
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูร้ะบบการควบคุมภายใน

คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

วนัท่ี 10 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 – 16.00 น. 

ณ หอ้งประชุมสุขุม  อศัเวศน์



การควบคุมภายใน

และ

การบริหารความเส่ียง



การบริหารความเส่ียง
(RM)

การควบคุมภายใน
(COSO)

การตรวจสอบภายใน
(RBIA)

การบริหาร / 
IT Governance

การก ากบัดูแลท่ีดี
(Corporate 

Governance)



Monitoring

Information & 

Communication

Risk Assessment

Control  Environment

Control Activities

หลักการควบคุมภายในตามแนวคดิของ COSO



การบริหารความเส่ียง
(Enterprise Risk Management)

 กระบวนการที่ปฏบิตัโิดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคลากรทุก
คนในองค์กรเพื่อช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงาน โดย
กระบวนการบริหารความเส่ียงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถ
บ่งชีเ้หตุการณ์ที่อาจเกดิขึน้และมีผลกระทบต่อองค์กร  และ
สามารถจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้
ได้รับความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรที่ก าหนดไว้



ความสมัพนัธ์ระหว่าง

การบรหิารความเส ีย่งกบัการควบคุมภายใน

 การบริหารความเสี่ ยงเป็นส่วนขยายของการควบคุมภายใน

   ที่ ให้มุมมองที่ กว้างกว่า โดยขยายมุมมองในการพิจารณา

   ความเหมาะสมในการก าหนดกลยุทธ ์ดังจะเหน็ได้จาก

   ประเภทของวัตถุประสงค์ที่ ใช้ในการพิจารณาบริหารความเสี่ ยง



 กรอบการบริหารความเสี่ ยง        กรอบการควบคุมภายใน

  1. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์

  2. วัตถุประสงค์ด้านการ                        1.  วัตถุประสงค์ด้านการ

     ปฏบิัติงาน                                          ปฏบิัติงาน

  3. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน               2.  วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน

  4. วัตถุประสงค์ด้านการปฏบิัติ                3.   วัตถุประสงค์ด้านการปฏบิัติ

     ตามกฎ ระเบียบฯ                                  ตามกฎ ระเบียบฯ 



ความสมัพนัธ์ระหว่าง

การบรหิารความเส ีย่งและการควบคุมภายใน

 - การบริหารความเสี่ ยงไม่ได้เป็นการแทนที่ การควบคุมภายใน

      แต่การควบคุมภายในเป็นองค์ประกอบที่ ส าคัญของการบริหาร

      ความเสี่ ยงที่ มีประสทิธผิล

   - กรอบการบริหารความเสี่ ยงเป็นการขยายองค์ประกอบ การ

     ประเมินความเสี่ ยง ของการควบคุมภายในให้ชัดเจน



กรอบการบริหารความเสี่ ยง               กรอบการควบคุมภายใน

1.สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร                     1. สภาพแวดลอ้มของการควบคุม

2.การก าหนดวตัถุประสงค ์                          2. การประเมินความเสี่ ยง  

3.การบ่งช้ีเหตุการณ ์                

4.การประเมินความเสี่ ยง

5.การจดัการความเส่ียง

6.กิจกรรมการควบคุม                                3. กิจกรรมการควบคุม

7.สารสนเทศและการส่ือสาร                         4. สารสนเทศและการส่ือสาร

8.การติดตามผล                                       5. การติดตามผล



หลักการบริหารความเส่ียงตามแนวคดิของ COSO

ERM   Components

Objective Setting

Event Identification

Risk Assessment

Monitoring

Information and Communication

Control  Activities

Risk Response

ENTITY - LEVEL

DIVISION

BUSINESS UNIT

SUBSIDIARY

Internal Environment

ERM   Framework



ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

พ.ศ. 2544

ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิภูมิภาคที ่8 เชียงใหม่11



ส่วนที่ 1  ตัวระเบียบ

สาระส าคญัของระเบียบ ค.ต.ง.
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

ระเบียบฯ ข้อ 6 รายงานเกีย่วกบัการควบคุมภายในอย่างน้อย     
ปีละคร้ัง
      (ระเบียบฯ ข้อ 5  และข้อ 6  หน้า  3  และหน้า 4)

ระเบียบฯ ข้อ 8 บทก าหนดโทษหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ

ระเบียบฯ ข้อ 5  ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผดิชอบน ามาตรฐานการ
ควบคุมภายในท้ายระเบียบนีไ้ปใช้เป็นแนวทางจดัวางระบบการควบคุม
ภายในให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี  และรายงานความคบืหน้าทุก 60 วนั
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ส่วนที่ 2  มาตรฐานการควบคุมภายใน (แนบท้ายระเบียบ)
ฝ่ายบริหารต้องจดัให้มีองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 

ประการ  ในการด าเนินงานเพือ่ให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน (มาตรฐานฯ หน้า 6  ถึงหน้า 14)

สาระส าคญัของระเบียบ ค.ต.ง.
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
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“ให้ผู้ รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ผู้ ก ากับดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง  
ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
แล้วแต่กรณี  เว้นแต่การรายงานคร้ังแรกให้กระท าภายใน
สองร้อยส่ีสิบวันนับจากวันวางระบบการควบคุมภายใน
แล้วเสร็จ”

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 6
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 ก ระบวนการป ฏิบั ติ ง าน ท่ี บุ คล ากร          
ทุกระดบัขององคก์ารจดัใหมี้ข้ึนเพื่อความมัน่ใจ
อย่างสมเหตุผลว่า  การด าเนินงานขององคก์าร
จะบรรลุวตัถุประสงคท์ั้ง  3  ดา้น  

การควบคุมภายในคอือะไร?

15



 ช่วยให้บรรลุวตัถุประสงค์  ทั้ง  3  ด้าน

การควบคุมภายใน.....ดอีย่างไร?

1. ประสิทธิผล  ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึง
   การดูแลทรัพย์สิน  การป้องกนัความผดิพลาด       
   ความเสียหาย  การร่ัวไหล  และการทุจริต (O)

2. ความเช่ือถือได้ของข้อมูลรายงาน (F)
3. การปฏิบัตติามระเบียบกฎหมาย  นโยบาย  สัญญา (C)

16



 จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มการควบคุมท่ีดี
     (Control  Environment)

ท าอย่างไร?__ มาตรฐานการควบคุมภายใน

ประเมินความเส่ียงอยา่งเหมาะสม  (Risk Assessment)   
จดักิจกรรมควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
     (Control Activities)
จดัระบบสารสนเทศและส่ือสารใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 
     (Information and Communication)
ติดตามประเมินผล  (Monitoring)
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-  ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร
ตวัอย่างปัจจัยเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมของการควบคุม

สภาพแวดล้อมของการควบคุม

-  ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม
-  ความรู้ ทกัษะและความสามารถของบุคลากร
-  โครงสร้างการจัดองค์กร
-  การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผดิชอบ
-  นโยบายและวธีิบริหารบุคลากร

18



ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยรับ
ตรวจต้องสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน  โดยส่งเสริมให้
บุคลากรทุกคน          ในหน่วยงานรับตรวจเกิด
จิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน     ในความรับผิดชอบ  
และตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการ
ควบ คุมภ า ย ใ น   ร วมทั้ ง ด า ร ง รั กษ า ไ ว้    ซ่ึ ง
สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี

 มาตรฐาน:

สภาพแวดล้อมของการควบคุม
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 การประเมินความเส่ียง

 ความเส่ียง  หมายถึงโอกาสที่จะเกิด        
ความผิดพลาดความเสียหาย  การร่ัวไหล  ความ    
สูญเปล่า  หรือเหตุการณ์ซ่ึงไม่พงึประสงค์  ที่ท าให้
งานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนด
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ขั้นตอนในการประเมิน
ความเส่ียง

1.การระบุปัจจยัเส่ียง (Risk Identification)

3.การบริหารความเส่ียง (Risk Management)

2.การวเิคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis)

21



ระดบัของความเส่ียง (Degree of  Risk)
5
4
3
2
1

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง

  มีความเส่ียงสูงมาก
  มีความเส่ียงสูง
   มีความเส่ียงปานกลาง
 มีความเส่ียงต ่า

1       2       3      4       5

การวเิคราะห์ผลกระทบของความเส่ียง
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การรับเงิน

23

 วัตถุประสงค์     ปัจจัยความเสี่ ยง

- ความถูกตอ้ง ครบถว้น  
ตรงเวลาของการบนัทึก
และการน าส่งเงินรายได้

ฯลฯ

เปล่ียนจ านวนเงิน

ไม่บนัทึกบญัชี

น าเงินไปใชก่้อน
ฯลฯ



การรับเงิน

24

กจิกรรมควบคุม  ปัจจัยความเสี่ ยง

 แบ่งแยกหนา้ท่ี 
เปล่ียนจ านวนเงิน
ไม่บนัทึกบญัชี
 น าเงินไปใชก่้อน
        ฯลฯ

 ออกแบบเอกสาร
   ใหรั้ดกมุ เหมาะสม
 ก าหนดใหมี้เอกสาร 
   ประกอบรายการ
 ตรวจสอบเอกสาร
   ท่ีเก่ียวขอ้ง
         ฯลฯ



การจ่ายเงิน
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 วัตถุประสงค์  ปัจจัยความเสี่ ยง

-  รายจ่ายเป็นไปเพ่ือ
ประโยชนข์องหน่วยงาน
โดยแทจ้ริง

-  จ่ายเจา้หน้ีในจ านวนท่ี
ถูกตอ้ง 

       ฯลฯ

ใบแจง้หน้ีปลอม
จ่ายเงินแต่ไม่ได้
       รับสินคา้(บริการ)
เปล่ียนจ านวนเงิน
จ่ายเงินซ ้ า

            ฯลฯ



การจ่ายเงิน

26

กจิกรรมควบคุม  ปัจจัยความเสี่ ยง

สอบยนัใบขอซ้ือ  
ใบสัง่ซ้ือ  ใบรับของ  
ใบแจง้หน้ี

 จ่ายเงินแต่ไม่ได้
        รับสินคา้(บริการ)
 ใบแจง้หน้ีปลอม
 เปล่ียนจ านวนเงิน
 จ่ายเงินซ ้ า

              ฯลฯ

การประทบัตรา
“ยกเลิก”“จ่ายแลว้”

ก าหนดใหจ่้ายเงิน
เป็นเช็ค

ฯลฯ



การบริหารงานบคุคล
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วัตถุประสงค์   ปัจจัยความเสี่ ยง

การจดัอตัราก าลงั
มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามนโยบาย
ดา้นบุคลากร ซ่ึงสนบัสนุน
วตัถุประสงคข์ององคก์าร
        ฯลฯ

กระบวนการสรรหา       
และคดัเลือก

จ านวนผูมี้คุณสมบติั
เหมาะสม

การฝึกอบรม พฒันา
การประเมินผลงาน  

ฯลฯ



การบริหารงานบคุคล
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กจิกรรมควบคุม ปัจจัยความเสี่ ยง
 วางแผนอตัราก าลงั(จ านวน
และคุณสมบัต)ิและปรับให้
เป็นปัจจุบันเสมอ ฯลฯ

การสรรหาและ   
  คดัเลือก
จ านวนผูมี้คุณสมบติั
  เหมาะสม
การฝึกอบรม พฒันา
การประเมินผลงาน
          ฯลฯ

จัดท าค าบรรยายคุณลกัษณะ
   ของต าแหน่งงาน คุณสมบัติ
   ของพนักงาน
ก าหนดเกณฑ์ในการคดัเลอืก 
   เลือ่นต าแหน่ง ประเมนิผล
   งานและพฒันาฝึกอบรม ฯลฯ



การเรียนการสอน
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 วัตถุประสงค์     ปัจจัยความเสี่ ยง

- พฒันาความรู้และเพ่ิม
  ศกัยภาพในการเรียนการ
  สอนอยา่งต่อเน่ือง

ฯลฯ

ขาดแคลนอาจารย์

ขาดอุปกรณ์และ  
        ส่ือ

ฯลฯ



การเรียนการสอน
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กจิกรรมควบคุม  ปัจจัยความเสี่ ยง

 พิจารณาใชร้ะบบ
   อาจารยพ์ิเศษจาก
   ภายนอก
   สนบัสนุนอาจารย.์..
  -สนบัสนุนหน่วยโสตฯ
   ในดา้นการผลิตส่ือการ
   สอน

ขาดแคลนอาจารย์
ขาดอุปกรณ์และ
    ส่ือ
        ฯลฯ

   

      



กิจกรรมการควบคุม
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กิ จ ก ร รมควบ คุม   ห ม า ย ถึ ง  

นโยบายและวิธีการต่างๆ ท่ีฝ่ายบริหาร

ก าหนดใหบุ้คลากรของหน่วยรบัตรวจปฏิบติั  

เพื่ อลดหรือควบคุมความเส่ียงและไดร้บัการ

สนองตอบโดยมีการปฏิบติั



ตวัอย่างกจิกรรมการควบคุม

-การอนุมตัิ
-การสอบทาน
-การดูแลป้องกนัทรัพย์สิน
-การบริหารทรัพยากรบุคคล
-การบันทึกรายการและ
 เหตุการณ์อย่างถูกต้องและทนัเวลา

-การกระทบยอด
-การควบคุมระบบสารสนเทศ
-การแบ่งแยกหน้าที่
-การจัดท าเอกสารหลกัฐาน

32



ข้อควรพจิารณาในการ
ก าหนดกจิกรรมการควบคุม

ควรแทรก / แฝงอยู่ในกจิกรรมปกติ
สามารถป้องกนั /ลดความเส่ียงให้อยู่ในระดบัทีย่อมรับได้
ต้นทุนต้องไม่สูงกว่าผลเสียหาย
ก าหนดให้มีอย่างเพยีงพอและเหมาะสม
มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ
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 สารสนเทศและการส่ือสาร
„ สารสนเทศ หมายถงึ ข้อมูลข่าวสาร           ทาง
การเงิน และข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ เกี่ยวกับ         การ 
ด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ ไม่ว่าเป็นข้อมูลจาก
แหล่งภายใน หรือภายนอก

„ การส่ือสาร  หมายถึง  การส่งสารสนเทศ
ระหว่างบุคลากร
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 สารสนเทศและการส่ือสาร

ตวัอยา่งสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัการเงินการบญัชี
- รายงานยอดรายรับ  รายจ่าย
- รายงานฐานะเงินสด  เงินฝากธนาคาร
- รายงานกระแสเงินสด
- งบการเงิน
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 สารสนเทศและการส่ือสาร

ตวัอยา่งสารสนเทศท่ีไม่เก่ียวกบัการเงินการบญัชี
- นโยบายขององคก์ร
- แผนการขยายปรับปรุงองคก์ร
- ขอ้มูลประวติัพนกังาน
- สถิติการร้องเรียน
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การติดตามประเมินผล   หมายถึง 
กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 
และประเมนิประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ที่วางไว้อย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ

การติดตามประเมินผล

37



-  ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ เพียงพอ 
เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  และมีการปฏิบัติจริง

การติดตามประเมินผล

-  การควบคุมภายในด าเนินไปอย่างมปีระสิทธิผล
-  ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ และการสอบ

ทานอืน่ๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและ  
ทนัเวลา

-  การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไข     
ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป
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„ การประเมนิการควบคุมด้วยตนเอง   
  (Control Self Assessment)

การประเมินรายคร้ัง

„ การประเมนิการควบคุมอย่างเป็นอสิระ
(Independent Assessment)
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1. สภาพแวดลอ้มของการควบคมุ

4. การน าระบบการควบคมุที่ก าหนดไปสูก่ารปฏิบตัิ

( สารสนเทศและการสื่อสาร )

2. การประเมินความเสี่ยง

5. การติดตามประเมินผล

3. การออกแบบการควบคมุภายใน 

( การก าหนด กิจกรรมการควบคมุ )

วตัถุประสงค ์(O, F, C)



วัตถปุระสงค์ และ ความเส่ียง

41

วตัถุประสงค์

ปัจจัยความเส่ียง

ส่ิงที่ต้องการท าให้ส าเร็จ

ส่ิงที่อาจท าให้ไม่  เป็นไปตามที่ต้องการ
สภาพ 

แวดลอ้ม

ของการ

ควบคมุ

การปฏิบติั

งานท่ีอาจ

มีปัญหา

วเิคราะห์ความเส่ียง
ความเสี่ยงท่ีมีนยัส าคญั

กระบวนการ

ปฏิบติังานท่ี

ส าคญั



การรักษาความปลอดภัย

42

วัตถุประสงค์     ปัจจัยความเสี่ ยง

การบริการดา้น ท่า
อากาศยานเป็นไป
ดว้ยความ
ปลอดภยั    
    ฯลฯ

 ตวัผูโ้ดยสาร
  เจา้หนา้ท่ี
 สมัภาระเดินทาง
 อุบติัเหตุ
 อุบติัภยั
     ฯลฯ



  สรปุข้ันตอนการประเมนิความเส่ียง
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สอบทานวัตถุประสงค์ในระดับ
- องค์กร
- กจิกรรม

„ สอบทานสภาพแวดลอ้มการควบคุม
„ พิจารณาการปฏิบติังานท่ีอาจมีปัญหา
ส าคญั



สรปุข้ันตอนการประเมินความเส่ียง

44

สอบทานกระบวนการและขั้นตอนการ
ปฏบิัติงานที่ ส าคัญ

ระบุปัจจัยความเสี่ ยง 

„ วเิคราะห์ความเส่ียงโดยประเมินโอกาสท่ี
จะเกิดความเส่ียง  และผลกระทบ 

ก าหนดระดบัความเส่ียง 
„ ระบุความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัท่ีตอ้ง
ควบคุม/ปรับการควบคุม



ความเส่ียง และ การควบคุม
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ความเส่ียงทีม่ีนัยส าคญั
ส่ิงทีอ่าจท าให้ไม่  เป็นไปตามทีต้่องการ

กิจกรรมควบคมุ

ประโยชน์
คุ้มต้นทุน

ใช่

  ก าหนดระบบการควบคุม

ป้องกนั
ส่งเสริม
ค้นพบ
แก้ไข

ไมใ่ช่

บริหารความเส่ียง

เป้าหมาย
แรงจูงใจ
การเข้าถึง
โอกาส



การรักษาความปลอดภัย

46

กิจกรรมควบคุม  ปัจจัยความเสี่ ยง

หน่วยรักษา
ความปลอดภยั

 ตวัผูโ้ดยสาร
 สมัภาระ เจา้หนา้ท่ี
 เดินทาง
 อุบติัเหตุ
 อุบติัภยั
     ฯลฯ

ระบบ Check in
ระบบ IT
ระบบเตือนภยั

ฯลฯ



สรปุข้ันตอนการออกแบบการควบคุมภายใน

47

1. ท าความเข้าใจกบัความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ

2. สอบทานการควบคุมท่ีมีอยู่

3. ระบุกิจกรรมการควบคุมใหม่
4. ประมาณตน้ทุนของกิจกรรมการควบคุมใหม่
5. ก าหนดระบบการควบคุม



การน าระบบการควบคุมภายใน
ท่ีก าหนดไปสู่การปฏิบัติ

48

•สารสนเทศและการสื่ อสาร
•การติดตามประเมินผล
•จัดให้มีการตรวจสอบ
•การปฏบิัติงานตามระบบ
•การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่ อง 
และสม า่เสมอ



กลไกการติดตามประเมินผล  
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„ การติดตามผลระหวา่งการปฏิบติั   
งานอยา่งต่อเน่ือง

„ การตรวจสอบโครงสร้างการควบ  
คุมภายในเป็นระยะๆ

„ การสอบทานดา้นการด าเนินงาน
เฉพาะส่วนหรือเร่ือง



การประเมินผลการควบคุมภายใน
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ความเพียงพอ

ก าหนดเป็นทางการ
การมีอยูจ่ริง
ประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ



ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน

(ปรับปรงุแก้ไขใหม่)

51

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

และการประเมินผลการควบคมุภายใน



แบบฟอร์มและรูปแบบการรายงานตามระเบยีบฯ ขอ้ 6

52

หน่วยรบัตรวจ

รายการ ท า ส่ง

1.ปอ.1 หนังสอืรับรองการประเมิน

2.ปอ.2 ผลการประเมินองค์ประกอบ

3.ปอ.3 แผนปรับปรุงการควบคุมฯ

P

P

P

P

-

-



แบบฟอร์มและรูปแบบการรายงานตามระเบยีบฯ ขอ้ 6

53

ส่วนงานย่อย

รายการ ท า ส่ง

1.ปย.1 ผลการประเมินองค์ประกอบฯ

2.ปย.2 การประเมินผลและการปรับปรุงการ

ควบคุมฯ

P

P

-

-



แบบฟอร์มและรูปแบบการรายงานตามระเบยีบฯ ขอ้ 6

54

เจา้หนา้ท่ีอาวุโสและผูต้รวจสอบภายใน

รายการ ท า ส่ง

1.หนังสอืรับรองการควบคุมภายในของ

เจ้าหน้าที่ อาวุโส

2.ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินการ

ควบคุมของผู้ตรวจสอบภายใน

-

P

-

-



แบบฟอร์มและรูปแบบการรายงานตามระเบยีบฯ ขอ้ 5

55

หน่วยรบัตรวจ

รายการ ท า ส่ง

หนังสอืรับรองการจัดวางระบบการควบคุม

ภายใน

P P



การน าระบบการควบคมุภายในท่ีก าหนด 

ไปสู่การปฏิบัติ

56

• หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานมี

หนังสอืแจ้งเวียนให้ทราบทั่วทั้งองค์กรเพ่ือ

ถอืปฏบิัติ



หนังสือรับรอง

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

57

•หน่วยรบัตรวจจดัท าหนงัสือรบัรองการ

จดัวางระบบการควบคุมภายใน ส่ง

ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน / 

ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค



การจดัส่งรายงานให ้สตง.
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หนังสอืรับรองการประเมินผลการ

ควบคุม ฉบับเดียว

รายงานอื่ นเกบ็ไว้ที่ หน่วยรับตรวจ



หน่วยรบัตรวจทีม่กีารประเมนิผลการควบคุมภายในของตนเอง
เช่น รฐัวสิาหกจิบางแห่ง

59

• ประเมินผลการควบคุมฯ ตามที่ ปฏบิัติอยู่

• จัดท าหนงัสอืรับรองการประเมินผลการ

ควบคุมภายในส่ง สตง. ฉบับเดียว



รปูแบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ – ปอ.
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มี  3 แบบ 
1. หนงัสือรบัรองการประเมินผลการควบคุมภายใน – ปอ.1
2. รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุม

ภายใน – ปอ.2

3. รายงานแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน – ปอ.3    
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   เป็นหนังสือรับรองที่หน่วยรับตรวจรับรองตนเองเกีย่วกบัการควบคุมภายใน

__________________
__________________
__________________

เรียน................
....(ช่ือหน่วยรับตรวจ)......ไดป้ระเมินผลการควบคุมภายในส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

.....เดือน.......พ.ศ.......ดว้ยวธีิการท่ี ....(ช่ือหน่วยรับตรวจ)......ก าหนด โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
สร้างความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่การด าเนินงานจะบรรลุวตัถุประสงคด์า้น.................
...................................................................................................................ซ่ึงรวมถึงระเบียบ

ปฏิบติัของฝ่ายบริหาร
จากผลการประเมินดงักล่าวเห็นวา่การควบคุมภายในของ....................ส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี.....................เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดไว ้มีความเพียงพอและ
บรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในตามท่ีกล่าวในวรรคแรก
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(1)

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
.......................................
2. การประเมินความเส่ียง
.......................................
3. กจิกรรมการควบคุม
.......................................
4. สารสนเทศและการส่ือสาร
.......................................
5. การติดตามประเมินผล
.......................................

ผลการประเมนิ/ ข้อสรุป
(2)

ผลการประเมนิ .................................................................
............................. ............................................................. ช่ือผู้รายงาน

ต าแหน่ง
วนั    เดอืน   พ.ศ.

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

.......................................
ส่วนหัวรายงาน
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• ผู้ประเมินสามารถน าแบบสอบถามองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในมาประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมอืในการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายในได้ (ภาคผนวก ก  หน้า 85 – 96)

• เป็นกลุ่มชุดค าถามแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เพือ่
น าไปใช้ในการประเมินการควบคุมภายใน

• จดัเตรียมไว้ล่วงหน้า
• ค าถามตั้งขึน้ตามมาตรฐานของหลกัการควบคุมตามแนวคดิว่า 

เป็นการควบคุมทีด่แีละเหมาะสมในองค์ประกอบน้ันๆ
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กระบวนการปฏบิัติงาน/ 

โครงการ/ กจิกรรม/ ด้านของ

งานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม

(1)

ความเสี่ ยงที่ ยังมีอยู่

(2)

งวด/ เวลาที่

พบจุดอ่อน

(3)

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

........................................
ส่วนหัวรายงานมี  6 คอลมัน์



ช่ือผู้รายงาน
ต าแหน่ง

วนั.......เดอืน..........พ.ศ.........

การปรบัปรุงการควบคุม

(4)

ก าหนดเสร็จ/ผูร้บัผิดชอบ

(5)

หมายเหตุ

(6)

65
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มี  2 แบบ
1.  รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน  

(ปย.1)

2.  รายงานการประเมินผลและการปรบัปรุงการควบคุมภายใน 

(ปย.2)
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 รูปแบบเดยีวกนักบั ปอ.2
 ข้อมูลที่รายงาน

-  จากการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส่วนงานย่อยน้ันๆ
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กระบวนการปฏบิัติงาน/ โครงการ/ 

กจิกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมิน

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม

(1)

การควบคุมที่

มีอยู่

(2)

การประเมินผล

การควบคุม

(3)

ความเสี่ ยงที่

ยังมีอยู่

(4)

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

........................................
ส่วนหัวรายงานมี  7 คอลมัน์



ช่ือผู้รายงาน
ต าแหน่ง

วนั.......เดอืน..........พ.ศ.........

การปรับปรุงการควบคุม

(5)

ก าหนดเสรจ็/ผู้รับผิดชอบ

(6)

หมายเหตุ

(7)
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 ใช้เป็นเคร่ืองมอืในการประเมินโดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
(ภาคผนวก ข)

 กลุ่มชุดค าถามเกีย่วกบัการควบคุมภายในเฉพาะเร่ือง/ กจิกรรม
 จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า
 ก าหนดขึน้ตามมาตรฐานของหลกัการควบคุมภายในตาม

แนวคดิว่าเป็นการควบคุมภายในที่ดแีละเหมาะสมส าหรับเร่ือง
หรือกจิกรรมน้ัน
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 รายงานผลการสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
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 เป็นการประเมนิการควบคุมอย่างอสิระโดยผู้ตรวจสอบ
ภายใน
 เพือ่รายงานผู้บริหารถึงผลการสอบทานการประเมนิของ
หน่วยงานและส่วนงานย่อย เป็นไปตามที่องค์กรก าหนด
หรือไม่เพยีงใด



เรียน (หัวหน้าหน่วยรับตรวจ/ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจ) 
 ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของ (ช่ือหน่วยรับตรวจ).......

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที.่.......เดอืน...........พ.ศ.........การสอบทาน.................................................
..................................................................................................................................................

....................................................................ภายใน

ช่ือผู้รายงาน
ต าแหน่ง

วนัที.่....เดอืน............พ.ศ.........

รายงาน............................................ 
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ช่ือรายงาน จัดท า จัดส่ง

หน่วยรับตรวจ

1. ปอ.1 หนังสอืรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

2. ปอ.2 ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมฯ

3. ปอ.3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ส่วนงานย่อย

1. ปย.1 ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมฯ

2. ปย.2 การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมฯ

ผู้ตรวจสอบภายใน

1.  ผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมฯ ของผู้ตรวจสอบภายใน















-

-

-

-

-

สรุปรายงานทีห่น่วยรับตรวจต้องจดัท า และจดัส่ง สตง.

การจัดท าและจัดส่งรายงาน


