กระบวนการประเมินผลและจัดทํารายงาน

1. กําหนดผูรับผิดชอบ

2. กําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของการประเมิน

3. ศึกษาและทําความเขาใจโครงสรางการควบคมุภายใน

4. จัดทําแผนการประเมินผลการควบคมุภายใน

5. ดําเนินการประเมินผลการควบคมุภายใน

6. สรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานการประเมิน

4242
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ผูบริหารสูงสุด

พิจารณาผลการประเมนิระดับหนวยรับตรวจ

เจาหนาที่ระดับอาวุโส/

คณะทํางาน

ผูบริหารระดับสวนงานยอย

และผูปฏิบัติงานในสวนงานยอย
ผูตรวจสอบภายใน

1. อํานวยการและประสานงาน

2. จัดทําแผนการประเมินผลองคกร

3. ติดตามการประเมินผล

4. สรุปภาพรวมการประเมินผล

5. จัดทํารายงานระดับหนวยรับตรวจ

ปอ.1 ปอ.2 และปอ.3

1.ประเมินการควบคุม

 ดวยตนเอง (CSA)

2. ติดตามผล

3.สรุปผลการประเมิน

4.จัดทํารายงานระดับ

 สวนงานยอย ปย.1 และ 

ปย.2

1.ประเมินการควบคุมดวย

 ตนเอง (CSA)

2.สอบทานการประเมินผล

3.สอบทานรายงาน

4.จัดทํารายงานแบบ ปส.

1. กําหนดผูรับผิดชอบ



2. กําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของการประเมิน

2.1 การประเมินผลระบบการควบคุมภายในจะดําเนนิการทุก
 

ระบบทั้ง  หนวยงาน หรือจะประเมินผลเฉพาะบางสวนที่ม
 

ี

ความเสี่ยงสูงซึ่งสงผลกระทบตอหนวยงานเปนอยางมาก

2.2 กาํหนดวัตถุประสงคของการประเมินวาจะมุงประเมินใน
 เรื่องใดตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน (O F C )

2.3 คณะผูประเมนิรวมประชุมและนําเสนอผูบริหารใหความ
 

เห็นชอบกอนดําเนนิการในขั้นตอนตอไป

44



3. ศึกษาและทําความเขาใจโครงสรางการควบคุมภายใน

- พิจารณาวาโครงสรางการควบคมุภายในเปนไปตามท
 

ี่

ออกแบบไวหรือไม

- ใชเทคนคิตาง ๆ เชน สอบถาม ศึกษาเอกสารตาง ๆ ท
 

ี่

เกี่ยวของ

45



4. จัดทําแผนการประเมินผล
$    เรื่องที่จะประเมิน
$   วัตถุประสงคในการประเมิน
$   ขอบเขตการประเมิน
$   ผูประเมิน
$   ระยะเวลาในการประเมิน
$   วิธีการประเมิน
$   อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการประเมิน

46



5. ดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน
* ขั้นตอนที่ 1 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
* ขั้นตอนที่ 2 : กําหนดงานในความรับผิดชอบของสวนงานยอย

 ออกเปนกิจกรรม/งาน เพื่อทําความเขาใจวัตถุประสงคและ
 เปาหมายหลักของกิจกรรม/งาน

* ขั้นตอนที่ 3 : จัดเตรียมเครื่องมือการประเมิน
* ขั้นตอนที่ 4 : ดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายในทั้งระดับ

 สวนงานยอยและหนวยงาน

47



6. สรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานการประเมิน 
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ปย.1
 

(สวนงานยอย)

ประเมิน 5 องคประกอบ

ปย.2
 

(สวนงานยอย)

ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน

ปอ.3
 

(องคกร)

จุดออน ขอเสนอแนะ แผนปรับปรุง

ปอ.1

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 5

ปอ.2
 

(องคกร)

ประเมิน 5 องคประกอบ



* การรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  

ตามระเบยีบ ขอ 6
 

ใหจัดสงเฉพาะหนงัสือรับรอง   

การประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบปอ. 1)

* รายงานแบบอื่นใหเก็บไวทีห่นวยงาน เพื่อใช
 



ประโยชนตอไป

49
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การดําเนินการประเมินผล

การควบคุมภายใน

ทั้งระดับสวนงานยอยและหนวยงาน



การประเมินรายครั้ง 
(Control Self Assessment : CSA)

1.

 
ประเมินตามแบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการ

 ควบคมุภายใน (ภาคผนวก ก)

2.

 
ประเมินการควบคุมภายในที่มีอยูของกิจกรรมตาง ๆ

3.

 
ประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู ที่เกี่ยวของกับการบรรล

 
ุ

วัตถุประสงคของกิจกรรมตาง ๆ

4.

 
นําผลจากขอ 1 –

 
3 มาวิเคราะหความมีอยู ความเพียงพอ 

ประสิทธิผลของการควบคุม และเสนอแผนการปรับปรุง

5.

 
จัดทํารายงานสวนงานยอยตาม แบบ ปย.

 
1 และ แบบ ปย.

 
2

5151



การประเมินผลระดับหนวยรับตรวจ

1 .     นํารายงานของสวนงานยอย (แบบ ปย.
 

1 , ปย.
 

2)

2 .     ผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.

 
2)

3 .     ผลการประเมินของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.)

4 .    วิเคราะหเปรียบเทียบ  สรุปภาพรวมเพื่อจัดทํารางรายงานของ   
หนวยงาน (แบบ ปอ.

 
1 , ปอ.

 
2 , ปอ.

 
3)

5 .     นํารายงานของหนวยงาน (แบบ ปอ.
 

1 , ปอ.
 

2 , ปอ.
 

3)
 และรายงานของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.)

 
สงหัวหนา

 หนวยงานใหความเห็นชอบและลงนามใน แบบ ปอ.
 

1
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การประเมินตามแบบประเมินองคประกอบของ
 

การควบคุมภายใน

$  ศึกษาแบบประเมินฯ  ตามภาคผนวก ก  และใชในการประเมิน
 องคประกอบของการควบคุมภายใน

$  ประเมินความมอียู  ความเหมาะสม  และความเพียงพอ
$  สรุปผลการประเมินฯ ลงใน แบบ ปย.

 
1

5353
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แบบ ปย. 1
ชื่อสวนงานยอย

รายงานผลการประเมนิองคประกอบของการควบคุมภายใน

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

องคประกอบของ

การควบคุมภายใน

(1)

ผลการประเมิน/ขอสรุป

(2)

1. สภาพแวดลอมการควบคุม จากตัวอยางภาคผนวก  ก หนา 85-96

 (หนงัสือแนวทางเลมเหลือง)

2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

5. การติดตามประเมินผล



5555

แบบ ปย.1ชื่อสวนงานยอย

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน

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

 
...........

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ/ ขอสรุป

1. สภาพแวดลอมการควบคุม

ผูบริหารไดสรางบรรยากาศของการควบคุม
 ใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายในโดยม
 

ี

ก าร กําหนดมาตรฐานจริยธรรม    มีการ
 ฝกอบรมเพื่อใหเกิดทักษะความชํานาญในการ
 ปฏิบัติงานมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่

ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ก า ร ค ว บ คุ ม ใ น
 ภาพรวม เหมาะสมแต มี เ รื่ อ งที่ ต อ ง
 ปรับปรุงดังนี้

-
 

การฝกอบรมใหกับพนักงานไมตรงกับ
 งานที่ปฏิบัติ  การจัดอบรมควรสํารวจ
 ความตองการและสามารถนําไปใชในการ
 ปฏิบัติงานได

-
 

มีการกําหนดมาตรฐานจริยธรรม แตไม
 



มีการเผยแพรใหพนักงานทราบ

ตัวอยาง



- ระบุกิจกรรมที่จะประเมิน โดยพิจารณาจาก
= โครงสรางองคกร
= ภารกิจขององคกร

- กรณีประเมินการควบคุมของงานสนับสนุน อาจใชแบบสอบถามใน
 ภาคผนวก ข (หนา 99-127)

 
/ คูมือการปฏิบัติงาน

- กรณีประเมินการควบคุมของงานเฉพาะอาจใชแบบสอบถามที่หนวยงาน
 จัดทําขึ้น / คูมือการปฏิบัติงาน /

 
Check List ของ ISO

5656

การประเมินการควบคมุที่มีอยู

และความเสีย่งที่มีอยู



5757

# บุคลากรรวม 2,000 คน และไดรับจัดสรรงบประมาณ 5,000 ลานบาท

# โครงสรางการแบงสวนงาน ดังนี้

* สํานักงานเลขานุการกรม

* สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน

* สํานักการเงินและการคลัง

* ศูนยคอมพิวเตอร

* สํานักบริหารพัสดุ

* สํานักทรัพยากรบุคคล

* สํานักพัฒนาฝมือแรงงานภูมิภาคที่ 1 -
 

15

ตัวอยางการประเมนิฯ ของ กรมสารขัณฑ
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1. งานจัดซื้อจัดจาง

2.  งานทะเบียนพัสดุ

3.  งานบํารุงรักษา

4. งานบริหารทั่วไป

กิจกรรมที่สําคัญของสํานักบริหารพัสดุ
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การกําหนดวัตถุประสงค

วัตถุประสงคระดับองคกร วัตถุประสงคระดับกิจกรรม

เพื่อปรับปรุงพัฒนามาตรฐานฝมือ
 แรงงาน

เพี่อตอบสนองความตองการของภาค
 ธุรกิจ  ภาคอุตสาหกรรม

สํานักบริหารพสัดุ

* ใหบริการจัดหาพัสดุไดตามความตองการของ
 สวนงานตาง ๆ ไดอยางประหยดัและทนัเวลา

* ดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินขององคกรใหมีอาย
 

ุ

การใชงานที่เหมาะสม และใชประโยชนไดอยางม
 

ี

ประสิทธิภาพ

* มีระบบฐานขอมูลพสัดุที่สมบูรณ สามารถใช
 



ประโยชนจากขอมูลที่จัดเก็บไดอยางเปนปจจุบัน
 และถูกตอง เชื่อถือได



วัตถุประสงค (ชอง 1) และ การควบคมุที่มอียู (ชอง 2)

งานทะเบียนพัสดุ

วัตถุประสงค

มีระบบฐานขอมูลพัสดุที่สมบูรณ 
สามารถใชประโยชนจากขอมูล

 ที่จัดเก็บไดอยางเปนปจจุบัน 
และครบถวน ถูกตอง

การควบคุมที่มีอยู

- มอบหมายงานใหเจาหนาที่บันทึก
 ขอมูลเปนผูนําเขาขอมูล

- กําหนดไวในคูมอืฯ ใหบันทึก
 รายการเคลื่อนไหวของแตละวัน 

ในวันทําการถัดไป
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ประเมินวาเพียงพอและม

 
ี

ประสิทธิผลหรือไม



การควบคุมทีม่ีอยูแลว และ ความเสีย่งทีย่ังมีอยู

การควบคุมที่มีอยู

- มอบหมายงานใหเจาหนาท
 

ี่

บันทึกขอมูลเปนผูนําเขาขอมูล

- กําหนดไวในคูมอืฯ ใหบันทึก
 รายการเคลื่อนไหวของแตละวัน 

ในวันทําการถัดไป

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

- เจาหนาที่ไมสามารถบันทึกขอมูล 
ไดทั้งหมด  เนื่องจากปริมาณ

 เอกสารนําเขามีจํานวนมาก
 เพิ่มขึ้นกวาแตกอน

6161

การควบคุมทีม่ีอยูแลว และ ความเสีย่งทีย่ังมีอยู



ความเสีย่งทีย่ังมีอยู และ การปรับปรุงการควบคุม

การปรับปรุงการควบคุม (ชอง 5 )

- จัดสรรเวลาใหเจาหนาที่ บันทึกขอมูลภายในวันทําการเดียวกับท
 

ี่

ไดรับเอกสาร โดยจัดเปนระบบBatch

- เอกสารสวนที่เปนการขอเบิกพัสดุ ใหผูเบิกบันทึกเขาในแผน
 บันทึกขอมูลโดยตรง และสงแผนมาใหงานทะเบียน Upload ขึ้น

 ระบบ
6262

เจาหนาที่ไมสามารถบันทึกขอมูลไดทั้งหมด

เนื่องจากปริมาณเอกสารนําเขามีจํานวนมากเพิ่มขึ้นกวาแตกอน



แผนการปรับปรุงระดับสวนงานยอยแผนการปรับปรุงระดับสวนงานยอย  แบบแบบ  ปยปย..  2
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ความเสี่ยงที่ยังมีอยู : เจาหนาที่ไมสามารถบันทึกขอมูลไดทัง้หมด
เนื่องจากปริมาณเอกสารนําเขามีจํานวนมากเพิ่มขึ้นกวาแตกอน

งวด/เวลาที่พบ

จุดออน

การปรบัปรุง

การควบคุม

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

30 ก.ย.
 

53 จัดสรรเวลาใหเจาหนาที่ บันทกึขอมูล
 ภายในวันทําการเดียวกับที่ไดรบั

 เอกสาร โดยจัดเปนระบบ Batch

1 ธ.ค.
 

53/
ผูอํานวยการ

สํานักบริหารพสัดุ
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กระบวนการ

 ปฏิบัตงิานและ

วัตถุประสงค

ของการควบคุม 

(1)

การ

 ควบคุม

 ที่มีอยู

(2)

การประเมิน

ผลการ

 ควบคุม

(3)

ความเสี่ยง

ที่ยังเหลืออยู

(4)

การ

 ปรับปรุง

 การ

 ควบคุม

(5)

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

(6)

หมายเหตุ

(7)

กระบวนการ

 ปฏิบัตงิานและ

 วัตถุประสงค

 


การควบคุม

(1)

ความเสี่ยง

ที่มีอยู

(2)

งวด/เวลาที่พบ

 จุดออน

(3)

การปรับปรงุ

 การควบคุม

(4)

กําหนดเสร็จ/

 ผูรับผิดชอบ

(5)

หมายเหตุ

(6)

ปย.2

ปอ.3 
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กระบวนการ
 ปฏิบัติงานและ

วัตถุประสงค

ของการ
 ควบคุม 

(1)

การ
 ควบคุม

 ที่มีอยู

(2)

การ
 ประเมิน

ผลการ
 ควบคุม

(3)

ความเสี่ยง

ที่ยัง
 เหลืออยู

(4)

การ
 ปรับปรุง

 การ
 ควบคุม

(5)

กําหนด
 เสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

(6)

หมายเหตุ

(7)

(งวด/เวลา
 ที่พบ

 จุดออน)

ชื่อสวนงานยอย..................................................

รายงานการประเมินผลและการปรับปรงุการควบคุมภายใน

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่.........เดือน.....................พ.ศ..............

แบบ ปย.2
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แบบ ปอ.3

กระบวนการ
 ปฏิบัติงาน

 และ
 วัตถุประสงค

 


การควบคุม
 (1)

ความเสี่ยง

ทีม่ีอยู

(2)

งวด/เวลาท
 

ี่

พบจุดออน

(3)

การปรบัปรุง
 การควบคุม

(4)

กําหนดเสร็จ/
 ผูรับผิดชอบ

(5)

หมายเหตุ

(6)

มาจาก

ชอง 4

ปย.2

มาจาก

ชอง 5

ปย.2

มาจาก

ชอง 6

ปย.2

มาจาก

ชอง 7

ปย.2

รายการปรับปรุงทีส่ําคัญที่สวนงานยอยไมสามารถดําเนินการแกไขได

ถาสวนงานยอยแกไขเองได ไมตองนํามาลงในชองนี้

ชื่อหนวยรับตรวจ

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่..........เดือน.....................พ.ศ............
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แบบ ปอ.2ชื่อหนวยรับตรวจ

รายงานผลการประเมนิองคประกอบของการควบคุมภายใน

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

องคประกอบของ

การควบคุมภายใน 
(1)

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(2)

1. สภาพแวดลอมการควบคุม จากตัวอยางภาคผนวก  ก หนา 85-96

 (หนงัสือแนวทางเลมเหลือง)

2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

5. การติดตามประเมินผล

เปนการ
 รวบรวม

ปย.1 

ของ

สวนงาน
 ยอย

และการ
 ประเมิน

เพิ่มเติม

ของฝาย

บริหาร
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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน

วรรคที่ 1   (ชื่อหนวยรับตรวจ) ไดประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับป
 



สิ้นสุดวันที่............เดือน................พ.ศ...............ดวยวิธีการที่ (ชื่อหนวยรับ
 ตรวจ) กําหนดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการ
 ดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและ
 ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
 ทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
 สิ้นเปลือง หรือการทุจริตดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการ
 ดํ า เ นินงานและด านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระ เบียบ  ขอบั ง คับ  มต
 

ิ

คณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร

แบบ ปอ.1
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วรรคที่ 2 จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของ (ชื่อหนวยรับ
 ตรวจ) สําหรับปสิ้นสุดวันที่.......เดือน.............พ.ศ...........เปนไปตามระบบการควบคุม
 ภายในที่กําหนดไว มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามท
 

ี่

กลาวในวรรคแรก

วรรคที่ 3 อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดออนที่มีนัยสําคัญกลาวคือการจัดทํา
 แผนพัฒนาบุคลากรยังไมสอดคลองกับความตองการของบุคลากร รวมทั้งการคัดเลือก
 บุคลากรเขารับการฝกอบรมสวนหนึ่งยังไมตรงกับหลักสูตรและลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู 

ซึ่งกรม....จะดําเนินการปรับปรุงการควบคุม โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําป
 



ตอไป
ลายมือชื่อ...................................................

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

ตําแหนง อธิบดีกรม....................................

วันที.่........เดือน..........................พ.ศ...........



การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- แจงแผนการปรับปรุงฯ ใหผูที่เกี่ยวของทราบ และใหถือปฏิบัต
 

ิ

โดยทั่วกัน

- ติดตามผลการดําเนินการตามแผนฯ ในงวดถัดไป
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- แจงแผนการปรับปรุงฯ ใหผูที่เกี่ยวของทราบ และใหถือปฏิบัต
 

ิ

โดยทั่วกัน

- ติดตามผลการดําเนินการตามแผนฯ ในงวดถัดไป

- แจงแผนการปรับปรุงฯ ใหผูที่เกี่ยวของทราบ  
และใหถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

- ติดตามผลการดําเนินการตามแผนฯ ในงวดถัดไป
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รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน

(กรณีไมมีขอตรวจพบหรือขอสังเกต)

เรียน (หัวหนาหนวยรับตรวจ / ผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจ)

ขาพเจาไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ....(ชื่อหนวยรับตรวจ).......
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่......เดือน.............พ.ศ..........การสอบทานไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผล
 และระมัดระวังอยางรอบคอบ ผลการสอบทานพบวาการประเมินผลการควบคุมภายใน
 เปนไปตามวิธีการที่กําหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรล
 

ุ

วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน

อยางไรก็ตามมีขอสังเกตที่มีนัยสําคัญดังนี้.................................................................
.........................................................................................................................................................

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

(ชื่อหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน)

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

วันที.่............... เดือน..................พ.ศ.

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

ปส.
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สํานักงานการตรวจเงินแผนดนิสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ

www.oag.go.th
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