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แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๑ 

คํานํา 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ        

พ.ศ.  ๒๕๔๘ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) เพ่ือ            

ทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย แนวทาง และประเด็นหัวขอในการตรวจสอบและประเมินผลใน           

ภาคราชการ ตามระเบียบดังกลาว ค.ต.ป. ได กําหนดกลไกการตรวจสอบและประเมินผล           

ภาคราชการ ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กลุมกระทรวง/กลุมจังหวัด           

เพ่ือทําหนาท่ีในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามแนวทางท่ี ค.ต.ป. กําหนด  

ค.ต.ป. ไดกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ 

ดําเนินการสอบทานดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเปนประเด็นการสอบทาน          

กรณีปกติตามแนวทางการตรวจสอบประเมินผลภาคราชการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึง

ปจจุบัน และไดจัดทําคูมือการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการดานการควบคุมภายในและ

บริหารความเสี่ยงใหกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงและ อ.ค.ต.ป. คณะตาง ๆ เพ่ือใชเปนแนวทาง 

การสอบทานมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐ แตโดยท่ีในปจจุบันสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดดําเนินการ 

ปรับปรุงแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในใหกับ

หนวยรับตรวจและปรับลดแบบฟอรมและรูปแบบการจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ 

ขอ ๖ ดังนั้น คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เก่ียวกับการกําหนดแนวทาง 

วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และ ค.ต.ป. จึงมีมติเห็นควรใหมีการปรับปรุงการ

รายงานผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงใหมีความเหมาะสม  

เปนปจจุบัน และสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานดานการควบคุมภายในตามท่ีสํานักงาน 

การตรวจเงินแผนดินกําหนด รวมท้ังนําไปสูการประเมินผลดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

ท่ีมีความกาวหนามากข้ึน  

ฝายเลขานุการ ค.ต.ป. ไดจัดทําคูมือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการ

ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงฉบับปรุงปรุงใหมนี้ เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ สามารถนําไปใชในการสอบทานและประเมินผลไดอยางถูกตอง

และมีรูปแบบการรายงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันและหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือนี้จะเปนประโยชนตอ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ เพ่ือให 

บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตอไป 

 

กันยายน  ๒๕๕๕  
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๑. หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการควบคุมภายใน ๗ - ๑๔ 
๑.๑ หลักการควบคุมภายใน ๗ 

๑) ความหมายและวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ๗ 

๒) องคประกอบของระบบการควบคุมภายใน ๙ 

๓) การรายงานการควบคุมภายใน ๑๒ 

๑.๒ แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมภายใน ๑๓ 

๒. การสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ๑๔ - ๒๙ 
๒.๑ วัตถุประสงคของการสอบทานและประเมินผล ๑๔ 

๒.๒ ประเด็นหลักในการสอบทานและประเมินผล ๑๕ 

๒.๓ ขอบเขตและระยะเวลาในการสอบทานและประเมินผล ๑๖ 

๒.๔ ขอมูลท่ีใชในการสอบทานและประเมินผล ๑๗ 

๑) ขอมูลตามระเบียบ คตง.ขอ ๖ และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สตง. กําหนด 

๑๗ 

๒) ขอมูลตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกําหนด ๑๘ 

๓) ขอมูลหลักท่ีใชในการสอบทานและประเมินผล ๑๙ 

๔) เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือใชประกอบการสอบทาน  ๑๙ 

๒.๕ แบบการรายงานผลการสอบทานและประเมินผล ๒๐ 

๑) แบบรายงานรอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) ๒๐ 

๒) แบบรายงานรอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน) ๒๐ 
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๒) แบบรายงานรอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน) ๒๐ 

๒.๖ แนวทางและข้ันตอนการสอบทานและประเมินผล ๒๑ 

๑) ศึกษาเอกสารหลักฐานขอมูลท่ีเก่ียวของกับการสอบทานและประเมินผล ๒๑ 

๒) แนวทางการสอบทานและประเมินผลรอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) ๒๒ 

๓) แนวทางการสอบทานและประเมินผลรอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน) ๒๔ 

๒.๗ การรายงานผลการสอบทานและประเมินผลดานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ๒๘ 
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แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๕ 

สารบัญภาคผนวก 

  
๑. รูปแบบรายงานผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยง รอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน)  
๓๑ 

๒. รูปแบบรายงานผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง รอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน) 

๔๑ 

๓. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๕๑ 

๔. รูปแบบรายงานการควบคุมภายใน ระดับหนวยรับตรวจ ๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๖ 

คูมือแนวทางการสอบทานและประเมินผล 

ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ไดเห็นความสําคัญในการ

ดําเนินงานของสวนราชการเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ วาเปน

กระบวนการปฏิบัติงานท่ีสวนราชการจัดทําข้ึน เพ่ือสรางความม่ันใจในการดําเนินงานใหบรรลุ

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อีกท้ังยังเปนการสงเสริมการกํากับ

และดูแลตนเองท่ีดีของสวนราชการ ดังนั้น ค.ต.ป. จึงกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ ดําเนินการสอบทานดานการควบคุมภายในและการบริหาร   

ความเสี่ยงเปนประเด็นการสอบทานกรณีปกติตามแนวทางการตรวจสอบประเมินผลภาคราชการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนมา  

๑. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

๑.๑ หลักการควบคุมภายใน 

 ๑) ความหมายและวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

การควบคุมภายใน หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผูกํากับดูแล ฝายบริหาร

และบุคลากรของหนวยรับตรวจจัดใหมีข้ึน เพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงาน

ของหนวยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล และประสิทธิภาพของ    

การดําเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 

การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน 

และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี (ความหมายตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการของกรมบัญชีกลาง ไดนิยาม             

“การควบคุมภายใน” ไววา กระบวนการในการปฏิบัติงานท่ีคณะผูบริหารและบุคลากรในหนวยงาน

รวมกัน  กําหนดข้ึน เพ่ือสรางความม่ันใจในระดับท่ีสมเหตุสมผลวาการบริหารและการปฏิบัติงาน        

จะสามารถบรรลุเปาหมาย และใหเกิดผลลัพธของการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ซ่ึงครอบคลุมถึงกระบวนการในการจัดการ-วิธีการ หรือเครื่องมือตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดองคกร 
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สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๕ 

สารบัญภาคผนวก 

  
๑. รูปแบบรายงานผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยง รอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน)  
๓๑ 

๒. รูปแบบรายงานผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง รอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน) 

๔๑ 

๓. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๕๑ 

๔. รูปแบบรายงานการควบคุมภายใน ระดับหนวยรับตรวจ ๖๕ 
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หนา ๖ 

คูมือแนวทางการสอบทานและประเมินผล 

ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ไดเห็นความสําคัญในการ

ดําเนินงานของสวนราชการเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ วาเปน

กระบวนการปฏิบัติงานท่ีสวนราชการจัดทําข้ึน เพ่ือสรางความม่ันใจในการดําเนินงานใหบรรลุ

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อีกท้ังยังเปนการสงเสริมการกํากับ

และดูแลตนเองท่ีดีของสวนราชการ ดังนั้น ค.ต.ป. จึงกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ ดําเนินการสอบทานดานการควบคุมภายในและการบริหาร   

ความเสี่ยงเปนประเด็นการสอบทานกรณีปกติตามแนวทางการตรวจสอบประเมินผลภาคราชการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนมา  

๑. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

๑.๑ หลักการควบคุมภายใน 

 ๑) ความหมายและวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

การควบคุมภายใน หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผูกํากับดูแล ฝายบริหาร

และบุคลากรของหนวยรับตรวจจัดใหมีข้ึน เพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงาน

ของหนวยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล และประสิทธิภาพของ    

การดําเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 

การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน 

และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี (ความหมายตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการของกรมบัญชีกลาง ไดนิยาม             

“การควบคุมภายใน” ไววา กระบวนการในการปฏิบัติงานท่ีคณะผูบริหารและบุคลากรในหนวยงาน

รวมกัน  กําหนดข้ึน เพ่ือสรางความม่ันใจในระดับท่ีสมเหตุสมผลวาการบริหารและการปฏิบัติงาน        

จะสามารถบรรลุเปาหมาย และใหเกิดผลลัพธของการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ซ่ึงครอบคลุมถึงกระบวนการในการจัดการ-วิธีการ หรือเครื่องมือตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดองคกร 
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สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๗ 

วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  

ผู กํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากรของหนวยรับตรวจตองใหความสําคัญตอ

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ดังกลาว ซ่ึงมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ ๓ ประการคือ 

(๑) การดํ า เนินการ  (Operation Objectives) เ พ่ือ ให เ กิดประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ไดแก การปฏิบัติงานและการใชทรัพยากรของหนวยรับตรวจให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงรวมถึงการดูแลทรัพยสิน การปองกันหรือลดความ

ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 

(๒) การรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Objectives) เพ่ือใหเกิดความ

เชื่อถือไดของการรายงานทางการเงิน ไดแก การจัดทํารายงานทางการเงินท่ีใชภายในและภายนอก

หนวยรับตรวจใหเปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา 

(๓) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ (Compliance 

Objectives) เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ไดแก การปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของหนวยรับ

ตรวจ รวมท้ังการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานท่ีหนวยรับตรวจไดกําหนดข้ึน  

หนวยรับตรวจ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน   

การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ไดนิยามวา หมายถึง 

(๑)  กระทรวง ทบวง  กรม  สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนกระทรวง 

ทบวง หรือกรม 

(๒)  หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค 

(๓)  หนวยงานของราชการสวนทองถ่ิน 

(๔)  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๕)  หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

(๖)  หนวยงานท่ีไดรับเงินอุดหนุน หรือกิจการท่ีไดรับเงิน หรือทรัพยสินลงทุนจาก

หนวยรับตรวจตาม ๑, ๒, ๓, ๔ หรือ ๕ 

(๗)  หนวยงานอ่ืนใดหรือกิจการท่ีไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐท่ีมีกฎหมายกําหนดให

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ 

ผูรับตรวจ หมายความวา  หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงาน หรือผูบริหารระดับสูง 

ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 

 

 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๘ 

 ๒) องคประกอบของระบบการควบคุมภายใน 

มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) ประกอบดวย

องคประกอบ ๕ ประการ คือ 

 (๑) สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) 

 (๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 (๓) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

 (๔) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

 (๕) ติดตามประเมินผล (Monitoring) 

องคประกอบท้ัง ๕ ประการมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกัน โดยมีสภาพแวดลอมของการ

ควบคุมเปนรากฐานท่ีสําคัญขององคประกอบอ่ืน ๆ องคประกอบท้ัง ๕ ประการดังกลาวเปนสิ่งจําเปน

ท่ีมีอยูในการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยรับตรวจเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ ๓ ประการ คือ 

• การดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

• รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ 

• มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

สภาพแวดลอมของการควบคุม หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ซ่ึงสงเสริมใหองคประกอบการ

ควบคุมภายในอ่ืน ๆ มีประสิทธิผลในหนวยรับตรวจ หรือทําใหการควบคุมท่ีมีอยูมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

หรือทําใหบุคลากรใหความสําคัญกับการควบคุมมากข้ึน ในกรณีตรงขาม สภาพแวดลอมของการ

ควบคุมท่ีไมมีประสิทธิผลอาจทําใหองคประกอบการควบคุมอ่ืน ๆ มีประสิทธิผลลดลง สภาพแวดลอม

ของการควบคุมภายในสะทอนใหเห็นทัศนคติ และการรับรูความสําคัญของการควบคุมภายในของ

บุคลากรระดับตาง ๆ ในหนวยรับตรวจ 

สภาพแวดลอมของการควบคุมเปนเรื่องเก่ียวกับการสรางความตระหนัก (Control 

Consciousness) และบรรยากาศของการควบคุมในหนวยงาน ใหบุคลากรในหนวยงานเกิดจิตสํานึกท่ีดีใน

การปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบโดยเนนการสรางบรรยากาศโดยผูบริหารระดับสูง (Tone at the top) 

สภาพแวดลอมของการควบคุมท่ีดี คือ สภาพแวดลอมท่ีทําใหบุคลากรในหนวยรับตรวจ

ยึดถือและปฏิบัติตามขอกําหนดดานจริยธรรม มีความรับผิดชอบและเขาใจขอบเขตอํานาจหนาท่ีของ

ตนเอง มีความรูความสามารถ และทักษะท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายอยาง

เพียงพอ ยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 

ปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน เชน ความซ่ือสัตยและ

จริยธรรม การพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการผูบริหารของผูบริหาร โครงสรางองคกร การมอบอํานาจและหนาท่ี

ความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารงานบุคลากร เปนตน 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  8



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๗ 

วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  

ผู กํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากรของหนวยรับตรวจตองใหความสําคัญตอ

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ดังกลาว ซ่ึงมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ ๓ ประการคือ 

(๑) การดํ า เนินการ  (Operation Objectives) เ พ่ือ ให เ กิดประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ไดแก การปฏิบัติงานและการใชทรัพยากรของหนวยรับตรวจให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงรวมถึงการดูแลทรัพยสิน การปองกันหรือลดความ

ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 

(๒) การรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Objectives) เพ่ือใหเกิดความ

เชื่อถือไดของการรายงานทางการเงิน ไดแก การจัดทํารายงานทางการเงินท่ีใชภายในและภายนอก

หนวยรับตรวจใหเปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา 

(๓) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ (Compliance 

Objectives) เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ไดแก การปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของหนวยรับ

ตรวจ รวมท้ังการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานท่ีหนวยรับตรวจไดกําหนดข้ึน  

หนวยรับตรวจ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน   

การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ไดนิยามวา หมายถึง 

(๑)  กระทรวง ทบวง  กรม  สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนกระทรวง 

ทบวง หรือกรม 

(๒)  หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค 

(๓)  หนวยงานของราชการสวนทองถ่ิน 

(๔)  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๕)  หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

(๖)  หนวยงานท่ีไดรับเงินอุดหนุน หรือกิจการท่ีไดรับเงิน หรือทรัพยสินลงทุนจาก

หนวยรับตรวจตาม ๑, ๒, ๓, ๔ หรือ ๕ 

(๗)  หนวยงานอ่ืนใดหรือกิจการท่ีไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐท่ีมีกฎหมายกําหนดให

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ 

ผูรับตรวจ หมายความวา  หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงาน หรือผูบริหารระดับสูง 

ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 
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 ๒) องคประกอบของระบบการควบคุมภายใน 

มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) ประกอบดวย

องคประกอบ ๕ ประการ คือ 

 (๑) สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) 

 (๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 (๓) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

 (๔) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

 (๕) ติดตามประเมินผล (Monitoring) 

องคประกอบท้ัง ๕ ประการมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกัน โดยมีสภาพแวดลอมของการ

ควบคุมเปนรากฐานท่ีสําคัญขององคประกอบอ่ืน ๆ องคประกอบท้ัง ๕ ประการดังกลาวเปนสิ่งจําเปน

ท่ีมีอยูในการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยรับตรวจเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ ๓ ประการ คือ 

• การดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

• รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ 

• มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

สภาพแวดลอมของการควบคุม หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ซ่ึงสงเสริมใหองคประกอบการ

ควบคุมภายในอ่ืน ๆ มีประสิทธิผลในหนวยรับตรวจ หรือทําใหการควบคุมท่ีมีอยูมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

หรือทําใหบุคลากรใหความสําคัญกับการควบคุมมากข้ึน ในกรณีตรงขาม สภาพแวดลอมของการ

ควบคุมท่ีไมมีประสิทธิผลอาจทําใหองคประกอบการควบคุมอ่ืน ๆ มีประสิทธิผลลดลง สภาพแวดลอม

ของการควบคุมภายในสะทอนใหเห็นทัศนคติ และการรับรูความสําคัญของการควบคุมภายในของ

บุคลากรระดับตาง ๆ ในหนวยรับตรวจ 

สภาพแวดลอมของการควบคุมเปนเรื่องเก่ียวกับการสรางความตระหนัก (Control 

Consciousness) และบรรยากาศของการควบคุมในหนวยงาน ใหบุคลากรในหนวยงานเกิดจิตสํานึกท่ีดีใน

การปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบโดยเนนการสรางบรรยากาศโดยผูบริหารระดับสูง (Tone at the top) 

สภาพแวดลอมของการควบคุมท่ีดี คือ สภาพแวดลอมท่ีทําใหบุคลากรในหนวยรับตรวจ

ยึดถือและปฏิบัติตามขอกําหนดดานจริยธรรม มีความรับผิดชอบและเขาใจขอบเขตอํานาจหนาท่ีของ

ตนเอง มีความรูความสามารถ และทักษะท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายอยาง

เพียงพอ ยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 

ปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน เชน ความซ่ือสัตยและ

จริยธรรม การพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการผูบริหารของผูบริหาร โครงสรางองคกร การมอบอํานาจและหนาท่ี

ความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารงานบุคลากร เปนตน 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  9
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การประเมินความเส่ียง หมายความวา กระบวนการท่ีสําคัญท่ีใชในการระบุและการ

วิเคราะหความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ รวมท้ังการคนหาและ

นําเอาวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงมาใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอหนวย

รับตรวจ ซ่ึงตามมาตรฐานฯ กําหนดใหผูบริหารตองประเมินความเสี่ยง เพ่ือใหทราบวาการดําเนินงาน

ของหนวยรับตรวจมีความเสี่ยงท่ีสําคัญในเรื่องใดและในข้ันตอนใดของการปฏิบัติงานมีระดับ

ความสําคัญและโอกาสท่ีจะเกิดมากนอยเพียงใด การท่ีหนวยรับตรวจไดรับรูปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญจะเปน

ประโยชนในการกําหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง ซ่ึงจะทําใหเกิดความม่ันใจ

ตามสมควรวาความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไมเกิดข้ึน หรือหากเกิดข้ึนจะอยูในระดับท่ีไมเปน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน ท้ังนี้ข้ันตอนในการประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย การระบุปจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะหความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง 

ความเส่ียง หมายความวา เหตุการณหรือสถานการณท่ีมีความไมแนนอน ซ่ึงอาจเกิดข้ึน

และมีผลทําใหหนวยรับตรวจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลา ไมสามารถ

ดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีตั้งไวได 

กิจกรรมการควบคุม  หมายความวา นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการ

ตาง ๆ  ท่ีฝายบริหารกําหนดเพ่ือใหบุคลากรนําไปปฏิบัติเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงและไดรับการ

สนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม ตัวอยางกิจการควบคุม เชน การสอบทานงาน การดูแลปองกัน

ทรัพยสิน การแบงแยกหนาท่ีงาน เปนตน  

ในการดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมการควบคุม ฝายบริหารตองจัดใหมีกิจกรรมการ

ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือปองกันหรือลดความเสียหายความผิดพลาด ท่ีอาจ

เกิดข้ึนและใหสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน สําหรับกิจกรรมการควบคุม

ในเบื้องตนจะตองแบงแยกหนาท่ีงานภายในหนวยรับตรวจอยางเหมาะสม ไมมอบหมายใหบุคคลใด

บุคคลหนึ่งมีหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานท่ีสําคัญหรืองานท่ีเสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบ

แตถามีความจําเปนใหกําหนดกิจกรรมการควบคุมอ่ืนท่ีเหมาะสมทดแทน 

กิจกรรมการควบคุมมีอยูในทุกหนาท่ีและทุกระดับของการปฏิบัติงาน เชน การควบคุม

งาน การใหคําแนะนํา การมอบอํานาจ การอนุมัติ การตรวจสอบ การสอบทานผลการปฏิบัติงาน การ

รักษาความปลอดภัย การแบงแยกหนาท่ี การจดบันทึกกิจกรรมตาง ๆ รวมท้ังการรวบรวมและจัดเก็บ

เอกสารท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนหลักฐานแสดงการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ดังนั้นในการปฏิบัติงานทุกดาน 

ผูบริหารจะตองจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมอยางเหมาะสมและเพียงพอกับระดับความเสี่ยงท่ีจะ

กอใหเกิดความเสียหาย  

 

 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๑๐ 

กิจกรรมการควบคุมมีอยูหลายประเภท การจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมมากนอยเพียงใด 

ประเภทกิจกรรมใดข้ึนอยูกับลักษณะความเสี่ยงของหนวยรับตรวจนั้น ซ่ึงแตละหนวยรับตรวจอาจมี

ความเสี่ยงท่ีแตกตางกัน ดังนั้น ผูบริหารจําเปนตองทราบถึงลักษณะความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง  ดานตาง ๆ 

และวิธีการประเมินความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาจัดกิจกรรมการควบคุมท่ีมีความสัมพันธและเหมาะสมกับ

ความเสี่ยงนั้น ๆ  

สารสนเทศ หมายความวา ขอมูลท่ีไดผานการประมวลและถูกจัดใหอยูในรูปท่ีมี

ความหมายและเปนประโยชนตอการใชงาน  การดําเนินงานของหนวยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับ

จําเปนตองใชขอมูลสารสนเทศ โดยผูบริหารใชในการบริหารจัดการ สวนผูปฏิบัติงานใชขอมูล

สารสนเทศเปนเครื่องมือชี้นําการปฏิบัติงานตามหนาท่ี โดยขอมูลขาวสารท่ีดีจะตองมีความถูกตอง 

สมบูรณ เปนปจจุบัน ทันเวลาและมีความนาเชื่อถือ ผูบริหารระดับตาง ๆ จําเปนตองไดรับขอมูลทุก

ระดับองคกร เพ่ือพิจารณาวาการดําเนินงานเปนไปตามแผนกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณ และบรรลุวัตถุประสงคในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรือไม 

เชน ขอมูลดานการดําเนินงานซ่ึงตองนํามาใชจัดทํารายงานการเงินจะรวมถึงขอมูลตาง ๆ ดานการ

จัดซ้ือ คาใชจายตาง ๆ รายการอ่ืน ๆ เก่ียวกับทรัพยสินถาวร สินคาคงคลังหรือพัสดุคงคลัง และ

ลูกหนี้ นอกจากนี้ยังจําเปนตองมีขอมูลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาวาองคกรไดปฏิบัติ

ตามระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับตาง ๆ หรือไม ขอมูลดานการเงินเปนท่ีตองการของผูใชท้ัง

ภายในและภายนอก ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนเพ่ือใชในการตัดสินใจ จึงควรจัดใหมีขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของ

และแจกจายขอมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสมและทันเวลาใหฝายบริหารและบุคลากร ซ่ึงจําเปนตองใช

ขอมูลขาวสารนั้นเพ่ือชวยใหผูรับสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การส่ือสาร หมายความวา การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางบุคลากรท้ังภายใน

และภายนอกหนวยรับตรวจ ซ่ึงอาจใชคนหรือใชสื่อในการติดตอสื่อสารก็ได เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

ท่ีตองการ การสื่อสารท่ีดีควรเปนไปอยางกวางขวาง มีการสื่อสารขอมูลท้ังจากระดับบนลงลาง       

จากระดับลางข้ึนบน และในระดับเดียวกันภายในหนวยรับตรวจ นอกจากการสื่อสารภายใน     

หนวยรับตรวจแลว ควรมีการสื่อสารท่ีเพียงพอกับบุคคลภายนอกดวย เพ่ือใหสามารถรับขอมูลจาก        

ผูมีสวนเก่ียวของหรือมีสวนไดสวนเสียจากภายนอกเพ่ือใหเกิดประโยชนตอหนวยรับตรวจ 

การติดตามประเมินผล หมายความวา กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน

และประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีวางไวอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเกิดความ

ม่ันใจ วาระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไวมีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบ

การควบคุมภายในจริง ขอบกพรองท่ีพบไดรับการแกไขอยางเหมาะสมและทันเวลา โดยการติดตาม

ผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเปนรายครั้ง (Separate 

Evaluation) ซ่ึงแยกเปนการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self-Assessment) เชน    

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  10



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๙ 

การประเมินความเส่ียง หมายความวา กระบวนการท่ีสําคัญท่ีใชในการระบุและการ

วิเคราะหความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ รวมท้ังการคนหาและ

นําเอาวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงมาใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอหนวย

รับตรวจ ซ่ึงตามมาตรฐานฯ กําหนดใหผูบริหารตองประเมินความเสี่ยง เพ่ือใหทราบวาการดําเนินงาน

ของหนวยรับตรวจมีความเสี่ยงท่ีสําคัญในเรื่องใดและในข้ันตอนใดของการปฏิบัติงานมีระดับ

ความสําคัญและโอกาสท่ีจะเกิดมากนอยเพียงใด การท่ีหนวยรับตรวจไดรับรูปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญจะเปน

ประโยชนในการกําหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง ซ่ึงจะทําใหเกิดความม่ันใจ

ตามสมควรวาความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไมเกิดข้ึน หรือหากเกิดข้ึนจะอยูในระดับท่ีไมเปน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน ท้ังนี้ข้ันตอนในการประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย การระบุปจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะหความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง 

ความเส่ียง หมายความวา เหตุการณหรือสถานการณท่ีมีความไมแนนอน ซ่ึงอาจเกิดข้ึน

และมีผลทําใหหนวยรับตรวจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลา ไมสามารถ

ดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีตั้งไวได 

กิจกรรมการควบคุม  หมายความวา นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการ

ตาง ๆ  ท่ีฝายบริหารกําหนดเพ่ือใหบุคลากรนําไปปฏิบัติเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงและไดรับการ

สนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม ตัวอยางกิจการควบคุม เชน การสอบทานงาน การดูแลปองกัน

ทรัพยสิน การแบงแยกหนาท่ีงาน เปนตน  

ในการดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมการควบคุม ฝายบริหารตองจัดใหมีกิจกรรมการ

ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือปองกันหรือลดความเสียหายความผิดพลาด ท่ีอาจ

เกิดข้ึนและใหสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน สําหรับกิจกรรมการควบคุม

ในเบื้องตนจะตองแบงแยกหนาท่ีงานภายในหนวยรับตรวจอยางเหมาะสม ไมมอบหมายใหบุคคลใด

บุคคลหนึ่งมีหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานท่ีสําคัญหรืองานท่ีเสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบ

แตถามีความจําเปนใหกําหนดกิจกรรมการควบคุมอ่ืนท่ีเหมาะสมทดแทน 

กิจกรรมการควบคุมมีอยูในทุกหนาท่ีและทุกระดับของการปฏิบัติงาน เชน การควบคุม

งาน การใหคําแนะนํา การมอบอํานาจ การอนุมัติ การตรวจสอบ การสอบทานผลการปฏิบัติงาน การ

รักษาความปลอดภัย การแบงแยกหนาท่ี การจดบันทึกกิจกรรมตาง ๆ รวมท้ังการรวบรวมและจัดเก็บ

เอกสารท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนหลักฐานแสดงการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ดังนั้นในการปฏิบัติงานทุกดาน 

ผูบริหารจะตองจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมอยางเหมาะสมและเพียงพอกับระดับความเสี่ยงท่ีจะ

กอใหเกิดความเสียหาย  

 

 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๑๐ 

กิจกรรมการควบคุมมีอยูหลายประเภท การจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมมากนอยเพียงใด 

ประเภทกิจกรรมใดข้ึนอยูกับลักษณะความเสี่ยงของหนวยรับตรวจนั้น ซ่ึงแตละหนวยรับตรวจอาจมี

ความเสี่ยงท่ีแตกตางกัน ดังนั้น ผูบริหารจําเปนตองทราบถึงลักษณะความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง  ดานตาง ๆ 

และวิธีการประเมินความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาจัดกิจกรรมการควบคุมท่ีมีความสัมพันธและเหมาะสมกับ

ความเสี่ยงนั้น ๆ  

สารสนเทศ หมายความวา ขอมูลท่ีไดผานการประมวลและถูกจัดใหอยูในรูปท่ีมี

ความหมายและเปนประโยชนตอการใชงาน  การดําเนินงานของหนวยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับ

จําเปนตองใชขอมูลสารสนเทศ โดยผูบริหารใชในการบริหารจัดการ สวนผูปฏิบัติงานใชขอมูล

สารสนเทศเปนเครื่องมือชี้นําการปฏิบัติงานตามหนาท่ี โดยขอมูลขาวสารท่ีดีจะตองมีความถูกตอง 

สมบูรณ เปนปจจุบัน ทันเวลาและมีความนาเชื่อถือ ผูบริหารระดับตาง ๆ จําเปนตองไดรับขอมูลทุก

ระดับองคกร เพ่ือพิจารณาวาการดําเนินงานเปนไปตามแผนกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณ และบรรลุวัตถุประสงคในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรือไม 

เชน ขอมูลดานการดําเนินงานซ่ึงตองนํามาใชจัดทํารายงานการเงินจะรวมถึงขอมูลตาง ๆ ดานการ

จัดซ้ือ คาใชจายตาง ๆ รายการอ่ืน ๆ เก่ียวกับทรัพยสินถาวร สินคาคงคลังหรือพัสดุคงคลัง และ

ลูกหนี้ นอกจากนี้ยังจําเปนตองมีขอมูลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาวาองคกรไดปฏิบัติ

ตามระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับตาง ๆ หรือไม ขอมูลดานการเงินเปนท่ีตองการของผูใชท้ัง

ภายในและภายนอก ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนเพ่ือใชในการตัดสินใจ จึงควรจัดใหมีขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของ

และแจกจายขอมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสมและทันเวลาใหฝายบริหารและบุคลากร ซ่ึงจําเปนตองใช

ขอมูลขาวสารนั้นเพ่ือชวยใหผูรับสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การส่ือสาร หมายความวา การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางบุคลากรท้ังภายใน

และภายนอกหนวยรับตรวจ ซ่ึงอาจใชคนหรือใชสื่อในการติดตอสื่อสารก็ได เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

ท่ีตองการ การสื่อสารท่ีดีควรเปนไปอยางกวางขวาง มีการสื่อสารขอมูลท้ังจากระดับบนลงลาง       

จากระดับลางข้ึนบน และในระดับเดียวกันภายในหนวยรับตรวจ นอกจากการสื่อสารภายใน     

หนวยรับตรวจแลว ควรมีการสื่อสารท่ีเพียงพอกับบุคคลภายนอกดวย เพ่ือใหสามารถรับขอมูลจาก        

ผูมีสวนเก่ียวของหรือมีสวนไดสวนเสียจากภายนอกเพ่ือใหเกิดประโยชนตอหนวยรับตรวจ 

การติดตามประเมินผล หมายความวา กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน

และประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีวางไวอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเกิดความ

ม่ันใจ วาระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไวมีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบ

การควบคุมภายในจริง ขอบกพรองท่ีพบไดรับการแกไขอยางเหมาะสมและทันเวลา โดยการติดตาม

ผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเปนรายครั้ง (Separate 

Evaluation) ซ่ึงแยกเปนการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self-Assessment) เชน    

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  11



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๑๑ 

การประเมินการควบคุมโดยกลุมผูปฏิบัติงานภายในสวนงานนั้นๆ และการประเมินการควบคุมอยาง

เปนอิสระ (Independent Assessment) เชน การประเมินโดยผูตรวจสอบภายใน การประเมินผล

การควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบภายนอก เปนตน 

 ๓) การรายงานการควบคุมภายใน 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบุวา  

“ใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และ

คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจาก

วันสิ้นปงบประมาณ หรือ ปปฏิทิน แลวแตกรณี เวนแตการรายงานครั้งแรกใหกระทําภายในสองรอย

สี่สิบวันนับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 (๑) ทําความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจท่ีใชอยูมีมาตรฐาน

ตามระเบียบนี้หรือไม 

 (๒) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุม

ภายในในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด รวมท้ังขอมูลสรุปผลการประเมินแตละ

องคประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบดวย สภาพแวดลอมของการควบคุม การประเมินความ

เสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผล  

 (๓) จุดออนของระบบการควบคุมภายในพรอมขอเสนอแนะและแผนการปรับปรุง

ระบบการควบคุมภายใน” 

รายงานเก่ียวกับการควบคุมภายใน จะประกอบดวยการรายงานโดยฝายบริหาร และ

การรายงานโดยผูตรวจสอบภายในซ่ึงเปนการรายงานในฐานะผูประเมินอิสระ (Independent 

Assessments) 

 การรายงานโดยฝายบริหาร ไดแกการรายงานโดยผูบริหารระดับสูงสุด (หัวหนา

สวนราชการ หัวหนาหนวยงาน หรือ ผูรับตรวจ) การรายงานโดยเจาหนาท่ีระดับอาวุโส และการ

รายงานโดยผูบริหารระดับสวนงานตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบการติดตามประเมินผลในสวนท่ีตนรับผิดชอบ

การประเมินผลระดับหนวยงาน (สวนราชการ หรือหนวยรับตรวจ) จะตองใหขอมูลเบื้องตนกับหัวหนา

หนวยงานหรือผูรับตรวจในการสรุปความเห็นวาการควบคุมภายในไดรับการออกแบบเพ่ือปองกันหรือ

ตรวจพบความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนหรือไม และทํางานไดผลตามท่ีออกแบบไวหรือไม โครงสรางการ

ควบคุมภายในนี้กําหนดอยูในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ 

ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงประกอบดวยหาองคประกอบ คือ สภาพแวดลอมการควบคุมการ

ประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๑๒ 

โครงสรางการควบคุมภายในดังกลาว จะตองใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา  

มีวิธีการควบคุมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน คือ 

• สงเสริมการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมท้ังการดูแล

รักษาทรัพยสิน 

• รายงานการเงินและรายงานการดําเนินงานท่ีจัดทําเชื่อถือได 

• สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ 

ตามท่ีระบุไวในระเบียบฯ ขอ ๖ ผูรับตรวจจะตองรายงานตอคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดินผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายใน ซ่ึงรวมถึงผลการ

ประเมินการควบคุมภายในท่ีพบขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญ หรือจุดออนของระบบการควบคุมภายใน

พรอมท้ังแผนการปรับปรุงแกไข 

 การรายงานโดยผูตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการสอบทาน

การประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือใหความม่ันใจวาการประเมินผลการควบคุมภายในของฝาย

บริหารไดดําเนินไปอยางเท่ียงธรรมและเปนไปตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

จากผลการสอบทานนี้ผูตรวจสอบภายในตองรายงานตอหัวหนาหนวยงานวาการประเมินผลการ

ควบคุมภายในดําเนินการโดยบุคลากรท่ีเหมาะสม เปนไปอยางสมเหตุสมผลและระมัดระวังอยาง

รอบคอบ (ตามแบบ ปส.) 

อนึ่ง ความรับผิดชอบในการรายงานของผูตรวจสอบภายในนี้จะไมเปนอุปสรรคใน

การท่ีจะใหคําแนะนําและชวยการประเมินการควบคุมภายในของเจาหนาท่ีระดับอาวุโส หัวหนา  

สวนงาน หรือหัวหนาสวนงานยอยท่ีรับผิดชอบประเมินผลการควบคุมภายในในสวนงานท่ีตน

รับผิดชอบ 

๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

ตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดใหแนวคิดเรื่องการควบคุมภายในไวดังนี้ 

 การควบคุมภายในเปนกระบวนการท่ีรวมไวหรือเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงาน

ตามปกติ การควบคุมภายในมิใชเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง และมิใชผลสุดทายของการกระทํา     

แตเปนกระบวนการ (Process) ท่ีมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง ซ่ึงกําหนดไวในกระบวนการปฏิบัติงาน 

(Built in) ประจําวันตามปกติของหนวยรับตรวจ ดังนั้นฝายบริหารจึงควรนําการควบคุมภายในมาใช

โดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซ่ึงไดแก การวางแผน (Planning) การดําเนินการ 

(Executing) และการติดตาม (Monitoring) 

“ให้ผู ้ร ับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู ้ก ำากับดูแล และ

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 
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แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๑๑ 

การประเมินการควบคุมโดยกลุมผูปฏิบัติงานภายในสวนงานนั้นๆ และการประเมินการควบคุมอยาง

เปนอิสระ (Independent Assessment) เชน การประเมินโดยผูตรวจสอบภายใน การประเมินผล

การควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบภายนอก เปนตน 

 ๓) การรายงานการควบคุมภายใน 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบุวา  

“ใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และ

คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจาก

วันสิ้นปงบประมาณ หรือ ปปฏิทิน แลวแตกรณี เวนแตการรายงานครั้งแรกใหกระทําภายในสองรอย

สี่สิบวันนับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 (๑) ทําความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจท่ีใชอยูมีมาตรฐาน

ตามระเบียบนี้หรือไม 

 (๒) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุม

ภายในในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด รวมท้ังขอมูลสรุปผลการประเมินแตละ

องคประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบดวย สภาพแวดลอมของการควบคุม การประเมินความ

เสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผล  

 (๓) จุดออนของระบบการควบคุมภายในพรอมขอเสนอแนะและแผนการปรับปรุง

ระบบการควบคุมภายใน” 

รายงานเก่ียวกับการควบคุมภายใน จะประกอบดวยการรายงานโดยฝายบริหาร และ

การรายงานโดยผูตรวจสอบภายในซ่ึงเปนการรายงานในฐานะผูประเมินอิสระ (Independent 

Assessments) 

 การรายงานโดยฝายบริหาร ไดแกการรายงานโดยผูบริหารระดับสูงสุด (หัวหนา

สวนราชการ หัวหนาหนวยงาน หรือ ผูรับตรวจ) การรายงานโดยเจาหนาท่ีระดับอาวุโส และการ

รายงานโดยผูบริหารระดับสวนงานตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบการติดตามประเมินผลในสวนท่ีตนรับผิดชอบ

การประเมินผลระดับหนวยงาน (สวนราชการ หรือหนวยรับตรวจ) จะตองใหขอมูลเบื้องตนกับหัวหนา

หนวยงานหรือผูรับตรวจในการสรุปความเห็นวาการควบคุมภายในไดรับการออกแบบเพ่ือปองกันหรือ

ตรวจพบความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนหรือไม และทํางานไดผลตามท่ีออกแบบไวหรือไม โครงสรางการ

ควบคุมภายในนี้กําหนดอยูในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ 

ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงประกอบดวยหาองคประกอบ คือ สภาพแวดลอมการควบคุมการ

ประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๑๒ 

โครงสรางการควบคุมภายในดังกลาว จะตองใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา  

มีวิธีการควบคุมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน คือ 

• สงเสริมการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมท้ังการดูแล

รักษาทรัพยสิน 

• รายงานการเงินและรายงานการดําเนินงานท่ีจัดทําเชื่อถือได 

• สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ 

ตามท่ีระบุไวในระเบียบฯ ขอ ๖ ผูรับตรวจจะตองรายงานตอคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดินผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายใน ซ่ึงรวมถึงผลการ

ประเมินการควบคุมภายในท่ีพบขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญ หรือจุดออนของระบบการควบคุมภายใน

พรอมท้ังแผนการปรับปรุงแกไข 

 การรายงานโดยผูตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการสอบทาน

การประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือใหความม่ันใจวาการประเมินผลการควบคุมภายในของฝาย

บริหารไดดําเนินไปอยางเท่ียงธรรมและเปนไปตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

จากผลการสอบทานนี้ผูตรวจสอบภายในตองรายงานตอหัวหนาหนวยงานวาการประเมินผลการ

ควบคุมภายในดําเนินการโดยบุคลากรท่ีเหมาะสม เปนไปอยางสมเหตุสมผลและระมัดระวังอยาง

รอบคอบ (ตามแบบ ปส.) 

อนึ่ง ความรับผิดชอบในการรายงานของผูตรวจสอบภายในนี้จะไมเปนอุปสรรคใน

การท่ีจะใหคําแนะนําและชวยการประเมินการควบคุมภายในของเจาหนาท่ีระดับอาวุโส หัวหนา  

สวนงาน หรือหัวหนาสวนงานยอยท่ีรับผิดชอบประเมินผลการควบคุมภายในในสวนงานท่ีตน

รับผิดชอบ 

๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

ตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดใหแนวคิดเรื่องการควบคุมภายในไวดังนี้ 

 การควบคุมภายในเปนกระบวนการท่ีรวมไวหรือเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงาน

ตามปกติ การควบคุมภายในมิใชเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง และมิใชผลสุดทายของการกระทํา     

แตเปนกระบวนการ (Process) ท่ีมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง ซ่ึงกําหนดไวในกระบวนการปฏิบัติงาน 

(Built in) ประจําวันตามปกติของหนวยรับตรวจ ดังนั้นฝายบริหารจึงควรนําการควบคุมภายในมาใช

โดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซ่ึงไดแก การวางแผน (Planning) การดําเนินการ 

(Executing) และการติดตาม (Monitoring) 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  13



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๑๓ 

 การควบคุมภายในท่ีเกิดข้ึนไดโดยบุคลากรของหนวยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับ

เปนผูมีบทบาทสําคัญในการใหความสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจใหมี

ประสิทธิผล ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการกําหนดและจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมี

ประสิทธิผลดวยการสรางบรรยากาศสภาพแวดลอมการควบคุม กําหนดทิศทาง กลไกการควบคุมและ

กิจกรรมตาง ๆ รวมท้ังการติดตามผลการควบคุมภายใน สวนบุคลากรอ่ืนของหนวยรับตรวจมีหนาท่ี

รับผิดชอบตอการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีฝายบริหารกําหนดข้ึน 

 การควบคุมภายในใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการปฏิบัติงานจะ

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด ถึงแมวาการควบคุมภายในจะออกแบบไวใหมีประสิทธิผล

เพียงใด ก็ตามก็ไมสามารถใหความม่ันใจวาจะทําใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคได

อยางสมบูรณตามท่ีตั้งใจไว ท้ังนี้เพราะการควบคุมภายในมีขอจํากัด เชน โอกาสท่ีจะเกิดขอผิดพลาด

จากบุคลากร เนื่องจากความไมระมัดระวัง ไมเขาใจคําสั่ง หรือการใชดุลยพินิจผิดพลาด การสมรูรวม

คิดกัน การปฏิบัติผิดกฎหมายระเบียบและกฎเกณฑท่ีกําหนดไว ท่ีสําคัญท่ีสุด คือการท่ีผูบริหาร

หลีกเลี่ยงข้ันตอนของระบบการควบคุมภายในหรือใชอํานาจในทางท่ีผิด นอกจากนี้การวางระบบการ

ควบคุมภายในจะตองคํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนท่ีเก่ียวของกันวาผลประโยชนท่ีไดรับจากการ

ควบคุมภายในจะคุมคากับตนทุนท่ีเกิดข้ึน 

๒. การสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

๒.๑ วัตถุประสงคของการสอบทานและประเมินผล 

๑) เพ่ือให ค.ต.ป. ประจํากระทรวงสามารถระบุถึง ความเพียงพอ ความเหมาะสมและ

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของสวนราชการท่ีจัดทําตามแนวทางการจัดวางระบบ        

การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และตาม

ขอ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒) เพ่ือให ค.ต.ป. ประจํากระทรวงสามารถระบุถึงขอตรวจพบจากการสอบทานระบบการ

ควบคุมภายในของสวนราชการ รวมถึงใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม และ

สามารถรายงานผลการสอบทานและประเมินผลการดําเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ของสวนราชการได 

 

 

 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๑๔ 

๒.๒ ประเด็นหลักในการสอบทานและประเมินผล 

๑) ความครบถวนสมบูรณของรายงาน  

 (๑) มีรายงานครบถวนตามแบบท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และ ค.ต.ป.กําหนด 

ไดแก แบบรายงานติดตามปอ.๓ งวดกอน แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ แบบ ปอ.๓ และ แบบ ปส.  

ท้ังระดับสวนราชการและภาพรวมกระทรวง   

 (๒) ขอความในรายงานแตละฉบับมีความสมบูรณ โดยมีการระบุประเด็นท่ีตองรายงาน

ในแตละแบบรายงานไดอยางครบถวน ดังนี้ 

  แบบรายงานติดตาม ปอ. ๓ มีการระบุสถานะความกาวหนา สาระสําคัญของวิธี

ติดตาม ปญหาอุปสรรค การใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม งวดเวลาในการติดตาม ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

และการลงนามของหัวหนาสวนราชการ 

  แบบ ปอ.๑ มีการระบุขอบเขตและการสรุปผลการควบคุมภายในวาเปนอยางไร 

พรอมท้ังระบุงวดเวลา และการลงนามของหัวหนาสวนราชการ 

  แบบ ปอ.๒ มีการสรุปวิเคราะหองคประกอบของการควบคุมภายในพรอมผล 

การประเมินครบ ๕ องคประกอบ (สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม 

การควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล) พรอมท้ังมีสรุปการประเมินโดยรวม 

  แบบ ปอ.๓ มีการระบุกระบวนการปฏิบัติ/กิจกรรมโครงการท่ีพบความเสี่ยง     

ระบุวัตถุประสงคการควบคุม จุดออนความเสี่ยงและงวดเวลาท่ีพบ ระบุแผนการปรับปรุง 

ผูรับผิดชอบ และกําหนดเวลาแลวเสร็จ 

แบบ ปส. มีสรุปผลการสอบทาน/การประเมินผลการควบคุมภายในโดย 

ผูตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายในลงนามรับรอง 

๒) ความนาเช่ือถือของรายงาน 

(๑)  ขอมูลในรายงานมีความเหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือประโยชนตอการบริหาร

และการควบคุมใหบรรลุวัตถุประสงคการดําเนินงานของหนวยงานได 

(๒)  ขอมูลมีความสมเหตุสมผล 

(๓)  ขอมูลในแบบรายงานตาง ๆ มีความสอดคลองไมขัดแยงกัน (ปอ.๓ ปอ.๒ ปอ.๑ 

และ ปส. ไมมีความขัดแยงกัน)  

๓) ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน 

(๑)  แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในมีการระบุประเด็นตาง ๆ ท่ีตองดําเนินการ

อยางเหมาะสม มีการกําหนดเวลาแลวเสร็จและผูรับผิดชอบไดเหมาะสม (พิจารณาจากแบบ ปอ.๓) 

(๒)  พิจารณาผลสําเร็จในการปฏิบัติไดตามแผนการปรับปรุงงวดกอนมากนอยเพียงใด 

(พิจารณาจากแบบติดตาม ปอ.๓) 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  14



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๑๓ 

 การควบคุมภายในท่ีเกิดข้ึนไดโดยบุคลากรของหนวยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับ

เปนผูมีบทบาทสําคัญในการใหความสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจใหมี

ประสิทธิผล ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการกําหนดและจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมี

ประสิทธิผลดวยการสรางบรรยากาศสภาพแวดลอมการควบคุม กําหนดทิศทาง กลไกการควบคุมและ

กิจกรรมตาง ๆ รวมท้ังการติดตามผลการควบคุมภายใน สวนบุคลากรอ่ืนของหนวยรับตรวจมีหนาท่ี

รับผิดชอบตอการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีฝายบริหารกําหนดข้ึน 

 การควบคุมภายในใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการปฏิบัติงานจะ

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด ถึงแมวาการควบคุมภายในจะออกแบบไวใหมีประสิทธิผล

เพียงใด ก็ตามก็ไมสามารถใหความม่ันใจวาจะทําใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคได

อยางสมบูรณตามท่ีตั้งใจไว ท้ังนี้เพราะการควบคุมภายในมีขอจํากัด เชน โอกาสท่ีจะเกิดขอผิดพลาด

จากบุคลากร เนื่องจากความไมระมัดระวัง ไมเขาใจคําสั่ง หรือการใชดุลยพินิจผิดพลาด การสมรูรวม

คิดกัน การปฏิบัติผิดกฎหมายระเบียบและกฎเกณฑท่ีกําหนดไว ท่ีสําคัญท่ีสุด คือการท่ีผูบริหาร

หลีกเลี่ยงข้ันตอนของระบบการควบคุมภายในหรือใชอํานาจในทางท่ีผิด นอกจากนี้การวางระบบการ

ควบคุมภายในจะตองคํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนท่ีเก่ียวของกันวาผลประโยชนท่ีไดรับจากการ

ควบคุมภายในจะคุมคากับตนทุนท่ีเกิดข้ึน 

๒. การสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

๒.๑ วัตถุประสงคของการสอบทานและประเมินผล 

๑) เพ่ือให ค.ต.ป. ประจํากระทรวงสามารถระบุถึง ความเพียงพอ ความเหมาะสมและ

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของสวนราชการท่ีจัดทําตามแนวทางการจัดวางระบบ        

การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และตาม

ขอ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒) เพ่ือให ค.ต.ป. ประจํากระทรวงสามารถระบุถึงขอตรวจพบจากการสอบทานระบบการ

ควบคุมภายในของสวนราชการ รวมถึงใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม และ

สามารถรายงานผลการสอบทานและประเมินผลการดําเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ของสวนราชการได 

 

 

 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๑๔ 

๒.๒ ประเด็นหลักในการสอบทานและประเมินผล 

๑) ความครบถวนสมบูรณของรายงาน  

 (๑) มีรายงานครบถวนตามแบบท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และ ค.ต.ป.กําหนด 

ไดแก แบบรายงานติดตามปอ.๓ งวดกอน แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ แบบ ปอ.๓ และ แบบ ปส.  

ท้ังระดับสวนราชการและภาพรวมกระทรวง   

 (๒) ขอความในรายงานแตละฉบับมีความสมบูรณ โดยมีการระบุประเด็นท่ีตองรายงาน

ในแตละแบบรายงานไดอยางครบถวน ดังนี้ 

  แบบรายงานติดตาม ปอ. ๓ มีการระบุสถานะความกาวหนา สาระสําคัญของวิธี

ติดตาม ปญหาอุปสรรค การใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม งวดเวลาในการติดตาม ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

และการลงนามของหัวหนาสวนราชการ 

  แบบ ปอ.๑ มีการระบุขอบเขตและการสรุปผลการควบคุมภายในวาเปนอยางไร 

พรอมท้ังระบุงวดเวลา และการลงนามของหัวหนาสวนราชการ 

  แบบ ปอ.๒ มีการสรุปวิเคราะหองคประกอบของการควบคุมภายในพรอมผล 

การประเมินครบ ๕ องคประกอบ (สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม 

การควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล) พรอมท้ังมีสรุปการประเมินโดยรวม 

  แบบ ปอ.๓ มีการระบุกระบวนการปฏิบัติ/กิจกรรมโครงการท่ีพบความเสี่ยง     

ระบุวัตถุประสงคการควบคุม จุดออนความเสี่ยงและงวดเวลาท่ีพบ ระบุแผนการปรับปรุง 

ผูรับผิดชอบ และกําหนดเวลาแลวเสร็จ 

แบบ ปส. มีสรุปผลการสอบทาน/การประเมินผลการควบคุมภายในโดย 

ผูตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายในลงนามรับรอง 

๒) ความนาเช่ือถือของรายงาน 

(๑)  ขอมูลในรายงานมีความเหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือประโยชนตอการบริหาร

และการควบคุมใหบรรลุวัตถุประสงคการดําเนินงานของหนวยงานได 

(๒)  ขอมูลมีความสมเหตุสมผล 

(๓)  ขอมูลในแบบรายงานตาง ๆ มีความสอดคลองไมขัดแยงกัน (ปอ.๓ ปอ.๒ ปอ.๑ 

และ ปส. ไมมีความขัดแยงกัน)  

๓) ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน 

(๑)  แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในมีการระบุประเด็นตาง ๆ ท่ีตองดําเนินการ

อยางเหมาะสม มีการกําหนดเวลาแลวเสร็จและผูรับผิดชอบไดเหมาะสม (พิจารณาจากแบบ ปอ.๓) 

(๒)  พิจารณาผลสําเร็จในการปฏิบัติไดตามแผนการปรับปรุงงวดกอนมากนอยเพียงใด 

(พิจารณาจากแบบติดตาม ปอ.๓) 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  15



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๑๕ 

(๓)  พิจารณาการปฏิบัติท่ีไมไดผลตามท่ีวางแผนการปรับปรุงไวมีมากนอยเพียงใด 

อยางไร (พิจารณาจากแบบติดตาม ปอ.๓) 

๒.๓ ขอบเขตและระยะเวลาในการสอบทานและประเมินผล 

 ขอบเขตการสอบทานและประเมินผล 

การสอบทานและประเมินผลดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเปน 

การสอบทานการดําเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของสวนราชการท่ีปฏิบัติตามระเบียบ

ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และ

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงาน  

การตรวจเงินแผนดิน (สตง.) รวมถึงการดําเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล            

ภาคราชการท่ี ค.ต.ป. กําหนด ท้ังนี้ การสอบทานจะครอบคลุมถึงรายงานและขอมูลตาง ๆ ท้ังหมด        

ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ซ่ึงระเบียบฯ ไดกําหนดใหสวนราชการ   

ในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน และใหจัดทํารายงานตาม

ระเบียบฯ ขอ ๖ รายงานตอ คตง. และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ท่ีเก่ียวของอยางนอยปละครั้ง 

รวมถึงการสอบทานยังครอบคลุมถึงรายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุง 

การควบคุมภายในของสวนราชการดวย 

ดังนั้น การสอบทานและประเมินผลดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง        

จึงพิจารณาจากหลักฐานรายงานผลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตามมาตรฐานการควบคุม

ภายในตามระเบียบ คตง. ขอ ๖ และตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการท่ี ค.ต.ป. 

กําหนด ท่ีจัดทําโดยสวนราชการระดับกรมและภาพรวมกระทรวงเปนขอมูลหลักในการสอบทาน 

หมายเหตุ :  สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทย ใหพิจารณาสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน

ของสวนราชการระดับกรมและภาพรวมกระทรวงมหาดไทย สวนการสอบทานและประเมินผลการ

ควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด ใหอยูในความรับผิดชอบของ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด 

 ระยะเวลาในการสอบทานและประเมินผล 

ค.ต.ป. ไดกําหนดใหมีการสอบทานและประเมินผลเพ่ือจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ ปละ ๒ ครั้ง คือรอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) และรอบประจําป

งบประมาณ (๑๒ เดือน) ดังนี้ 

(๑) การสอบทานและประเมินผลรอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน)  

เปนการสอบทานและประเมินผลในลักษณะการติดตามความกาวหนาการ

ดําเนินงานดานการควบคุมภายในของสวนราชการในรอบ ๖ เดือนแรกของปงบประมาณ และประเมิน

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๑๖ 

ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผล

การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสวนราชการ  

 

(๒) การสอบทานและประเมินผลรอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน)  

เปนการสอบทานและประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน

ของสวนราชการในรอบประจําปงบประมาณ ท่ีปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และแนวทางการจัดวางระบบ 

การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน รวมถึง

การดําเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการท่ี ค.ต.ป. กําหนด โดยพิจารณา

จากรายงานการควบคุมภายในของสวนราชการ และภาพรวมกระทรวง  

๒.๔ ขอมูลท่ีใชในการสอบทานและประเมินผล 

๑) ขอมูลตามระเบียบ คตง.ขอ ๖ และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

และการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สตง. กําหนด 

ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ 

กําหนดใหหนวยรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยใหรายงานความเห็นวาระบบ 

การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจใชอยูมีมาตรฐานตามระเบียบฯ หรือไมและรายงานผลการประเมิน

ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย        

ท่ีกําหนด รวมท้ังขอมูลสรุปผลการประเมิน ๕ องคประกอบของการควบคุมภายในรวมท้ังรายงาน

จุดออนของระบบการควบคุมภายในพรอมขอเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดจัดทําแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ

การประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน โดยไดมีการปรับลดแบบฟอรมและรูปแบบการจัดทํารายงาน

การควบคุมภายในท่ีหนวยรับตรวจตองปฏิบัติตามระเบียบฯ ขอ ๖ เปนดังนี้ 

รายงานระดับสวนงานยอย 

(๑)  แบบ ปย. ๑ รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

(๒)  แบบ ปย. ๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

รายงานระดับหนวยรับตรวจ 

(๑)  แบบ ปอ. ๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(๒)  แบบ ปอ. ๒ รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

(๓)  แบบ ปอ. ๓ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(๔)  แบบ ปส. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 
แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๑๖ 

ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผล

การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสวนราชการ  

 

(๒) การสอบทานและประเมินผลรอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน)  

เปนการสอบทานและประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน

ของสวนราชการในรอบประจําปงบประมาณ ท่ีปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และแนวทางการจัดวางระบบ 

การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน รวมถึง

การดําเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการท่ี ค.ต.ป. กําหนด โดยพิจารณา

จากรายงานการควบคุมภายในของสวนราชการ และภาพรวมกระทรวง  

๒.๔ ขอมูลท่ีใชในการสอบทานและประเมินผล 

๑) ขอมูลตามระเบียบ คตง.ขอ ๖ และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

และการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สตง. กําหนด 

ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ 

กําหนดใหหนวยรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยใหรายงานความเห็นวาระบบ 

การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจใชอยูมีมาตรฐานตามระเบียบฯ หรือไมและรายงานผลการประเมิน

ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย        

ท่ีกําหนด รวมท้ังขอมูลสรุปผลการประเมิน ๕ องคประกอบของการควบคุมภายในรวมท้ังรายงาน

จุดออนของระบบการควบคุมภายในพรอมขอเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดจัดทําแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ

การประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน โดยไดมีการปรับลดแบบฟอรมและรูปแบบการจัดทํารายงาน

การควบคุมภายในท่ีหนวยรับตรวจตองปฏิบัติตามระเบียบฯ ขอ ๖ เปนดังนี้ 

รายงานระดับสวนงานยอย 

(๑)  แบบ ปย. ๑ รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

(๒)  แบบ ปย. ๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

รายงานระดับหนวยรับตรวจ 

(๑)  แบบ ปอ. ๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(๒)  แบบ ปอ. ๒ รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

(๓)  แบบ ปอ. ๓ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(๔)  แบบ ปส. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 
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แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๑๕ 

(๓)  พิจารณาการปฏิบัติท่ีไมไดผลตามท่ีวางแผนการปรับปรุงไวมีมากนอยเพียงใด 

อยางไร (พิจารณาจากแบบติดตาม ปอ.๓) 

๒.๓ ขอบเขตและระยะเวลาในการสอบทานและประเมินผล 

 ขอบเขตการสอบทานและประเมินผล 

การสอบทานและประเมินผลดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเปน 

การสอบทานการดําเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในของสวนราชการท่ีปฏิบัติตามระเบียบ

ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และ

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงาน  

การตรวจเงินแผนดิน (สตง.) รวมถึงการดําเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล            

ภาคราชการท่ี ค.ต.ป. กําหนด ท้ังนี้ การสอบทานจะครอบคลุมถึงรายงานและขอมูลตาง ๆ ท้ังหมด        

ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ซ่ึงระเบียบฯ ไดกําหนดใหสวนราชการ   

ในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน และใหจัดทํารายงานตาม

ระเบียบฯ ขอ ๖ รายงานตอ คตง. และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ท่ีเก่ียวของอยางนอยปละครั้ง 

รวมถึงการสอบทานยังครอบคลุมถึงรายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุง 

การควบคุมภายในของสวนราชการดวย 

ดังนั้น การสอบทานและประเมินผลดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง        

จึงพิจารณาจากหลักฐานรายงานผลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตามมาตรฐานการควบคุม

ภายในตามระเบียบ คตง. ขอ ๖ และตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการท่ี ค.ต.ป. 

กําหนด ท่ีจัดทําโดยสวนราชการระดับกรมและภาพรวมกระทรวงเปนขอมูลหลักในการสอบทาน 

หมายเหตุ :  สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทย ใหพิจารณาสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน

ของสวนราชการระดับกรมและภาพรวมกระทรวงมหาดไทย สวนการสอบทานและประเมินผลการ

ควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด ใหอยูในความรับผิดชอบของ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด 

 ระยะเวลาในการสอบทานและประเมินผล 

ค.ต.ป. ไดกําหนดใหมีการสอบทานและประเมินผลเพ่ือจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ ปละ ๒ ครั้ง คือรอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) และรอบประจําป

งบประมาณ (๑๒ เดือน) ดังนี้ 

(๑) การสอบทานและประเมินผลรอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน)  

เปนการสอบทานและประเมินผลในลักษณะการติดตามความกาวหนาการ

ดําเนินงานดานการควบคุมภายในของสวนราชการในรอบ ๖ เดือนแรกของปงบประมาณ และประเมิน

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๑๖ 

ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผล

การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสวนราชการ  

 

(๒) การสอบทานและประเมินผลรอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน)  

เปนการสอบทานและประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน

ของสวนราชการในรอบประจําปงบประมาณ ท่ีปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และแนวทางการจัดวางระบบ 

การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน รวมถึง

การดําเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการท่ี ค.ต.ป. กําหนด โดยพิจารณา

จากรายงานการควบคุมภายในของสวนราชการ และภาพรวมกระทรวง  

๒.๔ ขอมูลท่ีใชในการสอบทานและประเมินผล 

๑) ขอมูลตามระเบียบ คตง.ขอ ๖ และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

และการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สตง. กําหนด 

ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ 

กําหนดใหหนวยรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยใหรายงานความเห็นวาระบบ 

การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจใชอยูมีมาตรฐานตามระเบียบฯ หรือไมและรายงานผลการประเมิน

ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย        

ท่ีกําหนด รวมท้ังขอมูลสรุปผลการประเมิน ๕ องคประกอบของการควบคุมภายในรวมท้ังรายงาน

จุดออนของระบบการควบคุมภายในพรอมขอเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดจัดทําแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ

การประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน โดยไดมีการปรับลดแบบฟอรมและรูปแบบการจัดทํารายงาน

การควบคุมภายในท่ีหนวยรับตรวจตองปฏิบัติตามระเบียบฯ ขอ ๖ เปนดังนี้ 

รายงานระดับสวนงานยอย 

(๑)  แบบ ปย. ๑ รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

(๒)  แบบ ปย. ๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

รายงานระดับหนวยรับตรวจ 

(๑)  แบบ ปอ. ๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(๒)  แบบ ปอ. ๒ รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

(๓)  แบบ ปอ. ๓ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(๔)  แบบ ปส. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 
แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๑๖ 

ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผล

การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสวนราชการ  

 

(๒) การสอบทานและประเมินผลรอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน)  

เปนการสอบทานและประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน

ของสวนราชการในรอบประจําปงบประมาณ ท่ีปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และแนวทางการจัดวางระบบ 

การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน รวมถึง

การดําเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการท่ี ค.ต.ป. กําหนด โดยพิจารณา

จากรายงานการควบคุมภายในของสวนราชการ และภาพรวมกระทรวง  

๒.๔ ขอมูลท่ีใชในการสอบทานและประเมินผล 

๑) ขอมูลตามระเบียบ คตง.ขอ ๖ และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

และการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สตง. กําหนด 

ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ 

กําหนดใหหนวยรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยใหรายงานความเห็นวาระบบ 

การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจใชอยูมีมาตรฐานตามระเบียบฯ หรือไมและรายงานผลการประเมิน

ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย        

ท่ีกําหนด รวมท้ังขอมูลสรุปผลการประเมิน ๕ องคประกอบของการควบคุมภายในรวมท้ังรายงาน

จุดออนของระบบการควบคุมภายในพรอมขอเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดจัดทําแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ

การประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน โดยไดมีการปรับลดแบบฟอรมและรูปแบบการจัดทํารายงาน

การควบคุมภายในท่ีหนวยรับตรวจตองปฏิบัติตามระเบียบฯ ขอ ๖ เปนดังนี้ 

รายงานระดับสวนงานยอย 

(๑)  แบบ ปย. ๑ รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

(๒)  แบบ ปย. ๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

รายงานระดับหนวยรับตรวจ 

(๑)  แบบ ปอ. ๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(๒)  แบบ ปอ. ๒ รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

(๓)  แบบ ปอ. ๓ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(๔)  แบบ ปส. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  17



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๑๗ 

๒) ขอมูลตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกําหนด 

(๑) รายงานการควบคุมภายในภาพรวมกระทรวง 

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการท่ี ค.ต.ป. กําหนด นอกจาก

จะกําหนดใหมีประเด็นการสอบทานดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงแลว ยังได

กําหนดใหสวนราชการจัดทํารายงานการควบคุมภายในระดับกระทรวงข้ึนเพ่ือใหผูบริหารระดับ

กระทรวงสามารถใชเปนขอมูลประกอบการบริหาร การตัดสินใจ และไดรับทราบประเด็นการควบคุม

ภายในภาพรวมท้ังกระทรวงได พรอมท้ังใหสวนราชการจัดสงสําเนาให ค.ต.ป. ประจํากระทรวง       

สอบทานรายงานตอไปดวย ท้ังนี้ โดยใหสํานักงานปลัดกระทรวงเปนผูรับผิดชอบในการรวบรวม

รายงานการควบคุมภายในจากสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาในสังกัดมาประมวลผลจัดทําเปน

รายงานการควบคุมภายในภาพรวมกระทรวง ตามรูปแบบรายงานผลการควบคุมภายในท่ี คตง. 

กําหนด โดยมีแบบรายงานภาพรวมกระทรวง ดังนี้ 

รายงานระดับกระทรวง 

• รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ภาพรวมกระทรวง (แบบติดตาม ปอ.๓) 

• รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (ปส.) 

ภาพรวมกระทรวง 

• หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.๑) ภาพรวมกระทรวง 

• รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ.๒) ภาพรวมกระทรวง 

• รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.๓) ภาพรวมกระทรวง 

(๒) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

หนวยรับตรวจมีกระบวนการในการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 

การปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีหนวยรับตรวจไดวางแผนควบคุมไว พรอมท้ังจัดทํารายงานดังกลาว

เสนอตอผูบริหาร ท้ังนี้ จากการดําเนินงานท่ีผานมา สวนราชการในฐานะหนวยรับตรวจตาง ๆ ไดมี

การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดกอน โดยมีการใชรูปแบบ

รายงานท่ีแตกตางกัน และบางหนวยรับตรวจขาดการระบุสาระสําคัญในการติดตามความกาวหนา 

ดังนั้น ค.ต.ป. จึงกําหนดใหมีแนวทางการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในงวดกอน เพ่ือใหหนวยรับตรวจสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทํารายงานเปนรูปแบบ

เดียวกัน พรอมท้ังมีการระบุสาระสําคัญในการติดตามการดําเนินงานไดอยางครบถวน (รายละเอียด

ตามภาคผนวก ๔) 

  

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๑๘ 

๓) ขอมูลหลักท่ีใชในการสอบทานและประเมินผล 

(๑) การสอบทานและประเมินผล รอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) 

• รายงานสวนราชการระดับกรม (หนวยรับตรวจ) รายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอนของสวนราชการ  

• รายงานภาพรวมระดับกระทรวง รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอนภาพรวมกระทรวง  

(๒) การสอบทานและประเมินผล รอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน) 

• รายงานสวนราชการระดับกรม (หนวยรับตรวจ) 

๑) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (ปส.)  

๒) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.๑) 

๓) รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ.๒) 

๔) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.๓) 

• รายงานภาพรวมระดับกระทรวง 

๑) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (ปส.) 

ภาพรวมกระทรวง 

๒) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.๑) ภาพรวม

กระทรวง  

๓) รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ.๒) 

ภาพรวมกระทรวง 

๔) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.๓) ภาพรวมกระทรวง 

๔) เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชประกอบการสอบทาน 

(๑) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๒) แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 

(๓) แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจําปงบประมาณท่ี ค.ต.ป. 

กําหนด  

(๔) เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับรายงานการควบคุมภายใน (ใชในกรณีท่ีผูสอบทาน             

มีขอสังเกตหรือขอสงสัย สามารถเรียกใหสวนราชการแสดงเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติมได) เชน 

รายงานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย แบบประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน 

แบบสอบถามการควบคุมภายใน และเอกสารหลักฐานประกอบการจัดทํารายงานตาง ๆ เปนตน  

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  18



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๑๗ 

๒) ขอมูลตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกําหนด 

(๑) รายงานการควบคุมภายในภาพรวมกระทรวง 

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการท่ี ค.ต.ป. กําหนด นอกจาก

จะกําหนดใหมีประเด็นการสอบทานดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงแลว ยังได

กําหนดใหสวนราชการจัดทํารายงานการควบคุมภายในระดับกระทรวงข้ึนเพ่ือใหผูบริหารระดับ

กระทรวงสามารถใชเปนขอมูลประกอบการบริหาร การตัดสินใจ และไดรับทราบประเด็นการควบคุม

ภายในภาพรวมท้ังกระทรวงได พรอมท้ังใหสวนราชการจัดสงสําเนาให ค.ต.ป. ประจํากระทรวง       

สอบทานรายงานตอไปดวย ท้ังนี้ โดยใหสํานักงานปลัดกระทรวงเปนผูรับผิดชอบในการรวบรวม

รายงานการควบคุมภายในจากสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาในสังกัดมาประมวลผลจัดทําเปน

รายงานการควบคุมภายในภาพรวมกระทรวง ตามรูปแบบรายงานผลการควบคุมภายในท่ี คตง. 

กําหนด โดยมีแบบรายงานภาพรวมกระทรวง ดังนี้ 

รายงานระดับกระทรวง 

• รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ภาพรวมกระทรวง (แบบติดตาม ปอ.๓) 

• รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (ปส.) 

ภาพรวมกระทรวง 

• หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.๑) ภาพรวมกระทรวง 

• รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ.๒) ภาพรวมกระทรวง 

• รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.๓) ภาพรวมกระทรวง 

(๒) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

หนวยรับตรวจมีกระบวนการในการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 

การปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีหนวยรับตรวจไดวางแผนควบคุมไว พรอมท้ังจัดทํารายงานดังกลาว

เสนอตอผูบริหาร ท้ังนี้ จากการดําเนินงานท่ีผานมา สวนราชการในฐานะหนวยรับตรวจตาง ๆ ไดมี

การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดกอน โดยมีการใชรูปแบบ

รายงานท่ีแตกตางกัน และบางหนวยรับตรวจขาดการระบุสาระสําคัญในการติดตามความกาวหนา 

ดังนั้น ค.ต.ป. จึงกําหนดใหมีแนวทางการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในงวดกอน เพ่ือใหหนวยรับตรวจสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทํารายงานเปนรูปแบบ

เดียวกัน พรอมท้ังมีการระบุสาระสําคัญในการติดตามการดําเนินงานไดอยางครบถวน (รายละเอียด

ตามภาคผนวก ๔) 

  

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๑๘ 

๓) ขอมูลหลักท่ีใชในการสอบทานและประเมินผล 

(๑) การสอบทานและประเมินผล รอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) 

• รายงานสวนราชการระดับกรม (หนวยรับตรวจ) รายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอนของสวนราชการ  

• รายงานภาพรวมระดับกระทรวง รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอนภาพรวมกระทรวง  

(๒) การสอบทานและประเมินผล รอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน) 

• รายงานสวนราชการระดับกรม (หนวยรับตรวจ) 

๑) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (ปส.)  

๒) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.๑) 

๓) รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ.๒) 

๔) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.๓) 

• รายงานภาพรวมระดับกระทรวง 

๑) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (ปส.) 

ภาพรวมกระทรวง 

๒) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.๑) ภาพรวม

กระทรวง  

๓) รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ.๒) 

ภาพรวมกระทรวง 

๔) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.๓) ภาพรวมกระทรวง 

๔) เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชประกอบการสอบทาน 

(๑) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๒) แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 

(๓) แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจําปงบประมาณท่ี ค.ต.ป. 

กําหนด  

(๔) เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับรายงานการควบคุมภายใน (ใชในกรณีท่ีผูสอบทาน             

มีขอสังเกตหรือขอสงสัย สามารถเรียกใหสวนราชการแสดงเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติมได) เชน 

รายงานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย แบบประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน 

แบบสอบถามการควบคุมภายใน และเอกสารหลักฐานประกอบการจัดทํารายงานตาง ๆ เปนตน  

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  19



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๑๙ 

๒.๕ แบบการรายงานผลการสอบทานและประเมินผล 

ค.ต.ป. ประจํากระทรวง เปนผูสอบทานและประเมินผลการดําเนินงานควบคุมภายในของ

สวนราชการ และจัดทํารายงานการสอบทานและประเมินผลตามรูปแบบดังตอไปนี้ 

๑) แบบรายงานรอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) 

(๑)  แบบรายงานการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเส่ียง (ใบสรุปหนารายงาน) เปนแบบสรุปรายงานท่ีระบุถึงงวดเวลาการสอบทาน ความรับผิดชอบ

ของผูสอบทานและผูจัดทํารายงาน รวมท้ังขอบเขตและขอจํากัดในการสอบทานและประเมินผล 

ในการสอบทานและประเมินผลรอบ ๖ เดือน 

(๒)  แบบสรุปผลการสอบทานและประเมินผลของกระทรวง เปนแบบสรุปผลการ

สอบทานและประเมินผล เรื่องการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงรอบระหวางปงบประมาณ   

(๖ เดือน) ของทุกสวนราชการในกระทรวง และภาพรวมของกระทรวง พรอมท้ังสรุปขอคนพบ/

ขอสังเกต และขอเสนอแนะในภาพรวมของกระทรวงท่ีไดจากการสอบทาน โดยมีรูปแบบรายงานตาม

เอกสารแนบ ๑ ของแบบรายงานรอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) 

(๓)  แบบรายงานผลการสอบทานและประเมินผลของสวนราชการ เปนแบบรายงาน

ผลการสอบทานและประเมินผลดานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โดยประเมินการ

ดําเนินงานควบคุมภายในประเด็นตาง ๆ รวมท้ังวิเคราะหความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายในรอบ ๖ เดือน และสรุประดับความเหมาะสมของผลการดําเนินงานดาน

การควบคุมภายใน พรอมท้ังใหขอคนพบและขอเสนอแนะเปนรายสวนราชการ โดยมีรูปแบบรายงาน

ตามเอกสารแนบ ๒ (๑) ของแบบรายงานรอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) 

(๔)  แบบรายงานผลการสอบทานและประเมินผล ภาพรวมกระทรวง เปนแบบ

รายงานผลการสอบทานและประเมินผลดานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ในประเด็นตาง ๆ 

โดยใชขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอนภาพรวม

กระทรวงมาพิจารณา และมีรูปแบบรายงานตามเอกสารแนบ ๒ (๒) ของแบบรายงานรอบระหวาง

ปงบประมาณ (๖ เดือน) 

(รูปแบบรายงานผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง     

รอบระหวางปงบประมาณ ๖ เดือน มีรายละเอียดตามภาคผนวก ๑ ) 

๒) แบบรายงานรอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน) 

(๑)  แบบรายงานการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเส่ียง (ใบสรุปหนารายงาน) เปนแบบสรุปรายงานท่ีระบุถึงงวดเวลาการสอบทาน ความ

รับผิดชอบของผูสอบทานและผูจัดทํารายงานรวมท้ังขอบเขตและขอจํากัดการสอบทานและ

ประเมินผลในการสอบทานและประเมินผลรอบ ๑๒ เดือน 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๒๐ 

(๒)  แบบสรุปผลการสอบทานและประเมินผลของกระทรวง เปนแบบสรุปผล 

การสอบทานและประเมินผล เรื่องการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงรอบประจําปงบประมาณ   

(๑๒ เดือน) ของทุกสวนราชการในกระทรวง และภาพรวมของกระทรวง พรอมท้ังสรุปขอคนพบ/

ขอสังเกต และขอเสนอแนะในภาพรวมของกระทรวงท่ีไดจากการสอบทาน โดยมีรูปแบบรายงานตาม

เอกสารแนบ ๑ ของแบบรายงานรอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน) 

(๓)  แบบรายงานผลการสอบทานและประเมินผลของสวนราชการ เปนแบบ

รายงานผลการสอบทานและประเมินผลดานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โดยประเมิน

การดําเนินงานควบคุมภายในตามท่ีระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ และแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาค

ราชการกําหนด จากนั้นสรุประดับความเหมาะสมของผลการดําเนินงานดานการควบคุมภายใน พรอม

ท้ังใหขอคนพบและขอเสนอแนะเปนรายสวนราชการ โดยมีรูปแบบรายงานตามเอกสารแนบ ๒ (๑) 

ของแบบรายงานรอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน) 

(๔)  แบบรายงานผลการสอบทานและประเมินผล ภาพรวมกระทรวง เปนแบบ

รายงานผลการสอบทานและประเมินผลดานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ซ่ึงเปนการ

ประเมินการดําเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ในประเด็นตาง ๆ โดยใชรูปแบบขอมูล

รายงานการควบคุมภายในภาพรวมกระทรวงมาพิจารณา และมีรูปแบบรายงานตามเอกสารแนบ ๒ (๒) 

ของแบบรายงานประจําปงบประมาณ ๑๒ เดือน) 

(รูปแบบรายงานผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง     

รอบประจําปงบประมาณ ๑๒ เดือน มีรายละเอียดตามภาคผนวก ๒ ) 

๒.๖ แนวทางและข้ันตอนการสอบทานและประเมินผล 

ผูสอบทานดําเนินการจัดทํารายงานผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยงปละ ๒ ครั้ง คือรอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) และรอบประจําป

งบประมาณ (๑๒ เดือน) โดยดําเนินการตามแนวทางและข้ันตอนการสอบทานและประเมินผล ดังนี้ 

๑) ศึกษาเอกสารหลักฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการสอบทานและประเมินผล 

(๑)  ศึกษาระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมท้ังศึกษาแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ

ประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เพ่ือเปนความรูพ้ืนฐาน            

ในการปฏิบัติงาน 

(๒) พิจารณาหลักฐานการสอบทานตามขอท่ี ๖ โดยพิจารณารายงานการ 

ควบคุมภายในของสวนราชการระดับกรมและกระทรวงเปนขอมูลหลักในการสอบทานโดยตรง สวน

เอกสารอ่ืน ๆ เชน รายงานระดับหนวยงานยอย เปนรายงานเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมประกอบการ

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  20



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๑๙ 

๒.๕ แบบการรายงานผลการสอบทานและประเมินผล 

ค.ต.ป. ประจํากระทรวง เปนผูสอบทานและประเมินผลการดําเนินงานควบคุมภายในของ

สวนราชการ และจัดทํารายงานการสอบทานและประเมินผลตามรูปแบบดังตอไปนี้ 

๑) แบบรายงานรอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) 

(๑)  แบบรายงานการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเส่ียง (ใบสรุปหนารายงาน) เปนแบบสรุปรายงานท่ีระบุถึงงวดเวลาการสอบทาน ความรับผิดชอบ

ของผูสอบทานและผูจัดทํารายงาน รวมท้ังขอบเขตและขอจํากัดในการสอบทานและประเมินผล 

ในการสอบทานและประเมินผลรอบ ๖ เดือน 

(๒)  แบบสรุปผลการสอบทานและประเมินผลของกระทรวง เปนแบบสรุปผลการ

สอบทานและประเมินผล เรื่องการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงรอบระหวางปงบประมาณ   

(๖ เดือน) ของทุกสวนราชการในกระทรวง และภาพรวมของกระทรวง พรอมท้ังสรุปขอคนพบ/

ขอสังเกต และขอเสนอแนะในภาพรวมของกระทรวงท่ีไดจากการสอบทาน โดยมีรูปแบบรายงานตาม

เอกสารแนบ ๑ ของแบบรายงานรอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) 

(๓)  แบบรายงานผลการสอบทานและประเมินผลของสวนราชการ เปนแบบรายงาน

ผลการสอบทานและประเมินผลดานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โดยประเมินการ

ดําเนินงานควบคุมภายในประเด็นตาง ๆ รวมท้ังวิเคราะหความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายในรอบ ๖ เดือน และสรุประดับความเหมาะสมของผลการดําเนินงานดาน

การควบคุมภายใน พรอมท้ังใหขอคนพบและขอเสนอแนะเปนรายสวนราชการ โดยมีรูปแบบรายงาน

ตามเอกสารแนบ ๒ (๑) ของแบบรายงานรอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) 

(๔)  แบบรายงานผลการสอบทานและประเมินผล ภาพรวมกระทรวง เปนแบบ

รายงานผลการสอบทานและประเมินผลดานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ในประเด็นตาง ๆ 

โดยใชขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอนภาพรวม

กระทรวงมาพิจารณา และมีรูปแบบรายงานตามเอกสารแนบ ๒ (๒) ของแบบรายงานรอบระหวาง

ปงบประมาณ (๖ เดือน) 

(รูปแบบรายงานผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง     

รอบระหวางปงบประมาณ ๖ เดือน มีรายละเอียดตามภาคผนวก ๑ ) 

๒) แบบรายงานรอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน) 

(๑)  แบบรายงานการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเส่ียง (ใบสรุปหนารายงาน) เปนแบบสรุปรายงานท่ีระบุถึงงวดเวลาการสอบทาน ความ

รับผิดชอบของผูสอบทานและผูจัดทํารายงานรวมท้ังขอบเขตและขอจํากัดการสอบทานและ

ประเมินผลในการสอบทานและประเมินผลรอบ ๑๒ เดือน 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๒๐ 

(๒)  แบบสรุปผลการสอบทานและประเมินผลของกระทรวง เปนแบบสรุปผล 

การสอบทานและประเมินผล เรื่องการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงรอบประจําปงบประมาณ   

(๑๒ เดือน) ของทุกสวนราชการในกระทรวง และภาพรวมของกระทรวง พรอมท้ังสรุปขอคนพบ/

ขอสังเกต และขอเสนอแนะในภาพรวมของกระทรวงท่ีไดจากการสอบทาน โดยมีรูปแบบรายงานตาม

เอกสารแนบ ๑ ของแบบรายงานรอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน) 

(๓)  แบบรายงานผลการสอบทานและประเมินผลของสวนราชการ เปนแบบ

รายงานผลการสอบทานและประเมินผลดานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โดยประเมิน

การดําเนินงานควบคุมภายในตามท่ีระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ และแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาค

ราชการกําหนด จากนั้นสรุประดับความเหมาะสมของผลการดําเนินงานดานการควบคุมภายใน พรอม

ท้ังใหขอคนพบและขอเสนอแนะเปนรายสวนราชการ โดยมีรูปแบบรายงานตามเอกสารแนบ ๒ (๑) 

ของแบบรายงานรอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน) 

(๔)  แบบรายงานผลการสอบทานและประเมินผล ภาพรวมกระทรวง เปนแบบ

รายงานผลการสอบทานและประเมินผลดานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ซ่ึงเปนการ

ประเมินการดําเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ในประเด็นตาง ๆ โดยใชรูปแบบขอมูล

รายงานการควบคุมภายในภาพรวมกระทรวงมาพิจารณา และมีรูปแบบรายงานตามเอกสารแนบ ๒ (๒) 

ของแบบรายงานประจําปงบประมาณ ๑๒ เดือน) 

(รูปแบบรายงานผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง     

รอบประจําปงบประมาณ ๑๒ เดือน มีรายละเอียดตามภาคผนวก ๒ ) 

๒.๖ แนวทางและข้ันตอนการสอบทานและประเมินผล 

ผูสอบทานดําเนินการจัดทํารายงานผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยงปละ ๒ ครั้ง คือรอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) และรอบประจําป

งบประมาณ (๑๒ เดือน) โดยดําเนินการตามแนวทางและข้ันตอนการสอบทานและประเมินผล ดังนี้ 

๑) ศึกษาเอกสารหลักฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการสอบทานและประเมินผล 

(๑)  ศึกษาระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมท้ังศึกษาแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ

ประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เพ่ือเปนความรูพ้ืนฐาน            

ในการปฏิบัติงาน 

(๒) พิจารณาหลักฐานการสอบทานตามขอท่ี ๖ โดยพิจารณารายงานการ 

ควบคุมภายในของสวนราชการระดับกรมและกระทรวงเปนขอมูลหลักในการสอบทานโดยตรง สวน

เอกสารอ่ืน ๆ เชน รายงานระดับหนวยงานยอย เปนรายงานเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมประกอบการ

๒.๔

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 
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แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๒๑ 

พิจารณา  สอบทาน ซ่ึงหากขอมูลจากแบบรายงานท่ีสวนราชการสงใหมีขอมูลไมเพียงพอตอการ 

สอบทาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงสามารถขอขอมูลหรือเอกสารในระดับหนวยงานยอยเพ่ิมเติมได 

๒) แนวทางการสอบทานและประเมินผลรอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) 

   ผูสอบทานดําเนินการสอบทานและประเมินผลในประเด็นความครบถวนสมบูรณ

ของรายงาน ความถูกตองเหมาะสม ความสมเหตุสมผลและนาเชื่อถือของขอมูล โดยพิจารณาจาก

หลักฐานรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสวนราชการ

และภาพรวมกระทรวง รอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) แลวดําเนินการสอบทานและประเมินผล 

ดานการควบคุมภายในของสวนราชการ ตามแบบรายงานเอกสารแนบ ๒ (๑) และภาพรวมกระทรวง 

ตามแบบรายงานเอกสารแนบ ๒ (๒) ของรูปแบบรายงานรอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) ท้ังนี้มี

ประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

สวนท่ี ๑ การจัดสงเอกสารหลักฐานตามแนวทางการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ ท่ีกําหนด 

พิจารณาวาสวนราชการมีการดําเนินการจัดสงเอกสารหลักฐาน

รายงานการควบคุมภายในรอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) ใหกับ ค.ต.ป.ประจํากระทรวง ตาม

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการท่ี ค.ต.ป. กําหนด หรือไมอยางไร ตามประเด็นดังนี้ 

(๑)  สวนราชการไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผน 

การปรับปรุงการควบคุมภายในงวดกอน รอบ ๖ เดือน ไดครบถวนตามแนวทางการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการกําหนด 

(๒)  สวนราชการไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายในงวดกอน รอบ ๖ เดือนใหกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงไดตรงตาม

กําหนดเวลาท่ีระบุในแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

สวนท่ี ๒ การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการ

ควบคุมภายในไดอยางเหมาะสม 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดกอนของสวนราชการ วามีหรือไมมีการดําเนินงาน 

ตามประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

(๑)  ในรายงานมีการระบุถึงสถานะความกาวหนาของการดําเนินงาน

ตามแผนการปรับปรุง หรือมีการสรุปผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน

ของงวดกอน 

(๒)  รายงานความกาวหนาไดดําเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงค 

จุดออนความเสี่ยง และกิจกรรมตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระบุไว 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๒๒ 

(๓)  ในรายงานมีการระบุถึงสาระสําคัญของวิธีติดตาม การวิเคราะห

ปญหาอุปสรรค และการใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติมในรายงานผลการดําเนินงาน  

(๔)  ในรายงานไดระบุงวดเวลาการติดตามไดอยางถูกตอง และมีการ

ระบุผูรับผิดชอบในการดําเนินงานของแตละกิจรรมในรายงาน 

(๕)  หัวหนาสวนราชการลงนามในแบบรายงาน หรือมีบันทึก

หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาหัวหนาสวนราชการรับทราบรายงานการติดตามฯ ดังกลาว  

(๖)  ความเห็นโดยรวมของผูสอบทานเห็นวา ในภาพรวมสวนราชการ

มีระบบการติดตามผลการควบคุมภายในตามแผนการปรับปรุงฯ อยางเพียงพอเหมาะสมแลวหรือไม

อยางไร โดยผูสอบทานสามารถพิจารณาจากสถานการณดําเนินการวาเปนไปตามท่ีกําหนดในแบบ    

ปอ.๓ ของงวดกอนหรือไม ท้ังนี้ ผูสอบทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันความถูกตองของ

รายงานสถานการณดําเนินการสําหรับกรณีท่ีการดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด กรณีท่ียังไม

ดําเนินการหรืออยูระหวางดําเนินการ ควรมีเหตุผลท่ีชัดเจนนาเชื่อถือและยอมรับได รวมท้ังตอง

กําหนดเวลาแลวเสร็จและผูรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการตอไป เปนตน  

 

หมายเหตุ :  กรณีท่ีสวนราชการไมไดรายงานสถานะความกาวหนา/สรุปผลการประเมินการดําเนินงานตามแผน 

การปรับปรุงควบคุมภายในของงวดกอน เพราะสวนราชการไมมีแผนการปรับปรุงในงวดท่ีผานมา           

ใหผูสอบทานพิจารณาบันทึกหลักฐานวาสอดคลองกับรายงานตามแบบ ปอ.๓ และ ปอ.๑ ของงวด

กอนหรือไม และมีบันทึกหลักฐานท่ีรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการรับทราบ 

สวนท่ี ๓  วิเคราะหความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุง

การควบคุมภายใน 

พิจารณารอยละความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุง

การควบคุมภายในงวดกอนของสวนราชการ โดยคํานวณจํานวนกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม            

ท่ีดําเนินการแลวเสร็จในรอบ ๖ เดือนแรกของปงบประมาณ เปรียบเทียบกับจํานวนกิจกรรมการ

ปรับปรุงการควบคุมท่ีระบุกําหนดเวลาเสร็จไวใน ๖ เดือนแรกของปงบประมาณในแผนการปรับปรุง 

การควบคุมภายใน (ปอ.๓) งวดกอน โดยมีวิธีคํานวณดังนี้ 

  จํานวนกิจกรรมการปรับปรุงฯ ท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จในรอบ ๖ เดือนของปงบประมาณ 

    จํานวนกิจกรรมการปรับปรุงฯ ท่ีมีกําหนดแลวเสร็จในรอบ ๖ เดือนแรกของปงบประมาณ 

                            ในแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปอ.๓) งวดกอน 

 

 

 

X  ๑๐๐ 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  22



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๒๑ 

พิจารณา  สอบทาน ซ่ึงหากขอมูลจากแบบรายงานท่ีสวนราชการสงใหมีขอมูลไมเพียงพอตอการ 

สอบทาน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงสามารถขอขอมูลหรือเอกสารในระดับหนวยงานยอยเพ่ิมเติมได 

๒) แนวทางการสอบทานและประเมินผลรอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) 

   ผูสอบทานดําเนินการสอบทานและประเมินผลในประเด็นความครบถวนสมบูรณ

ของรายงาน ความถูกตองเหมาะสม ความสมเหตุสมผลและนาเชื่อถือของขอมูล โดยพิจารณาจาก

หลักฐานรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสวนราชการ

และภาพรวมกระทรวง รอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) แลวดําเนินการสอบทานและประเมินผล 

ดานการควบคุมภายในของสวนราชการ ตามแบบรายงานเอกสารแนบ ๒ (๑) และภาพรวมกระทรวง 

ตามแบบรายงานเอกสารแนบ ๒ (๒) ของรูปแบบรายงานรอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) ท้ังนี้มี

ประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

สวนท่ี ๑ การจัดสงเอกสารหลักฐานตามแนวทางการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ ท่ีกําหนด 

พิจารณาวาสวนราชการมีการดําเนินการจัดสงเอกสารหลักฐาน

รายงานการควบคุมภายในรอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) ใหกับ ค.ต.ป.ประจํากระทรวง ตาม

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการท่ี ค.ต.ป. กําหนด หรือไมอยางไร ตามประเด็นดังนี้ 

(๑)  สวนราชการไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผน 

การปรับปรุงการควบคุมภายในงวดกอน รอบ ๖ เดือน ไดครบถวนตามแนวทางการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการกําหนด 

(๒)  สวนราชการไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายในงวดกอน รอบ ๖ เดือนใหกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงไดตรงตาม

กําหนดเวลาท่ีระบุในแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

สวนท่ี ๒ การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการ

ควบคุมภายในไดอยางเหมาะสม 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดกอนของสวนราชการ วามีหรือไมมีการดําเนินงาน 

ตามประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

(๑)  ในรายงานมีการระบุถึงสถานะความกาวหนาของการดําเนินงาน

ตามแผนการปรับปรุง หรือมีการสรุปผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน

ของงวดกอน 

(๒)  รายงานความกาวหนาไดดําเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงค 

จุดออนความเสี่ยง และกิจกรรมตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระบุไว 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๒๒ 

(๓)  ในรายงานมีการระบุถึงสาระสําคัญของวิธีติดตาม การวิเคราะห

ปญหาอุปสรรค และการใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติมในรายงานผลการดําเนินงาน  

(๔)  ในรายงานไดระบุงวดเวลาการติดตามไดอยางถูกตอง และมีการ

ระบุผูรับผิดชอบในการดําเนินงานของแตละกิจรรมในรายงาน 

(๕)  หัวหนาสวนราชการลงนามในแบบรายงาน หรือมีบันทึก

หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาหัวหนาสวนราชการรับทราบรายงานการติดตามฯ ดังกลาว  

(๖)  ความเห็นโดยรวมของผูสอบทานเห็นวา ในภาพรวมสวนราชการ

มีระบบการติดตามผลการควบคุมภายในตามแผนการปรับปรุงฯ อยางเพียงพอเหมาะสมแลวหรือไม

อยางไร โดยผูสอบทานสามารถพิจารณาจากสถานการณดําเนินการวาเปนไปตามท่ีกําหนดในแบบ    

ปอ.๓ ของงวดกอนหรือไม ท้ังนี้ ผูสอบทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันความถูกตองของ

รายงานสถานการณดําเนินการสําหรับกรณีท่ีการดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด กรณีท่ียังไม

ดําเนินการหรืออยูระหวางดําเนินการ ควรมีเหตุผลท่ีชัดเจนนาเชื่อถือและยอมรับได รวมท้ังตอง

กําหนดเวลาแลวเสร็จและผูรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการตอไป เปนตน  

 

หมายเหตุ :  กรณีท่ีสวนราชการไมไดรายงานสถานะความกาวหนา/สรุปผลการประเมินการดําเนินงานตามแผน 

การปรับปรุงควบคุมภายในของงวดกอน เพราะสวนราชการไมมีแผนการปรับปรุงในงวดท่ีผานมา           

ใหผูสอบทานพิจารณาบันทึกหลักฐานวาสอดคลองกับรายงานตามแบบ ปอ.๓ และ ปอ.๑ ของงวด

กอนหรือไม และมีบันทึกหลักฐานท่ีรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการรับทราบ 

สวนท่ี ๓  วิเคราะหความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุง

การควบคุมภายใน 

พิจารณารอยละความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุง

การควบคุมภายในงวดกอนของสวนราชการ โดยคํานวณจํานวนกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม            

ท่ีดําเนินการแลวเสร็จในรอบ ๖ เดือนแรกของปงบประมาณ เปรียบเทียบกับจํานวนกิจกรรมการ

ปรับปรุงการควบคุมท่ีระบุกําหนดเวลาเสร็จไวใน ๖ เดือนแรกของปงบประมาณในแผนการปรับปรุง 

การควบคุมภายใน (ปอ.๓) งวดกอน โดยมีวิธีคํานวณดังนี้ 

  จํานวนกิจกรรมการปรับปรุงฯ ท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จในรอบ ๖ เดือนของปงบประมาณ 

    จํานวนกิจกรรมการปรับปรุงฯ ท่ีมีกําหนดแลวเสร็จในรอบ ๖ เดือนแรกของปงบประมาณ 

                            ในแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปอ.๓) งวดกอน 

 

 

 

X  ๑๐๐ 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  23



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๒๓ 

สวนท่ี ๔ สรุประดับผลการดําเนินงานดานการควบคุมภายในของ 

สวนราชการ รอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) 

สรุปผลประเมินการดําเนินงานดานการควบคุมภายในของสวน

ราชการรอบ ๖ เดือน โดยรวมคะแนนจากสวนท่ี ๑ ถึง ๓ (คะแนนเต็ม = ๑๐๐) แลวนํามาสรุประดับ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑการสรุปผลการประเมินกําหนด โดยดําเนินการดังนี้ 

(๑)  สรุปการประเมินผลคะแนนในสวนท่ี ๑ ในขอท่ีมีการปฏิบัติ       

=  ขอละ ๑๐ คะแนน ไมมีการปฏิบัติ = ไมมีผลคะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๑ = ๒๐ คะแนน)   

(๒)  สรุปการประเมินผลคะแนนในสวนท่ี ๒ ในขอท่ีมีการปฏิบัติ       

= ขอละ ๑๐ คะแนน ไมมีการปฏิบัติ = ไมมีผลคะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๒ = ๖๐ คะแนน)   

(๓)  สรุปการประเมินสวนท่ี ๓ เปนผลคะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๓   

= ๒๐ คะแนน)  ดังนี้ 

• ผลการประเมินได รอยละ ๑๐๐ - ๗๕=     ๒๐      คะแนน 

• ผลการประเมินได รอยละ ๗๔ – ๕๐ =     ๑๐      คะแนน   

• ผลการประเมินได รอยละ ๔๙ – ๒๕ =       ๕      คะแนน  

• ต่ํากวา รอยละ ๒๕    =       ๐      คะแนน 

(๔)  รวมผลคะแนนท่ีไดในสวนท่ี ๑ – ๓ แลวนํามาจัดสรุประดับการ

ดําเนินงานตามเกณฑการแปลความหมายของระดับคะแนนท่ีได ดังนี้ 

ระดับดีมาก = ๘๕ – ๑๐๐ คะแนน ระดับดี  = ๗๕ – ๘๔  คะแนน 
ระดับพอใช = ๖๕ – ๗๔ คะแนน ระดับควรปรับปรุง = ต่ํากวา ๖๕  คะแนน 

 

 

สวนท่ี ๕ สรุปขอคนพบ/ขอสังเกต และขอเสนอแนะจากผูสอบทาน 

ผูสอบทานสรุปขอคนพบ/ขอสังเกตท่ีมีนัยสําคัญจากการสอบทาน

และประเมินผล และใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานดานการควบคุมภายในและ

บริหารความเสี่ยงของสวนราชการ เพ่ือใหสวนราชการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในไดอยาง

ครบถวนสมบูรณ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปนประโยชนตอการบริหารราชการมากยิ่งข้ึน 

๓) แนวทางการสอบทานและประเมินผลรอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน) 

ผูสอบทานดําเนินการสอบทานและประเมินผลในประเด็นความครบถวนสมบูรณ

ของรายงาน ความถูกตองเหมาะสม ความสมเหตุสมผลและนาเชื่อถือของขอมูล โดยพิจารณาจาก

หลักฐานรายงานการควบคุมภายในของสวนราชการและภาพรวมกระทรวง รอบประจําปงบประมาณ 

(๑๒ เดือน) ท่ีดํา เนินการจัดทําตามแนวทางการตรวจสอบและประเ มินผลภาคราชการ 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๒๔ 

ท่ี ค.ต.ป. กําหนด และเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. แลวดําเนินการ    

สอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในของสวนราชการ ตามแบบรายงานเอกสารแนบ      

๒ (๑) และภาพรวมกระทรวง ตามแบบรายงานเอกสารแนบ ๒ (๒) ของรูปแบบรายงานรอบประจําป

งบประมาณ (๑๒ เดือน) โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

สวนท่ี ๑ การจัดสงเอกสารหลักฐานตามแนวทางการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ ท่ีกําหนด 

พิจารณาวาสวนราชการมีการดําเนินการจัดสงเอกสารหลักฐาน

รายงานการควบคุมภายใน รอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน) ใหกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงตาม         

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการท่ี ค.ต.ป. กําหนดหรือไม อยางไร ตามประเด็นดังนี้ 

(๑)  พิจารณาวาสวนราชการไดจัดสงรายงานการควบคุมภายใน          

รอบ ๑๒ เดือนไดครบถวนทุกแบบรายงานตามท่ีแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

กําหนดไวหรือไม ไดแก แบบรายงาน ปอ.๑ ปอ.๒ ปอ.๓ และ ปส.  

(๒)  พิจารณาวาสวนราชการไดจัดสงเอกสารหลักฐานรายงานการ

ควบคุมภายใน ไดแก แบบรายงาน ปอ.๑ ปอ.๒ ปอ.๓ และ ปส. ไดตามเวลาท่ีแนวทางการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการกําหนด 

สวนท่ี ๒ การจัดทํารายงานภาพรวมเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ

สวนราชการ  

พิจารณาการดําเนินงานระบบการควบคุมภายในของสวนราชการ

ตามขอ ๖ ของระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และ

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วามีหรือไมมีการดําเนินงาน/ความเหมาะสม            

ในการดําเนินงานตามประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

 การประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (แบบ ปอ.๑) 

(๑) พิจารณาวารายงาน ปอ.๑  (หนังสือรับรองการประเมินผล

การควบคุมภายใน) ไดมีการระบุสาระสําคัญเก่ียวกับขอบเขตการประเมินการควบคุมภายในตามท่ี

หนวยรับตรวจกําหนด สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในวาเปนไปตามท่ีกําหนดหรือไม            

มีการสรุปวาการควบคุมภายในมีความเพียงพอหรือไม และการควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงคของ

การควบคุมภายในหรือยังมีจุดออนหรือไม  

(๒) พิจารณาในประเด็นความสอดคลองของรายงานวา 

ความเห็นในแบบรายงาน ปอ.๑ มีความสอดคลองสมเหตุสมผล มีการสรุปอยางเหมาะสม และเม่ือ

เปรียบเทียบกับรายงานตามแบบ ปอ.๒ ปอ.๓ ไมพบความขัดแยงของรายงาน สําหรับกรณีพบจุดออน

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  24



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๒๓ 

สวนท่ี ๔ สรุประดับผลการดําเนินงานดานการควบคุมภายในของ 

สวนราชการ รอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) 

สรุปผลประเมินการดําเนินงานดานการควบคุมภายในของสวน

ราชการรอบ ๖ เดือน โดยรวมคะแนนจากสวนท่ี ๑ ถึง ๓ (คะแนนเต็ม = ๑๐๐) แลวนํามาสรุประดับ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑการสรุปผลการประเมินกําหนด โดยดําเนินการดังนี้ 

(๑)  สรุปการประเมินผลคะแนนในสวนท่ี ๑ ในขอท่ีมีการปฏิบัติ       

=  ขอละ ๑๐ คะแนน ไมมีการปฏิบัติ = ไมมีผลคะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๑ = ๒๐ คะแนน)   

(๒)  สรุปการประเมินผลคะแนนในสวนท่ี ๒ ในขอท่ีมีการปฏิบัติ       

= ขอละ ๑๐ คะแนน ไมมีการปฏิบัติ = ไมมีผลคะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๒ = ๖๐ คะแนน)   

(๓)  สรุปการประเมินสวนท่ี ๓ เปนผลคะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๓   

= ๒๐ คะแนน)  ดังนี้ 

• ผลการประเมินได รอยละ ๑๐๐ - ๗๕=     ๒๐      คะแนน 

• ผลการประเมินได รอยละ ๗๔ – ๕๐ =     ๑๐      คะแนน   

• ผลการประเมินได รอยละ ๔๙ – ๒๕ =       ๕      คะแนน  

• ต่ํากวา รอยละ ๒๕    =       ๐      คะแนน 

(๔)  รวมผลคะแนนท่ีไดในสวนท่ี ๑ – ๓ แลวนํามาจัดสรุประดับการ

ดําเนินงานตามเกณฑการแปลความหมายของระดับคะแนนท่ีได ดังนี้ 

ระดับดีมาก = ๘๕ – ๑๐๐ คะแนน ระดับดี  = ๗๕ – ๘๔  คะแนน 
ระดับพอใช = ๖๕ – ๗๔ คะแนน ระดับควรปรับปรุง = ต่ํากวา ๖๕  คะแนน 

 

 

สวนท่ี ๕ สรุปขอคนพบ/ขอสังเกต และขอเสนอแนะจากผูสอบทาน 

ผูสอบทานสรุปขอคนพบ/ขอสังเกตท่ีมีนัยสําคัญจากการสอบทาน

และประเมินผล และใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานดานการควบคุมภายในและ

บริหารความเสี่ยงของสวนราชการ เพ่ือใหสวนราชการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในไดอยาง

ครบถวนสมบูรณ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปนประโยชนตอการบริหารราชการมากยิ่งข้ึน 

๓) แนวทางการสอบทานและประเมินผลรอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน) 

ผูสอบทานดําเนินการสอบทานและประเมินผลในประเด็นความครบถวนสมบูรณ

ของรายงาน ความถูกตองเหมาะสม ความสมเหตุสมผลและนาเชื่อถือของขอมูล โดยพิจารณาจาก

หลักฐานรายงานการควบคุมภายในของสวนราชการและภาพรวมกระทรวง รอบประจําปงบประมาณ 

(๑๒ เดือน) ท่ีดํา เนินการจัดทําตามแนวทางการตรวจสอบและประเ มินผลภาคราชการ 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๒๔ 

ท่ี ค.ต.ป. กําหนด และเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. แลวดําเนินการ    

สอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในของสวนราชการ ตามแบบรายงานเอกสารแนบ      

๒ (๑) และภาพรวมกระทรวง ตามแบบรายงานเอกสารแนบ ๒ (๒) ของรูปแบบรายงานรอบประจําป

งบประมาณ (๑๒ เดือน) โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

สวนท่ี ๑ การจัดสงเอกสารหลักฐานตามแนวทางการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ ท่ีกําหนด 

พิจารณาวาสวนราชการมีการดําเนินการจัดสงเอกสารหลักฐาน

รายงานการควบคุมภายใน รอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน) ใหกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงตาม         

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการท่ี ค.ต.ป. กําหนดหรือไม อยางไร ตามประเด็นดังนี้ 

(๑)  พิจารณาวาสวนราชการไดจัดสงรายงานการควบคุมภายใน          

รอบ ๑๒ เดือนไดครบถวนทุกแบบรายงานตามท่ีแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

กําหนดไวหรือไม ไดแก แบบรายงาน ปอ.๑ ปอ.๒ ปอ.๓ และ ปส.  

(๒)  พิจารณาวาสวนราชการไดจัดสงเอกสารหลักฐานรายงานการ

ควบคุมภายใน ไดแก แบบรายงาน ปอ.๑ ปอ.๒ ปอ.๓ และ ปส. ไดตามเวลาท่ีแนวทางการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการกําหนด 

สวนท่ี ๒ การจัดทํารายงานภาพรวมเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ

สวนราชการ  

พิจารณาการดําเนินงานระบบการควบคุมภายในของสวนราชการ

ตามขอ ๖ ของระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และ

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วามีหรือไมมีการดําเนินงาน/ความเหมาะสม            

ในการดําเนินงานตามประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

 การประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (แบบ ปอ.๑) 

(๑) พิจารณาวารายงาน ปอ.๑  (หนังสือรับรองการประเมินผล

การควบคุมภายใน) ไดมีการระบุสาระสําคัญเก่ียวกับขอบเขตการประเมินการควบคุมภายในตามท่ี

หนวยรับตรวจกําหนด สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในวาเปนไปตามท่ีกําหนดหรือไม            

มีการสรุปวาการควบคุมภายในมีความเพียงพอหรือไม และการควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงคของ

การควบคุมภายในหรือยังมีจุดออนหรือไม  

(๒) พิจารณาในประเด็นความสอดคลองของรายงานวา 

ความเห็นในแบบรายงาน ปอ.๑ มีความสอดคลองสมเหตุสมผล มีการสรุปอยางเหมาะสม และเม่ือ

เปรียบเทียบกับรายงานตามแบบ ปอ.๒ ปอ.๓ ไมพบความขัดแยงของรายงาน สําหรับกรณีพบจุดออน

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  25



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๒๕ 

อยางมีนัยสําคัญ มีการรายงานจํานวนจุดออนท่ีมีนัยสําคัญไวอยางเหมาะสม และอธิบายรายละเอียด

อยางชัดเจนไมขัดแยงกับแบบรายงานท่ีเก่ียวของ  

(๓) พิจารณาถึงความสมบูรณถูกตองของการดําเนินงานวา

รายงานแบบปอ.๑ ของสวนราชการไดมีการระบุงวดเวลาการประเมินการควบคุมภายในไวอยางถูกตอง 

พรอมท้ังหัวหนาสวนราชการ เปนผูลงนามรายงานถูกตองสมบูรณตรงตามท่ีรูปแบบรายงาน ปอ.๑ 

กําหนดไว  

 การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในของ      

สวนราชการ (แบบ ปอ.๒) 

(๑)  พิจารณาวาในรายงานผลการประเมินองคประกอบของ

การควบคุมภายใน (ปอ.๒) ของสวนราชการไดมีการสรุปการวิเคราะหองคประกอบของการควบคุม

ภายในพรอมท้ังมีผลการประเมินครบท้ัง ๕ องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในหรือไม                       

ไดแก ๑) สภาพแวดลอมการควบคุม ๒) การประเมินความเสี่ยง ๓) กิจกรรมการควบคุม              

๔) สารสนเทศและการสื่อสาร และ ๕) การติดตามประเมินผล 

(๒)  พิจารณาวาในรายงานผลการประเมินองคประกอบของการ

ควบคุมภายใน (ปอ.๒) ไดมีการสรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบการควบคุมภายในไวดวย

หรือไม อยางไร หากผูสอบทานพิจารณาแลวเห็นวามีขอสังเกตหรือขอสงสัยอาจเรียกเอกสารหลักฐาน

ท่ีเก่ียวของมาพิจารณาเพ่ิมเติมได 

 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสวนราชการ    

(แบบ ปอ.๓) 

(๑)  พิจารณาวารายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายในตาม

แบบ ปอ.๓ ของสวนราชการนั้น ไดมีการระบุกระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมโครงการท่ีพบความ

เสี่ยงของสวนราชการ พรอมท้ังระบุวัตถุประสงคของการควบคุมไวในรายงานอยางเหมาะสม

สอดคลองกับกิจกรรมหรือไม 

(๒)  พิจารณาวาไดมีการระบุจุดออนความเสี่ยงท่ีพบในแตละ

กระบวนงาน/กิจกรรม/โครงการ และระบุงวด/เวลาท่ีพบจุดออน ความเสี่ยงในรายงานแผน 

การปรับปรุงควบคุมภายในตามแบบ ปอ.๓ ไวอยางถูกตองเหมาะสมหรือไม 

(๓)  พิจารณาวามีการกําหนดการปรับปรุงการควบคุมไวใน

รายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายในตามแบบ ปอ.๓ ไดอยางชัดเจนสอดคลองกับจุดออนและ

ความเสี่ยง 

(๔)  พิจารณาวารายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายในตาม

แบบ ปอ.๓ ไดมีการระบุผูรับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในในแตละกิจกรรมไวอยาง

ชัดเจนหรือไม 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๒๖ 

(๕)  พิจารณาวารายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายในตาม

แบบ ปอ.๓ ไดมีการระบุกําหนดเวลาแลวเสร็จในการปรับปรุงการควบคุมไดอยางชัดเจนสมเหตุสมผล

หรือไม อยางไร  

หมายเหตุ :  กรณีท่ีสวนราชการไมไดรายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายในตามแบบ ปอ.๓ เน่ืองมาจาก       

สวนราชการไมพบจุดออนความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ ใหผูสอบทานพิจารณาบันทึกหลักฐานวาสอดคลอง

กับรายงานตามแบบ ปอ.๒ ปอ.๑ และ ปส. หรือไม พรอมท้ังพิจารณาบันทึกหลักฐานท่ีสวนราชการ

รายงานเหตุผลดังกลาวพรอมท้ังรายงานตอหัวหนาสวนราชการดวย 

 การควบคุมภายในภาพรวมของสวนราชการ 

(๑)  จากการสอบทาน ผูสอบทานเห็นวารายงานการควบคุม

ภายในโดยภาพรวมของสวนราชการมีการสรุปวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการและกําหนด              

แนวทางการปรับปรุงไดครอบคลุมภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรสําคัญหรือไม 

(๒)  จากการสอบทาน ผูสอบทานเห็นวาสวนราชการมีระบบ

การติดตามการควบคุมภายในตามแนวทางการปรับปรุงฯ และมีมาตรการการแกไขปญหาความเสี่ยง

อยางสมเหตุสมผลแลวหรือไม  

(๓)  สรุปภาพรวมจากการสอบทาน ผูสอบทานเห็นว า      

สวนราชการมีการวางระบบการควบคุมภายในไดอยางเพียงพอเหมาะสมแลวหรือไม  

(๔)  ในภาพรวมการดําเนินงานควบคุมภายในของสวนราชการ 

ไดรับความรวมมือจากสวนงานยอยอยางเหมาะสมแลวหรือไม 

 การประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 

(แบบ ปส.) 

(๑)  พิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ           

ผูตรวจสอบภายในวาไดประเมินผลโดยผูตรวจสอบภายในของสวนราชการหรือไม พรอมท้ัง                  

ผูตรวจสอบภายในไดลงนามรับรองผลการประเมินตามท่ีแบบรายงาน ปส. กําหนดไวหรือไม 

(๒)  พิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ           

ผูตรวจสอบภายในวาไดมีการสรุปผลการสอบทาน/การประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ 

วาเปนรายงานกรณีไมพบขอบกพรองขอสังเกตท่ีมีนัยสําคัญ หรือกรณีพบขอบกพรองขอสังเกตท่ีมี

นัยสําคัญไวอยางถูกตองตามท่ีแบบรายงาน ปส. กําหนดหรือไม  

(๓)  การดําเนินงานดานการควบคุมภายในของสวนราชการ        

ตามความเห็นจากการสอบทานของผูตรวจสอบภายใน พบวาสวนราชการมีการวางระบบการควบคุม

ภายในไดอยางเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในหรือไม 

(๔)  พิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ           

ผูตรวจสอบภายใน วาความเห็นของผูตรวจสอบภายในท่ีระบุในรายงาน มีความนาเชื่อถือ 

สมเหตุสมผลกับรายงานตามแบบ ปอ.๑ ปอ.๒ และ ปอ.๓ หรือไม อยางไร 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  26



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๒๕ 

อยางมีนัยสําคัญ มีการรายงานจํานวนจุดออนท่ีมีนัยสําคัญไวอยางเหมาะสม และอธิบายรายละเอียด

อยางชัดเจนไมขัดแยงกับแบบรายงานท่ีเก่ียวของ  

(๓) พิจารณาถึงความสมบูรณถูกตองของการดําเนินงานวา

รายงานแบบปอ.๑ ของสวนราชการไดมีการระบุงวดเวลาการประเมินการควบคุมภายในไวอยางถูกตอง 

พรอมท้ังหัวหนาสวนราชการ เปนผูลงนามรายงานถูกตองสมบูรณตรงตามท่ีรูปแบบรายงาน ปอ.๑ 

กําหนดไว  

 การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในของ      

สวนราชการ (แบบ ปอ.๒) 

(๑)  พิจารณาวาในรายงานผลการประเมินองคประกอบของ

การควบคุมภายใน (ปอ.๒) ของสวนราชการไดมีการสรุปการวิเคราะหองคประกอบของการควบคุม

ภายในพรอมท้ังมีผลการประเมินครบท้ัง ๕ องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในหรือไม                       

ไดแก ๑) สภาพแวดลอมการควบคุม ๒) การประเมินความเสี่ยง ๓) กิจกรรมการควบคุม              

๔) สารสนเทศและการสื่อสาร และ ๕) การติดตามประเมินผล 

(๒)  พิจารณาวาในรายงานผลการประเมินองคประกอบของการ

ควบคุมภายใน (ปอ.๒) ไดมีการสรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบการควบคุมภายในไวดวย

หรือไม อยางไร หากผูสอบทานพิจารณาแลวเห็นวามีขอสังเกตหรือขอสงสัยอาจเรียกเอกสารหลักฐาน

ท่ีเก่ียวของมาพิจารณาเพ่ิมเติมได 

 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสวนราชการ    

(แบบ ปอ.๓) 

(๑)  พิจารณาวารายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายในตาม

แบบ ปอ.๓ ของสวนราชการนั้น ไดมีการระบุกระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมโครงการท่ีพบความ

เสี่ยงของสวนราชการ พรอมท้ังระบุวัตถุประสงคของการควบคุมไวในรายงานอยางเหมาะสม

สอดคลองกับกิจกรรมหรือไม 

(๒)  พิจารณาวาไดมีการระบุจุดออนความเสี่ยงท่ีพบในแตละ

กระบวนงาน/กิจกรรม/โครงการ และระบุงวด/เวลาท่ีพบจุดออน ความเสี่ยงในรายงานแผน 

การปรับปรุงควบคุมภายในตามแบบ ปอ.๓ ไวอยางถูกตองเหมาะสมหรือไม 

(๓)  พิจารณาวามีการกําหนดการปรับปรุงการควบคุมไวใน

รายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายในตามแบบ ปอ.๓ ไดอยางชัดเจนสอดคลองกับจุดออนและ

ความเสี่ยง 

(๔)  พิจารณาวารายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายในตาม

แบบ ปอ.๓ ไดมีการระบุผูรับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในในแตละกิจกรรมไวอยาง

ชัดเจนหรือไม 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๒๖ 

(๕)  พิจารณาวารายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายในตาม

แบบ ปอ.๓ ไดมีการระบุกําหนดเวลาแลวเสร็จในการปรับปรุงการควบคุมไดอยางชัดเจนสมเหตุสมผล

หรือไม อยางไร  

หมายเหตุ :  กรณีท่ีสวนราชการไมไดรายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายในตามแบบ ปอ.๓ เน่ืองมาจาก       

สวนราชการไมพบจุดออนความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ ใหผูสอบทานพิจารณาบันทึกหลักฐานวาสอดคลอง

กับรายงานตามแบบ ปอ.๒ ปอ.๑ และ ปส. หรือไม พรอมท้ังพิจารณาบันทึกหลักฐานท่ีสวนราชการ

รายงานเหตุผลดังกลาวพรอมท้ังรายงานตอหัวหนาสวนราชการดวย 

 การควบคุมภายในภาพรวมของสวนราชการ 

(๑)  จากการสอบทาน ผูสอบทานเห็นวารายงานการควบคุม

ภายในโดยภาพรวมของสวนราชการมีการสรุปวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการและกําหนด              

แนวทางการปรับปรุงไดครอบคลุมภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรสําคัญหรือไม 

(๒)  จากการสอบทาน ผูสอบทานเห็นวาสวนราชการมีระบบ

การติดตามการควบคุมภายในตามแนวทางการปรับปรุงฯ และมีมาตรการการแกไขปญหาความเสี่ยง

อยางสมเหตุสมผลแลวหรือไม  

(๓)  สรุปภาพรวมจากการสอบทาน ผูสอบทานเห็นว า      

สวนราชการมีการวางระบบการควบคุมภายในไดอยางเพียงพอเหมาะสมแลวหรือไม  

(๔)  ในภาพรวมการดําเนินงานควบคุมภายในของสวนราชการ 

ไดรับความรวมมือจากสวนงานยอยอยางเหมาะสมแลวหรือไม 

 การประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 

(แบบ ปส.) 

(๑)  พิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ           

ผูตรวจสอบภายในวาไดประเมินผลโดยผูตรวจสอบภายในของสวนราชการหรือไม พรอมท้ัง                  

ผูตรวจสอบภายในไดลงนามรับรองผลการประเมินตามท่ีแบบรายงาน ปส. กําหนดไวหรือไม 

(๒)  พิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ           

ผูตรวจสอบภายในวาไดมีการสรุปผลการสอบทาน/การประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ 

วาเปนรายงานกรณีไมพบขอบกพรองขอสังเกตท่ีมีนัยสําคัญ หรือกรณีพบขอบกพรองขอสังเกตท่ีมี

นัยสําคัญไวอยางถูกตองตามท่ีแบบรายงาน ปส. กําหนดหรือไม  

(๓)  การดําเนินงานดานการควบคุมภายในของสวนราชการ        

ตามความเห็นจากการสอบทานของผูตรวจสอบภายใน พบวาสวนราชการมีการวางระบบการควบคุม

ภายในไดอยางเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในหรือไม 

(๔)  พิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ           

ผูตรวจสอบภายใน วาความเห็นของผูตรวจสอบภายในท่ีระบุในรายงาน มีความนาเชื่อถือ 

สมเหตุสมผลกับรายงานตามแบบ ปอ.๑ ปอ.๒ และ ปอ.๓ หรือไม อยางไร 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  27



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๒๗ 

สวนท่ี ๓ สรุประดับผลการดําเนินงานดานการควบคุมภายในของ 

สวนราชการ รอบประจําปงบประมาณ ๑๒ เดือน 

สรุปผลประเ มินการดํ า เนินงานดานการควบคุมภายในของ                 

สวนราชการรอบ ๑๒ เดือน โดยรวมคะแนนจากสวนท่ี ๑ และ ๒ (คะแนนเต็ม = ๑๐๐) แลวนํามา

สรุประดับผลการดําเนินงานตามเกณฑการสรุปผลการประเมินกําหนด โดยดําเนินการดังนี้ 

(๑)  สรุปการประเมินผลคะแนนในสวนท่ี ๑ ในขอท่ีมีการ

ปฏิบัติ = ขอละ ๕ คะแนน ไมมีการปฏิบัติ = ไมมีผลคะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๑ = ๑๐ คะแนน)   

(๒)  สรุปการประเมินผลคะแนนในสวนท่ี ๒ ในขอท่ีมีการ

ปฏิบัติ = ขอละ ๕ คะแนน ไมมีการปฏิบัติ = ไมมีผลคะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๒ = ๙๐ คะแนน)   

(๓)  รวมผลคะแนนท่ีไดในสวนท่ี ๑ – ๒ แลวนํามาจัดสรุป

ระดับการดําเนินงานตามเกณฑการแปลความหมายของระดับคะแนนท่ีได ดังนี้ 

ระดับดีมาก = ๘๕ – ๑๐๐ คะแนน ระดับดี  = ๗๕ – ๘๔  คะแนน 
ระดับพอใช = ๖๕ – ๗๔ คะแนน ระดับควรปรับปรุง = ต่ํากวา ๖๕  คะแนน 

สวนท่ี ๔ สรุปขอคนพบ/ขอสังเกต และขอเสนอแนะจากผูสอบทาน 

ผูสอบทานสรุปขอคนพบ/ขอสังเกตท่ีมีนัยสําคัญจากการสอบทาน

และประเมินผล และใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานดานการควบคุมภายในและ 

การบริหารความเสี่ยงของสวนราชการ เพ่ือใหสวนราชการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในไดอยาง

ครบถวนสมบูรณ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปนประโยชนตอการบริหารราชการมากยิ่งข้ึน 

๒.๗  การรายงานผลการสอบทานและประเมินผลดานการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง 

๑) สรุปผลการสอบทานและประเมินผลดานการควบคุมภายในและบริหาร

ความเส่ียง รอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) 

(๑) ผูสอบทานนําผลการสอบทานและประเมินผลดานการควบคุมภายใน

ของสวนราชการระดับกรม และภาพรวมกระทรวง มาจัดทําสรุปผลการสอบทานและประเมินผลดาน

การควบคุมและการบริหารความเสี่ยงของกระทรวง พรอมท้ังสรุปขอสังเกต และขอเสนอแนะท่ีจําเปน 

เพ่ือใหการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในเปนไปอยางครบถวนสมบูรณและมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน โดยมีรูปแบบรายงานตามเอกสารแนบ ๑ เอกสารแนบ ๒(๑) และเอกสาร

แนบ ๒(๒) ของแบบรายงานรอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) 

 

 

 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๒๘ 

(๒) ค.ต.ป. ประจํากระทรวงรับรองผลในผลการสอบทานและประเมินผล

ดานการควบคุมภายในของสวนราชการระดับกรม และภาพรวมกระทรวง สรุปผลการสอบทานและ

ประเมินผลดานการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงของกระทรวงและจัดทําแบบสรุปปะหนา                

เพ่ือรายงานผลการสอบทานและประเมินผลดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล          

ภาคราชการตามกําหนดเวลาท่ีแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกําหนด 

๒) สรุปผลการสอบทานและประเมินผลดานการควบคุมภายในและบริหาร

ความเส่ียง รอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน) 

(๑) ผูสอบทานนําผลการสอบทานและประเมินผลดานการควบคุมภายใน

ของสวนราชการระดับกรม และภาพรวมกระทรวง มาจัดทําสรุปผลการสอบทานและประเมินผลดาน

การควบคุมและการบริหารความเสี่ยงของกระทรวง พรอมท้ังสรุปขอสังเกต และขอเสนอแนะท่ี

จําเปน เพ่ือใหการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในเปนไปอยางครบถวนสมบูรณและมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน โดยมีรูปแบบรายงานตามเอกสารแนบ ๑ เอกสารแนบ ๒(๑) 

และเอกสารแนบ ๒(๒) ของแบบรายงานรอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน) 

(๒) ค.ต.ป. ประจํากระทรวงรับรองผลในผลการสอบทานและประเมินผล

ดานการควบคุมภายในของสวนราชการระดับกรม และภาพรวมกระทรวง สรุปผลการสอบทานและ

ประเมินผลดานการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงของกระทรวงและจัดทําแบบสรุปปะหนา                

เพ่ือรายงานผลการสอบทานและประเมินผลดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล          

ภาคราชการตามกําหนดเวลาท่ีแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  28



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๒๗ 

สวนท่ี ๓ สรุประดับผลการดําเนินงานดานการควบคุมภายในของ 

สวนราชการ รอบประจําปงบประมาณ ๑๒ เดือน 

สรุปผลประเ มินการดํ า เนินงานดานการควบคุมภายในของ                 

สวนราชการรอบ ๑๒ เดือน โดยรวมคะแนนจากสวนท่ี ๑ และ ๒ (คะแนนเต็ม = ๑๐๐) แลวนํามา

สรุประดับผลการดําเนินงานตามเกณฑการสรุปผลการประเมินกําหนด โดยดําเนินการดังนี้ 

(๑)  สรุปการประเมินผลคะแนนในสวนท่ี ๑ ในขอท่ีมีการ

ปฏิบัติ = ขอละ ๕ คะแนน ไมมีการปฏิบัติ = ไมมีผลคะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๑ = ๑๐ คะแนน)   

(๒)  สรุปการประเมินผลคะแนนในสวนท่ี ๒ ในขอท่ีมีการ

ปฏิบัติ = ขอละ ๕ คะแนน ไมมีการปฏิบัติ = ไมมีผลคะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๒ = ๙๐ คะแนน)   

(๓)  รวมผลคะแนนท่ีไดในสวนท่ี ๑ – ๒ แลวนํามาจัดสรุป

ระดับการดําเนินงานตามเกณฑการแปลความหมายของระดับคะแนนท่ีได ดังนี้ 

ระดับดีมาก = ๘๕ – ๑๐๐ คะแนน ระดับดี  = ๗๕ – ๘๔  คะแนน 
ระดับพอใช = ๖๕ – ๗๔ คะแนน ระดับควรปรับปรุง = ต่ํากวา ๖๕  คะแนน 

สวนท่ี ๔ สรุปขอคนพบ/ขอสังเกต และขอเสนอแนะจากผูสอบทาน 

ผูสอบทานสรุปขอคนพบ/ขอสังเกตท่ีมีนัยสําคัญจากการสอบทาน

และประเมินผล และใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานดานการควบคุมภายในและ 

การบริหารความเสี่ยงของสวนราชการ เพ่ือใหสวนราชการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในไดอยาง

ครบถวนสมบูรณ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปนประโยชนตอการบริหารราชการมากยิ่งข้ึน 

๒.๗  การรายงานผลการสอบทานและประเมินผลดานการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง 

๑) สรุปผลการสอบทานและประเมินผลดานการควบคุมภายในและบริหาร

ความเส่ียง รอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) 

(๑) ผูสอบทานนําผลการสอบทานและประเมินผลดานการควบคุมภายใน

ของสวนราชการระดับกรม และภาพรวมกระทรวง มาจัดทําสรุปผลการสอบทานและประเมินผลดาน

การควบคุมและการบริหารความเสี่ยงของกระทรวง พรอมท้ังสรุปขอสังเกต และขอเสนอแนะท่ีจําเปน 

เพ่ือใหการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในเปนไปอยางครบถวนสมบูรณและมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน โดยมีรูปแบบรายงานตามเอกสารแนบ ๑ เอกสารแนบ ๒(๑) และเอกสาร

แนบ ๒(๒) ของแบบรายงานรอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) 

 

 

 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๒๘ 

(๒) ค.ต.ป. ประจํากระทรวงรับรองผลในผลการสอบทานและประเมินผล

ดานการควบคุมภายในของสวนราชการระดับกรม และภาพรวมกระทรวง สรุปผลการสอบทานและ

ประเมินผลดานการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงของกระทรวงและจัดทําแบบสรุปปะหนา                

เพ่ือรายงานผลการสอบทานและประเมินผลดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล          

ภาคราชการตามกําหนดเวลาท่ีแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกําหนด 

๒) สรุปผลการสอบทานและประเมินผลดานการควบคุมภายในและบริหาร

ความเส่ียง รอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน) 

(๑) ผูสอบทานนําผลการสอบทานและประเมินผลดานการควบคุมภายใน

ของสวนราชการระดับกรม และภาพรวมกระทรวง มาจัดทําสรุปผลการสอบทานและประเมินผลดาน

การควบคุมและการบริหารความเสี่ยงของกระทรวง พรอมท้ังสรุปขอสังเกต และขอเสนอแนะท่ี

จําเปน เพ่ือใหการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในเปนไปอยางครบถวนสมบูรณและมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน โดยมีรูปแบบรายงานตามเอกสารแนบ ๑ เอกสารแนบ ๒(๑) 

และเอกสารแนบ ๒(๒) ของแบบรายงานรอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน) 

(๒) ค.ต.ป. ประจํากระทรวงรับรองผลในผลการสอบทานและประเมินผล

ดานการควบคุมภายในของสวนราชการระดับกรม และภาพรวมกระทรวง สรุปผลการสอบทานและ

ประเมินผลดานการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงของกระทรวงและจัดทําแบบสรุปปะหนา                

เพ่ือรายงานผลการสอบทานและประเมินผลดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล          

ภาคราชการตามกําหนดเวลาท่ีแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  29



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๒๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๑ 

รูปแบบรายงาน 

ผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

รอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) 

ของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๒๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๑ 

รูปแบบรายงาน 

ผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

รอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) 

ของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๓๒ 

แบบรายงาน 
รอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) 

รายงานผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

ของกระทรวง............................ 

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ............ (รอบ ๖ เดือน) 

โดย ค.ต.ป. ประจํากระทรวง............................ 
 

 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) 

ค.ต.ป. ประจํากระทรวง................... ไดสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน

การควบคุมภายในของ คตง. ของสวนราชการในสังกัดกระทรวง............. สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี

...................  ถึงวันท่ี............... รวมท้ังการปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาค

ราชการท่ี ค.ต.ป. กําหนด ท้ังนี้  ในการสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม

ภายในของ คตง. นั้น ค.ต.ป. ประจํากระทรวง................. ไดพิจารณาจากรายงานการติดตามแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายในของสวนราชการเปนขอมูลหลักในการสอบทาน สวนผูบริหารของสวน

ราชการเปนผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ

รับผิดชอบความถูกตองและความครบถวนของขอมูลในรายงาน สวน ค.ต.ป. ประจํากระทรวง

...................... เปนผูรับผิดชอบ ใหขอสรุปเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในจาก

การสอบทานและประเมินผลดังกลาว 

ค.ต.ป. ประจํากระทรวง....................... ไดปฏิบัติงานสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการควบคุมภายใน ประกอบดวยการสอบทานรายงานผลการควบคุมภายใน การสอบถาม

และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยไดวางแผนและปฏิบัติงานสอบทานและ

ประเมินผลเพ่ือใหความเชื่อม่ันอยางพอประมาณวาสวนราชการตาง ๆ มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน  

การควบคุมภายในของ คตง. เพียงใด ท้ังนี้ รายงานการสอบทานและประเมินผลนี้มีขอบเขตการ

ปฏิบัติงานท่ีจํากัด จึงทําใหพบเรื่องท่ีมีนัยสําคัญจากการสอบทานและประเมินผลไดพอประมาณ 

จากการสอบทานและประเมินผล ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ...................... พบวาสวนราชการ

ตาง ๆ  ในความรับผิดชอบ มีภาพรวมผลการประเมินระดับความเหมาะสมของการควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยงอยูในระดับ ...................... โดยมีขอคนพบ/ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการ

สอบทานและประเมินผล รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒ 

วันท่ีสอบทานและประเมินผล ....../............/.........  
 

  



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๓๒ 

แบบรายงาน 
รอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) 

รายงานผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

ของกระทรวง............................ 

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ............ (รอบ ๖ เดือน) 

โดย ค.ต.ป. ประจํากระทรวง............................ 
 

 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) 

ค.ต.ป. ประจํากระทรวง................... ไดสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน

การควบคุมภายในของ คตง. ของสวนราชการในสังกัดกระทรวง............. สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี

...................  ถึงวันท่ี............... รวมท้ังการปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาค

ราชการท่ี ค.ต.ป. กําหนด ท้ังนี้  ในการสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม

ภายในของ คตง. นั้น ค.ต.ป. ประจํากระทรวง................. ไดพิจารณาจากรายงานการติดตามแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายในของสวนราชการเปนขอมูลหลักในการสอบทาน สวนผูบริหารของสวน

ราชการเปนผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ

รับผิดชอบความถูกตองและความครบถวนของขอมูลในรายงาน สวน ค.ต.ป. ประจํากระทรวง

...................... เปนผูรับผิดชอบ ใหขอสรุปเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในจาก

การสอบทานและประเมินผลดังกลาว 

ค.ต.ป. ประจํากระทรวง....................... ไดปฏิบัติงานสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการควบคุมภายใน ประกอบดวยการสอบทานรายงานผลการควบคุมภายใน การสอบถาม

และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยไดวางแผนและปฏิบัติงานสอบทานและ

ประเมินผลเพ่ือใหความเชื่อม่ันอยางพอประมาณวาสวนราชการตาง ๆ มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน  

การควบคุมภายในของ คตง. เพียงใด ท้ังนี้ รายงานการสอบทานและประเมินผลนี้มีขอบเขตการ

ปฏิบัติงานท่ีจํากัด จึงทําใหพบเรื่องท่ีมีนัยสําคัญจากการสอบทานและประเมินผลไดพอประมาณ 

จากการสอบทานและประเมินผล ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ...................... พบวาสวนราชการ

ตาง ๆ  ในความรับผิดชอบ มีภาพรวมผลการประเมินระดับความเหมาะสมของการควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยงอยูในระดับ ...................... โดยมีขอคนพบ/ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการ

สอบทานและประเมินผล รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒ 

วันท่ีสอบทานและประเมินผล ....../............/.........  
 

  

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  33



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๓๓ 

เอกสารแนบ ๑ 
รอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) 

สรุปผลการสอบทานและประเมินผล 

เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ............ (รอบ ๖ เดือน) 

ของกระทรวง .........................................  

โดย ค.ต.ป. ประจํากระทรวง.............................. 

สวนท่ี ๑ สรุปผลการสอบทานและประเมินผลภาคราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวง.................... 

ลําดับ ชื่อสวนราชการในสังกัด ระดับความเหมาะสม 

ของการควบคุมภายใน 

๑ กรม........  

๒ กรม........  

......   

  รายงานภาพรวมระดับกระทรวง  

สวนท่ี ๒ สรุปภาพรวมขอคนพบ/ขอสังเกต และขอเสนอแนะในภาพรวม 

๒.๑ ขอคนพบ/ขอสังเกต 
................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

๒.๒ ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

วันท่ีสอบทานและประเมินผล ....../............/.........  

  

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๓๔ 

เอกสารแนบ ๒ (๑)  
         รอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) 

ผลการสอบทานและประเมินผล 

เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงระหวางปงบประมาณ พ.ศ..... (รอบ ๖ เดือน) 

ของสวนราชการระดับกรม........................  โดย ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ............................ 

สวนท่ี ๑ การจัดสงเอกสารหลักฐานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

ท่ีกําหนด  

  สวนราชการจัดสงเอกสารหลักฐานเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ใหกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการท่ี ค.ต.ป. 

กําหนด (กาเครื่องหมาย  ในชองการประเมิน) 

รายการ 
การประเมิน 

หมายเหตุ 
ม ี ไมม ี

 o การจัดสงรายงานการควบคุมภายในของสวนราชการ รอบ ๖ เดือน 

ไดครบถวนและตรงตามกําหนดเวลา ดังน้ี 
   

๑.๑ สวนราชการสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในงวดกอน ครบถวนตามแนวทางการตรวจสอบฯ ท่ีกําหนด 
   

๑.๒ สวนราชการสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในงวดกอน ใหกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงไดตรงตามกําหนดเวลา 
   

สวนท่ี ๒ การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไดอยางเหมาะสม 

 สวนราชการมีการจัดทํารายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในงวดกอน (กาเครื่องหมาย   ในชองการประเมิน) 

รายการ 
การประเมิน 

หมายเหตุ 
ม ี ไมม ี

 o รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดกอนของสวนราชการ 

(ติดตามรอบ ๖ เดือนแรก) 

๒.๑ รายงานไดระบุสถานะความกาวหนา หรือสรุปผลการประเมินการดําเนินงาน 

ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในของงวดกอน  

   

๒.๒ รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค  

และจุดออนความเสี่ยงท่ีระบุไว 

   

๒.๓ ระบุสาระสําคัญของวิธีติดตาม การวิเคราะหปญหาอุปสรรค และการให 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมในรายงานผลการดําเนินงาน 

   

๒.๔ ระบุงวดเวลาการติดตามไดอยางถูกตอง และมีการระบุผูรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของแตละกิจรรมในรายงาน 

   

๒.๕ หัวหนาสวนราชการลงนามในแบบรายงานหรือมบัีนทึกหลักฐานท่ีแสดงให    

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  34



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๓๓ 

เอกสารแนบ ๑ 
รอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) 

สรุปผลการสอบทานและประเมินผล 

เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ............ (รอบ ๖ เดือน) 

ของกระทรวง .........................................  

โดย ค.ต.ป. ประจํากระทรวง.............................. 

สวนท่ี ๑ สรุปผลการสอบทานและประเมินผลภาคราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวง.................... 

ลําดับ ชื่อสวนราชการในสังกัด ระดับความเหมาะสม 

ของการควบคุมภายใน 

๑ กรม........  

๒ กรม........  

......   

  รายงานภาพรวมระดับกระทรวง  

สวนท่ี ๒ สรุปภาพรวมขอคนพบ/ขอสังเกต และขอเสนอแนะในภาพรวม 

๒.๑ ขอคนพบ/ขอสังเกต 
................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

๒.๒ ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

วันท่ีสอบทานและประเมินผล ....../............/.........  

  

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๓๔ 

เอกสารแนบ ๒ (๑)  
         รอบระหวางปงบประมาณ (๖ เดือน) 

ผลการสอบทานและประเมินผล 

เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงระหวางปงบประมาณ พ.ศ..... (รอบ ๖ เดือน) 

ของสวนราชการระดับกรม........................  โดย ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ............................ 

สวนท่ี ๑ การจัดสงเอกสารหลักฐานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

ท่ีกําหนด  

  สวนราชการจัดสงเอกสารหลักฐานเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ใหกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการท่ี ค.ต.ป. 

กําหนด (กาเครื่องหมาย  ในชองการประเมิน) 

รายการ 
การประเมิน 

หมายเหตุ 
ม ี ไมม ี

 o การจัดสงรายงานการควบคุมภายในของสวนราชการ รอบ ๖ เดือน 

ไดครบถวนและตรงตามกําหนดเวลา ดังน้ี 
   

๑.๑ สวนราชการสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในงวดกอน ครบถวนตามแนวทางการตรวจสอบฯ ท่ีกําหนด 
   

๑.๒ สวนราชการสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในงวดกอน ใหกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงไดตรงตามกําหนดเวลา 
   

สวนท่ี ๒ การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไดอยางเหมาะสม 

 สวนราชการมีการจัดทํารายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในงวดกอน (กาเครื่องหมาย   ในชองการประเมิน) 

รายการ 
การประเมิน 

หมายเหตุ 
ม ี ไมม ี

 o รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดกอนของสวนราชการ 

(ติดตามรอบ ๖ เดือนแรก) 

๒.๑ รายงานไดระบุสถานะความกาวหนา หรือสรุปผลการประเมินการดําเนินงาน 

ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในของงวดกอน  

   

๒.๒ รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค  

และจุดออนความเสี่ยงท่ีระบุไว 

   

๒.๓ ระบุสาระสําคัญของวิธีติดตาม การวิเคราะหปญหาอุปสรรค และการให 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมในรายงานผลการดําเนินงาน 

   

๒.๔ ระบุงวดเวลาการติดตามไดอยางถูกตอง และมีการระบุผูรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของแตละกิจรรมในรายงาน 

   

๒.๕ หัวหนาสวนราชการลงนามในแบบรายงานหรือมบัีนทึกหลักฐานท่ีแสดงให    

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  35



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๓๕ 

รายการ 
การประเมิน 

หมายเหตุ 
ม ี ไมม ี

เห็นวาหัวหนาสวนราชการรับทราบรายงานการติดตามฯ ดังกลาว 

๒.๖ โดยรวมแลวสวนราชการมีระบบการติดตามผลการควบคุมภายในตาม

แผนการปรับปรุงฯ อยางเพียงพอเหมาะสม 

   

สวนท่ี ๓  วิเคราะหความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 พิจารณารอยละความกาวหนาในการดําเนินงานที่แลวเสร็จในรอบ ๖ เดือน เปรียบเทียบกับ 

จํานวนแผนการปรับปรุงที่มีกําหนดแลวเสร็จในรอบ ๖ เดือนแรกทั้งหมด โดยมีวิธีการคํานวณดังนี้ 

จํานวนกิจกรรมการปรับปรุงฯ ท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จในรอบ ๖ เดือนของปงบประมาณ 

 จํานวนกิจกรรมการปรับปรุงฯ ท่ีมีกําหนดแลวเสร็จในรอบ ๖ เดือนแรกของปงบประมาณ 

                 ในแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปอ.๓) งวดกอน 

 สรุปผลสวนที่ ๓   

รอยละความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดกอน  =               % 

สวนท่ี ๔ สรุประดับผลการดําเนินงานดานการควบคุมภายในของสวนราชการ 

 สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสมของการดําเนินงานดานการควบคุมภายในและ 

การบริหารความเสี่ยงของสวนราชการรอบ ๖ เดือน (ใสคะแนนการประเมินที่ไดในชองวางตามหลักเกณฑ 

การประเมินตามหมายเหตุดานลาง) 

ระดับความเหมาะสม

ของการควบคุมภายใน 

ดีมาก 

( ๘๕ – ๑๐๐ ) 

ดี 

( ๗๕ - ๘๔ ) 

พอใช 

( ๖๕ - ๗๔ ) 

ควรปรับปรุง 

( ตํ่ากวา ๖๕ ) 

ผลการประเมินท่ีได     

หมายเหตุ : สรุปผลประเมินการดําเนินงานดานการควบคุมภายในของสวนราชการรอบ ๖ เดือน โดยรวมคะแนน 

 จากสวนท่ี ๑ ถึง ๓ (คะแนนเต็ม = ๑๐๐) แลวนํามาสรุประดับผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

 การสรุปผลการประเมินกําหนด โดยดําเนินการดังน้ี 

• สรุปการประเมินผลคะแนนในสวนท่ี ๑ ในขอท่ีมีการปฏิบัติ =  ขอละ ๑๐ คะแนน ไมมีการปฏิบัติ = ไมมีผล

คะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๑ = ๒๐ คะแนน)   

• สรุปการประเมินผลคะแนนในสวนท่ี ๒ ในขอท่ีมีการปฏิบัติ = ขอละ ๑๐ คะแนน ไมมีการปฏิบัติ = ไมมีผล

คะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๒ = ๖๐ คะแนน)   

• สรุปการประเมินสวนท่ี ๓ เปนผลคะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๓   = ๒๐ คะแนน)  ดังน้ี 

 ผลการประเมินได รอยละ ๑๐๐ - ๗๕  =     ๒๐      คะแนน 

 ผลการประเมินได รอยละ ๗๔ – ๕๐ =     ๑๐      คะแนน   

 ผลการประเมินได รอยละ ๔๙ – ๒๕ =       ๕      คะแนน  

 ต่ํากวา รอยละ ๒๕  =       ๐      คะแนน 
  

X  ๑๐๐ 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  36



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๓๕ 

รายการ 
การประเมิน 

หมายเหตุ 
ม ี ไมม ี

เห็นวาหัวหนาสวนราชการรับทราบรายงานการติดตามฯ ดังกลาว 

๒.๖ โดยรวมแลวสวนราชการมีระบบการติดตามผลการควบคุมภายในตาม

แผนการปรับปรุงฯ อยางเพียงพอเหมาะสม 

   

สวนท่ี ๓  วิเคราะหความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 พิจารณารอยละความกาวหนาในการดําเนินงานที่แลวเสร็จในรอบ ๖ เดือน เปรียบเทียบกับ 

จํานวนแผนการปรับปรุงที่มีกําหนดแลวเสร็จในรอบ ๖ เดือนแรกทั้งหมด โดยมีวิธีการคํานวณดังนี้ 

จํานวนกิจกรรมการปรับปรุงฯ ท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จในรอบ ๖ เดือนของปงบประมาณ 

 จํานวนกิจกรรมการปรับปรุงฯ ท่ีมีกําหนดแลวเสร็จในรอบ ๖ เดือนแรกของปงบประมาณ 

                 ในแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปอ.๓) งวดกอน 

 สรุปผลสวนที่ ๓   

รอยละความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดกอน  =               % 

สวนท่ี ๔ สรุประดับผลการดําเนินงานดานการควบคุมภายในของสวนราชการ 

 สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสมของการดําเนินงานดานการควบคุมภายในและ 

การบริหารความเสี่ยงของสวนราชการรอบ ๖ เดือน (ใสคะแนนการประเมินที่ไดในชองวางตามหลักเกณฑ 

การประเมินตามหมายเหตุดานลาง) 

ระดับความเหมาะสม

ของการควบคุมภายใน 

ดีมาก 

( ๘๕ – ๑๐๐ ) 

ดี 

( ๗๕ - ๘๔ ) 

พอใช 

( ๖๕ - ๗๔ ) 

ควรปรับปรุง 

( ตํ่ากวา ๖๕ ) 

ผลการประเมินท่ีได     

หมายเหตุ : สรุปผลประเมินการดําเนินงานดานการควบคุมภายในของสวนราชการรอบ ๖ เดือน โดยรวมคะแนน 

 จากสวนท่ี ๑ ถึง ๓ (คะแนนเต็ม = ๑๐๐) แลวนํามาสรุประดับผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

 การสรุปผลการประเมินกําหนด โดยดําเนินการดังน้ี 

• สรุปการประเมินผลคะแนนในสวนท่ี ๑ ในขอท่ีมีการปฏิบัติ =  ขอละ ๑๐ คะแนน ไมมีการปฏิบัติ = ไมมีผล

คะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๑ = ๒๐ คะแนน)   

• สรุปการประเมินผลคะแนนในสวนท่ี ๒ ในขอท่ีมีการปฏิบัติ = ขอละ ๑๐ คะแนน ไมมีการปฏิบัติ = ไมมีผล

คะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๒ = ๖๐ คะแนน)   

• สรุปการประเมินสวนท่ี ๓ เปนผลคะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๓   = ๒๐ คะแนน)  ดังน้ี 

 ผลการประเมินได รอยละ ๑๐๐ - ๗๕  =     ๒๐      คะแนน 

 ผลการประเมินได รอยละ ๗๔ – ๕๐ =     ๑๐      คะแนน   

 ผลการประเมินได รอยละ ๔๙ – ๒๕ =       ๕      คะแนน  

 ต่ํากวา รอยละ ๒๕  =       ๐      คะแนน 
  

X  ๑๐๐ 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๓๖ 

• รวมผลคะแนนท่ีไดในสวนท่ี ๑ – ๓ แลวนํามาจัดสรุประดับการดําเนินงานตามเกณฑการแปลความหมายของ 

 ระดับคะแนนท่ีได ดังน้ี 

ระดับดีมาก = ๘๕ – ๑๐๐ คะแนน ระดับด ี = ๗๕ – ๘๔  คะแนน 

ระดับพอใช = ๖๕ – ๗๔ คะแนน ระดับควรปรับปรุง = ต่ํากวา ๖๕  คะแนน 

 

สวนท่ี ๕ สรุปขอคนพบ/ขอสังเกต และขอเสนอแนะจากผูสอบทาน 

 ๕.๑ ขอคนพบ/ขอสังเกต 

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

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

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

 ๕.๒ ขอเสนอแนะ 

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

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

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

 

วันท่ีสอบทานและประเมินผล ....../............/.........  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  37



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๓๗ 

เอกสารแนบ ๒ (๒) 
(รอบระหวางปงบประมาณ ๖ เดือน) 

ผลการสอบทานและประเมินผล 
เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงระหวางปงบประมาณ พ.ศ...... (รอบ ๖ เดือน) 

ของกระทรวง........................  โดย ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ............................ 
สวนท่ี ๑ การจัดสงเอกสารหลักฐานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ท่ีกําหนด 
 กระทรวงจัดสงเอกสารหลักฐานภาพรวมเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงใหกับ  

ค.ต.ป. ประจํากระทรวงตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการท่ี ค.ต.ป. กําหนด   
(กาเครื่องหมาย  ในชองการประเมิน) 

รายการ 
การประเมิน 

หมายเหตุ 
ม ี ไมม ี

 o การจัดสงรายงานการควบคุมภายในภาพรวมกระทรวง รอบ ๖ เดือน 

ไดครบถวนและตรงตามกําหนดเวลา ดังน้ี 

   

๑.๑ กระทรวงสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในงวดกอนภาพรวมกระทรวง ครบถวนตามแนวทางการตรวจสอบฯ  

ท่ีกําหนด 

   

๑.๒ กระทรวงสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในงวดกอนภาพรวมกระทรวง ใหกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงได 

ตรงตามกําหนดเวลา 

   

สวนท่ี ๒ การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไดอยางเหมาะสม
 จังหวัดมีการจัดทํารายงานเก่ียวกับการควบคุมภายใน ภาพรวมรายงานการติดตาม 
การดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดกอนของกระทรวง (กาเครื่องหมาย    
ในชองการประเมิน) 

รายการ 
การประเมิน 

หมายเหตุ 
ม ี ไมม ี

 o รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดกอนภาพรวมกระทรวง

(ติดตามรอบ ๖ เดือนแรก) 

๒.๑ รายงานไดระบุสถานะความกาวหนา หรือสรุปผลการประเมิน 

การดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในของงวดกอน 

   

๒.๒ รายงานความก าวหนา ในการดํ า เ นินงานมีความสอดคลอง กับ

วัตถุประสงค และจุดออนความเสี่ยงท่ีระบุไว 

   

๒.๓ ระบุสาระสําคัญของวิธีติดตาม การวิเคราะหปญหาอุปสรรค และการให

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมในรายงานผลการดําเนินงาน 

   

๒.๔ ระบุงวดเวลาการติดตามไดอยางถูกตอง และมีการระบุผูรับผิดชอบ 

ในการดําเนินงานของแตละกิจรรมในรายงาน 

   

๒.๕ หัวหนาสวนราชการลงนามในแบบรายงานหรือมีบันทึกหลักฐานท่ีแสดง

ใหเห็นวาหัวหนาสวนราชการรับทราบรายงานการติดตามฯ ดังกลาว 

   

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๓๘ 

รายการ 
การประเมิน 

หมายเหตุ 
ม ี ไมม ี

๒.๖ ในภาพรวมกระทรวงมีระบบการติดตามผลการควบคุมภายในตามแผน 

การปรับปรุงฯ อยางเพียงพอเหมาะสม 

   

สวนท่ี ๓  วิเคราะหความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 พิจารณารอยละความกาวหนาในการดําเนินงานที่แลวเสร็จในรอบ ๖ เดือน เปรียบเทียบกับ

จํานวนแผนการปรับปรุงที่มีกําหนดแลวเสร็จในรอบ ๖ เดือนแรกทั้งหมด โดยมีวิธีการคํานวณดังนี้ 

      จํานวนกิจกรรมการปรับปรุงฯ ท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จในรอบ ๖ เดือนของปงบประมาณ 

     จํานวนกิจกรรมการปรับปรุงฯ ท่ีมีกําหนดแลวเสรจ็ในรอบ ๖ เดอืนแรกของปงบประมาณ 

                            ในแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปอ.๓) งวดกอน 

 สรุปผลสวนที่ ๓   

รอยละความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดกอน  =               % 

สวนท่ี ๔ สรุประดับผลการดําเนินงานดานการควบคุมภายใน (จากรายงานภาพรวมกระทรวง) 

 สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสมของการดําเนินงานดานการควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยงของภาพรวมกระทรวง รอบ ๖ เดือน (ใสคะแนนการประเมินที่ไดในชองวาง) 

ระดับความเหมาะสม

ของการควบคุมภายใน 

ดีมาก 

( ๘๕ – ๑๐๐ ) 

ดี 

( ๗๕ - ๘๔ ) 

พอใช 

( ๖๕ - ๗๔ ) 

ควรปรับปรุง 

( ตํ่ากวา ๖๕ ) 

ผลการประเมินท่ีได     

หมายเหตุ : สรุปผลประเมินการดําเนินงานดานการควบคุมภายในภาพรวมกระทรวงรอบ ๖ เดือน โดยรวมคะแนน

จากสวนท่ี ๑     ถึง ๓ (คะแนนเต็ม = ๑๐๐) แลวนํามาสรุประดับผลการดําเนินงานตามเกณฑการสรุปผลการ

ประเมินกําหนด โดยดําเนินการดังน้ี 

• สรุปการประเมินผลคะแนนในสวนท่ี ๑ ในขอท่ีมีการปฏิบัติ =  ขอละ ๑๐ คะแนน ไมมีการปฏิบัติ = ไมมีผล

คะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๑ = ๒๐ คะแนน)   

• สรุปการประเมินผลคะแนนในสวนท่ี ๒ ในขอท่ีมีการปฏิบัติ = ขอละ ๑๐ คะแนน ไมมีการปฏิบัติ = ไมมีผล

คะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๒ = ๖๐ คะแนน)   

• สรุปการประเมินสวนท่ี ๓ เปนผลคะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๓   = ๒๐ คะแนน)  ดังน้ี 

 ผลการประเมินได รอยละ ๑๐๐ - ๗๕ =     ๒๐      คะแนน 

 ผลการประเมินได รอยละ ๗๔ – ๕๐ =     ๑๐      คะแนน 

 ผลการประเมินได รอยละ ๔๙ – ๒๕ =       ๕      คะแนน 

 ต่ํากวา รอยละ ๒๕ =       ๐      คะแนน 

 

X  ๑๐๐ 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  38



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๓๘ 

รายการ 
การประเมิน 

หมายเหตุ 
ม ี ไมม ี

๒.๖ ในภาพรวมกระทรวงมีระบบการติดตามผลการควบคุมภายในตามแผน 

การปรับปรุงฯ อยางเพียงพอเหมาะสม 

   

สวนท่ี ๓  วิเคราะหความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 พิจารณารอยละความกาวหนาในการดําเนินงานที่แลวเสร็จในรอบ ๖ เดือน เปรียบเทียบกับ

จํานวนแผนการปรับปรุงที่มีกําหนดแลวเสร็จในรอบ ๖ เดือนแรกทั้งหมด โดยมีวิธีการคํานวณดังนี้ 

      จํานวนกิจกรรมการปรับปรุงฯ ท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จในรอบ ๖ เดือนของปงบประมาณ 

     จํานวนกิจกรรมการปรับปรุงฯ ท่ีมีกําหนดแลวเสรจ็ในรอบ ๖ เดอืนแรกของปงบประมาณ 

                            ในแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปอ.๓) งวดกอน 

 สรุปผลสวนที่ ๓   

รอยละความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดกอน  =               % 

สวนท่ี ๔ สรุประดับผลการดําเนินงานดานการควบคุมภายใน (จากรายงานภาพรวมกระทรวง) 

 สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสมของการดําเนินงานดานการควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยงของภาพรวมกระทรวง รอบ ๖ เดือน (ใสคะแนนการประเมินที่ไดในชองวาง) 

ระดับความเหมาะสม

ของการควบคุมภายใน 

ดีมาก 

( ๘๕ – ๑๐๐ ) 

ดี 

( ๗๕ - ๘๔ ) 

พอใช 

( ๖๕ - ๗๔ ) 

ควรปรับปรุง 

( ตํ่ากวา ๖๕ ) 

ผลการประเมินท่ีได     

หมายเหตุ : สรุปผลประเมินการดําเนินงานดานการควบคุมภายในภาพรวมกระทรวงรอบ ๖ เดือน โดยรวมคะแนน

จากสวนท่ี ๑     ถึง ๓ (คะแนนเต็ม = ๑๐๐) แลวนํามาสรุประดับผลการดําเนินงานตามเกณฑการสรุปผลการ

ประเมินกําหนด โดยดําเนินการดังน้ี 

• สรุปการประเมินผลคะแนนในสวนท่ี ๑ ในขอท่ีมีการปฏิบัติ =  ขอละ ๑๐ คะแนน ไมมีการปฏิบัติ = ไมมีผล

คะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๑ = ๒๐ คะแนน)   

• สรุปการประเมินผลคะแนนในสวนท่ี ๒ ในขอท่ีมีการปฏิบัติ = ขอละ ๑๐ คะแนน ไมมีการปฏิบัติ = ไมมีผล

คะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๒ = ๖๐ คะแนน)   

• สรุปการประเมินสวนท่ี ๓ เปนผลคะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๓   = ๒๐ คะแนน)  ดังน้ี 

 ผลการประเมินได รอยละ ๑๐๐ - ๗๕ =     ๒๐      คะแนน 

 ผลการประเมินได รอยละ ๗๔ – ๕๐ =     ๑๐      คะแนน 

 ผลการประเมินได รอยละ ๔๙ – ๒๕ =       ๕      คะแนน 

 ต่ํากวา รอยละ ๒๕ =       ๐      คะแนน 

 

X  ๑๐๐ 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  39



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๓๙ 

• รวมผลคะแนนท่ีไดในสวนท่ี ๑ – ๓ แลวนํามาจัดสรุประดับการดําเนินงานตามเกณฑการแปลความหมายของ 

 ระดับคะแนนท่ีได ดังน้ี 

ระดับดีมาก = ๘๕ – ๑๐๐ คะแนน ระดับด ี = ๗๕ – ๘๔  คะแนน 

ระดับพอใช = ๖๕ – ๗๔ คะแนน ระดับควรปรับปรุง = ต่ํากวา ๖๕  คะแนน 

สวนท่ี ๕ สรุปขอคนพบ/ขอสังเกต และขอเสนอแนะจากผูสอบทาน 

 ๕.๑ ขอคนพบ/ขอสังเกต 

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

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

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

 ๕.๒ ขอเสนอแนะ 

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

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

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

 

วันท่ีสอบทานและประเมินผล ....../............/.........  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 

รูปแบบรายงาน 

ผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

รอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน) 

ของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  40



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๓๙ 

• รวมผลคะแนนท่ีไดในสวนท่ี ๑ – ๓ แลวนํามาจัดสรุประดับการดําเนินงานตามเกณฑการแปลความหมายของ 

 ระดับคะแนนท่ีได ดังน้ี 

ระดับดีมาก = ๘๕ – ๑๐๐ คะแนน ระดับด ี = ๗๕ – ๘๔  คะแนน 

ระดับพอใช = ๖๕ – ๗๔ คะแนน ระดับควรปรับปรุง = ต่ํากวา ๖๕  คะแนน 

สวนท่ี ๕ สรุปขอคนพบ/ขอสังเกต และขอเสนอแนะจากผูสอบทาน 

 ๕.๑ ขอคนพบ/ขอสังเกต 

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

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

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

 ๕.๒ ขอเสนอแนะ 

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

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

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

 

วันท่ีสอบทานและประเมินผล ....../............/.........  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 

รูปแบบรายงาน 

ผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

รอบประจําปงบประมาณ (๑๒ เดือน) 

ของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๔๒ 

แบบรายงาน  
(รอบประจําปงบประมาณ ๑๒ เดือน) 

รายงานผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

ของกระทรวง............................ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ............ (รอบ ๑๒ เดือน) 

โดย ค.ต.ป. ประจํากระทรวง............................ 
 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) 

ค.ต.ป. ประจํากระทรวง................... ไดสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน

การควบคุมภายในของ คตง. ของสวนราชการในสังกัดกระทรวง............. สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี

...................  ถึงวันท่ี............... รวมท้ังการปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาค

ราชการท่ี ค.ต.ป. กําหนด   ท้ังนี้ ในการสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม

ภายในของ คตง. นั้น ค.ต.ป. ประจํากระทรวง................. ไดพิจารณาจากรายงานเก่ียวกับระบบการ

ควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ 

เปนขอมูลหลัก สวนผูบริหารของสวนราชการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานดังกลาวขางตนของ

สวนราชการและรับผิดชอบความถูกตองและความครบถวนของขอมูลในรายงาน สวน ค.ต.ป. ประจํา

กระทรวง...................... เปนผูรับผิดชอบใหขอสรุปเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม

ภายในจากการสอบทานและประเมินผลดังกลาว 

ค.ต.ป. ประจํากระทรวง....................... ไดปฏิบัติงานสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการควบคุมภายใน ประกอบดวยการสอบทานรายงานผลการควบคุมภายใน การสอบถาม

และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยไดวางแผนและปฏิบัติงานสอบทานและ

ประเมินผลเพ่ือใหความเชื่อม่ันอยางพอประมาณวาสวนราชการในสังกัดกระทรวง.......................... มี

การปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ คตง. เพียงใด ท้ังนี้ รายงานการสอบทานและ

ประเมินผลนี้มีขอบเขตการปฏิบัติงานท่ีจํากัด จึงทําใหพบเรื่องท่ีมีนัยสําคัญจากการสอบทานและ

ประเมินผลไดพอประมาณ 

จากการสอบทานและประเมินผล ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ...................... พบวาสวนราชการ

ตาง ๆ ในความรับผิดชอบการสอบทานและประเมินผล มีภาพรวมผลการประเมินระดับความเหมาะสม

ของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอยูในระดับ ...................... โดยมีขอคนพบ/ขอสังเกต

และขอเสนอแนะจากการสอบทานและประเมินผล รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒ 

 

วันท่ีสอบทานและประเมินผล  ....../............/.........  
 

  



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๔๒ 

แบบรายงาน  
(รอบประจําปงบประมาณ ๑๒ เดือน) 

รายงานผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

ของกระทรวง............................ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ............ (รอบ ๑๒ เดือน) 

โดย ค.ต.ป. ประจํากระทรวง............................ 
 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) 

ค.ต.ป. ประจํากระทรวง................... ไดสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน

การควบคุมภายในของ คตง. ของสวนราชการในสังกัดกระทรวง............. สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี

...................  ถึงวันท่ี............... รวมท้ังการปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาค

ราชการท่ี ค.ต.ป. กําหนด   ท้ังนี้ ในการสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม

ภายในของ คตง. นั้น ค.ต.ป. ประจํากระทรวง................. ไดพิจารณาจากรายงานเก่ียวกับระบบการ

ควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ 

เปนขอมูลหลัก สวนผูบริหารของสวนราชการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานดังกลาวขางตนของ

สวนราชการและรับผิดชอบความถูกตองและความครบถวนของขอมูลในรายงาน สวน ค.ต.ป. ประจํา

กระทรวง...................... เปนผูรับผิดชอบใหขอสรุปเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม

ภายในจากการสอบทานและประเมินผลดังกลาว 

ค.ต.ป. ประจํากระทรวง....................... ไดปฏิบัติงานสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการควบคุมภายใน ประกอบดวยการสอบทานรายงานผลการควบคุมภายใน การสอบถาม

และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยไดวางแผนและปฏิบัติงานสอบทานและ

ประเมินผลเพ่ือใหความเชื่อม่ันอยางพอประมาณวาสวนราชการในสังกัดกระทรวง.......................... มี

การปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ คตง. เพียงใด ท้ังนี้ รายงานการสอบทานและ

ประเมินผลนี้มีขอบเขตการปฏิบัติงานท่ีจํากัด จึงทําใหพบเรื่องท่ีมีนัยสําคัญจากการสอบทานและ

ประเมินผลไดพอประมาณ 

จากการสอบทานและประเมินผล ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ...................... พบวาสวนราชการ

ตาง ๆ ในความรับผิดชอบการสอบทานและประเมินผล มีภาพรวมผลการประเมินระดับความเหมาะสม

ของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอยูในระดับ ...................... โดยมีขอคนพบ/ขอสังเกต

และขอเสนอแนะจากการสอบทานและประเมินผล รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒ 

 

วันท่ีสอบทานและประเมินผล  ....../............/.........  
 

  

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  43



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๔๓ 

เอกสารแนบ ๑ 
(รอบประจําปงบประมาณ ๑๒ เดือน) 

สรุปผลการสอบทานและประเมินผล 

เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงประจําปงบประมาณ พ.ศ...... (รอบ ๑๒ เดือน) 

ของกระทรวง .........................................  

โดย ค.ต.ป. ประจํากระทรวง.............................. 

สวนท่ี ๑ สรุปผลการสอบทานและประเมินผลภาคราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวง.............. 

ลําดับ ชื่อสวนราชการในสังกัด ระดับความเหมาะสม 

ของการควบคุมภายใน 

๑ กรม........  

๒ กรม........  

......   

  รายงานภาพรวมระดับกระทรวง  

สวนท่ี ๒ สรุปภาพรวมขอคนพบ/ขอสังเกต และขอเสนอแนะในภาพรวม 

 ๒.๑ ขอคนพบ/ขอสังเกต 

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

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

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

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

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

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

๒.๒ ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

 

วันท่ีสอบทานและประเมินผล ....../............/.........  

  

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๔๔ 

เอกสารแนบ ๒ (๑) 

(รอบประจําปงบประมาณ ๑๒ เดือน) 

ผลการสอบทานและประเมินผล 

เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงประจําปงบประมาณ พ.ศ. ..... (รอบ ๑๒ เดือน) 

ของสวนราชการ(ระดับกรม)........................  โดย ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ............................ 

สวนท่ี ๑ การจัดสงเอกสารหลักฐานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการท่ีกําหนด
 สวนราชการจัดสงเอกสารหลักฐานรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 ใหกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
 ท่ี ค.ต.ป. กําหนด ( กาเครื่องหมาย  ในชองการประเมิน ) 

รายการ 
การดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ม ี ไมม ี

 o สวนราชการจัดสงเอกสารหลักฐานรายงานภาพรวมการควบคุมภายใน 

ไดครบถวนและตรงตามกําหนดเวลา ดังน้ี 
  

 

๑.๑ ประเด็นความครบถวนของการจัดสงแบบรายงานการควบคุมภายใน ครบถวน

ทุกแบบรายงานตามแนวทางการตรวจสอบฯ ท่ีกําหนด 

   

๑.๒ 

 

ประเด็นการจัดสงเอกสารไดตามเวลาท่ีกําหนด สวนราชการไดจัดสงเอกสาร

หลักฐานรายงานการควบคุมภายในใหกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงไดตรงตาม

กําหนดเวลา 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ๒ การจัดทํารายงานภาพรวมเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสวนราชการ (กาเครื่องหมาย   
 ในชองการประเมิน) 

รายการ 
การดําเนินการ 

การดําเนินการ 
มี ไมม ี

 o การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑)    

๒.๑ มีการระบุขอบเขตการควบคุมภายใน และมีสรุปผลการประเมินระบบ 

การควบคุมภายในวาเปนไปตามท่ีกําหนด มีความเพียงพอ และบรรลุ

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในหรือยังมีจุดออนหรือไม อยางไร 

   

๒.๒ ความเห็นในแบบรายงาน ปอ.๑ มีความสอดคลองสมเหตุสมผล 

ไมขัดแยงกับรายงาน ปอ.๒ และ ปอ. ๓ 

   

๒.๓ มีการระบุงวดเวลาการประเมินการควบคุมภายใน พรอมท้ังหัวหนาสวน

ราชการเปนผูลงนามรายงานถูกตองสมบูรณตรงตามท่ีแบบ ปอ.๑ กําหนด 

   

 o การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒)    

๒.๔ มีสรุปการวิเคราะหองคประกอบของการควบคุมภายในพรอมมีผล 

การประเมินครบท้ัง ๕ องคประกอบของสวนราชการ (สภาพแวดลอม

การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศ

และการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล) 

   

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  44



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๔๓ 

เอกสารแนบ ๑ 
(รอบประจําปงบประมาณ ๑๒ เดือน) 

สรุปผลการสอบทานและประเมินผล 

เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงประจําปงบประมาณ พ.ศ...... (รอบ ๑๒ เดือน) 

ของกระทรวง .........................................  

โดย ค.ต.ป. ประจํากระทรวง.............................. 

สวนท่ี ๑ สรุปผลการสอบทานและประเมินผลภาคราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวง.............. 

ลําดับ ชื่อสวนราชการในสังกัด ระดับความเหมาะสม 

ของการควบคุมภายใน 

๑ กรม........  

๒ กรม........  

......   

  รายงานภาพรวมระดับกระทรวง  

สวนท่ี ๒ สรุปภาพรวมขอคนพบ/ขอสังเกต และขอเสนอแนะในภาพรวม 

 ๒.๑ ขอคนพบ/ขอสังเกต 

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

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

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

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

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

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

๒.๒ ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

 

วันท่ีสอบทานและประเมินผล ....../............/.........  

  

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๔๔ 

เอกสารแนบ ๒ (๑) 

(รอบประจําปงบประมาณ ๑๒ เดือน) 

ผลการสอบทานและประเมินผล 

เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงประจําปงบประมาณ พ.ศ. ..... (รอบ ๑๒ เดือน) 

ของสวนราชการ(ระดับกรม)........................  โดย ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ............................ 

สวนท่ี ๑ การจัดสงเอกสารหลักฐานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการท่ีกําหนด
 สวนราชการจัดสงเอกสารหลักฐานรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 ใหกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
 ท่ี ค.ต.ป. กําหนด ( กาเครื่องหมาย  ในชองการประเมิน ) 

รายการ 
การดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ม ี ไมม ี

 o สวนราชการจัดสงเอกสารหลักฐานรายงานภาพรวมการควบคุมภายใน 

ไดครบถวนและตรงตามกําหนดเวลา ดังน้ี 
  

 

๑.๑ ประเด็นความครบถวนของการจัดสงแบบรายงานการควบคุมภายใน ครบถวน

ทุกแบบรายงานตามแนวทางการตรวจสอบฯ ท่ีกําหนด 

   

๑.๒ 

 

ประเด็นการจัดสงเอกสารไดตามเวลาท่ีกําหนด สวนราชการไดจัดสงเอกสาร

หลักฐานรายงานการควบคุมภายในใหกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงไดตรงตาม

กําหนดเวลา 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ๒ การจัดทํารายงานภาพรวมเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสวนราชการ (กาเครื่องหมาย   
 ในชองการประเมิน) 

รายการ 
การดําเนินการ 

การดําเนินการ 
มี ไมม ี

 o การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑)    

๒.๑ มีการระบุขอบเขตการควบคุมภายใน และมีสรุปผลการประเมินระบบ 

การควบคุมภายในวาเปนไปตามท่ีกําหนด มีความเพียงพอ และบรรลุ

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในหรือยังมีจุดออนหรือไม อยางไร 

   

๒.๒ ความเห็นในแบบรายงาน ปอ.๑ มีความสอดคลองสมเหตุสมผล 

ไมขัดแยงกับรายงาน ปอ.๒ และ ปอ. ๓ 

   

๒.๓ มีการระบุงวดเวลาการประเมินการควบคุมภายใน พรอมท้ังหัวหนาสวน

ราชการเปนผูลงนามรายงานถูกตองสมบูรณตรงตามท่ีแบบ ปอ.๑ กําหนด 

   

 o การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒)    

๒.๔ มีสรุปการวิเคราะหองคประกอบของการควบคุมภายในพรอมมีผล 

การประเมินครบท้ัง ๕ องคประกอบของสวนราชการ (สภาพแวดลอม

การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศ

และการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล) 

   

การจัดส่งเอกสารหลักฐานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการท่ีกำาหนด

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  45



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๔๕ 

รายการ 
การดําเนินการ 

การดําเนินการ 
มี ไมม ี

๒.๕ มีสรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบการควบคุมภายใน    

 o แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓)    

๒.๖ ระบุกระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมโครงการท่ีพบความเสี่ยง ระบุ

วัตถุประสงคของการควบคุมไวในรายงานอยางเหมาะสมสอดคลอง

กับกิจกรรม 

   

๒.๗ มีการรายงานจุดออนความเสี่ยงท่ีพบในแตละกระบวนงาน/กิจกรรม/

โครงการ ระบุงวด/เวลาท่ีพบจุดออน ความเสี่ยงไวอยางถูกตอง

เหมาะสม 

   

๒.๘ มีการกําหนดการปรับปรุงการควบคุมท่ีชัดเจนสอดคลองกับจุดออน

และความเสี่ยง 

   

๒.๙ ระบุผูรับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในไวอยางชัดเจน    

๒.๑๐ ระบุกําหนดเวลาแลวเสร็จในการปรับปรุงการควบคุมไดอยางเหมาะสม    

 o ประสิทธิภาพการควบคุมภายในโดยภาพรวมของสวนราชการ    

๒.๑๑ โดยภาพรวมสวนราชการมีการสรุปวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการและ 

กําหนดแผนการปรับปรุงไดครอบคลุมภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรสําคัญ  

   

๒.๑๒ สวนราชการมีระบบการติดตามการควบคุมภายในตามแนวทาง 

การปรับปรุ งฯ และมีมาตรการการแก ไขปญหาความเสี่ ยง 

อยางสมเหตุสมผล  

   

๒.๑๓ โดยภาพรวมสวนราชการมีการวางระบบการควบคุมภายในไดอยาง

เพียงพอเหมาะสม  

   

๒.๑๔ ในภาพรวมการดําเนินงานควบคุมภายในของสวนราชการไดรับ 

ความรวมมือจากสวนงานยอย 

   

 o การประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) 

๒.๑๕ ผูตรวจสอบภายในเปนผูประเมินผลการควบคุมภายในพรอมท้ัง 

ลงนามรับรองตามแบบรายงานท่ีกําหนด 

   

๒.๑๖ มีสรุปผลการสอบทาน/การประเมินผลการควบคุมภายในของ 

สวนราชการ  

   

๒.๑๗ 

 

ผลการสอบทานของผูตรวจสอบภายในเห็นวาสวนราชการมีการวางระบบ 

การควบคุมภายในไดอยางเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคการควบคุม 

   

๒.๑๘ ความเห็นในรายงานของผูตรวจสอบภายในมีความนาเช่ือถือ 

สมเหตุสมผล กับรายงานตามแบบ ปอ.๑ ปอ.๒ และ ปอ.๓ 

   

 

 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๔๖ 

สวนท่ี ๓ สรุประดับผลการดําเนินงานดานการควบคุมภายในของสวนราชการ 

 สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสมของภาพรวมการดําเนินงานดานการควบคุมภายใน 

และการบริหารความเสี่ยงของสวนราชการ รอบ  ๑๒ เดือน (ใสคะแนนการประเมินที่ไดในชองวาง) 

ระดับความเหมาะสมของ

การควบคุมภายใน 

ดีมาก 

( ๘๕ – ๑๐๐ ) 

ดี 

( ๗๕ - ๘๔ ) 

พอใช 

( ๖๕ - ๗๔ ) 

ควรปรับปรุง 

( ตํ่ากวา ๖๕ ) 

ผลการประเมินท่ีได     

หมายเหตุ: สรุปผลประเมินการดําเนินงานดานการควบคุมภายในของสวนราชการรอบ ๑๒ เดือน โดยรวมคะแนน

จากสวนท่ี ๑ และ ๒ (คะแนนเต็ม = ๑๐๐) แลวนํามาสรุประดับผลการดําเนินงานตามเกณฑการสรุปผลการประเมิน

กําหนด โดยดําเนินการดังน้ี 

(๑) สรุปการประเมินผลคะแนนในสวนท่ี ๑ ในขอท่ีมีการปฏิบัติ = ขอละ ๕ คะแนน ไมมีการปฏิบัติ  

 = ไมมีผลคะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๑ = ๑๐ คะแนน) 

(๒) สรุปการประเมินผลคะแนนในสวนท่ี ๒ ในขอท่ีมีการปฏิบัติ = ขอละ ๕ คะแนน ไมมีการปฏิบัติ  

 = ไมมีผลคะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๒ = ๙๐ คะแนน) 

(๓) รวมผลคะแนนท่ีไดในสวนท่ี ๑ – ๒ แลวนํามาจัดสรุประดับการดําเนินงานตามเกณฑการแปล 

 ความหมายของระดับคะแนนท่ีได ดังน้ี 

ระดับดีมาก = ๘๕ – ๑๐๐ คะแนน ระดับด ี = ๗๕ – ๘๔  คะแนน 

ระดับพอใช = ๖๕ – ๗๔ คะแนน ระดับควรปรับปรุง = ต่ํากวา ๖๕  คะแนน 

สวนท่ี ๔ สรุปขอคนพบ/ขอสังเกต และขอเสนอแนะจากผูสอบทาน 

 ๔.๑ ขอคนพบ/ขอสังเกต 

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

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

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

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

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

๔.๒ ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

 

วันท่ีสอบทานและประเมินผล ....../............/.........  

  

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  46



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๔๕ 

รายการ 
การดําเนินการ 

การดําเนินการ 
มี ไมม ี

๒.๕ มีสรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบการควบคุมภายใน    

 o แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓)    

๒.๖ ระบุกระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมโครงการท่ีพบความเสี่ยง ระบุ

วัตถุประสงคของการควบคุมไวในรายงานอยางเหมาะสมสอดคลอง

กับกิจกรรม 

   

๒.๗ มีการรายงานจุดออนความเสี่ยงท่ีพบในแตละกระบวนงาน/กิจกรรม/

โครงการ ระบุงวด/เวลาท่ีพบจุดออน ความเสี่ยงไวอยางถูกตอง

เหมาะสม 

   

๒.๘ มีการกําหนดการปรับปรุงการควบคุมท่ีชัดเจนสอดคลองกับจุดออน

และความเสี่ยง 

   

๒.๙ ระบุผูรับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในไวอยางชัดเจน    

๒.๑๐ ระบุกําหนดเวลาแลวเสร็จในการปรับปรุงการควบคุมไดอยางเหมาะสม    

 o ประสิทธิภาพการควบคุมภายในโดยภาพรวมของสวนราชการ    

๒.๑๑ โดยภาพรวมสวนราชการมีการสรุปวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการและ 

กําหนดแผนการปรับปรุงไดครอบคลุมภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรสําคัญ  

   

๒.๑๒ สวนราชการมีระบบการติดตามการควบคุมภายในตามแนวทาง 

การปรับปรุ งฯ และมีมาตรการการแก ไขปญหาความเสี่ ยง 

อยางสมเหตุสมผล  

   

๒.๑๓ โดยภาพรวมสวนราชการมีการวางระบบการควบคุมภายในไดอยาง

เพียงพอเหมาะสม  

   

๒.๑๔ ในภาพรวมการดําเนินงานควบคุมภายในของสวนราชการไดรับ 

ความรวมมือจากสวนงานยอย 

   

 o การประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) 

๒.๑๕ ผูตรวจสอบภายในเปนผูประเมินผลการควบคุมภายในพรอมท้ัง 

ลงนามรับรองตามแบบรายงานท่ีกําหนด 

   

๒.๑๖ มีสรุปผลการสอบทาน/การประเมินผลการควบคุมภายในของ 

สวนราชการ  

   

๒.๑๗ 

 

ผลการสอบทานของผูตรวจสอบภายในเห็นวาสวนราชการมีการวางระบบ 

การควบคุมภายในไดอยางเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคการควบคุม 

   

๒.๑๘ ความเห็นในรายงานของผูตรวจสอบภายในมีความนาเช่ือถือ 

สมเหตุสมผล กับรายงานตามแบบ ปอ.๑ ปอ.๒ และ ปอ.๓ 

   

 

 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๔๖ 

สวนท่ี ๓ สรุประดับผลการดําเนินงานดานการควบคุมภายในของสวนราชการ 

 สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสมของภาพรวมการดําเนินงานดานการควบคุมภายใน 

และการบริหารความเสี่ยงของสวนราชการ รอบ  ๑๒ เดือน (ใสคะแนนการประเมินที่ไดในชองวาง) 

ระดับความเหมาะสมของ

การควบคุมภายใน 

ดีมาก 

( ๘๕ – ๑๐๐ ) 

ดี 

( ๗๕ - ๘๔ ) 

พอใช 

( ๖๕ - ๗๔ ) 

ควรปรับปรุง 

( ตํ่ากวา ๖๕ ) 

ผลการประเมินท่ีได     

หมายเหตุ: สรุปผลประเมินการดําเนินงานดานการควบคุมภายในของสวนราชการรอบ ๑๒ เดือน โดยรวมคะแนน

จากสวนท่ี ๑ และ ๒ (คะแนนเต็ม = ๑๐๐) แลวนํามาสรุประดับผลการดําเนินงานตามเกณฑการสรุปผลการประเมิน

กําหนด โดยดําเนินการดังน้ี 

(๑) สรุปการประเมินผลคะแนนในสวนท่ี ๑ ในขอท่ีมีการปฏิบัติ = ขอละ ๕ คะแนน ไมมีการปฏิบัติ  

 = ไมมีผลคะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๑ = ๑๐ คะแนน) 

(๒) สรุปการประเมินผลคะแนนในสวนท่ี ๒ ในขอท่ีมีการปฏิบัติ = ขอละ ๕ คะแนน ไมมีการปฏิบัติ  

 = ไมมีผลคะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๒ = ๙๐ คะแนน) 

(๓) รวมผลคะแนนท่ีไดในสวนท่ี ๑ – ๒ แลวนํามาจัดสรุประดับการดําเนินงานตามเกณฑการแปล 

 ความหมายของระดับคะแนนท่ีได ดังน้ี 

ระดับดีมาก = ๘๕ – ๑๐๐ คะแนน ระดับด ี = ๗๕ – ๘๔  คะแนน 

ระดับพอใช = ๖๕ – ๗๔ คะแนน ระดับควรปรับปรุง = ต่ํากวา ๖๕  คะแนน 

สวนท่ี ๔ สรุปขอคนพบ/ขอสังเกต และขอเสนอแนะจากผูสอบทาน 

 ๔.๑ ขอคนพบ/ขอสังเกต 

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

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

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

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

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

๔.๒ ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

 

วันท่ีสอบทานและประเมินผล ....../............/.........  

  

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  47



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๔๗ 

เอกสารแนบ ๒(๒) 

(รอบประจําปงบประมาณ ๑๒ เดือน) 

ผลการตรวจสอบและประเมินผล 
เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงประจําปงบประมาณ พ.ศ. ..... (รอบ ๑๒ เดือน) 

ของกระทรวง........................  โดย ค.ต.ป. ประจํากระทรวง............................ 

สวนท่ี ๑ การจัดสงเอกสารหลักฐานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ท่ีกําหนด   

 กระทรวงจัดสงเอกสารหลักฐานภาพรวมรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 ใหกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
 ท่ี ค.ต.ป. กําหนด (กาเครื่องหมาย  ในชองการประเมิน) 

รายการ 
การดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ม ี ไมม ี

 o กระทรวงจัดสงเอกสารหลักฐานรายงานภาพรวมการควบคุมภายใน 

ไดครบถวนและตรงตามกําหนดเวลา ดังน้ี 
  

 

๑.๑ ประเด็นความครบถวนของการจัดสงแบบรายงานการควบคุมภายใน 

ครบถวนทุกแบบรายงานตามแนวทางการตรวจสอบฯ ท่ีกําหนด 

   

๑.๒ 

 

ประเด็นการจัดสงเอกสารไดตามเวลาท่ีกําหนด ในภาพรวมกระทรวง 

ไดจัดสงเอกสารหลักฐานรายงานการควบคุมภายในใหกับ ค.ต.ป. ประจํา

กระทรวงไดตรงตามกําหนดเวลา 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ๒ การจัดทํารายงานภาพรวมเกี่ยวกับการควบคุมภายในระดับกระทรวง (กาเครื่องหมาย  
 ในชองการประเมิน) 

รายการ 
การดําเนินการ 

การดําเนินการ 
ม ี ไมม ี

 o การประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมกระทรวง  

(แบบ ปอ.๑) 

   

๒.๑ มีการระบุขอบเขตการควบคุมภายใน และมีสรุปผลการประเมินระบบ 

การควบคุมภายในวาเปนไปตามท่ีกําหนด มีความเพียงพอ และบรรลุ

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในหรือยังมีจุดออนหรือไม อยางไร) 

   

๒.๒ ความเห็นในแบบรายงานภาพรวม ปอ.๑ ของกระทรวง มีความสอดคลอง 

สมเหตุสมผลไมขัดแยงกับรายงานภาพรวม ปอ.๒ และภาพรวม ปอ. ๓ 

   

๒.๓ มีการระบุงวดเวลาการประเมินการควบคุมภายใน พรอมท้ังหัวหนาสวน

ราชการเปนผูลงนามรายงานถูกตองสมบูรณตรงตามท่ีแบบ ปอ.๑ กําหนด 

   

 o การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในภาพรวมกระทรวง (แบบ ปอ.๒) 

๒.๔ มีสรุปการวิเคราะหองคประกอบของการควบคุมภายใน พรอมมีผล 

การประเมินครบท้ัง ๕ องคประกอบของภาพรวมกระทรวง  

(สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม  

สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล) 

   

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๔๘ 

รายการ 
การดําเนินการ 

การดําเนินการ 
ม ี ไมม ี

๒.๕ มีสรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบการควบคุมภายใน    

 o แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในภาพรวมกระทรวง (แบบ ปอ.๓) 

๒.๖ ระบุกระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมโครงการท่ีพบความเสี่ยง 

ภาพรวมของกระทรวง ระบุวัตถุประสงคของการควบคุมไวในรายงาน 

อยางเหมาะสมสอดคลองกับกิจกรรม 

   

๒.๗ มีการรายงานจุดออนความเสี่ยงท่ีพบในแตละกระบวนงาน/กิจกรรม/

โครงการ ระบุงวด/เวลาท่ีพบจุดออน ความเสี่ยงไวอยางถูกตองเหมาะสม 

   

๒.๘ มีการกําหนดการปรับปรุงการควบคุมท่ีชัดเจนสอดคลองกับจุดออน

และความเสี่ยง 

   

๒.๙ ระบุผูรับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในไวอยางชัดเจน    

๒.๑๐ ระบุกําหนดเวลาแลวเสร็จในการปรับปรุงการควบคุมไดอยางเหมาะสม    

 o ประสิทธิภาพการควบคุมภายในภาพรวมกระทรวง    

๒.๑๑ รายงานภาพรวมกระทรวงมีการสรุปวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ

และกําหนดแนวทางการปรับปรุงไดครอบคลุมภารกิจหลักหรือ

ยุทธศาสตรสําคัญ 

   

๒.๑๒ กระทรวงมีระบบการติดตามการควบคุมภายในตามแนวทาง 

การปรับปรุงฯ และมีมาตรการการแก ไขปญหาความเสี่ ยง 

อยางสมเหตุสมผล  

   

๒.๑๓ โดยภาพรวมกระทรวงมีการวางระบบการควบคุมภายในไดอยางเพียงพอ

เหมาะสมและมีความสําเร็จในการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงได 

เปนอยางด ี 

   

๒.๑๔ ในภาพรวมการดําเนินงานควบคุมภายในของภาพรวมกระทรวงไดรับ

ความรวมมือจากสวนราชการในสังกัด 

   

 o การประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายในภาพรวมกระทรวง (แบบ ปส.) 

๒.๑๕ ผูตรวจสอบภายในเปนผูประเมินผลการควบคุมภายในพรอมท้ัง 

ลงนามรับรองตามแบบรายงานท่ีกําหนด 

   

๒.๑๖ มีสรุปผลการสอบทาน/การประเมินผลการควบคุมภายในระดับ

กระทรวง 

   

๒.๑๗ 

 

ผลการสอบทานของผูตรวจสอบภายในเห็นวากระทรวงมีการวางระบบ 

การควบคุมภายในไดอยางเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคการควบคุม 

   

๒.๑๘ ความเห็นในรายงานของผูตรวจสอบภายในมีความนาเ ช่ือถือ 

สมเหตุสมผล กับรายงานภาพรวมกระทรวงตามแบบ ปอ.๑ ปอ.๒ 

และ ปอ.๓ 

   

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  48



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๔๗ 

เอกสารแนบ ๒(๒) 

(รอบประจําปงบประมาณ ๑๒ เดือน) 

ผลการตรวจสอบและประเมินผล 
เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงประจําปงบประมาณ พ.ศ. ..... (รอบ ๑๒ เดือน) 

ของกระทรวง........................  โดย ค.ต.ป. ประจํากระทรวง............................ 

สวนท่ี ๑ การจัดสงเอกสารหลักฐานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ท่ีกําหนด   

 กระทรวงจัดสงเอกสารหลักฐานภาพรวมรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 ใหกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
 ท่ี ค.ต.ป. กําหนด (กาเครื่องหมาย  ในชองการประเมิน) 

รายการ 
การดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ม ี ไมม ี

 o กระทรวงจัดสงเอกสารหลักฐานรายงานภาพรวมการควบคุมภายใน 

ไดครบถวนและตรงตามกําหนดเวลา ดังน้ี 
  

 

๑.๑ ประเด็นความครบถวนของการจัดสงแบบรายงานการควบคุมภายใน 

ครบถวนทุกแบบรายงานตามแนวทางการตรวจสอบฯ ท่ีกําหนด 

   

๑.๒ 

 

ประเด็นการจัดสงเอกสารไดตามเวลาท่ีกําหนด ในภาพรวมกระทรวง 

ไดจัดสงเอกสารหลักฐานรายงานการควบคุมภายในใหกับ ค.ต.ป. ประจํา

กระทรวงไดตรงตามกําหนดเวลา 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ๒ การจัดทํารายงานภาพรวมเกี่ยวกับการควบคุมภายในระดับกระทรวง (กาเครื่องหมาย  
 ในชองการประเมิน) 

รายการ 
การดําเนินการ 

การดําเนินการ 
ม ี ไมม ี

 o การประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมกระทรวง  

(แบบ ปอ.๑) 

   

๒.๑ มีการระบุขอบเขตการควบคุมภายใน และมีสรุปผลการประเมินระบบ 

การควบคุมภายในวาเปนไปตามท่ีกําหนด มีความเพียงพอ และบรรลุ

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในหรือยังมีจุดออนหรือไม อยางไร) 

   

๒.๒ ความเห็นในแบบรายงานภาพรวม ปอ.๑ ของกระทรวง มีความสอดคลอง 

สมเหตุสมผลไมขัดแยงกับรายงานภาพรวม ปอ.๒ และภาพรวม ปอ. ๓ 

   

๒.๓ มีการระบุงวดเวลาการประเมินการควบคุมภายใน พรอมท้ังหัวหนาสวน

ราชการเปนผูลงนามรายงานถูกตองสมบูรณตรงตามท่ีแบบ ปอ.๑ กําหนด 

   

 o การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในภาพรวมกระทรวง (แบบ ปอ.๒) 

๒.๔ มีสรุปการวิเคราะหองคประกอบของการควบคุมภายใน พรอมมีผล 

การประเมินครบท้ัง ๕ องคประกอบของภาพรวมกระทรวง  

(สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม  

สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล) 

   

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๔๘ 

รายการ 
การดําเนินการ 

การดําเนินการ 
ม ี ไมม ี

๒.๕ มีสรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบการควบคุมภายใน    

 o แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในภาพรวมกระทรวง (แบบ ปอ.๓) 

๒.๖ ระบุกระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมโครงการท่ีพบความเสี่ยง 

ภาพรวมของกระทรวง ระบุวัตถุประสงคของการควบคุมไวในรายงาน 

อยางเหมาะสมสอดคลองกับกิจกรรม 

   

๒.๗ มีการรายงานจุดออนความเสี่ยงท่ีพบในแตละกระบวนงาน/กิจกรรม/

โครงการ ระบุงวด/เวลาท่ีพบจุดออน ความเสี่ยงไวอยางถูกตองเหมาะสม 

   

๒.๘ มีการกําหนดการปรับปรุงการควบคุมท่ีชัดเจนสอดคลองกับจุดออน

และความเสี่ยง 

   

๒.๙ ระบุผูรับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในไวอยางชัดเจน    

๒.๑๐ ระบุกําหนดเวลาแลวเสร็จในการปรับปรุงการควบคุมไดอยางเหมาะสม    

 o ประสิทธิภาพการควบคุมภายในภาพรวมกระทรวง    

๒.๑๑ รายงานภาพรวมกระทรวงมีการสรุปวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ

และกําหนดแนวทางการปรับปรุงไดครอบคลุมภารกิจหลักหรือ

ยุทธศาสตรสําคัญ 

   

๒.๑๒ กระทรวงมีระบบการติดตามการควบคุมภายในตามแนวทาง 

การปรับปรุงฯ และมีมาตรการการแก ไขปญหาความเสี่ ยง 

อยางสมเหตุสมผล  

   

๒.๑๓ โดยภาพรวมกระทรวงมีการวางระบบการควบคุมภายในไดอยางเพียงพอ

เหมาะสมและมีความสําเร็จในการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงได 

เปนอยางด ี 

   

๒.๑๔ ในภาพรวมการดําเนินงานควบคุมภายในของภาพรวมกระทรวงไดรับ

ความรวมมือจากสวนราชการในสังกัด 

   

 o การประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายในภาพรวมกระทรวง (แบบ ปส.) 

๒.๑๕ ผูตรวจสอบภายในเปนผูประเมินผลการควบคุมภายในพรอมท้ัง 

ลงนามรับรองตามแบบรายงานท่ีกําหนด 

   

๒.๑๖ มีสรุปผลการสอบทาน/การประเมินผลการควบคุมภายในระดับ

กระทรวง 

   

๒.๑๗ 

 

ผลการสอบทานของผูตรวจสอบภายในเห็นวากระทรวงมีการวางระบบ 

การควบคุมภายในไดอยางเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคการควบคุม 

   

๒.๑๘ ความเห็นในรายงานของผูตรวจสอบภายในมีความนาเ ช่ือถือ 

สมเหตุสมผล กับรายงานภาพรวมกระทรวงตามแบบ ปอ.๑ ปอ.๒ 

และ ปอ.๓ 

   

และมีแผนการปรับปรุงที่มีความเหมาะสม

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  49



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๓ 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๔๙ 

 

สวนท่ี ๓ ส รุ ป ร ะ ดั บ ผลก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ด า น ก า ร ค วบ คุ มภ า ย ใ น ร ะดั บ ก ร ะท ร ว ง 

 สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสมของภาพรวมการดําเนินงานดานการควบคุมภายใน 

และการบริหารความเสี่ยงของกระทรวง รอบ  ๑๒ เดือน (ใสคะแนนการประเมินที่ไดในชองวาง) 

ระดับความเหมาะสม

ของการควบคุมภายใน 

ดีมาก 

( ๘๕ – ๑๐๐ ) 

ดี 

( ๗๕ - ๘๔ ) 

พอใช 

( ๖๕ - ๗๔ ) 

ควรปรับปรุง 

( ตํ่ากวา ๖๕ ) 

ผลการประเมินท่ีได     

หมายเหตุ : สรุปผลประเมินการดําเนินงานดานการควบคุมภายในของภาพรวมกระทรวงรอบ ๑๒ เดือน โดยรวมคะแนน 

 จากสวนท่ี ๑ และ ๒ (คะแนนเต็ม = ๑๐๐) แลวนํามาสรุประดับผลการดําเนินงานตามเกณฑการสรุป 

 ผลการประเมินกําหนด โดยดําเนินการดังน้ี 

(๑) สรุปการประเมินผลคะแนนในสวนท่ี ๑ ในขอท่ีมีการปฏิบัติ = ขอละ ๕ คะแนน ไมมีการปฏิบัติ  

 = ไมมีผลคะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๑ = ๑๐ คะแนน) 

(๒) สรุปการประเมินผลคะแนนในสวนท่ี ๒ ในขอท่ีมีการปฏิบัติ = ขอละ ๕ คะแนน ไมมีการปฏิบัติ  

 = ไมมีผลคะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๒ = ๙๐ คะแนน)   

(๓) รวมผลคะแนนท่ีไดในสวนท่ี ๑ – ๒ แลวนํามาจัดสรุประดับการดําเนินงานตามเกณฑการแปล 

 ความหมายของระดับคะแนนท่ีได ดังน้ี 

ระดับดีมาก = ๘๕ – ๑๐๐ คะแนน ระดับด ี = ๗๕ – ๘๔  คะแนน 

ระดับพอใช = ๖๕ – ๗๔ คะแนน ระดับควรปรับปรุง = ต่ํากวา ๖๕  คะแนน 

สวนท่ี ๔ สรุปขอคนพบ/ขอสังเกต และขอเสนอแนะจากผูสอบทาน 

 ๔.๑ ขอคนพบ/ขอสังเกต 

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

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

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

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

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

 ๔.๒ ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

 

วันท่ีสอบทานและประเมินผล ....../............/......... 

สรุประดับผลการดำาเนินงานด้านการควบคุมภายในระดับกระทรวง

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  50



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๓ 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๔๙ 

 

สวนท่ี ๓ ส รุ ป ร ะ ดั บ ผลก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ด า น ก า ร ค วบ คุ มภ า ย ใ น ร ะดั บ ก ร ะท ร ว ง 

 สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสมของภาพรวมการดําเนินงานดานการควบคุมภายใน 

และการบริหารความเสี่ยงของกระทรวง รอบ  ๑๒ เดือน (ใสคะแนนการประเมินที่ไดในชองวาง) 

ระดับความเหมาะสม

ของการควบคุมภายใน 

ดีมาก 

( ๘๕ – ๑๐๐ ) 

ดี 

( ๗๕ - ๘๔ ) 

พอใช 

( ๖๕ - ๗๔ ) 

ควรปรับปรุง 

( ตํ่ากวา ๖๕ ) 

ผลการประเมินท่ีได     

หมายเหตุ : สรุปผลประเมินการดําเนินงานดานการควบคุมภายในของภาพรวมกระทรวงรอบ ๑๒ เดือน โดยรวมคะแนน 

 จากสวนท่ี ๑ และ ๒ (คะแนนเต็ม = ๑๐๐) แลวนํามาสรุประดับผลการดําเนินงานตามเกณฑการสรุป 

 ผลการประเมินกําหนด โดยดําเนินการดังน้ี 

(๑) สรุปการประเมินผลคะแนนในสวนท่ี ๑ ในขอท่ีมีการปฏิบัติ = ขอละ ๕ คะแนน ไมมีการปฏิบัติ  

 = ไมมีผลคะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๑ = ๑๐ คะแนน) 

(๒) สรุปการประเมินผลคะแนนในสวนท่ี ๒ ในขอท่ีมีการปฏิบัติ = ขอละ ๕ คะแนน ไมมีการปฏิบัติ  

 = ไมมีผลคะแนน (คะแนนรวมสวนท่ี ๒ = ๙๐ คะแนน)   

(๓) รวมผลคะแนนท่ีไดในสวนท่ี ๑ – ๒ แลวนํามาจัดสรุประดับการดําเนินงานตามเกณฑการแปล 

 ความหมายของระดับคะแนนท่ีได ดังน้ี 

ระดับดีมาก = ๘๕ – ๑๐๐ คะแนน ระดับด ี = ๗๕ – ๘๔  คะแนน 

ระดับพอใช = ๖๕ – ๗๔ คะแนน ระดับควรปรับปรุง = ต่ํากวา ๖๕  คะแนน 

สวนท่ี ๔ สรุปขอคนพบ/ขอสังเกต และขอเสนอแนะจากผูสอบทาน 

 ๔.๑ ขอคนพบ/ขอสังเกต 

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

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

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

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

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

 ๔.๒ ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

 

วันท่ีสอบทานและประเมินผล ....../............/......... 



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๕๑ 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

____________________ 

โดยที่สมควรกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อใหหนวยรับตรวจมีแนวทางในการ

จัดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะสงผลใหเกิด

ประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานและแกการใชจายเงินและทรัพยสินของประเทศชาติโดยรวม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) (ก) (ค) แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจึง

ออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔” 

ขอ ๒   ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓  ในระเบียบนี ้

“หนวยรับตรวจ”  หมายความวา 

(๑ ) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือกรม 

(๒) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค 

(๓) หนวยงานของราชการสวนทองถ่ิน 

(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน 



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๕๑ 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

____________________ 

โดยที่สมควรกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อใหหนวยรับตรวจมีแนวทางในการ

จัดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะสงผลใหเกิด

ประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานและแกการใชจายเงินและทรัพยสินของประเทศชาติโดยรวม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) (ก) (ค) แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจึง

ออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔” 

ขอ ๒   ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓  ในระเบียบนี ้

“หนวยรับตรวจ”  หมายความวา 

(๑ ) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือกรม 

(๒) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค 

(๓) หนวยงานของราชการสวนทองถ่ิน 

(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  53



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๕๒ 

(๕) หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

(๖) หนวยงานท่ีไดรับเงินอุดหนุน หรือกิจการท่ีไดรับเงิน หรือทรัพยสินลงทุนจากหนวย

รับตรวจตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔) หรือ (๕) 

(๗) หนวยงานอ่ืนใดหรือกิจการท่ีไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐท่ีมีกฎหมายกําหนดใหสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ 

“หนวยงานของราชการสวนทองถ่ิน ” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 

องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมี

กฎหมายจัดตั้งข้ึน 

“ผูกํากับดูแล”หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแล

หรือบังคับบัญชาผูรับตรวจหรือหนวยรับตรวจ 

“ผูรับตรวจ” หมายความวา หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงาน หรือผูบริหารระดับสูง   

ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 

“ฝายบริหาร” หมายความวา   ผูรับตรวจ หรือผูบริหารทุกระดับของหนวยรับตรวจ 

“ผูตรวจสอบภายใน” หมายความวา  ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวยรับตรวจ 

หรือ ดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีทําหนาท่ีเชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน   

“การควบคุมภายใน” หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผูกํากับดูแล ฝายบริหารและ

บุคลากรของหนวยรับตรวจจัดใหมีข้ึน เพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานของ

หนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ   

ดําเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย         

การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน  

และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  

ขอ ๔  ใหผูกํากับดูแล และหรือฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบในการนํามาตรฐานการควบคุม

ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินทายระเบียบนี้ไปใชเปนแนวทางสําหรับการจัดวางระบบ

การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคของ

การควบคุมภายใน 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๕๓ 

ขอ  ๕  ใหหนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในทาย

ระเบียบนี้เปนแนวทางใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ โดยอยางนอยตอง

แสดงขอมูล ดังนี้ 

(๑) สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินงานท่ีสําคัญในระดับหนวยรับตรวจ และระดับ

กิจกรรม 

(๒)  ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมการควบคุม  โดยเฉพาะเก่ียวกับความซ่ือสัตย และ

จริยธรรมของผูบริหารระดับสูงและบุคลากรในหนวยรับตรวจ 

(๓)  ความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

(๔) ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงท่ีสําคัญตาม  (๓) 

(๕)  ผูรับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน  และวิธีการติดตามประเมินผล 

ใหหนวยรับตรวจรายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแล 

และคณะกรรมการตรวจสอบของหนวยรับตรวจ (ถามี) ทุกหกสิบวัน พรอมท้ังสงสําเนาใหสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดินดวย เวนแตสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะขอใหดําเนินการเปนอยางอ่ืน  

ขอ ๖  ใหผู รับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผู กํากับดูแล และ

คณะกรรมการ ตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจาก

วันสิ้นปงบประมาณ หรือ ปปฏิทิน แลวแตกรณี เวนแตการรายงานครั้งแรกใหกระทําภายในสองรอย

สี่สิบวันนับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

(๑) ทําความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจท่ีใชอยูมีมาตรฐานตาม

ระเบียบนี้หรือไม 

(๒) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน      

ในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด รวมท้ังขอมูลสรุปผลการประเมินแตละองคประกอบ

ของการควบคุมภายใน ประกอบดวย 

(ก) สภาพแวดลอมของการควบคุม 

(ข) การประเมินความเสี่ยง 

(ค) กิจกรรมการควบคุม 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  54



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๕๒ 

(๕) หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

(๖) หนวยงานท่ีไดรับเงินอุดหนุน หรือกิจการท่ีไดรับเงิน หรือทรัพยสินลงทุนจากหนวย

รับตรวจตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔) หรือ (๕) 

(๗) หนวยงานอ่ืนใดหรือกิจการท่ีไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐท่ีมีกฎหมายกําหนดใหสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ 

“หนวยงานของราชการสวนทองถ่ิน ” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 

องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมี

กฎหมายจัดตั้งข้ึน 

“ผูกํากับดูแล”หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแล

หรือบังคับบัญชาผูรับตรวจหรือหนวยรับตรวจ 

“ผูรับตรวจ” หมายความวา หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงาน หรือผูบริหารระดับสูง   

ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 

“ฝายบริหาร” หมายความวา   ผูรับตรวจ หรือผูบริหารทุกระดับของหนวยรับตรวจ 

“ผูตรวจสอบภายใน” หมายความวา  ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวยรับตรวจ 

หรือ ดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีทําหนาท่ีเชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน   

“การควบคุมภายใน” หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผูกํากับดูแล ฝายบริหารและ

บุคลากรของหนวยรับตรวจจัดใหมีข้ึน เพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานของ

หนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ   

ดําเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย         

การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน  

และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  

ขอ ๔  ใหผูกํากับดูแล และหรือฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบในการนํามาตรฐานการควบคุม

ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินทายระเบียบนี้ไปใชเปนแนวทางสําหรับการจัดวางระบบ

การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคของ

การควบคุมภายใน 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๕๓ 

ขอ  ๕  ใหหนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในทาย

ระเบียบนี้เปนแนวทางใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ โดยอยางนอยตอง

แสดงขอมูล ดังนี้ 

(๑) สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินงานท่ีสําคัญในระดับหนวยรับตรวจ และระดับ

กิจกรรม 

(๒)  ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมการควบคุม  โดยเฉพาะเก่ียวกับความซ่ือสัตย และ

จริยธรรมของผูบริหารระดับสูงและบุคลากรในหนวยรับตรวจ 

(๓)  ความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

(๔) ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงท่ีสําคัญตาม  (๓) 

(๕)  ผูรับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน  และวิธีการติดตามประเมินผล 

ใหหนวยรับตรวจรายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแล 

และคณะกรรมการตรวจสอบของหนวยรับตรวจ (ถามี) ทุกหกสิบวัน พรอมท้ังสงสําเนาใหสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดินดวย เวนแตสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะขอใหดําเนินการเปนอยางอ่ืน  

ขอ ๖  ใหผู รับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผู กํากับดูแล และ

คณะกรรมการ ตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจาก

วันสิ้นปงบประมาณ หรือ ปปฏิทิน แลวแตกรณี เวนแตการรายงานครั้งแรกใหกระทําภายในสองรอย

สี่สิบวันนับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

(๑) ทําความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจท่ีใชอยูมีมาตรฐานตาม

ระเบียบนี้หรือไม 

(๒) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน      

ในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด รวมท้ังขอมูลสรุปผลการประเมินแตละองคประกอบ

ของการควบคุมภายใน ประกอบดวย 

(ก) สภาพแวดลอมของการควบคุม 

(ข) การประเมินความเสี่ยง 

(ค) กิจกรรมการควบคุม 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  55



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๕๔ 

(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร 

(จ) การติดตามประเมินผล 

(๓) จุดออนของระบบการควบคุมภายในพรอมขอเสนอแนะและแผนการปรับปรุง

ระบบการควบคุมภายใน 

ขอ ๗  ในกรณีหนวยรับตรวจไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหขอทําความตกลงกับ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

ขอ ๘  ในกรณีหนวยรับตรวจมีเจตนาหรือปลอยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หรือตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินโดยไม

มีเหตุอันควร คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินสามารถเสนอขอสังเกตและความเห็นพรอมท้ัง

พฤติการณของหนวยรับตรวจนั้น ใหกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบังคับบัญชาหรือผูควบคุมกํากับ หรือ

รับผิดชอบของหนวยรับตรวจ แลวแตกรณี เพ่ือกําหนดมาตรการท่ีจําเปนเพ่ือใหหนวยรับตรวจไปปฏิบัติ 

ในกรณีกระทรวงเจาสังกัดหรือผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวย

รับตรวจไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

สามารถรายงานตอประธานรัฐสภา เพ่ือแจงไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณา

ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี และแจงไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป

ของรัฐสภา เพ่ือประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  

ขอ ๙   ใหประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินรักษาการตามระเบียบนี้ และใหคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบังคับใชระเบียบนี้ 

ในกรณีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติ

ตามความในระเบียบนี้ได  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๒๘    กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔ 

 
                                              (นายปญญา   ตันติยวรงค) 

                                        ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๘ ตอนท่ี ๙๙ ก  วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๕๕ 

 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

มาตรฐานการควบคุมภายใน 

 

บทนํา 

๑.  การควบคุมภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ  

ประหยัด และมีประสิทธิผล และชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย 

ไมวาจะในรูปของความสิ้นเปลือง ความสูญเปลาของการใชทรัพยสิน หรือการกระทําอันเปน   

การทุจริต  

๒. มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินนี้ไดจัดทําจากผลการ

ตรวจสอบและประสบการณการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน รวมท้ังไดอนุวัติ

ตามมาตรฐานสากล คือ รายงานของคณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชีพ ๕ แหง และแนวทาง

ปฏิบัติเก่ียวกับมาตรฐานการควบคุมภายในของสถาบันการตรวจเงินแผนดินระหวางประเทศ  

(International Organization of Supreme Audit Institutions-INTOSAI) มาปรับใชตามความ

เหมาะสมกับสภาพแวดลอม ของไทย 

แนวคิด 

๓.   แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมภายใน  มีดังนี้ 

(๑) การควบคุมภายในเปนสวนประกอบท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ การควบคุม

ภายในเปนสิ่งท่ีตองกระทําอยางเปนข้ันตอน มิใชเปนผลสุดทายของการกระทํา แตเปน

กระบวนการท่ีตอเนื่อง และแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติของหนวยรับตรวจ ฝายบริหารจึง

ควรนําการควบคุมภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซ่ึงไดแก      

การวางแผน  การดําเนินการ  และการติดตามผล 

 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  56



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๕๔ 

(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร 

(จ) การติดตามประเมินผล 

(๓) จุดออนของระบบการควบคุมภายในพรอมขอเสนอแนะและแผนการปรับปรุง

ระบบการควบคุมภายใน 

ขอ ๗  ในกรณีหนวยรับตรวจไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหขอทําความตกลงกับ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

ขอ ๘  ในกรณีหนวยรับตรวจมีเจตนาหรือปลอยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หรือตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินโดยไม

มีเหตุอันควร คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินสามารถเสนอขอสังเกตและความเห็นพรอมท้ัง

พฤติการณของหนวยรับตรวจนั้น ใหกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบังคับบัญชาหรือผูควบคุมกํากับ หรือ

รับผิดชอบของหนวยรับตรวจ แลวแตกรณี เพ่ือกําหนดมาตรการท่ีจําเปนเพ่ือใหหนวยรับตรวจไปปฏิบัติ 

ในกรณีกระทรวงเจาสังกัดหรือผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวย

รับตรวจไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

สามารถรายงานตอประธานรัฐสภา เพ่ือแจงไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณา

ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี และแจงไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป

ของรัฐสภา เพ่ือประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  

ขอ ๙   ใหประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินรักษาการตามระเบียบนี้ และใหคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบังคับใชระเบียบนี้ 

ในกรณีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติ

ตามความในระเบียบนี้ได  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๒๘    กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔ 

 
                                              (นายปญญา   ตันติยวรงค) 

                                        ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๘ ตอนท่ี ๙๙ ก  วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๕๕ 

 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

มาตรฐานการควบคุมภายใน 

 

บทนํา 

๑.  การควบคุมภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ  

ประหยัด และมีประสิทธิผล และชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย 

ไมวาจะในรูปของความสิ้นเปลือง ความสูญเปลาของการใชทรัพยสิน หรือการกระทําอันเปน   

การทุจริต  

๒. มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินนี้ไดจัดทําจากผลการ

ตรวจสอบและประสบการณการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน รวมท้ังไดอนุวัติ

ตามมาตรฐานสากล คือ รายงานของคณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชีพ ๕ แหง และแนวทาง

ปฏิบัติเก่ียวกับมาตรฐานการควบคุมภายในของสถาบันการตรวจเงินแผนดินระหวางประเทศ  

(International Organization of Supreme Audit Institutions-INTOSAI) มาปรับใชตามความ

เหมาะสมกับสภาพแวดลอม ของไทย 

แนวคิด 

๓.   แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมภายใน  มีดังนี้ 

(๑) การควบคุมภายในเปนสวนประกอบท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ การควบคุม

ภายในเปนสิ่งท่ีตองกระทําอยางเปนข้ันตอน มิใชเปนผลสุดทายของการกระทํา แตเปน

กระบวนการท่ีตอเนื่อง และแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติของหนวยรับตรวจ ฝายบริหารจึง

ควรนําการควบคุมภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซ่ึงไดแก      

การวางแผน  การดําเนินการ  และการติดตามผล 

 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  57



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๕๖ 

(๒) การควบคุมภายในเกิดข้ึนไดโดยบุคลากรของหนวยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับของหนวย

รับตรวจเปนผูมีบทบาทสําคัญในการทําใหมีการควบคุมภายในเกิดข้ึนในหนวยรับตรวจ ฝาย

บริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  โดยการกําหนดวัตถุประสงค 

การวางกลไกการควบคุม และการกําหนดกิจกรรมตาง ๆ รวมท้ังการติดตามผลการควบคุม

ภายใน สวนบุคลากรอ่ืนของหนวยรับตรวจรับผิดชอบตอการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน

ท่ีกําหนดข้ึน 

(๓) การควบคุมภายในใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาจะบรรลุตามวัตถุประสงคท่ี

กําหนด  แมวาการควบคุมภายในจะออกแบบไวดีเพียงใดก็ตามก็ไมสามารถใหความม่ันใจวาจะ

ทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคอยางสมบูรณ เพราะการควบคุมภายในยังมีขอจํากัด

จากปจจัยอ่ืนซ่ึงมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ เชน การใชดุลยพินิจ

ผิดพลาด การสมรูรวมคิดกัน การปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑท่ีกําหนดไว 

นอกจากนี้การวางระบบการควบคุมภายในจะตองคํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนท่ีเก่ียวของกัน

วาผลประโยชนท่ีไดรับจากการควบคุมภายในจะคุมคากับตนทุนท่ีเกิดข้ึน 

คํานิยาม 

๔.   “หนวยรับตรวจ” หมายความวา 

(๑) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือ กรม 

(๒) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค 

(๓) หนวยงานของราชการสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ

บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมาย

จัดตั้งข้ึน 

(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๕) หนวยงานอ่ืนของรัฐ ไดแก หนวยงานอิสระ องคการมหาชน เปนตน 

(๖ ) หนวยงานท่ีไดรับเงินอุดหนุน หรือกิจการท่ีไดรับเงิน หรือทรัพยสินลงทุนจากหนวยรับตรวจ

ตาม (๑)  (๒)  (๓) (๔) หรือ (๕)  ไดแก องคกรเอกชน  เปนตน 

(๗) หนวยงานอ่ืนใดหรือกิจการท่ีไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐท่ีมีกฎหมายกําหนดใหสํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ  

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๕๗ 

๕. “ผูกํากับดูแล” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแลหรือ 

บังคับบัญชาผูรับตรวจหรือหนวยรับตรวจ 

• ในกรณีหนวยรับตรวจระดับกรม  ไดแก ปลัดกระทรวง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา  

• ในกรณีหนวยรับตรวจเปนรัฐวิสาหกิจ ไดแก คณะกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น  

• ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยงานในราชการสวนภูมิภาค ไดแก ผูวาราชการจังหวัด 

สวนในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยงานของราชการสวนกลางแตตั้งอยูในสวนภูมิภาค 

ไดแก อธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา  

• ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยงานของราชการสวนทองถ่ิน ไดแก ผูวาราชการจังหวัด 

นายอําเภอ   

• ในกรณีหนวยงานอ่ืนของรัฐ ไดแก บุคคลหรือ คณะบุคคลท่ีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของ

หนวยงานนั้น  

๖. “ผูรับตรวจ” หมายความวา หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงาน หรือผูบริหารระดับสูง   

ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 

๗. “ฝายบริหาร” หมายความวา ผูรับตรวจ หรือผูบริหารทุกระดับของหนวยรับตรวจ 

๘. “ผูตรวจสอบภายใน”  หมายความวา ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวยรับตรวจ  

หรือ ดํารงตําแหนงอ่ืน ท่ีทําหนาท่ีเชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน 

๙. “การควบคุมภายใน”  หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผูกํากับดูแล ฝายบริหารและ

บุคลากรของหนวยรับตรวจจัดใหมีข้ึน เพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงาน

ของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ของการดําเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด      

ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของ

รายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  

ขอบเขตการใช 

๑๐. มาตรฐานการควบคุมภายในจัดทําข้ึนเปนแมบท  สําหรับหนวยรับตรวจทุกหนวยใชเปน

แนวทาง จัดวางระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความสลับซับซอน

ของสวนงานในความรับผิดชอบ และมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและปรับปรุง

การควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนท่ีนาพอใจอยูเสมอ อยางไรก็ตามการ

นํามาตรฐานไปใชจะตองไมขัดกับกฎหมาย  นโยบาย  และระเบียบท่ีทางราชการกําหนด 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  58



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๕๖ 

(๒) การควบคุมภายในเกิดข้ึนไดโดยบุคลากรของหนวยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับของหนวย

รับตรวจเปนผูมีบทบาทสําคัญในการทําใหมีการควบคุมภายในเกิดข้ึนในหนวยรับตรวจ ฝาย

บริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  โดยการกําหนดวัตถุประสงค 

การวางกลไกการควบคุม และการกําหนดกิจกรรมตาง ๆ รวมท้ังการติดตามผลการควบคุม

ภายใน สวนบุคลากรอ่ืนของหนวยรับตรวจรับผิดชอบตอการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน

ท่ีกําหนดข้ึน 

(๓) การควบคุมภายในใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาจะบรรลุตามวัตถุประสงคท่ี

กําหนด  แมวาการควบคุมภายในจะออกแบบไวดีเพียงใดก็ตามก็ไมสามารถใหความม่ันใจวาจะ

ทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคอยางสมบูรณ เพราะการควบคุมภายในยังมีขอจํากัด

จากปจจัยอ่ืนซ่ึงมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ เชน การใชดุลยพินิจ

ผิดพลาด การสมรูรวมคิดกัน การปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑท่ีกําหนดไว 

นอกจากนี้การวางระบบการควบคุมภายในจะตองคํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนท่ีเก่ียวของกัน

วาผลประโยชนท่ีไดรับจากการควบคุมภายในจะคุมคากับตนทุนท่ีเกิดข้ึน 

คํานิยาม 

๔.   “หนวยรับตรวจ” หมายความวา 

(๑) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือ กรม 

(๒) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค 

(๓) หนวยงานของราชการสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ

บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมาย

จัดตั้งข้ึน 

(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๕) หนวยงานอ่ืนของรัฐ ไดแก หนวยงานอิสระ องคการมหาชน เปนตน 

(๖ ) หนวยงานท่ีไดรับเงินอุดหนุน หรือกิจการท่ีไดรับเงิน หรือทรัพยสินลงทุนจากหนวยรับตรวจ

ตาม (๑)  (๒)  (๓) (๔) หรือ (๕)  ไดแก องคกรเอกชน  เปนตน 

(๗) หนวยงานอ่ืนใดหรือกิจการท่ีไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐท่ีมีกฎหมายกําหนดใหสํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ  

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๕๗ 

๕. “ผูกํากับดูแล” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแลหรือ 

บังคับบัญชาผูรับตรวจหรือหนวยรับตรวจ 

• ในกรณีหนวยรับตรวจระดับกรม  ไดแก ปลัดกระทรวง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา  

• ในกรณีหนวยรับตรวจเปนรัฐวิสาหกิจ ไดแก คณะกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น  

• ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยงานในราชการสวนภูมิภาค ไดแก ผูวาราชการจังหวัด 

สวนในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยงานของราชการสวนกลางแตตั้งอยูในสวนภูมิภาค 

ไดแก อธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา  

• ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยงานของราชการสวนทองถ่ิน ไดแก ผูวาราชการจังหวัด 

นายอําเภอ   

• ในกรณีหนวยงานอ่ืนของรัฐ ไดแก บุคคลหรือ คณะบุคคลท่ีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของ

หนวยงานนั้น  

๖. “ผูรับตรวจ” หมายความวา หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงาน หรือผูบริหารระดับสูง   

ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 

๗. “ฝายบริหาร” หมายความวา ผูรับตรวจ หรือผูบริหารทุกระดับของหนวยรับตรวจ 

๘. “ผูตรวจสอบภายใน”  หมายความวา ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวยรับตรวจ  

หรือ ดํารงตําแหนงอ่ืน ท่ีทําหนาท่ีเชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน 

๙. “การควบคุมภายใน”  หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผูกํากับดูแล ฝายบริหารและ

บุคลากรของหนวยรับตรวจจัดใหมีข้ึน เพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงาน

ของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ของการดําเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด      

ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของ

รายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  

ขอบเขตการใช 

๑๐. มาตรฐานการควบคุมภายในจัดทําข้ึนเปนแมบท  สําหรับหนวยรับตรวจทุกหนวยใชเปน

แนวทาง จัดวางระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความสลับซับซอน

ของสวนงานในความรับผิดชอบ และมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและปรับปรุง

การควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนท่ีนาพอใจอยูเสมอ อยางไรก็ตามการ

นํามาตรฐานไปใชจะตองไมขัดกับกฎหมาย  นโยบาย  และระเบียบท่ีทางราชการกําหนด 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 
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แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๕๘ 

วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

๑๑. ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากรของหนวยรับตรวจตองใหความสําคัญตอวัตถุประสงคของ

การควบคุมภายในตามมาตรฐานนี้ ซ่ึงมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ ๓  ประการ คือ 

(๑) เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน  (Operation Objectives) 

ไดแก การปฏิบัติงานและการใชทรัพยากรของหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 

การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 

(๒) เ พ่ือให เกิดความเ ช่ือถือไดของการรายงานทางการเ งิน (Financial Reporting 

Objectives) ไดแก การจัดทํารายงานทางการเงินท่ีใชภายในและภายนอกหนวยรับตรวจให

เปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา 

(๓) เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ (Compliance 

Objectives) ไดแก การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ

กับการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ รวมท้ังการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานท่ี

หนวยรับตรวจไดกําหนดข้ึน 

๑๒. วัตถุประสงคของการควบคุมภายในของแตละหนวยรับตรวจจะแตกตางกันไปข้ึนกับฝายบริหาร

ใหความสําคัญกับวัตถุประสงคใดมากกวากัน กลาวคือบางหนวยงานอาจเนนเรื่องระวังปองกัน

การทุจริต การรั่วไหล บางหนวยงานเนนการบรรลุวัตถุประสงคทางการบริหาร บางหนวยงาน

อาจเนนเรื่องการใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากร บางหนวยงานอาจเนนเรื่องการรายงานถูกตอง 

ซ่ึงเปนเรื่องของนโยบาย ทัศนคติ ลักษณะหนวยงาน หรือทุกเรื่องผสมผสานกัน   การจัดวางระบบ

การควบคุมภายในจึงควรใหความสําคัญกับการกําหนดวัตถุประสงคของการควบคุมท่ีกําหนด

และปรับปรุงการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยูเสมอ 

องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

๑๓. มาตรฐานการควบคุมภายในประกอบดวยองคประกอบ  ๕ ประการ  ซ่ึงผูกํากับดูแลและฝาย 

บริหารจะตองจัดใหมีในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  

(๑ )   สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment )   

(๒ )   การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment ) 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๕๙ 

(๓ )   กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities ) 

(๔ )   สารสนเทศ และ การสื่อสาร  ( Information and Communications )  

(๕ )   การติดตามประเมินผล  (Monitoring ) 

๑๔. สภาพแวดลอมของการควบคุม  

“สภาพแวดลอมของการควบคุม” หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ซ่ึงรวมกันสงผลใหมีการ

ควบคุมข้ึนในหนวยรับตรวจ หรือทําใหการควบคุมท่ีมีอยูไดผลดีข้ึน หรือในทางตรงขาม

สภาพแวดลอมอาจทําใหการควบคุมยอหยอนลงได    

ตัวอยางปจจัยเก่ียวกับสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน เชน ปรัชญาและรูปแบบการ

ทํางานของผูบริหาร ความซ่ือสัตยและจริยธรรม ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร  

โครงสรางการจัดองคกร การมอบอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารดาน

บุคลากร เปนตน 

ในการดําเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของการควบคุม  ผูกํากับดูแล  ฝายบริหาร  

และบุคลากรของหนวยรับตรวจตองสรางบรรยากาศของการควบคุมเพ่ือใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอ

การควบคุมภายใน  โดยสงเสริมใหบุคลากรทุกคนในหนวยรับตรวจเกิดจิตสํานึกท่ีดีในการ

ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญของการควบคุม

ภายใน รวมท้ังดํารงรักษาไวซ่ึงสภาพแวดลอมของการควบคุมท่ีดี 

๑๕. การประเมินความเส่ียง 

“ความเสี่ยง” หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความ

สูญเปลา หรือเหตุการณซ่ึงไมพึงประสงคท่ีทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายท่ีกําหนด 

“การประเมินความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการท่ีใชในการระบุและการวิเคราะหความ

เสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ รวมท้ังการกําหนดแนวทางท่ี

จําเปนตองใชในการควบคุมความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง 

ในการดําเนินการเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยง ฝายบริหารตองประเมินความเสี่ยงท้ัง

จากปจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจอยาง

เพียงพอและเหมาะสม 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 
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แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๕๘ 

วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

๑๑. ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากรของหนวยรับตรวจตองใหความสําคัญตอวัตถุประสงคของ

การควบคุมภายในตามมาตรฐานนี้ ซ่ึงมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ ๓  ประการ คือ 

(๑) เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน  (Operation Objectives) 

ไดแก การปฏิบัติงานและการใชทรัพยากรของหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 

การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 

(๒) เ พ่ือให เกิดความเ ช่ือถือไดของการรายงานทางการเ งิน (Financial Reporting 

Objectives) ไดแก การจัดทํารายงานทางการเงินท่ีใชภายในและภายนอกหนวยรับตรวจให

เปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา 

(๓) เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ (Compliance 

Objectives) ไดแก การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ

กับการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ รวมท้ังการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานท่ี

หนวยรับตรวจไดกําหนดข้ึน 

๑๒. วัตถุประสงคของการควบคุมภายในของแตละหนวยรับตรวจจะแตกตางกันไปข้ึนกับฝายบริหาร

ใหความสําคัญกับวัตถุประสงคใดมากกวากัน กลาวคือบางหนวยงานอาจเนนเรื่องระวังปองกัน

การทุจริต การรั่วไหล บางหนวยงานเนนการบรรลุวัตถุประสงคทางการบริหาร บางหนวยงาน

อาจเนนเรื่องการใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากร บางหนวยงานอาจเนนเรื่องการรายงานถูกตอง 

ซ่ึงเปนเรื่องของนโยบาย ทัศนคติ ลักษณะหนวยงาน หรือทุกเรื่องผสมผสานกัน   การจัดวางระบบ

การควบคุมภายในจึงควรใหความสําคัญกับการกําหนดวัตถุประสงคของการควบคุมท่ีกําหนด

และปรับปรุงการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยูเสมอ 

องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

๑๓. มาตรฐานการควบคุมภายในประกอบดวยองคประกอบ  ๕ ประการ  ซ่ึงผูกํากับดูแลและฝาย 

บริหารจะตองจัดใหมีในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  

(๑ )   สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment )   

(๒ )   การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment ) 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๕๙ 

(๓ )   กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities ) 

(๔ )   สารสนเทศ และ การสื่อสาร  ( Information and Communications )  

(๕ )   การติดตามประเมินผล  (Monitoring ) 

๑๔. สภาพแวดลอมของการควบคุม  

“สภาพแวดลอมของการควบคุม” หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ซ่ึงรวมกันสงผลใหมีการ

ควบคุมข้ึนในหนวยรับตรวจ หรือทําใหการควบคุมท่ีมีอยูไดผลดีข้ึน หรือในทางตรงขาม

สภาพแวดลอมอาจทําใหการควบคุมยอหยอนลงได    

ตัวอยางปจจัยเก่ียวกับสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน เชน ปรัชญาและรูปแบบการ

ทํางานของผูบริหาร ความซ่ือสัตยและจริยธรรม ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร  

โครงสรางการจัดองคกร การมอบอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารดาน

บุคลากร เปนตน 

ในการดําเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของการควบคุม  ผูกํากับดูแล  ฝายบริหาร  

และบุคลากรของหนวยรับตรวจตองสรางบรรยากาศของการควบคุมเพ่ือใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอ

การควบคุมภายใน  โดยสงเสริมใหบุคลากรทุกคนในหนวยรับตรวจเกิดจิตสํานึกท่ีดีในการ

ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญของการควบคุม

ภายใน รวมท้ังดํารงรักษาไวซ่ึงสภาพแวดลอมของการควบคุมท่ีดี 

๑๕. การประเมินความเส่ียง 

“ความเสี่ยง” หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความ

สูญเปลา หรือเหตุการณซ่ึงไมพึงประสงคท่ีทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายท่ีกําหนด 

“การประเมินความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการท่ีใชในการระบุและการวิเคราะหความ

เสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ รวมท้ังการกําหนดแนวทางท่ี

จําเปนตองใชในการควบคุมความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง 

ในการดําเนินการเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยง ฝายบริหารตองประเมินความเสี่ยงท้ัง

จากปจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจอยาง

เพียงพอและเหมาะสม 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 
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แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๖๐ 

๑๖. กิจกรรมการควบคุม 

“กิจกรรมการควบคุม” หมายถึง นโยบาย และวิธีการตาง ๆ ท่ีฝายบริหารกําหนดให

บุคลากรของ หนวยรับตรวจปฏิบัติเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง และไดรับการสนองตอบโดยมี

การปฏิบัติตาม  

ตัวอยางกิจกรรมการควบคุม เชน การสอบทานงาน การดูแลปองกันทรัพยสิน การ

แบงแยกหนาท่ีงาน เปนตน 

 ในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม ฝายบริหารตองจัดใหมีกิจกรรมการ

ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาด   

ท่ีอาจเกิดข้ึนและใหสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน สําหรับ

กิจกรรมการควบคุมในเบ้ืองตนจะตองแบงแยกหนาท่ีงานภายในหนวยรับตรวจอยาง

เหมาะสม  ไมมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานท่ีสําคัญ

หรืองานท่ีเส่ียงตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบ  แตถามีความจําเปนใหกําหนดกิจกรรมการ

ควบคุมอ่ืนท่ีเหมาะสมทดแทน 

๑๗. สารสนเทศและการส่ือสาร 

“สารสนเทศ” หมายถึง ขอมูลขาวสารทางการเงิน และขอมูลขาวสารอ่ืน ๆ เก่ียวกับการ

ดําเนินงานของหนวยรับตรวจไมวาเปนขอมูลจากแหลงภายในหรือภายนอก 

ในการดําเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศและการส่ือสาร  ฝายบริหารตองจัดใหมี

สารสนเทศอยางเพียงพอและส่ือสารใหฝายบริหารและบุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมท้ังภายใน

และภายนอกหนวยรับตรวจ ซ่ึงจําเปนตองใชสารสนเทศนั้นในรูปแบบท่ีเหมาะสมและ

ทันเวลา 

 

 

 

 

 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๖๑ 

๑๘. การติดตามประเมินผล 

“การติดตามประเมินผล” หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและ

ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีวางไวอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยการติดตาม

ผลในระหวางการปฏิบัติงาน  (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเปนรายครั้ ง 
 (Separate Evaluation) ซ่ึงแยกเปนการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self-

Assessment ) เชน การประเมินการควบคุมโดยกลุมผูปฏิบัติงานภายในสวนงานนั้น ๆ และการ

ประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ (Independent Assessment) เชน การประเมินโดย         

ผูตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบภายนอก เปนตน 

 ในการดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ฝายบริหารตองจัดใหมีการติดตาม

ประเมินผล โดยการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเปนรายครั้ง

อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพ่ือใหความม่ันใจวา 

• ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  และมี

การปฏิบัติจริง  

• การควบคุมภายในดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล  

• ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอ่ืน ๆ ไดรับการปรับปรุง

แกไขอยางเหมาะสมและทันเวลา  

• การควบคุมภายในไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณท่ี

เปล่ียนแปลงไป  

 ตุลาคม ๒๕๔๔ 

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๘ ตอนท่ี ๙๙ ก  วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
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แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๖๐ 

๑๖. กิจกรรมการควบคุม 

“กิจกรรมการควบคุม” หมายถึง นโยบาย และวิธีการตาง ๆ ท่ีฝายบริหารกําหนดให

บุคลากรของ หนวยรับตรวจปฏิบัติเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง และไดรับการสนองตอบโดยมี

การปฏิบัติตาม  

ตัวอยางกิจกรรมการควบคุม เชน การสอบทานงาน การดูแลปองกันทรัพยสิน การ

แบงแยกหนาท่ีงาน เปนตน 

 ในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม ฝายบริหารตองจัดใหมีกิจกรรมการ

ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาด   

ท่ีอาจเกิดข้ึนและใหสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน สําหรับ

กิจกรรมการควบคุมในเบ้ืองตนจะตองแบงแยกหนาท่ีงานภายในหนวยรับตรวจอยาง

เหมาะสม  ไมมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานท่ีสําคัญ

หรืองานท่ีเส่ียงตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบ  แตถามีความจําเปนใหกําหนดกิจกรรมการ

ควบคุมอ่ืนท่ีเหมาะสมทดแทน 

๑๗. สารสนเทศและการส่ือสาร 

“สารสนเทศ” หมายถึง ขอมูลขาวสารทางการเงิน และขอมูลขาวสารอ่ืน ๆ เก่ียวกับการ

ดําเนินงานของหนวยรับตรวจไมวาเปนขอมูลจากแหลงภายในหรือภายนอก 

ในการดําเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศและการส่ือสาร  ฝายบริหารตองจัดใหมี

สารสนเทศอยางเพียงพอและส่ือสารใหฝายบริหารและบุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมท้ังภายใน

และภายนอกหนวยรับตรวจ ซ่ึงจําเปนตองใชสารสนเทศนั้นในรูปแบบท่ีเหมาะสมและ

ทันเวลา 

 

 

 

 

 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๖๑ 

๑๘. การติดตามประเมินผล 

“การติดตามประเมินผล” หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและ

ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีวางไวอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยการติดตาม

ผลในระหวางการปฏิบัติงาน  (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเปนรายครั้ ง 
 (Separate Evaluation) ซ่ึงแยกเปนการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self-

Assessment ) เชน การประเมินการควบคุมโดยกลุมผูปฏิบัติงานภายในสวนงานนั้น ๆ และการ

ประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ (Independent Assessment) เชน การประเมินโดย         

ผูตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบภายนอก เปนตน 

 ในการดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ฝายบริหารตองจัดใหมีการติดตาม

ประเมินผล โดยการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเปนรายครั้ง

อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพ่ือใหความม่ันใจวา 

• ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  และมี

การปฏิบัติจริง  

• การควบคุมภายในดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล  

• ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอ่ืน ๆ ไดรับการปรับปรุง

แกไขอยางเหมาะสมและทันเวลา  

• การควบคุมภายในไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณท่ี

เปล่ียนแปลงไป  

 ตุลาคม ๒๕๔๔ 

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๘ ตอนท่ี ๙๙ ก  วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
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แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๔ 

รูปแบบรายงานการควบคุมภายใน ระดับหนวยรับตรวจ 

อางอิงตาม 

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ของ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  
 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๔ 

รูปแบบรายงานการควบคุมภายใน ระดับหนวยรับตรวจ 

อางอิงตาม 

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ของ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  
 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๖๔ 

รูปแบบรายงานการควบคุมภายใน ระดับหนวยรับตรวจ 

 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดจัดทําแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

และการประเมินผลการควบคุมภายใน เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือใชหนวยรับตรวจไดใชเปนคูมือ

ประกอบการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายใน ซ่ึงแนวทางดังกลาวไดมีกําหนดรูปแบบ

รายงานผลการควบคุมภายใน ในแบบตาง ๆ ของหนวยรับตรวจ ดังนี้  

วัตถุประสงคของรูปแบบและตัวอยางรายงาน 

ใหฝายบริหารของหนวยรับตรวจใชประกอบในการจัดทํารายงานเก่ียวกับการควบคุม

ภายในตามระเบียบฯ ขอ ๖ เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และ 

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) 

รูปแบบรายงาน 

 ระดับหนวยรับตรวจ  

o หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. ๑ 

เปนการรับรองการควบคุมภายใน เพ่ือใหความเห็นวาระบบการควบคุมภายในท่ีใชอยูมี

ประสิทธิผล และมีความเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 

หรือไมเพียงใด 

o รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. ๒ 

เปนการสรุปผลการประเมินแตละองคประกอบของการควบคุมภายในจากการประเมิน

กิจกรรมตาง ๆ 

o รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. ๓ 

เพ่ือนําเสนอจุดออนของระบบการควบคุมภายในหรือความเสี่ยงท่ียังมีอยูพรอม 

แผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน จากการประเมินระดับสวนงานยอยตามแบบ ปย.๓ 

 ผูตรวจสอบภายใน 

o รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน

แบบ ปส. 

เพ่ือรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวา

ดําเนินการตามวิธีการท่ีหนวยงานกําหนดหรือไมเพียงใด พรอมขอเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการควบคุม

ภายในใหมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๖๔ 

รูปแบบรายงานการควบคุมภายใน ระดับหนวยรับตรวจ 

 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดจัดทําแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

และการประเมินผลการควบคุมภายใน เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือใชหนวยรับตรวจไดใชเปนคูมือ

ประกอบการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายใน ซ่ึงแนวทางดังกลาวไดมีกําหนดรูปแบบ

รายงานผลการควบคุมภายใน ในแบบตาง ๆ ของหนวยรับตรวจ ดังนี้  

วัตถุประสงคของรูปแบบและตัวอยางรายงาน 

ใหฝายบริหารของหนวยรับตรวจใชประกอบในการจัดทํารายงานเก่ียวกับการควบคุม

ภายในตามระเบียบฯ ขอ ๖ เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และ 

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) 

รูปแบบรายงาน 

 ระดับหนวยรับตรวจ  

o หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. ๑ 

เปนการรับรองการควบคุมภายใน เพ่ือใหความเห็นวาระบบการควบคุมภายในท่ีใชอยูมี

ประสิทธิผล และมีความเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 

หรือไมเพียงใด 

o รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. ๒ 

เปนการสรุปผลการประเมินแตละองคประกอบของการควบคุมภายในจากการประเมิน

กิจกรรมตาง ๆ 

o รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. ๓ 

เพ่ือนําเสนอจุดออนของระบบการควบคุมภายในหรือความเสี่ยงท่ียังมีอยูพรอม 

แผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน จากการประเมินระดับสวนงานยอยตามแบบ ปย.๓ 

 ผูตรวจสอบภายใน 

o รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน

แบบ ปส. 

เพ่ือรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวา

ดําเนินการตามวิธีการท่ีหนวยงานกําหนดหรือไมเพียงใด พรอมขอเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการควบคุม

ภายในใหมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

เพื ่อใช้หน่วยรับตรวจได้ใช้เป็นคู ่มือ

ภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู ้กำากับดูแล และ

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  67



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๖๕ 

แบบ ปอ. ๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

เรียน  (คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน / ผูกํากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบหรือ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ) 

 

..........(ชื่อหนวยรับตรวจ).................... ไดประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับปสิ้นสุด

วันท่ี............เดือน................พ.ศ. ............. ดวยวิธีการท่ี........(ชื่อหนวยรับตรวจ)................... กําหนด 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของ

การควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร 

ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 

การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงานและดาน

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติ

ของฝายบริหาร 

 

จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของ (ชื่อหนวยรับตรวจ) สําหรับป 

สิ้นสุดวันท่ี............เดือน................พ.ศ. ...............เปนไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไว        

มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามท่ีกลาวในวรรคแรก 

 

 

 

ลายมือช่ือ........................................................ 

(ชื่อหัวหนาหนวยรับตรวจ) 

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

    วันท่ี................ เดือน..................พ.ศ............ 

 

 

 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๖๖ 

กรณีมีจุดออนของการควบคุมภายใน สามารถปรับแบบขางตน โดยอธิบายเพ่ิมเติมใน

วรรคสาม ดังนี้ 

จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของ.....(ชื่อหนวยรับตรวจ)... สําหรับ 

ปสิ้นสุดวันท่ี..............เดือน.........................พ.ศ. .....................เปนไปตามระบบการควบคุมภายในท่ี 

กําหนดไวมีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามท่ีกลาวในวรรคแรก 

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดออนท่ีมีนัยสําคัญดังนี้ 

๑.  .......................................................................................................................................................  

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

๒.  .......................................................................................................................................................  

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

 

คําอธิบายรายงานแบบ ปอ. ๑ 

๑. ชื่อรายงาน หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

๒. ผูรับรายงาน ไดแก คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลหนวยรับตรวจ และคณะ 

กรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ถามี) 

๓. วรรคแรก 

- ระบุชื่อหนวยรับตรวจและงวดเวลาของการประเมินระบบการควบคุมภายใน 

- ระบุขอบเขตของการประเมินการควบคุมภายในตามท่ีหนวยรับตรวจกําหนด 

๔. วรรคสอง 

- สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในวาเปนไปตามท่ีหนวยรับตรวจกําหนด มีความ

เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในหรือไม 

๕. ผูรายงาน ไดแก หัวหนาหนวยรับตรวจ พรอมท้ังระบุตําแหนงและวันท่ีรายงาน 

52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  68



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๖๕ 

แบบ ปอ. ๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

เรียน  (คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน / ผูกํากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบหรือ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ) 

 

..........(ชื่อหนวยรับตรวจ).................... ไดประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับปสิ้นสุด

วันท่ี............เดือน................พ.ศ. ............. ดวยวิธีการท่ี........(ชื่อหนวยรับตรวจ)................... กําหนด 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของ

การควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร 

ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 

การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงานและดาน

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติ

ของฝายบริหาร 

 

จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของ (ชื่อหนวยรับตรวจ) สําหรับป 

สิ้นสุดวันท่ี............เดือน................พ.ศ. ...............เปนไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไว        

มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามท่ีกลาวในวรรคแรก 

 

 

 

ลายมือช่ือ........................................................ 

(ชื่อหัวหนาหนวยรับตรวจ) 

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

    วันท่ี................ เดือน..................พ.ศ............ 

 

 

 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๖๖ 

กรณีมีจุดออนของการควบคุมภายใน สามารถปรับแบบขางตน โดยอธิบายเพ่ิมเติมใน

วรรคสาม ดังนี้ 

จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของ.....(ชื่อหนวยรับตรวจ)... สําหรับ 

ปสิ้นสุดวันท่ี..............เดือน.........................พ.ศ. .....................เปนไปตามระบบการควบคุมภายในท่ี 

กําหนดไวมีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามท่ีกลาวในวรรคแรก 

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดออนท่ีมีนัยสําคัญดังนี้ 

๑.  .......................................................................................................................................................  

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

๒.  .......................................................................................................................................................  

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

 

คําอธิบายรายงานแบบ ปอ. ๑ 

๑. ชื่อรายงาน หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

๒. ผูรับรายงาน ไดแก คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลหนวยรับตรวจ และคณะ 

กรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ถามี) 

๓. วรรคแรก 

- ระบุชื่อหนวยรับตรวจและงวดเวลาของการประเมินระบบการควบคุมภายใน 

- ระบุขอบเขตของการประเมินการควบคุมภายในตามท่ีหนวยรับตรวจกําหนด 

๔. วรรคสอง 

- สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในวาเปนไปตามท่ีหนวยรับตรวจกําหนด มีความ

เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในหรือไม 

๕. ผูรายงาน ไดแก หัวหนาหนวยรับตรวจ พรอมท้ังระบุตําแหนงและวันท่ีรายงาน 

52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  69



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๖๗ 

แบบ ปอ. ๒ 

ช่ือหนวยรับตรวจ 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี.............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 

ผลการประเมินโดยรวม 

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

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

ช่ือผูรายงาน....................................................... 
(ชื่อหัวหนาหนวยรับตรวจ) 

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

      วันท่ี................ เดือน..................พ.ศ............ 
 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 

(๒) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 

๑.๑.…............................................................... 

๑.๒……............................................................ 

๒. การประเมินความเสี่ยง 

๒.๑.…............................................................... 

๒.๒……............................................................ 

๓. กิจกรรมการควบคุม 

๓.๑.…............................................................... 

๓.๒……............................................................ 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

๔.๑.…............................................................... 

๔.๒……............................................................ 

๕. การติดตามประเมินผล 

๕.๑.…............................................................... 

๕.๒……............................................................ 

 

 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๖๘ 

คําอธิบายรายงาน แบบ ปอ. ๒ 

๑. ชื่อหนวยรับตรวจ 

๒. ชื่อรายงาน รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

๓. งวดรายงาน 

 - ระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาในการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

๔. คอลัมน (๑) องคประกอบของการควบคุมภายใน 

 - ระบุขอมูลสรุปการควบคุมภายในของแตละองคประกอบ 

๕. คอลัมน (๒) ผลการประเมิน/ขอสรุป 

 - ระบุผลการประเมิน/ขอสรุปของแตละองคประกอบของการควบคุมภายในพรอมจุดออนหรือ

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 

๖. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบของการควบคุมภายใน 

๗. ชื่อผูรายงาน ไดแก หัวหนาหนวยรับตรวจ ผูบริหารสูงสุด หรือผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

หรือการบริหารของหนวยรับตรวจ พรอมระบุตําแหนงและวันท่ีรายงาน 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  70



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๖๗ 

แบบ ปอ. ๒ 

ช่ือหนวยรับตรวจ 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี.............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 

ผลการประเมินโดยรวม 

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

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

ช่ือผูรายงาน....................................................... 
(ชื่อหัวหนาหนวยรับตรวจ) 

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

      วันท่ี................ เดือน..................พ.ศ............ 
 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 

(๒) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 

๑.๑.…............................................................... 

๑.๒……............................................................ 

๒. การประเมินความเสี่ยง 

๒.๑.…............................................................... 

๒.๒……............................................................ 

๓. กิจกรรมการควบคุม 

๓.๑.…............................................................... 

๓.๒……............................................................ 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

๔.๑.…............................................................... 

๔.๒……............................................................ 

๕. การติดตามประเมินผล 

๕.๑.…............................................................... 

๕.๒……............................................................ 

 

 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๖๘ 

คําอธิบายรายงาน แบบ ปอ. ๒ 

๑. ชื่อหนวยรับตรวจ 

๒. ชื่อรายงาน รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

๓. งวดรายงาน 

 - ระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาในการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

๔. คอลัมน (๑) องคประกอบของการควบคุมภายใน 

 - ระบุขอมูลสรุปการควบคุมภายในของแตละองคประกอบ 

๕. คอลัมน (๒) ผลการประเมิน/ขอสรุป 

 - ระบุผลการประเมิน/ขอสรุปของแตละองคประกอบของการควบคุมภายในพรอมจุดออนหรือ

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 

๖. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบของการควบคุมภายใน 

๗. ชื่อผูรายงาน ไดแก หัวหนาหนวยรับตรวจ ผูบริหารสูงสุด หรือผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

หรือการบริหารของหนวยรับตรวจ พรอมระบุตําแหนงและวันท่ีรายงาน 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  71
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แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๗๐ 

คําอธิบายรายงาน แบบ ปอ. ๓ 

๑. ชื่อหนวยรับตรวจ 

๒. ชื่อรายงาน รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๓. งวดรายงาน 

- ระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๔. คอลัมน (๑) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ .................. และวัตถุประสงคของการควบคุม 

- ระบุวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือดานของงานท่ีกําลังประเมิน ถาเปนกระบวนการ

ปฏิบัติงานหรือโครงการ ใหระบุข้ันตอนหลักท่ีสําคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือ

โครงการนั้นรวมท้ังวัตถุประสงคของแตละข้ันตอนหลัก ท้ังนี้ หนึ่งกิจกรรม/ดานของงาน/

ข้ันตอนการปฏิบัติงานอาจมีไดหลายวัตถุประสงค 

๕. คอลัมน (๒) ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 

- ระบุความเสี่ยงท่ียังมีอยู โดยสรุปมาจาก แบบ ปย.๒ คอลัมน (๔) 

๖. คอลัมน (๓) งวด/เวลาท่ีพบจุดออน 

- ระบุงวด/เวลาท่ีพบหรือทราบความเสี่ยงท่ียังมีอยูตามท่ีระบุในคอลัมน (๒) 

๗. คอลัมน (๔) การปรับปรุงการควบคุม 

- ระบุการปรับปรุงการควบคุม เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงท่ียังมีอยู โดยสรุปผลมาจากแบบ 

ปย.๒ คอลัมน (๕) 

๘. คอลัมน (๕) กําหนดเสร็จ/ผูรบัผิดชอบ 

- ระบุผูรับผิดชอบในการแกไขปรับปรุง และวันท่ีดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ 

๙. คอลัมน (๖) หมายเหตุ 

- ระบุขอมูลอ่ืนท่ีตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการ และเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

๑๐. ชื่อผูรายงาน ไดแก หัวหนาหนวยรับตรวจ ผูบริหารสูงสุด หรือผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

หรือการบริหารของหนวยรับตรวจ พรอมระบุตําแหนงและวันท่ีรายงาน 

 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  72



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๗๐ 

คําอธิบายรายงาน แบบ ปอ. ๓ 

๑. ชื่อหนวยรับตรวจ 

๒. ชื่อรายงาน รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๓. งวดรายงาน 

- ระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๔. คอลัมน (๑) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ .................. และวัตถุประสงคของการควบคุม 

- ระบุวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือดานของงานท่ีกําลังประเมิน ถาเปนกระบวนการ

ปฏิบัติงานหรือโครงการ ใหระบุข้ันตอนหลักท่ีสําคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือ

โครงการนั้นรวมท้ังวัตถุประสงคของแตละข้ันตอนหลัก ท้ังนี้ หนึ่งกิจกรรม/ดานของงาน/

ข้ันตอนการปฏิบัติงานอาจมีไดหลายวัตถุประสงค 

๕. คอลัมน (๒) ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 

- ระบุความเสี่ยงท่ียังมีอยู โดยสรุปมาจาก แบบ ปย.๒ คอลัมน (๔) 

๖. คอลัมน (๓) งวด/เวลาท่ีพบจุดออน 

- ระบุงวด/เวลาท่ีพบหรือทราบความเสี่ยงท่ียังมีอยูตามท่ีระบุในคอลัมน (๒) 

๗. คอลัมน (๔) การปรับปรุงการควบคุม 

- ระบุการปรับปรุงการควบคุม เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงท่ียังมีอยู โดยสรุปผลมาจากแบบ 

ปย.๒ คอลัมน (๕) 

๘. คอลัมน (๕) กําหนดเสร็จ/ผูรบัผิดชอบ 

- ระบุผูรับผิดชอบในการแกไขปรับปรุง และวันท่ีดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ 

๙. คอลัมน (๖) หมายเหตุ 

- ระบุขอมูลอ่ืนท่ีตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการ และเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

๑๐. ชื่อผูรายงาน ไดแก หัวหนาหนวยรับตรวจ ผูบริหารสูงสุด หรือผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

หรือการบริหารของหนวยรับตรวจ พรอมระบุตําแหนงและวันท่ีรายงาน 

 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 

หน้า  73



แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๗๑ 

แบบ ปส. 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 

(กรณีไมมีขอตรวจพบหรือขอสังเกต) 

เรียน (หัวหนาหนวยรับตรวจ / ผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจ) 

ขาพเจาไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ....(ชื่อหนวยรับตรวจ)..... 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี ......เดือน.............พ.ศ. ......... การสอบทานไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผล 

และระมัดระวังอยางรอบคอบ ผลการสอบทานพบวาการประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปตาม

วิธีการท่ีกําหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการ

ควบคุมภายใน 

 

 

 

 

ช่ือผูรายงาน.............................................. 

  (ชื่อหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน) 

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

 วันท่ี........... เดือน................พ.ศ. ........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๗๒ 

กรณีท่ีผูตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแลวมีขอตรวจพบ หรือขอสังเกต

ท่ีมีนัยสําคัญ ใหรายงานขอตรวจพบหรือขอสังเกตท่ีมีนัยสําคัญตอทายผลการสอบทาน ดังนี้ 

ขาพเจาไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ.......(ชื่อหนวยรับตรวจ)...........

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี................เดือน........................ พ.ศ. ......................... การสอบทานไดปฏิบัติอยาง 

สมเหตุสมผลและระมัดระวังอยางรอบคอบ ผลการสอบทานพบวาการประเมินผลการควบคุมภายใน

เปนไปตามวิธีการท่ีกําหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค

ของการควบคุมภายในอยางไรก็ตามมีขอสังเกตท่ีมีนัยสําคัญดังนี้ 

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

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

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

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

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

คําอธิบายรายงาน แบบ ปส. 

๑. ชื่อรายงาน รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 

๒. ผูรับรายงาน ไดแก หัวหนาหนวยรับตรวจ ผูบริหารสูงสุด หรือผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

หรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 

๓. วรรครายงาน 

- ระบุงวดเวลาของการประเมินผลการควบคุมภายใน 

- ระบุขอบเขตของการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในวาไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผล

และระมัดระวังอยางรอบคอบ 

- สรุปผลการสอบทาน 

๔. ชื่อผูรายงาน ไดแก หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนา   

สวนราชการ หัวหนาหนวยรับตรวจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจใหทําหนาท่ี 

ตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 
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แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๗๑ 

แบบ ปส. 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 

(กรณีไมมีขอตรวจพบหรือขอสังเกต) 

เรียน (หัวหนาหนวยรับตรวจ / ผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจ) 

ขาพเจาไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ....(ชื่อหนวยรับตรวจ)..... 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี ......เดือน.............พ.ศ. ......... การสอบทานไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผล 

และระมัดระวังอยางรอบคอบ ผลการสอบทานพบวาการประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปตาม

วิธีการท่ีกําหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการ

ควบคุมภายใน 

 

 

 

 

ช่ือผูรายงาน.............................................. 

  (ชื่อหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน) 

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

 วันท่ี........... เดือน................พ.ศ. ........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๗๒ 

กรณีท่ีผูตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแลวมีขอตรวจพบ หรือขอสังเกต

ท่ีมีนัยสําคัญ ใหรายงานขอตรวจพบหรือขอสังเกตท่ีมีนัยสําคัญตอทายผลการสอบทาน ดังนี้ 

ขาพเจาไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ.......(ชื่อหนวยรับตรวจ)...........

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี................เดือน........................ พ.ศ. ......................... การสอบทานไดปฏิบัติอยาง 

สมเหตุสมผลและระมัดระวังอยางรอบคอบ ผลการสอบทานพบวาการประเมินผลการควบคุมภายใน

เปนไปตามวิธีการท่ีกําหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค

ของการควบคุมภายในอยางไรก็ตามมีขอสังเกตท่ีมีนัยสําคัญดังนี้ 

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

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

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

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

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

คําอธิบายรายงาน แบบ ปส. 

๑. ชื่อรายงาน รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 

๒. ผูรับรายงาน ไดแก หัวหนาหนวยรับตรวจ ผูบริหารสูงสุด หรือผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

หรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 

๓. วรรครายงาน 

- ระบุงวดเวลาของการประเมินผลการควบคุมภายใน 

- ระบุขอบเขตของการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในวาไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผล

และระมัดระวังอยางรอบคอบ 

- สรุปผลการสอบทาน 

๔. ชื่อผูรายงาน ไดแก หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนา   

สวนราชการ หัวหนาหนวยรับตรวจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจใหทําหนาท่ี 

ตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ หรือผู ้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจให้ทำาหน้าที ่

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 
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แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๗๔ 

คําอธิบายรายงาน แบบติดตาม ปอ. ๓ 

๑. ชื่อหนวยรับตรวจ 

๒. ชื่อรายงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๓. งวดรายงาน 

- ระบุงวดระยะเวลาหรือ วันสุดทายของการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุง

การควบคุมภายใน 

๔. คอลัมน (๑) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ .................. และวัตถุประสงคของการควบคุม 

- ระบุวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือดานของงานท่ีกําลังประเมิน ระบุกระบวนการปฏิบัติงาน

หรือโครงการ รวมท้ังวัตถุประสงคของแตละข้ันตอนหลัก ท้ังนี้ หนึ่งกิจกรรม/ดานของงาน/

ข้ันตอนการปฏิบัติงานอาจมีไดหลายวัตถุประสงค 

๕. คอลัมน (๒) จุดออนหรือความเสี่ยงท่ีพบ 

- ระบุจุดออนหรือความเสี่ยงท่ียังมีอยูและวางแผนควบคุม โดยสรุปมาจาก แบบ ปอ.๓ งวดกอน 

๖. คอลัมน (๓) งวด/เวลาท่ีพบจุดออน 

- ระบุงวด/เวลาท่ีพบหรือทราบความเสี่ยงท่ียังมีอยูตามท่ีระบุในคอลัมน (๒) 

๗. คอลัมน (๔) การปรับปรุงการควบคุม 

- ระบุการปรับปรุงการควบคุมท่ีวางแผนเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง โดยสรุปมาจากแบบ 

ปอ.๓ งวดกอน (คอลัมน ๔) 

๘. คอลัมน (๕) กําหนดเสร็จ/ผูรบัผิดชอบ 

- ระบุผูรับผิดชอบในการแกไขปรับปรุง และกําหนดวันท่ีดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จตามแผน 

โดยสรุปมาจากแบบ ปอ.๓ งวดกอน 

๙. คอลัมน (๖) สถานะการดําเนินการและสรุปผลการประเมิน 

- ระบุขอมูลสถานะความกาวหนา หรือสรุปผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายในงวดกอน  

๑๐. คอลัมน (๗) วิธีการติดตาม/วิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอคิดเห็น 

- ระบุวิธีการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

การวิเคราะหปญหาอุปสรรค และการใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานตอไป  

๑๑. ชื่อผูรายงาน ไดแก หัวหนาหนวยรับตรวจ ผูบริหารสูงสุด หรือผูรับผิดชอบการบริหารของ 

หนวยรับตรวจ พรอมระบุตําแหนงและวันท่ีรายงาน 
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แนวทางการสอบทานและประเมินผล ดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง 

หนา ๗๔ 

คําอธิบายรายงาน แบบติดตาม ปอ. ๓ 

๑. ชื่อหนวยรับตรวจ 

๒. ชื่อรายงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๓. งวดรายงาน 

- ระบุงวดระยะเวลาหรือ วันสุดทายของการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุง

การควบคุมภายใน 

๔. คอลัมน (๑) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ .................. และวัตถุประสงคของการควบคุม 

- ระบุวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือดานของงานท่ีกําลังประเมิน ระบุกระบวนการปฏิบัติงาน

หรือโครงการ รวมท้ังวัตถุประสงคของแตละข้ันตอนหลัก ท้ังนี้ หนึ่งกิจกรรม/ดานของงาน/

ข้ันตอนการปฏิบัติงานอาจมีไดหลายวัตถุประสงค 

๕. คอลัมน (๒) จุดออนหรือความเสี่ยงท่ีพบ 

- ระบุจุดออนหรือความเสี่ยงท่ียังมีอยูและวางแผนควบคุม โดยสรุปมาจาก แบบ ปอ.๓ งวดกอน 

๖. คอลัมน (๓) งวด/เวลาท่ีพบจุดออน 

- ระบุงวด/เวลาท่ีพบหรือทราบความเสี่ยงท่ียังมีอยูตามท่ีระบุในคอลัมน (๒) 

๗. คอลัมน (๔) การปรับปรุงการควบคุม 

- ระบุการปรับปรุงการควบคุมท่ีวางแผนเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง โดยสรุปมาจากแบบ 

ปอ.๓ งวดกอน (คอลัมน ๔) 

๘. คอลัมน (๕) กําหนดเสร็จ/ผูรบัผิดชอบ 

- ระบุผูรับผิดชอบในการแกไขปรับปรุง และกําหนดวันท่ีดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จตามแผน 

โดยสรุปมาจากแบบ ปอ.๓ งวดกอน 

๙. คอลัมน (๖) สถานะการดําเนินการและสรุปผลการประเมิน 

- ระบุขอมูลสถานะความกาวหนา หรือสรุปผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายในงวดกอน  

๑๐. คอลัมน (๗) วิธีการติดตาม/วิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอคิดเห็น 

- ระบุวิธีการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

การวิเคราะหปญหาอุปสรรค และการใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานตอไป  

๑๑. ชื่อผูรายงาน ไดแก หัวหนาหนวยรับตรวจ ผูบริหารสูงสุด หรือผูรับผิดชอบการบริหารของ 

หนวยรับตรวจ พรอมระบุตําแหนงและวันท่ีรายงาน 
 

 

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 
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