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เอกสารเผยแพร่ความรู้ 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิธีการประเมินควบคุมภายในและการจัดท ารายงาน 

 ประจ าปี 2562 การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักเกณฑ์
ใหม่ของกระทรวงการคลัง” 

ระหว่างวันท่ี  18 - 20  ตุลาคม  2562 
ณ  โรงแรมทองธารินทร์  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
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การบริหารราชการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายรฐับาล 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย 

แผนปฏิบัติการ 

แผนปฏิบัติราชการ 

งาน/โครงการ 

Input 

Process 

การควบคุมภายใน 

Output 

ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล / คุ้มค่า 

     ความเสี่ยง การควบคุม การก ากับดูแล 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี

แผนของหน่วยปฏิบัติ 
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การบริหารราชการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย 

แผนปฏิบติัการ 

แผนปฏิบติัราชการ 

งาน/โครงการ 

Input 

Process 

การควบคุมภายใน 

Output 

ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล / คุ้มค่า 

แผนการบริหารราชการแผน่ดิน 

แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

แผนของหน่วยปฏิบัต ิ

การบริหารความเสี่ยง 

สภาพแวดล้อมภายใน  >>>  ปรัชญาการบริหาความเสีย่ง 
ยุทธศาสตร์  >>>  แผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติราชการ 

ระบุวัตถุประสงค์  >>>  ระดับองค์กร  ระดับกิจกรรม 
บ่งช้ีเหตุการณ์  >>>  เชิงยุทธศาสตร์  การด าเนินงาน  การเงิน     
                                การปฏิบัติตามข้อก าหนด 
ประเมินความเสี่ยง  >>>  โอกาส  ผลกระทบ 
ตอบสนองความเสี่ยง  >>>  หลีกเลี่ยง  กระจาย  ลด/ควบคุม  
ยอมรับ กิจกรรมการควบคมุ  >>>  นโยบาย  มาตรการ  วิธีการ 
สารสนเทศ/การสื่อสาร  >>>  จัดเก็บข้อมูลและสื่อสารทัว่องคก์ร 
ติดตาม/ประเมนิผล  >>>  ติดตามระหว่างการปฏบิัติงาน   
                                        ประเมินตนเอง  ประเมินอิสระ 

ระดับการยอมรบัและวัฒ
นธรรมความเสี่ยง 

คุณ
ธรรม 

ปรัชญาการบริหารงาน  โครงสร้างองค์กร การมอบหมายอ านาจหน้าที่ 

Plan 

ประเมิน 
ความเสี่ยง วางแผน ปฏิบัติ ประเมินผล ปรับปรุง 

Do Check Act 
P D C A 

Plan Do Check Act 
P D C A 

การควบคุมภายใน 

สภาพแวดล้อมของการควบคุม  >>>  ปรัชญา/ลักษณะการท างานของผู้บรหิาร 

ประเมินความเสี่ยง  >>>  ก าหนดวัตถุประสงค ์ ระบุปัจจัยเสี่ยง           
                                  วิเคราะห์ความเสี่ยง (โอกาส/
ผลกระทบ) กิจกรรมการควบคมุ  >>>  นโยบาย  มาตรการ  วิธีการ 

สารสนเทศ/การสื่อสาร  >>>  จัดเก็บข้อมูลและสื่อสารทัว่องคก์ร 

ติดตาม/ประเมนิผล  >>>  ติดตามระหว่างการปฏบิัติงาน   
                                        ประเมินตนเอง  ประเมินอิสระ 

  ความซื่อสัตย/์จรยิธรรม  โครงสร้างการจัด
องค์กร 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่/ความรบัผดิชอบ  นโยบาย/การบริหารบุคลากร 

โครงการ/งาน  >>>  กระบวนการปฏิบัตงิาน 

ประเมิน 
ความเสี่ยง 

ออกแบบ 
การควบคุม ปฏิบัติ ประเมิน 

การควบคุม 
ปรับปรุง 

การควบคุม 
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ความเสี่ยงและการควบคมุ 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์
สอดรับกับภารกจิของหนว่ยงาน 

สอบทาน 
สภาพแวดล้อมการควบคุม 

ระบุปัจจัยเสี่ยง 

วิเคราะห์ 
ระดับความส าคัญ ยอมรับความเสี่ยง 

จัดกิจกรรมการควบคมุ 

วิเคราะห์ 
ความคุ้มค่า 

ระบบการควบคมุภายใน 

กลยุทธ์การบรหิารความเสี่ยง 

ไม่มีนัยส าคัญ 

มีนัยส าคัญ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 
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การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน - คตง. 

ปอ.2 

ปย.1 

แบบประเมินองค์ประกอบ 
การควบคุมภายใน 

ปย.2 งวดก่อน 

จุดอ่อนของ 
การควบคุมภายใน 

ปย.2 

ปอ.3 

ปอ.1 ส่ง สตง. ภายใน 30 ธ.ค. 
ปส. 

1 

2 

3 4 

5 

6 ขัน้ตอนการจดัท ารายงานตามระเบียบฯ คตง. 

ระหว่างปี 
ติดตาม 

ส่งกระทรวง 
31 มี.ค. 

สิ้นปี 
ปอ.1 ปอ.2   
ปอ.3  ปส. 
ส่งกระทรวง 
30 พ.ย. 

(ส่ง คตป.) 
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ขอบเขตหวัขอ้การน าเสนอ 

 

 การควบคุมภายใน 

      * ความส าคัญ แนวคิด หลักการ ผู้รับผิดชอบ 
      * ความหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน ์
      * องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
      * ปัจจัยแห่งความส าเร็จและข้อจ ากัด 
  

 การประเมินผลการควบคุมภายใน 
      * ความหมายและวัตถุประสงค์ 
      * หลักการพื้นฐาน 
      * รูปแบบ เทคนิค วิธีการ 
      * การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 วงจรการควบคุมภายใน 
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วางแผน 
(Planning) 

จัดองค์การ 
(Organizing) 

การใช้ภาวะผู้น า 
(Leading) 

การควบคุม 
(Controlling) 

วงจรการบริหาร 

นโยบาย 

งบประมาณ  

IT 

วัฒนธรรมองค์การ 

การควบคุมภายใน : ความส าคญั 
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แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

แผนของหน่วยปฏิบตัิ 

การบริหารราชการบรรลุเปา้หมายตามที่วางแผน 

  ประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ    ตามกฎระเบียบ    เชื่อถือได้   

ลด 
ความเสี่ยง การควบคุม 

การควบคุมภายใน : ความส าคญั 

   
   ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/การกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและ         
   จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน)  หรือลดโอกาสที่จะบรรลุ 
   เป้าหมาย 
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1. การควบคุมเป็นกระบวนการที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ 

2. การควบคุมเกิดขึ้นโดยบุคลากรทุกระดับขององค์กร 

3. การควบคุมให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลตุามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้

การควบคุมภายใน : แนวคดิ 
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Input 

Process 

การควบคุมภายใน 

Output 

ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล / คุ้มค่า 

จดัวางและประเมินผลการควบคมุ 
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การควบคุมภายใน : หลกัการ 

Hard Control 

  ศึกษาด้วยตนเองได้ 
  เป็นลายลักษณ์อักษร 
  จับต้องได้ 
  เป็นทางการ 
  เป็นรูปธรรม 

นโยบาย  แผนงาน  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าสั่ง  บันทึก 
คู่มือการปฏิบัติงาน  ผังโครงสร้างองค์กร  แบบฟอร์มต่างๆ 
การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
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การควบคุมภายใน : หลกัการ 

Soft Control 

  สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ 
  ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
  จับต้องไม่ได้ 
  ไม่เป็นทางการ 
  เป็นนามธรรม 

 ความรู้  ความสามารถ  ความประพฤติ  ความขยันขันแข็ง 
      ความอดทนในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค  การยอมรับผล 
      การปฏิบัติงาน  วิธีการบริหารงานของผู้บริหารระดับต่างๆ 
 เป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุน  และกระตุ้นให้การปฏิบัติงานของ 
      องค์กรและกิจกรรมต่างๆ  ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค ์
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กรม 

ส านัก / กอง 

ส่วน / ฝ่าย 

การควบคุมภายใน : ผูร้บัผดิชอบ 

ทุกหน่วยงาน/ระดับ ผู้ปฏิบัติงาน 
การปฏิบัตงิาน 

ปฏิบัติและแจ้งจุดออ่น 
การควบคุมภายใน 

ผู้บริหารระดับกลาง 
ควบคุมการบรหิารโครงการ 
จัดให้มีการวาง สอบทาน ประเมิน และ
ปรับปรุงการควบคมุภายใน 

ผู้บริหารระดับสูง 
การควบคุมกลยุทธ์ 

ก าหนดนโยบายการจัดวาง ประเมิน และ
ส่งเสริมให้เกิดการควบคมุภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายใน            สอบทานและประเมินการควบคุมภายในภาพรวมองค์กร 

ผู้บริหารระดับตน้ 
ควบคุมการปฏบิัตงิาน 
จัดวาง สอบทาน ประเมิน และ
ปรับปรุงการควบคมุภายใน 
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“การควบคมุภายใน  หมายความว่า  กระบวนการปฏิบติังานท่ีผ ูก้ ากบัดแูล ฝ่ายบรหิารและบคุลากรของ
หน่วยรบัตรวจจดัใหม้ีขึ้น เพ่ือสรา้งความมัน่ใจอยา่งสมเหตสุมผลว่า การด าเนินงานของหน่วยรบัตรวจ

จะบรรลวุตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายในดา้นประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน       

ซ่ึงรวมถึงการดแูลรกัษาทรพัยส์ิน  การป้องกนัหรอืลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรัว่ไหล           

การสิ้นเปลือง หรอืการทจุรติในหน่วยรบัตรวจ   ดา้นความเช่ือถือไดข้องรายงานการทางการเงิน และ

ดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและมติคณะรฐัมนตรี 

การควบคุมภายใน : ความหมาย 

       ความหมาย ตาม COSO 

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

  - Effectiveness and efficiency of operations 

  - Reliability of financial reporting 

  - compliance with applicable laws and regulations” 
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- ถูกต้อง    
- เช่ือถือได ้
- ทันเวลา 

- มีประสิทธิภาพ 
- มีประสิทธิผล  

- ประหยัด 

- ปฏิบัติตามกฎ 
- มีความสม่ าเสมอ 

- มีการควบคุม ก ากับดูแล 

การควบคุมภายใน : วตัถุประสงค ์

3E 
Effectiveness 

Efficiency 
Economy 

3C 
Compliance 
Consistency 

Control 

  Financial Report 
Validity 

Reliability 
Real time 
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การควบคุมภายใน : ประโยชน ์

การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 

ข้อมูลและรายงานทางการเงินถูกต้อง  ครบถ้วนและเชื่อถือได้ 

      สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 

การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย 

      ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานได้ 

อย่างดียิ่ง  
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องค์ประกอบ 
ของการควบคุม 

ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร 

สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

การประเมิน 

ความเสี่ยง 

กิจกรรม 

การควบคุม 

การติดตาม 

ประเมินผล 

วัตถุประสงค์ 
การควบคุม 

•ประสิทธิภาพ 
  ประสิทธิผล 
  การด าเนินงาน 
•ความเช่ือถือได้ 
  ของรายงาน 
  ทางการเงิน 
•การปฏิบัติตาม 
  ข้อก าหนด 

การควบคุมภายใน : องคป์ระกอบ 
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       หมายถึง  สภาวการณ์หรือปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลให้เกิดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

ให้เกิดจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย 

ปรัชญา/ลักษณะการท างานของ
ผู้บริหาร 

ความซื่อสัตย์/จริยธรรม 

โครงสร้างการจัดองค์การ 

การมอบอ านาจหน้าท่ี/  ความ
รับผิดชอบ 

นโยบาย/การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ความรู้ ความสามารถทักษะของ
บุคลากร 

 คณะกรรมการบริหาร/  
คณะกรรมการตรวจสอบ 

สภาพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment)  
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ทราบความเสี่ยงและหาทางลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

ศึกษา ท าความเข้าใจ * ความเสี่ยงอะไร 

* ส่งผลกระทบ 

    อย่างไร 

ระบุ * โอกาส 

* ผลกระทบ 

วิเคราะห/์จัดล าดบั * ยอมรับ 

* ป้องกัน/ควบคมุ 

* ถ่ายโอน/กระจาย 

* หลีกเลี่ยง 

การจัดการ  
- โครงสร้าง 
- ระบบงาน 
- คน  
- ทรัพย์สิน 
- งบประมาณ 

การประเมินความเสีย่ง  (Risk Assessment) 
       หมายถึง การระบุปจัจัยเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ  รวมถึงการจัดล าดับ 
      ความส าคัญว่าเหตุการณใ์ด/เงื่อนไขใดที่จะมีผลกระทบตอ่การไม่บรรลวัุตถุประสงค์ของ 
      หน่วยงาน 
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เป้าหมาย  ความเสี่ยง  และการควบคมุ 

เป้าหมาย สิ่งที่หน่วยงานต้องการ 

ความเสี่ยง 

การควบคุม 

สิ่งที่ท าให้ไม่สามารถ 
บรรลุเป้าหมาย 

สิ่งที่ช่วยให้สามารถ 
บรรลุเป้าหมาย 
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เกณฑ์ประเมินระดบัโอกาสที่จะเกดิความเส่ียง 

การประเมินความเสีย่ง 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

โอกาสจะเกิดความเส่ียง ความถ่ี ระดบัคะแนน 

สงูมาก นอ้ยกว่า 1 เดือนต่อครัง้ 5 

สงู 1-6 เดือนต่อครัง้ 4 

ปานกลาง 7-12 เดือนต่อครัง้ 3 

นอ้ย มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปีต่อครัง้ 2 

นอ้ยมาก มากกว่า 3 ปีต่อครัง้ 1 

โอกาสจะเกิดความเส่ียง รอ้ยละของโอกาส ระดบัคะแนน 

สงูมาก มากกว่ารอ้ยละ 80 5 

สงู รอ้ยละ 70-79 4 

ปานกลาง รอ้ยละ 60-69 3 

นอ้ย รอ้ยละ 50-59 2 

นอ้ยมาก นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 1 
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ตัวอย่างการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

การประเมินความเสีย่ง 

เกณฑ์ประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง 

ผลกระทบ มูลค่าความเสียหาย ระดับคะแนน 

สูงมาก > 10,000,000 บาท 5 

สูง > 250,000 – 10,000,000 บาท 4 

ปานกลาง > 50,000 – 250,000 บาท 3 

น้อย > 10,000 - 50,000 บาท 2 

น้อยมาก < 10,000 บาท 1 

ผลกระทบ ความเสียหาย ระดับคะแนน 

สูงมาก กระทบกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร 5 

สูง 
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรมากกว่า 
ร้อยละ 75 

4 

ปานกลาง กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 50-75 3 

น้อย กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 25-49 2 

น้อยมาก 
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่า 
ร้อยละ 25 

1 
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 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 
        ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมากและหนว่ยงานไม่อาจยอมรับได ้ จึงต้องจัดการ 
         ความเสี่ยงนั้นให้อยู่นอกเงื่อนไขของการด าเนนิงาน 

 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) 
        ความเสี่ยงที่หน่วยงานสามารถยอมรับไดภ้ายใต้การควบคมุที่มีอยู่ในปจัจุบัน 

 การป้องกันหรอืการควบคมุความเสี่ยง (Risk Reduction) 
        การด าเนนิการเพิม่เตมิเพือ่ลดโอกาสทีอ่าจเกดิขึ้นหรอืผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัทีย่อมรับได ้

 โอนความเสี่ยง/การกระจาย (Risk Sharing) 
        การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบกบัผูอ้ื่นในการจัดการความเสี่ยง 

การประเมินความเสีย่ง 

การจัดการความเสี่ยง 
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ฝ่ายบริหาร (ทุกระดับ) ก าหนดกิจกรรมการควบคมุให้กับบคุลากรของหนว่ยปฏิบตั ิ  

กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities) 
       หมายถึง  นโยบาย มาตรการ และวิธีการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารก าหนดหรอืน ามาใช้    
      เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกดิขึ้น และช่วยเพิ่มความม่ันใจในความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 นโยบาย 

 การวางแผน 

 การก ากับดแูล 

 การสอบทาน 

 การรายงาน 

 การสั่งการ  การสื่อสาร 

 การมอบหมายหน้าที่  ความรับผิดชอบ 

 การแบ่งแยกหนา้ที่ 

 การอนุมัติ 

 การให้ความเห็นชอบ 

 แนวทางการปฏิบัตงิาน  คู่มือ 

 การให้ความรู้  ความเข้าใจ 

 การรวบรวม  จัดเก็บเอกสาร 

 การจดบันทึก  การประมวลผลข้อมูล 

 การตรวจนับ ฯ  ล  ฯ 

ตัวอย่าง 



28 

นโยบาย  การวางแผน  การก ากับดแูล การฝึกอบรม 
การมอบหมายอ านาจหนา้ที่ความรับผดิชอบ 
แนวทางการปฏิบตัิงาน  ฯลฯ 

การป้องกัน/ควบคมุความเสี่ยง 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
ไม่มีกิจกรรมการควบคมุ  เนื่องจากไม่ด าเนินการใน 

ภารกิจนั้นแล้ว 

การยอมรับความเสี่ยง  
ไม่มีกิจกรรมการควบคมุ  เนื่องจากการควบคุมที่มีอยู่ 

เหมาะสมแล้ว 

โอน/การกระจายความเสี่ยง 
การจ้างที่ปรึกษา  การจ้างเหมาบริการ  การประกนั   

การเช่าครุภัณฑ์  ฯลฯ 

กิจกรรมการควบคุม 

ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมตามการจดัการความเสี่ยง 
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ประเภทของการควบคุมภายใน 

 1.  การควบคุมแบบป้องกัน  ( Preventive  Controls ) 

 2.  การควบคุมแบบค้นพบ  ( Detective  Controls ) 

 3.  การควบคุมแบบแก้ไข  ( Corrective  Controls ) 

 4.  การควบคุมแบบสั่งการ  ( Directive  Controls ) 

    5.  การควบคุมแบบทดแทน  ( Compensating  Controls ) 

กิจกรรมการควบคุม 
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ต้องสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้   

ปฏิบัติได้ 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต้องไม่สูงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับจากความเสียหายที่เกิดขึ้น 

มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ ว่า กิจกรรมการควบคุมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ 

ข้อควรพิจารณา 

กิจกรรมการควบคุม 
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ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
การส่ือสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และทันเวลา 

สารสนเทศ 

การเงิน  ไม่ใช่การเงิน  อื่นๆ 
ภายใน ภายนอก 

หัวหน้า 
ลูกน้อง 

เพื่อนร่วมงาน 

การสื่อสาร 

ภายใน ภายนอก 

สารสนเทศและการสือ่สาร  (Information and Communication) 
       สารสนเทศ  หมายถึง  ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริหาร  ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและ   
   ไม่ใช่การเงิน  รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก 
    การส่ือสาร  หมายถึง  การรับและส่งข้อมูลระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่าง 
   บุคคล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธ์กัน  การส่ือสารจะเกิดได้ทั้งภายในและ 
   ภายนอกหน่วยงาน 
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ต้องด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ  ต่อเน่ือง 

ติดตามระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 

ประเมินผล 
* ด้วยตนเอง (CSA) 
* อย่างอิสระ (ผู้ตรวจสอบภายใน / อ่ืนๆ) 

CONTROL 

INPUT  PROCESS  OUTPUT 

ภารกิจ 

    การติดตามผล  หมายถึง  การสอดส่องดูแลกิจกรรมท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินงาน เพ่ือให้  
   เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
    การประเมินผล  หมายถึง  การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายใน 
   ท่ีก าหนดไว้ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ เพียงใด  และประเมินระบบการควบคุมภายในท่ี 
   ก าหนดไว้ว่ายังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ 

การติดตามและประเมินผล  (Monitoring and Evaluation) 
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การควบคุมภายใน 

        สภาพแวดล้อมของการควบคุม  >>>  ปรัชญา/ลักษณะการท างานของผู้บริหาร 

ประเมินความเสี่ยง  >>>  ก าหนดวัตถุประสงค์  ระบุปัจจัยเสี่ยง           
                                      วิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม  >>>  นโยบาย  มาตรการ  วิธีการ 

สารสนเทศ/การสื่อสาร  >>>  จัดเก็บข้อมูลและสื่อสารท่ัวองค์กร 

ติดตาม/ประเมินผล  >>>  ติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน   
                                        ประเมินตนเอง  ประเมินอิสระ 

  ความซื่อสัตย์/จริยธรรม  โครงสร้างการจัดองค์กร 

การมอบหมายอ านาจหน้าท่ี/ความรับผิดชอบ  นโยบาย/การบริหารบุคลากร 

การควบคุมภายใน : สรปุองคป์ระกอบ 

               โครงการ/งาน  >>>  กระบวนการปฏิบัติงาน 



34 

บุคลากร 

การทุจริต 

       ต้นทุนสูง 

เหตุการณ์ทีไ่ม่สามารถควบคมุได้ 

การสื่อสาร 

การตัดสินใจของผู้บรหิาร 

ข้อจ ากัดของ 
ระบบการควบคมุภายใน 

การควบคุมภายใน : ขอ้จ ากดั 
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ความหมาย:-  

      การพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในหน่วยงาน 

วัตถุประสงค:์-  

  สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

   บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

  ปรับปรุง/แก้ไขเหมาะสมและทันเวลา 

การประเมินผลการควบคุม : ความหมายและวตัถุประสงค ์
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  วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและระดับความเสี่ยง  
     ที่ผู้บริหารยอมรับได้ต้องมีความชัดเจน 

  ระดับความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ     
     แต่ละหน่วยงานย่อมมีความแตกต่างกัน 

  กระบวนการประเมินผลการควบคุมภายในควรเป็นระบบ  
     มีขั้นตอนหรือวิธีการที่ชัดเจน 

  ผลการประเมินการควบคุมภายในเป็นการแสดงถึง 
     สภาพการควบคุมภายในของหน่วยงาน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง   
     ที่ท าการประเมินผลเท่าน้ัน 
 

การประเมินผลการควบคุม : หลกัการพื้นฐาน 
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การประเมินผลการควบคุม : รปูแบบ 

 การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง     
       ( Control  Self  Assessment ) 

การประเมินผลในลักษณะความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้  

 การประเมินผลการควบคุมอย่างเป็นอิสระ 
       ( Independent  Assessment ) 

การประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการก าหนดมาตรการหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน  เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงานประเมินผลผู้ตรวจสอบ/ประเมินภายนอก เป็นต้น 

การประเมินผลภาคราชการ 
การประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (กรม กระทรวง จังหวัด) 
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การใช้แบบสอบถาม  (Questionnaires) 
การสัมภาษณ์  (Interview) 
การสังเกตการณ์  (Observation) 

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ  (Workshop) 
การจัดท าแผนภาพ  (Flowchart) 
การระดมความคิดหรือระดมสมอง (Brainstorming) 

การประเมินผลการควบคุม : เทคนคิ 
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รายงานการประเมนิผล
การควบคุมภายใน 

 

* ก าหนดผู้ รับผิดชอบ 
* ก าหนดขอบเขต/วัตถุประสงค์ 
   - เร่ือง/วัตถุประสงค์ 
   - ทรัพยากร 
   - เทคนิค 
   - ระยะเวลา 
* จดัท าแผนการประเมินผล 

เสนอรายงานต่อ
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

1.การวางแผน 

 
 

* จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ/มอบหมายงาน 
* จดัเตรียมเคร่ืองมือการประเมินผล 
* วิเคราะห์/ประเมินผล 
   - ลดความเสี่ยง 
   - งานบรรลุวัตถปุระสงค์ 
   - เพียงพอ เหมาะสม 

2.การประเมินผล 

 

* สรุปผลจากข้อมูลการวเิคราะห์ 
* จัดท ารายงาน (ปย.  ปอ.) 

3.การสรุปผล         
และรายงาน 

การประเมินผลการควบคุม : วิธีการ 

การประเมินผลการควบคมุดว้ยตนเอง 
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วิธีการ ส่วนราชการ 

1. การวางแผน * ก าหนดผู้รับผิดชอบ (คณะท างาน/เจ้าหน้าท่ีอาวุโส  ส่วนงานย่อย  ผู้ตรวจสอบภายใน) 
* ก าหนดขอบเขต/วัตถุประสงค์ 
  - เรื่อง/วัตถุประสงค์ ควรประเมินทุกกิจกรรม/กิจกรรมหลักภายใต้วัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
  - ทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร  งบประมาณ 
  - เทคนิค เช่น แบบสอบถาม สังเกตการณ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ สอบถาม เป็นต้น 
  - ระยะเวลาประเมินผล  สตง. ก าหนด 90 วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ 
* จัดท าแผนการประเมินผลตามขอบเขต/วัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

2. การประเมินผล * จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้รับผิดชอบ และมอบหมายงานในเรื่องท่ีจะประเมินผลให้กับผู้รับผิดชอบ 
* จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลตามขั้นตอนท่ี 1  
* วิเคราะห์และประเมินผลจากเอกสารและการปฏิบัติงานจริง เช่น โครงสร้างองค์กร ค าสั่งมอบหมายงาน  คู่มือ
ฯ  โครงการฝึกอบรม  แบบประเมินผลการควบคุม  เป็นต้น  
โดยพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของงาน ความเพียงพอ ลดความเสี่ยง 

3. การสรุปผลและรายงาน สรุปผลการวิเคราะห์ท่ีได้ตามขั้นตอนท่ี 2 และจัดท ารายงานได้แก่ 
* ปย.1 ปย.2 . 
* ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3    

การประเมินผลการควบคุม : วิธีการ 
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เนื้อหาสาระ 
ครบถ้วนตาม 
ระเบียบ ?? 

การสอบทาน 
ร่างรายงานฯ 

สอดคล้อง 
กับข้อเท็จจริง ?? 

การสอบทานการปฏิบัติ 
เก่ียวกับการควบคุมภายใน 

รายงานของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน (ปส.) 

การประเมินผลการควบคุม : วิธีการ 

การประเมินผลการควบคุมอย่างเป็นอิสระ 
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิว่าดว้ย 
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 6 

ก าหนดใหผู้้รบัตรวจรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ (คตง.) ผู้ก ากับดแูล และคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกับ

การควบคุมภายใน   อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปงีบประมาณหรือปปีฏิทิน แล้วแต่กรณี  โดยมี

รายละเอียดดังนี ้
(1)  ท าความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของหนว่ยรับตรวจที่ใช้อยู่มีมาตรฐาน  
     ตามระเบียบฯ 
(2)  รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน 
     ในการบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเปา้หมายที่ก าหนด  รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมิน  
     แต่ละองค์ประกอบของการควบคมุภายใน ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบ 
(3)  จุดอ่อนของระบบการควบคมุภายในพรอ้มข้อเสนอแนะและแผนการปรบัปรงุระบบ 
     การควบคุมภายใน 

การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน - คตง. 
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ผู้รับผดิชอบ ตามมาตรฐานฯ ข้อ 6  

ผู้บริหารสูงสุด 
พิจารณาผลการประเมินระดับหน่วยรับตรวจ 

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส/ 
คณะท างาน 

ผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย 
และผู้ปฏิบัตงิานในสว่นงานย่อย 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

* อ านวยการและประสานงาน 
* จัดท าแผนการประเมินผลองคก์ร 
* ติดตามการประเมินผล 
* สรุปภาพรวมการประเมินผล 
•จัดท ารายงานระดบั 
หน่วยรับตรวจ 

* ประเมินการควบคมุด้วยตนเอง 
* ติดตามผล 
* สรุปผลการประเมิน 
* จัดท ารายงานระดบัส่วนงานย่อย 

* ประเมินการควบคมุด้วยตนเอง 
* สอบทานการประเมินผล 
* สอบทานรายงาน 
* จัดท ารายงานแบบ ปส. 

การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน - คตง. 
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รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานฯ ข้อ 6  

 
                              ส่วนงานย่อย   
- ปย. 1       รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ 
                การควบคุมภายใน 
- ปย. 2       รายงานการประเมินผลและการปรับปรุง 
                การควบคุมภายใน 
 

 
                        หน่วยรับตรวจ (องค์กร)   
- ปอ. 1       หนังสือรับรองการประเมินผล 
                 การควบคุมภายใน 
- ปอ. 2       รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ 
                 การควบคุมภายใน 
- ปอ. 3       รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 

 
                                                                                       ผู้ประเมินอิสระ  
 
ผู้ตรวจสอบภายใน          - ปส.       รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

ข้อมูลจาก www.oag.go.th : แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 

การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน - คตง. 
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การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน - คตง. 

ปอ.2 

ปย.1 

แบบประเมินองค์ประกอบ 
การควบคุมภายใน 

ปย.2 งวดก่อน 

จุดอ่อนของ 
การควบคุมภายใน 

ปย.2 

ปอ.3 

ปอ.1 ส่ง สตง. ภายใน 30 ธ.ค. 
ปส. 

1 

2 

3 4 

5 

6 ข้ันตอนการจัดท ารายงานตามระเบียบฯ คตง. 

ระหว่างปี 
ติดตาม 

ส่งกระทรวง, 
สกอ. 

31 มี.ค. 
สิ้นปี 

ปอ.1 ปอ.2   
ปอ.3  ปส. 
ส่งกระทรวง 

30 พ.ย. 
(ส่ง คตป.) 
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รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน (ปย.1) 

ผลการประเมินโดยรวม.............. 

 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
     1.1...................................................... 
     1.2......................................................  
 2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1..................................................... 
     2.2..................................................... 
 3. กิจการรมการควบคุม 
     3.1..................................................... 
     3.2..................................................... 
 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1..................................................... 
     4.2..................................................... 
 5. การติดตามประเมินผล 
     5.1...................................................... 
     5.2...................................................... 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

       รายงานระดบัสว่นงานยอ่ย 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/ กิจกรรม/      

ด้านของงานท่ีประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุม         
ท่ีมีอยู ่ 

 

 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงท่ี 
ยังมีอยู่ 

 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดขอบ 

หมายเหต ุ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรงุการควบคุมภายใน (ปย.2) 

       รายงานระดบัสว่นงานยอ่ย 
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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.1) 

 
___(ชื่อหน่วยรับตรวจ)      ได้ประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี...... เดือน.................... พ.ศ. …... ด้วยวิธีการท่ี    

(ชื่อหน่วยรับตรวจ) ก าหนด      โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต   ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน  และด้านการปฏิบัติ        
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ (ชื่อหน่วยรับตรวจ)   ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี...... เดือน.....................พ.ศ. ....... 
เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดไว้  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามท่ีกล่าวในวรรคแรก 

(อน่ึง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนท่ีมีนัยส าคัญ  ดังน้ี 
1............................................................................................................................. ................................................ 
2............................................................................................................................. ..........................................…) 
           
                                                                                          ลายมือชื่อ....................................................... 
                                                                                                               (ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ) 
                                                                                           ต าแหน่ง....................................................... 
                                                                                           วันท่ี........เดือน.......................พ.ศ.............. 

เรียน   (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้ก ากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล    
           ภาคราชการ)  

       รายงานระดบัหน่วยรบัตรวจ 
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รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ.2) 

 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
     1.1...................................................... 
     1.2......................................................  
 2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1..................................................... 
     2.2..................................................... 
 3. กิจการรมการควบคุม 
     3.1..................................................... 
     3.2..................................................... 
 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1..................................................... 
     4.2..................................................... 
 5. การติดตามประเมินผล 
     5.1...................................................... 
     5.2...................................................... 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

       รายงานระดบัหน่วยรบัตรวจ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/ กิจกรรม/               

ด้านของงานท่ีประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยงท่ี         ยัง
มีอยู่ 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) 

       รายงานระดบัหน่วยรบัตรวจ 
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รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคมุภายใน 
ของผู้ตรวจสอบภายใน (ปส.) 

เรียน (หัวหน้าหน่วยรับตรวจ / ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจ) 
 
            ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ (ชื่อหน่วยรับตรวจ) ส าหรับปี   สิ้นสุดวันท่ี ..... เดือน..................  พ.ศ. .... 
การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการท่ี
ก าหนด  ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  
 (อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตท่ีมีนัยส าคัญดังน้ี  

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

ชื่อผู้รายงาน....................................................... 
             (ชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน)                      
ต าแหน่ง..............................................................                                                                                           
วันท่ี............เดือน...........................พ.ศ.............. 

       รายงานผ ูต้รวจสอบภายใน 
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แบบประเมินองค์ประกอบ 
การควบคุมภายใน 

ปย.1 

1 

3 

จุดอ่อนของ 
การควบคุมภายใน 

ปย.2 
(ช่อง 1-3) 

2 

ขั้นตอนการจัดท ารายงานระดับส่วนงานย่อย 

ปย.2 
(ช่อง 4-6) 

ปย.2 
(งวดก่อน) 

การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน - คตง. 
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ขั้นตอนที่ 1 
ประเมินแต่ละองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ 
การควบคุมภายใน (ปย.1) 

ข ัน้ตอนการจดัท ารายงานการควบคุมภายในระดบัสว่นงานย่อย 
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ขั้นตอนที่ 1  ประเมินแต่ละองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

 1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 
 2. การประเมินความเสี่ยง 
 3. กิจการรมการควบคุม 
 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 5. การติดตามประเมินผล 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

ปย. 1 

 

จุดที่ควรประเมิน 

 

ความเห็น/ค าอธิบาย 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 

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

2. การประเมินความเสี่ยง 

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

3. กิจกรรมการควบคุม 

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

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

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

5. การติดตามประเมินผล 

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

แบบประเมินองคป์ระกอบการควบคมุภายใน 

สรุปผล 
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x 

มีการก าหนดหน้าท่ีความ 

รบัผิดชอบตามค าอธิบาย 

ต าแหน่งงาน 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

น าไปประเมินความเพียงพอ 

ของการควบคมุภายในของ
กิจกรรมน้ี 
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ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม  (Control Environment) 
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แบบ ปย. 1 
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ตวัอย่าง-แบบประเมินองคป์ระกอบการควบคุมภายใน (ปย.1) 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
     1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
     1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
     1.3 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร 
     1.4 โครงสร้างองค์กร 
     1.5 การมอบอ านาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
     1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
     1.6 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 วัตถุประสงค์ระดับองค์กร 
     2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
     2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง 
     2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
     2.5 การก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง 

ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในช่วยท าให้การควบคุมภายในท่ีมีอยู่มี
ประสิทธิผลดี  มีการส่งเสริมความรู้เรื่องระเบียบวินัย   ผู้บริหารมีความรู้และมุ่งมั่นท่ีจะใช้
การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน         มีการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล  มี
การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและ    ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  มียุทธศาสตร์ในการ
บริหารและพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม มีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ  บุคลากร  ประสบการณ์ ความรู้ความช านาญของบุคลากร และเครื่องมือ
อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ  
 
มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  เจ้าหน้าท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในหน่วยงาน  ท้ังน้ี ได้อาศัย
ประสบการณ์ในอดีตท่ีผ่านมาท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น และ
ก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลด      ความเสี่ยง นอกจากมีการก าหนดเกณฑ์ใน
การพิจารณาระดับความเสี่ยงแล้ว         ได้จัดล าดับความเสี่ยงและก าหนดแนวทางแก้ไข
ตามล าดับก่อนหลังด้วย  
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 การควบคุมทุกกิจกรรม 
     3.2 การแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
     3.3 การมอบหมายงาน 
     3.4 ข้อก าหนดเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
     3.5 มาตรการติดตามและตรวจสอบ 
 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 สารสนเทศ 
     4.2 การสื่อสาร 
 
 
 
5. การติดตามและการประเมินผล 
     5.1 การติดตาม 
     5.2 การประเมินผล 
 

ได้ก าหนดกิจกรรมการควบคุมขึ้นตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และผลการประเมินความ
เสี่ยง เจ้าหน้าท่ีทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์พร้อมท้ังร่วมกันออกแบบปรับปรุง และ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมการควบคุมในการประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปี อย่างไรก็
ตาม เจ้าหน้าท่ียังไม่ได้ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด และ                   
มีกิจกรรมการควบคุมบางเรื่องยังก าหนดไม่เหมาะสม ซึ่งได้ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม
เพ่ิมเติมไว้ในรายงานแล้ว 
 
 
ได้พัฒนาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้สามารถบริหารข้อมูลได้อยา่ง
เป็นระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน รวมท้ังมีการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ช่องทางการสื่อสารยังไม่หลากหลายและรวดเร็ว
เท่าท่ีควร  และมีการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กรท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่
เพียงพอ 
 
ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม  โดยผู้บริหารมีการติดตาม  การปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองและสิ้นปี  มีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี  ผลการประเมินมีการจัดท ารายงานพร้อมแนวทางการปรับปรุงการ
ควบคุมเสนอผู้บริหาร 

ตวัอย่าง-แบบประเมินองคป์ระกอบการควบคุมภายใน (ปย.1) 
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ขั้นตอนที่ 2 
ประเมินผลและปรบัปรงุการควบคมุภายในงวดใหม่ 

ข ัน้ตอนการจดัท ารายงานการควบคุมภายในระดบัสว่นงานย่อย 

รายงานการประเมินและการปรบัปรุง 
การควบคุมภายในงวดกอ่น (ปย.2 งวดก่อน) 

และจุดอ่อนการควบคมุที่อยู่ใน ปย.1 

รายงานการประเมินผลและการปรบัปรงุ 
การควบคุมภายใน (ปย.2) 
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ขัน้ตอนท่ี 2 ประเมินผลของงวดก่อนและการปรบัปรงุการควบคมุภายในงวดใหม่ 

ปย. 2 งวดก่อน  

 ปย. 2 

กระบวนการปฏิบติังาน/
โครงการ/ กิจกรรม/      

ดา้นของงานท่ีประเมิน 
และวตัถปุระสงคข์อง 

การควบคมุ 

การควบคมุ         

ท่ีมีอย ู ่ 
 
 

การประเมินผล

การควบคมุ 

ความเสี่ยงท่ี 

ยงัมีอย ู ่
 
 

การปรบัปรงุ

การควบคมุ 

 

ก าหนดเสรจ็/

ผ ูร้บัผิดขอบ 

หมายเหต ุ

 1. สภาพแวดลอ้มของ 

     การควบคมุ 

 2. การประเมินความเส่ียง 

 3. กิจการรมการควบคมุ 

 4. สารสนเทศและการส่ือสาร 

 5. การติดตามประเมินผล 

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ขอ้สรปุ 

ปย. 1 

(ปีถดัไป) 

ประเมินผลการปฏิบติังานตามขอ้เท็จจรงิ 

โดยใชเ้ทคนิคการประเมินผล เช่น แบบสอบถาม 
สมัภาษณ ์สงัเกตการณ ์ประชมุเชิงปฏิบติัการ   
การระดมความคิด การจดัท าแผนภาพ เป็นตน้  

กระบวนการ

ปฏิบติังาน/โครงการ/          
กิจกรรม/ดา้นของ
งานท่ีประเมิน 

และวตัถปุระสงคข์อง 
การควบคมุ 

การควบคมุ         

ท่ีมีอย ู ่ 
 
 

การประเมินผล

การควบคมุ 

ความเส่ียง

ท่ียงัมีอย ู ่
 
 

การปรบัปรงุ

การควบคมุ 

 

ก าหนด

เสร็จ/           

ผ ูร้บัผิดขอบ 

หมาย

เหต ุ
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ตวัอย่าง-แบบประเมินผลและการปรบัปรงุการควบคุมภายใน (ปย.2) 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/ กิจกรรม/      ด้าน

ของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

 
การควบคุมที่มีอยู่  

 

 

 
การประเมินผล

การควบคุม 

 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู ่

 

 

 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

ก าหนดเสร็จ/      
ผู้รับผิดขอบ 

 

หมาย
เหตุ 

งานฝึกอบรมบุคลากร 

1. ส ารวจความต้องการ
ฝึกอบรม 

- เพื่อให้ได้ข้อมูล     ความ
ต้องการฝึกอบรมของ
บุคลากร/หน่วยงานอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

 

 

 

- ก าหนดให้มีการติดตามแบบ
ตอบรับการส ารวจภายใน 2 
สัปดาห์            ภายหลัง
จากเวียนแจ้งหน่วยงาน  โดย
ให้มีหนังสือติดตามเป็น        
ลายลักษณ์อักษรเฉพาะ
หน่วยงานที่ยังไม่ได้แจ้ง
กลับมา 

 

 

 

 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เส่ียงได้ระดับหนึ่ง  
แต่ยังไม่เพียงพอ  
เนื่องจากแบบ
ส ารวจก าหนดไม่
เหมาะสมที่จะได้
ข้อมูลตามต้องการ  

 

 

 

- ข้อมูลในแบบส ารวจ
ก าหนดไม่เหมาะสมกับ
ความต้องการของ
บุคลากรและหน่วยงาน 

 

 

 

- ก าหนดให้น าข้อมูล       
การส ารวจเดิมและ       
รายงานการประเมินผลการ
ฝึกอบรมที่ผ่านมา     มา
ประกอบการพิจารณาจัดท า
แบบส ารวจใหม่ 

 

 

 

15 ต.ค.62 

หัวหน้างาน
..... 
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ตวัอย่าง-แบบประเมินผลและการปรบัปรงุการควบคุมภายใน (ปย.2) 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/ กิจกรรม/      ด้าน

ของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

 
การควบคุมที่มีอยู่  

 

 

 
การประเมินผล

การควบคุม 

 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู ่

 

 

 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

ก าหนดเสร็จ/      
ผู้รับผิดขอบ 

 

หมาย
เหตุ 

งานฝึกอบรมบุคลากร 

2. จัดท าหลักสูตร        
ฝึกอบรม 

- เพื่อให้มีหลักสูตร      การ
ฝึกอบรมที่เหมาะสมกับความ
ต้องการฝึกอบรมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน   ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- การจัดท าหลักสูตรไม่
เหมาะสมกับ       การ
ปฏิบัติงานที่มี  การ
เปลี่ยนแปลงระบบงาน
ใหม่ 

 

 

 

- ประสานงานหรือปรึกษากับ
ผู้รับผิดชอบระบบงาน   ที่มี
การเปลี่ยนแปลง เพื่อก าหนด
หลักสูตรฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับ           การ
ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน 

- ก าหนดให้เจ้าหน้าที่      
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์หรือ ระบบงาน
อย่างสม่ าเสมอในช่องทาง
ต่างๆ เช่น หนังสือเวียน 
Website 

 

 

 

31 ต.ค.62 

หัวหน้างาน
..... 

 

 

 

30 ก.ย.62 

หัวหน้างาน
..... 
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ตวัอย่าง-แบบประเมินผลและการปรบัปรงุการควบคุมภายใน (ปย.2) 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/ กิจกรรม/      ด้าน

ของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

 
การควบคุมที่มีอยู่  

 

 

 
การประเมินผล

การควบคุม 

 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู ่

 

 

 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

ก าหนดเสร็จ/      
ผู้รับผิดขอบ 

 

หมาย
เหตุ 

งานฝึกอบรมบุคลากร 

3. ขออนุมัติหลักสูตรและ
ค่าใช้จ่าย 

- เพื่อพิจารณากลั่นกรองและ
อนุมัติหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
ภายใต้ระเบียบการฝึกอบรม
และ           ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

- ประสานงานกับ     หน่วย
จัดสรรงบประมาณและขอรับ
นโยบายจาก 

ผู้บริหาร เพื่อก าหนด 

หลักสูตรให้เหมาะสมกับ 

งบประมาณที่มีอยู่ 

 

 

 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เส่ียงได้ระดับหนึ่ง     
แต่ยังไม่เพียงพอ  
เนื่องจาก      
งบประมาณ   ถูก
ปรับลดลงจากที่  
ประมาณการไว้ 

 

 

 

ไม่สามารถจัดอบรมได้ครบ
ทุกหลักสูตร 

 

 

 

- จัดล าดับความส าคัญของ
หลักสูตร 

- ปรับลดค่าใช้จ่ายให้ 

เพียงพอกับงบประมาณ 

ที่ได้รับ 

 

 

 

30 พ.ย. 62 

หัวหน้างาน
..... 
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ตวัอย่าง-แบบประเมินผลและการปรบัปรงุการควบคุมภายใน (ปย.2) 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/ กิจกรรม/      ด้าน

ของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

 
การควบคุมที่มีอยู่  

 

 

 
การประเมินผล

การควบคุม 

 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู ่

 

 

 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

ก าหนดเสร็จ/      
ผู้รับผิดขอบ 

 

หมาย
เหตุ 

งานฝึกอบรมบุคลากร 

4. ด าเนินการฝึกอบรม   

- เพื่อจัดอบรมให้เป็น      ไป
ตามเป้าหมายและ   
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

    4.1 ท าหนังสือเชิญ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

- ระบุกลุ่มเป้าหมายให้ 

ให้ชัดเจนในหนงัสือเชิญ 

 

 

 

 

 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เส่ียงได้ระดับหนึ่ง     
แต่ยังไม่เพียงพอ  
เนื่องจาก 
หน่วยงานได้รับ
หนังสือเชิญ
กระชั้นชิด 

 

 

 

 

 

ได้กลุ่มเป้าหมายไม่ครบ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

- จัดให้มีผู้ประสานงานโดยตรง
กับกลุ่มเป้าหมายเป็นการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

- ปรับปรุงแผน           การ
ปฏิบัติงานให้มีระยะเวลาใน
การส่งหนังสือเชิญที่เพียงพอที่
หน่วยงานจะสามารถตอบกลับ
ได้ทันเวลา 

 

 

 

 

 

30 กย. 62 

หัวหน้างาน
..... 
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ตวัอย่าง-แบบประเมินผลและการปรบัปรงุการควบคุมภายใน (ปย.2) 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/ กิจกรรม/      ด้าน

ของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

 
การควบคุมที่มีอยู่  

 

 

 
การประเมินผล

การควบคุม 

 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู ่

 

 

 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

ก าหนด
เสร็จ/      

ผู้รับผิดขอบ 

 

หมาย
เหตุ 

งานฝึกอบรมบุคลากร 

4. ด าเนินการฝึกอบรม   

    4.2 ติดต่อวิทยากร 

 

 

 

 

 

 

    4.3 จัดฝึกอบรม 

 

 

 

- ติดต่อ/ประสานงาน   กับ
วิทยากรไว้ล่วงหน้า 

- ก าหนดรายละเอียด      
เนื้อหาในแตล่ะหัวข้อวิชาให้
ชัดเจนในหนงัสือเชิญ 

- ประสานงาน/ติดต่อกับ
วิทยากรในหัวข้อที่จะบรรยาย
ให้ชัดเจน 

- ตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์โดยสอบถาม/
ประสานงานกับวิทยากร
เพื่อให้ได้อุปกรณ์ตรงตาม      
ความต้องการของวิทยากร 

 

 

 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เส่ียงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 

 

 

 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เส่ียงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 
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ตวัอย่าง-แบบประเมินผลและการปรบัปรงุการควบคุมภายใน (ปย.2) 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/ กิจกรรม/      ด้าน

ของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

 
การควบคุมที่มีอยู่  

 

 

 
การประเมินผล

การควบคุม 

 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู ่

 

 

 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

ก าหนด
เสร็จ/      

ผู้รับผิดขอบ 

 

หมาย
เหตุ 

งานฝึกอบรมบุคลากร 

4. ด าเนินการฝึกอบรม   

    4.3 จัดฝึกอบรม(ต่อ) 

 

 

 

- ประสานงานกับ        
เจ้าหน้าที่โสตฯ และ    ฝ่าย
เทคนิคก่อน         การอบรม
ทุกครั้ง 

- จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการ
ท างานให้เจ้าหน้าที่ 

ผู้รับผิดชอบทราบก่อนการ
ฝึกอบรม 

-ก าหนดมาตร 

-การควบคุมการอบรม เช่น
การลงลายมือชื่อเช้า– บ่าย มี
การทดสอบก่อนและหลังการ
อบรม แจ้งผลการฝึกอบรมให้      
ต้นสังกัดทราบ เป็นต้น 
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ตวัอย่าง-แบบประเมินผลและการปรบัปรงุการควบคุมภายใน (ปย.2) 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/ กิจกรรม/      ด้าน

ของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

 
การควบคุมที่มีอยู่  

 

 

 
การประเมินผล

การควบคุม 

 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู ่

 

 

 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

ก าหนดเสร็จ/      
ผู้รับผิดขอบ 

 

หมาย
เหตุ 

งานฝึกอบรมบุคลากร 

5. ประเมินและสรุปผล การ
ฝึกอบรม พร้อม     จัดท า
รายงาน 

การประเมินผล          การ
ฝึกอบรม 

- เพื่อให้ได้ผล           การ
ประเมินการฝึกอบรมที่ถูกต้อง
และเหมาะสม  

     

 

 

 

 

 

- จัดท าแบบประเมินผล   ให้
สอดคล้องกับกลุ่ม  เป้าหมาย
ในแต่ละระดับ เช่น ผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงาน  บุคคลภายนอก  
เป็นต้น 

- ชี้แจงให้ผู้เข้ารับ       การ
อบรมทราบถึงความส าคัญ
ของ       แบบประเมินและ
ก าชับให้ผู้เข้ารับการอบรมส่ง        
แบบประเมินให้ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เส่ียงได้ระดับหนึ่ง 
แต่ยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจาก      
เจ้าหน้าที่       ผู้
ประเมินยังมี
ข้อจ ากัด     เร่ือง
ความรู้  
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่มีทักษะ 
ความเชี่ยวชาญ        
ไม่เพียงพอใน       
การวิเคราะห์และ        
ประเมินผล           
การฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

- จัดท าแผนการฝึกอบรมให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ
ประเมินและสรุปผล 

การฝึกอบรม และด าเนินการ
ตามแผน 

การฝึกอบรมดังกล่าว 

- แต่งตั้งคณะท างาน        
ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผล
การจัด         ฝึกอบรม เพื่อ
จัดท า KM ของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

30 กย.55 

หัวหน้างาน
..... 
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ตวัอย่าง-แบบประเมินผลและการปรบัปรงุการควบคุมภายใน (ปย.2) 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/ กิจกรรม/      ด้าน

ของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

 
การควบคุมที่มีอยู่  

 

 

 
การประเมินผล

การควบคุม 

 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู ่

 

 

 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

ก าหนด
เสร็จ/      

ผู้รับผิดขอบ 

 

หมาย
เหตุ 

งานฝึกอบรมบุคลากร 

6. เสนอรายงานต่อ 

ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- เพื่อให้ผู้บริหารและ  

ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึง 

ผลการประเมิน         

การฝึกอบรม 

 

 

 

- รายงานผล             การ
ฝึกอบรมในที่ประชุม          
ผู้บริหารประจ าเดือน 

 

 

 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เส่ียงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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ขั้นตอนการจัดท ารายงานระดับหน่วยรับตรวจ 

3 2 ปอ.1 

ปย.2 
ปย.1 

ปย.2 
ปย.1 

การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน - คตง. 
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ขั้นตอนที่ 1 
การประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมองค์กร 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระดับส่วนงานย่อย (ปย.1  ปย.2) 

การประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กร 
(ปอ.2  ปอ.3) 

ข ัน้ตอนการจดัท ารายงานการควบคุมภายในระดบัหน่วยรบัตรวจ 
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ขัน้ตอนท่ี 1  การประเมินผลการควบคมุภายในภาพรวมองคก์ร 

 1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 
 2. การประเมินความเสี่ยง 
 3. กิจการรมการควบคุม 
 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 5. การติดตามประเมินผล 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

ปอ.2 ภาพรวมองค์กร 

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 
    1.1 ....................................................... 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    2.1 ...................................................... 

3. กิจกรรมการควบคุม 
    3.1 ...................................................... 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1 ...................................................... 

5. การติดตามประเมินผล 
    5.1 ...................................................... 

แบบประเมินองคป์ระกอบการควบคมุภายใน ปย.1 

 1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 
 2. การประเมินความเสี่ยง 
 3. กิจการรมการควบคุม 
 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 5. การติดตามประเมินผล 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 
 2. การประเมินความเสี่ยง 
 3. กิจการรมการควบคุม 
 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 5. การติดตามประเมินผล 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 
 2. การประเมินความเสี่ยง 
 3. กิจการรมการควบคุม 
 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 5. การติดตามประเมินผล 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 



74 

ตวัอย่าง-แบบประเมินองคป์ระกอบการควบคุมภายใน (ปอ.2) 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
     1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
     1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
     1.3 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร 
     1.4 โครงสร้างองค์กร 
     1.5 การมอบอ านาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
     1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
     1.6 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 วัตถุประสงค์ระดับองค์กร 
     2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
     2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง 
     2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
     2.5 การก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง 

ส่วนราชการมีสภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมเหมาะสม อย่างไรก็ตาม 
สภาพแวดล้อมการควบคุมยังมีจุดอ่อน ได้แก ่การมอบอ านาจหน้าท่ีและ ความรับผิดชอบ
ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือไม่ชัดเจน  บุคลากร มีจ านวนและมีความรู้/ทักษะไม่
เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจ และงบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ์มีจ ากัด 
 
 
 
 
 
 
ส่วนราชการมีการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยบุคลากรทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการ
ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในส่วนราชการ อย่างไร
ก็ตาม การประเมินความเสี่ยงยังมีจุดอ่อน  ได้แก ่การระบุความเสี่ยงไม่ครบถ้วนในภารกิจท่ี
ส าคัญ ซึ่งควร มีการจัดล าดับความเสี่ยงและก าหนดแนวทางแก้ไขต่อไป  
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องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 การควบคุมทุกกิจกรรม 
     3.2 การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 
     3.3 การมอบหมายงาน 
     3.4 ข้อก าหนดเกี่ยวกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
     3.5 มาตรการติดตามและตรวจสอบ 
 
 
 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 สารสนเทศ 
     4.2 การสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
5. การติดตามและการประเมินผล 
     5.1 การติดตาม 
     5.2 การประเมินผล 
 

ส่วนราชการมีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลตามสมควร  อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการควบคุม
ยังมีจุดอ่อน  ได้แก่ ไม่สามารถก าหนดกิจกรรมการควบคมุไดอ้ย่างทั่วถึง  เนื่องจากมาจากปัจจยัภายนอกและบุคลากรไม่
ปฏิบัติตามระบบการควบคมุอย่างเคร่งครัด  
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนราชการมีข้อมูลสารสนเทศและการติดตอ่สื่อสารเหมาะสม  อย่างไรก็ตาม การสื่อสารยังมีจุดอ่อน  ได้แก่  ช่อง
ทางการเผยแพร่ข้อมูลไม่เพียงพอหรือมีประสิทธิภาพไม่เท่าที่ควร  การสื่อสารยังไม่ครอบคลุมกลุ่มบุคคลภายนอก      ที่
เกี่ยวข้อง และอุปกรณ์การสื่อสารมีไม่เพียงพอ  
 
 
 
 
 
 
ส่วนราชการมีระบบการติดตามและประเมินผลที่เหมาะสม  โดยผู้บริหาร มีการติดตามการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุ
ภายในอย่างสม่ าเสมอ และมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  อย่างไรก็ตามการติดตาม
ประเมินผลยังมีจุดอ่อน  ได้แก่  บางหน่วยงานยังไม่เห็นความส าคญัของการปฎิบัตติามระบบการควบคมุภายในที่ก าหนด
ไว้  ท าให้ยังคงมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน  

ตวัอย่าง-แบบประเมินองคป์ระกอบการควบคุมภายใน (ปอ.2) 
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ขัน้ตอนท่ี 1  การประเมินผลการควบคมุภายในภาพรวมองคก์ร 

ปย.2 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/  

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

การปรับปรุง             
การควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ปอ.3 
ภาพรวมองคก์ร 

กระบวนการ

ปฏิบติังาน/
โครงการ/  

กิจกรรม/ดา้น
ของงานท่ี

ประเมิน 
และ

วตัถปุระสงค์

ของการ

ควบคมุ 

การควบคมุ         

ท่ีมีอย ู ่ 
 
 

การ

ประเมินผล

การควบคมุ 

ความเส่ียงท่ี 

ยงัมีอย ู ่
 
 

การ

ปรบัปรงุ

การ

ควบคมุ 

 

ก าหนด

เสร็จ/ผ ูร้บั

ผิดขอบ 

หมาย

เหต ุ

(ปีปัจจบุนั) (ปีถดัไป) 

น าไปเป็นข้อมูลใส่ใน ปอ. 1 
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ตวัอย่าง-แบบแผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน (ปอ.3)  

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/ กิจกรรม/               

ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ 

 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

 

การปรับปรุงการควบคุม 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมาย
เหตุ 

งานฝึกอบรมบุคลากร 

1. ส ารวจความต้องการ
ฝึกอบรม 

- เพื่อให้ได้ข้อมูล     ความ
ต้องการฝึกอบรมของ
บุคลากร/หน่วยงานอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

2. จัดท าหลักสูตร        
ฝึกอบรม 

- เพื่อให้มีหลักสูตร     การ
ฝึกอบรมที่เหมาะสมกับความ
ต้องการฝึกอบรมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

- ข้อมูลในแบบส ารวจก าหนดไม่เหมาะสม
กับความต้องการของบุคลากรและ
หน่วยงาน 

 

 

 
- การจัดท าหลักสูตรไม่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบงาน
ใหม่ 

 

 

 

 

งวดสิ้นสุด 

30 ก.ย.54 

 

 

 

 

งวดสิ้นสุด 

30 ก.ย.54 

 

 

 

 

- ก าหนดให้น าข้อมูลการส ารวจเดิมและ
รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมที่ผ่านมา 
มาประกอบการพิจารณาจัดท าแบบส ารวจใหม่ 

 

 
- ประสานงาน/ปรึกษากับผู้รับผิดชอบ
ระบบงานที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อก าหนด
หลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน 

- ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ติดตาม             การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือระบบงาน
อย่างสม่ าเสมอในช่องทางต่างๆ เช่น 
หนังสือเวียน Website 

 

 

 

15 ต.ค. 54 

กอง..... 

 

 

 
 

30 ต.ค.54 

กอง..... 

 

 

30 ก.ย.55 

กอง..... 
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ตวัอย่าง-แบบแผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน (ปอ.3)  

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/ กิจกรรม/               

ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ 

 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

 

การปรับปรุงการควบคุม 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมาย
เหตุ 

งานฝึกอบรมบุคลากร 

3. ขออนุมัติหลักสูตรและ
ค่าใช้จ่าย 

- เพื่อพิจารณากลั่นกรองและ
อนุมัติหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
ภายใต้ระเบียบการฝึกอบรม
และที่เกี่ยวข้อง 

4. ด าเนินการฝึกอบรม   

- เพื่อจัดอบรมให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์          
ที่ก าหนด 

 

 

 

- ไม่สามารถจัดอบรมได้ครบ ทุกหลักสูตร 

 

 

 
- ได้กลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 
 
 

 

 

 

งวดส้ินสุด 

30 ก.ย.54 

 

 

 

งวดสิ้นสุด 

30 ก.ย.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดล าดับความส าคัญของหลักสูตร 

- ปรับลดค่าใช้จ่ายให้เพียงพอกับ       
งบประมาณที่ได้รับ 

 

 

- จัดให้มีผู้ประสานงานโดยตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์ 

- ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้ มีระยะเวลาใน
การส่งหนังสือเชิญที่เพียงพอที่หน่วยงานจะ
สามารถตอบกลับได้ทันเวลา 

 

 

 

30 พ.ย.54 

กอง..... 

 

 

 

30 ก.ย.55 

กอง..... 
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ตวัอย่าง-แบบแผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน (ปอ.3)  

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/ กิจกรรม/               

ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ 

 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

 

การปรับปรุงการควบคุม 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมาย
เหตุ 

งานฝึกอบรมบุคลากร 

5. ประเมินและสรุปผล การ
ฝึกอบรม พร้อม     จัดท า
รายงาน            การ
ประเมินผล          การ
ฝึกอบรม 

- เพื่อให้ได้ผลการประเมิน
การฝึกอบรมที่ถูกต้องและ
เหมาะสม  

 

 

 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญไม่
เพียงพอในการวิเคราะห์และ        
ประเมินผลการฝึกอบรม 

 

 

 

 

 
 

งวดสิ้นสุด 

30 ก.ย.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-จัดท าแผนการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบการประเมินและสรุปผล การ
ฝึกอบรม และด าเนินการตามแผนการฝึกอบรม
ดังกล่าว 

- แต่งตั้งคณะท างานติดตามวิเคราะห์และ
ประเมินผลการจัดฝึกอบรมเพื่อจัดท า KM ของ
หน่วยงาน 

 

 

 

 

 
 

30 ก.ย.55 

กอง..... 
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ขั้นตอนที่ 2 
จัดท าความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

หนังสือรับรองการควบคุมภายใน 
ของหัวหน้าส่วนราชการ (ปอ.1) 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ปอ.2  ปอ.3) 

ข ัน้ตอนการจดัท ารายงานการควบคุมภายในระดบัหน่วยรบัตรวจ 
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จดุอ่อนท่ีมีนยัส าคญั มาจากการพิจารณาขอ้มลูในแบบประเมินผลการควบคมุภายในทัง้หมด 

ขัน้ตอนท่ี 2  จดัท าความเห็นเกี่ยวกบัการควบคมุภายใน 

 
___(ชื่อหน่วยรับตรวจ) ..... ได้ประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุดวันที่......   เดือน.................... พ.ศ. …... ด้วยวิธีการที่  (ชื่อหน่วยรับตรวจ) 

ก าหนด      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า                    การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานและ                 การใช้ทรัพยากร    ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล           
การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต   ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน    และด้านการปฏิบัติ         ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ
คณะรัฐมนตรี  และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ (ชื่อหน่วยรับตรวจ)   ส าหรับปีสิ้นสุด                  วันที่ ...... เดือน.....................  พ.ศ. ....... 
เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้  มีความเพียงพอและ              บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก 

(อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ  ดังนี้ 
1............................................................................................................................................................................. 
2.......................................................................................................................................................................…) 
           
                                                                                          ลายมือชื่อ....................................................... 
                                                                                                               (ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ) 
                                                                                           ต าแหน่ง....................................................... 
                                                                                           วันที่........เดือน.......................พ.ศ.............. 

เรียน   (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้ก ากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล    
           ภาคราชการ)  

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.1) 
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ขั้นตอนการจัดท ารายงานของผูต้รวจสอบภายใน 

3 2 ปอ.1 

ปย.2 
ปย.1 

ปย.2 
ปย.1 

ปส. 

การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน - คตง. 
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ขั้นตอน 
พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน 

รายงานผลการสอบทานการประเมิน 
การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน  (ปส.) 

ข ัน้ตอนการจดัท ารายงานการควบคุมภายในของผูต้รวจสอบภายใน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ปย.  ปอ.) 
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รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน 
ของผู้ตรวจสอบภายใน (ปส.) 

เรียน (หัวหน้าหน่วยรับตรวจ / ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจ) 
 
            ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ (ชื่อหน่วยรับตรวจ) ส าหรับปี        สิ้นสุดวันท่ี ..... เดือน..................  พ.ศ. 
.... การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวัง           อย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไป
ตามวิธีการท่ีก าหนด  ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  
 (อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตท่ีมีนัยส าคัญดังน้ี  

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

ขัน้ตอน พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคมุภายใน 

ชื่อผู้รายงาน....................................................... 
             (ชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน)                      
ต าแหน่ง..............................................................                                                                                           
วันท่ี............เดือน...........................พ.ศ.............. 

จดุอ่อนท่ีมีนยัส าคญั มาจากการสอบทานแบบ ปย. และ ปอ. 
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ส่วนงานย่อย 

รายงานระดับส่วนงานย่อย 
             ปย.1 ปย.2 

หน่วยรับตรวจ 

รายงานระดับหน่วยรับตรวจ 
          ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3  

ผู้ตรวจสอบภายใน 

รายงานของผ ูต้รวจสอบภายใน 

                - ปส. 

หัวหน้าส่วนราชการ 

รายงานตามระเบียบฯ คตง. 
                  ปอ.1 

คตง.   ผู้ก ากับดูแล 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

หรือ ค.ต.ป.  

การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน - คตง. 
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Plan 

ประเมิน 
ความเสี่ยง 

ออกแบบ 
การควบคุม 

ปฏิบัติ 
ประเมิน 

การควบคุม 
ปรับปรุง 

การควบคุม 

Do Check Act 

P D C A 

วงจรการควบคุมภายใน 
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