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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 เอกสารทางวิชาการฉบับนี้  เป็นการศึกษาเรื่อง “แนวทางการสอบทานการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม” มีวัตถุประสงค์การศึกษา เพ่ือเป็นแนวทาง 
การสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงาน
ภายในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม พอเพียง มีความมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เป็นแนวทาง             
ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภายในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมมีความรู้  ความเข้าใจในหลักการ                   
ขั้นตอน  วิธีการ  การจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ให้สามารถจัดท ารายงานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ ๖                           
โดยมีขอบเขตการศึกษาจากผลการสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖๐  ของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  โดยศึกษาแนวทางการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย              
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ศึกษาแนวคิดและกระบวนการควบคุมภายใน
ตามมาตรฐาน COSO รวมทั้งแนวคิดการประเมินตนเองในการควบคุม  เพ่ือให้การจัดวาง            
ระบบการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับโครงสร้าง  พันธกิจ                
และยุทธศาสตร์ โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทางทุติยภูมิ  ค้นคว้าวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) จากเอกสารผลงานทางวิชาการ เอกสารเผยแพร่ นโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม                    
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลระบบ           
การควบคุมภายใน รวมทั้งข้อมูลจาก Website สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์  
และน าเสนอในเชิงพรรณา (Decriptive Studies)   

ผลการศึกษาพบว่า  ผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  ตามวิธีการที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก าหนด  สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย                  
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต  ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบาย และมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติ
ของฝ่ายบริหาร แต่อย่างไรก็ดี ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวก็ยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ  คือ   
บุคลากรของหน่วยรับตรวจยังขาดทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่  เนื่องจากมีการโอน/ย้ายค่อนข้างบ่อย  
รวมทั้งมีการบรรจุข้าราชการใหม่  ผู้บริหารและหัวหน้างานผู้ก ากับดูแลจะต้องพัฒนาความรู้และทักษะ          
ของบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือลดจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญดังกล่าว 
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 ดังนั้น  เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
รวมทั้งบุคลากรผู้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน  สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล           
ช่วยป้องกันความเสี่ยงหรือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้   ผู้ศึกษาจึงจัดท าแนวทาง                
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน  และการสอบทานประเมินผลการควบคุมภายใน  เพ่ือให้บุคลากร
ภายในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  อันจะน าไปสู่การลดความเสี่ยง             
และจุดอ่อนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ให้สามารถปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ ได้อย่าง               
มีประสิทธิผล 
  ผู้ศึกษาได้สรุปขั้นตอนการสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐาน               
การควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินก าหนด  เพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินเชื่อถือ
ได้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  ขั้นตอนการสอบทานการควบคุมภายใน              
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของงานตรวจสอบ  กรอบการประเมินเบื้องต้นสามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายใน  
 2. การประเมินระบบการควบคุมภายในเบื้องต้น 
 3. การประเมินความเสี่ยงหน่วยรับตรวจอีกครั้ง 
 ขั้นตอนการสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
 ขั้นตอนที่  1  แบบประเมินระบบการควบคุมภายใน   
 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ส่วนใหญ่อยู่ ในรูปของ
แบบสอบถามและส่งให้บุคลากรประเมิน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายในว่ามีเพียงพอ
หรือไม ่และสรุปผลการประเมิน การประเมินองค์ประกอบทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ 

 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)  ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
การประเมินการประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment)  ความเสี่ยงจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของ
หน่วยงาน ความเสี่ยงจากการควบคุมภายในที่ไม่ครอบคลุมเพียงพอ เป็นต้น  
 2. การประเมินความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยง จากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่  1) ระบุปัจจัยความเสี่ยง  ๒) วิเคราะห์ความเสี่ยง  ๓) 
การจัดการความเสี่ยง     
 3. กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities)  เป็นวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน                
ที่ออกแบบมาเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องจัดให้มีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้แก่ ๑) การควบคุมในลักษณะการป้องกัน      
การผิดพลาด  (Preventive Control)  ๒) การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด (Detective 
Control)  3) การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ (Suggestive Control) เป็นการควบคุมที่ก าหนดขึ้น 
เพ่ือเสนอแนะ ปรับปรุง  ให้เหมาะสมกับสถานการณ ์
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  4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) เป็นข้อมูลข่าวสาร                
ที่ใช้ในการบริหาร  ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก  เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ บุคลากรสามารถการเข้าถึงทุกคน  
  5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป็นการติตามการ
ด าเนินงาน ทุกขั้นตอนเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า การด าเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน                  
ที่ก าหนด  และมีการประเมินเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในมีความสอดคล้อง
หรือไม่  เพียงใด  
 ขัน้ตอนที่  2  สอบถามเพื่อประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  
 โดยบุคลากรในหน่วยงาน เป็นผู้ประเมิน สรุปผลการศึกษารวบรวมรายละเอียดการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพ่ือสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในทั้งหน่วยงาน  
(ประเมิน  แบบ ปย.1  และแบบ ปย.2  และสอบทาน  แบบ ปอ.1  แบบ ปอ.2  และแบบปอ.3) 
 ขั้นตอนที่  ๓  สอบทานระบบการควบคุมภายในทุกเรื่อง/กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
 เทคนิคในการออกแบบประเมินระบบการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในอาจใช้
แบบสอบถามที่ผู้รับตรวจตอบกลับมา แผนผังแสดงทางเดินการปฏิบัติงานที่อธิบายลักษณะงาน             
และการควบคุมจุดที่ส าคัญ อธิบายการท างาน (Walk Through)  แฟ้มบันทึกสรุปผลของการท าการ
ทดสอบระบบแบบจ ากัด  และ Internal Control Matrices  จะช่วยในการส ารวจและประเมินผล       
ระบบการควบคุมภายในได้อย่างรวดเร็ว 
 ขั้นตอนที่  ๔  สรุปผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน   
 เพ่ือดูความเพียงพอเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบฯ /แนวทางการจัดวางระบบ                
การควบคุมภายใน 
 ขั้นตอนที่  ๕  จัดท ารายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุม 
 แบบรายงานที่หน่วยรับตรวจจัดท า และจัดส่ง สตง.  ตามระเบียบฯ ข้อ 6  ประกอบด้วย    

 

ชื่อรายงาน จัดท า จัดส่ง 

หน่วยรับตรวจ 
1. ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. ปอ.2 ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
3. ปอ.3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 
 
 
 

 
 

ส่วนงานย่อย  
1. ปย.1 ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
2. ปย.2 การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
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ชื่อรายงาน จัดท า จัดส่ง 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
1.  ผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมฯ ของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
 

 

  

 ทั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ค้นพบปัญหา/อุปสรรค  ทีห่น่วยรับตรวจประสบในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. โครงสร้างอัตราก าลังที่มีอยู่ ไม่สอดคล้องกับภารกิจงาน ท าให้ต้องมีการมอบหมาย
บุคลากรที่มีอยู่ให้ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ 
 2. การปรับแก้กฎหมาย และระเบียบใหม่  เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
ส่งผลให้บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน  บางครั้งจะท าให้เกิดความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น  
 3. ดานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน เจาหนาที่มีความเขาใจคลาดเคลื่อนในวิธีการ
จัดท ารายงานระบบการควบคุมภายใน และการจัดส่งรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะแนวทางการป้องกันปัญหาอุปสรรค  ได้แก่ 
 1. ควรมีการปรับโครงสร้างอัตราก าลังให้เหมาะสม  และสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย  เพ่ือลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ  
 2. ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ให้มีการพัฒนาความรู้ด้านการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุ  เป็นต้น     
 3. ควรมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดท าระบบการควบคุมภายใน 
และเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานประเมินระบบควบคุมภายใน  ศึกษาเกี่ยวกับการจัดท า
ระบบควบคุมเพ่ิมเติมอย่างสม่ าเสมอ  
 4. ควรมีการจัดท าเอกสารเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)  ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับ                   
การควบคุมภายใน ตามเวลาที่ก าหนด รวมทั้งจัดส่งรายงานการประเมินระบบควบคุมภายในเสนอหัวหน้า
หน่วยงานส่วนกลางตามก าหนดระยะเวลาด้วย  ในระบบสารสนเทศของหน่วยงาน   

 

 



 

จ 
 

ค ำน ำ 
 
 การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน  รัฐบาลมีจุดมุ่งหมายให้การบริหารงาน
ภาครัฐเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดบรรลุวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้                   
มุ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการคือประชาชน  เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้ในการก ากับดูแลและควบคุมการ
บริหารจัดการภายในหน่วยงานเพ่ือการป้องกันความเสียหายหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานให้
เกิดขึ้นน้อยที่สุดหรือไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยได้แก่ ระบบการควบคุมภายใน  ซึ่งเป็นกลไกในการช่วย
ป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน  ช่วยให้การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ  เป็นไปตามกฎ  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ที่ก าหนดไว้อย่างถูกต้อง  จึงเปนเครื่องมือที่ผูบริหารน ามาใช เพ่ือใหความมั่นใจ  
อยางสมเหตุสมผลวาการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงคที่ก าหนดไว้  ช่วยควบคุมหรือ           
ลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่ส าคัญ                 
มี 3 ประการ  คือ  (1) ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  (2) ความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงิน  (3) การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ  ภายใต้กรอบแนวคิดระบบการ
ควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO)  ผูบริหารตองจัดใหมีสภาพแวดลอมการควบคุมที่ดีภายในหน่วยงาน  ด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นไป 
โดยธรรมชาติและยั่งยืน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานในแต่ละหน่วยงาน  ท าให้การใช้ทรัพยากร
ของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  คุ้มค่า  และประหยัด   

 ผู้ศึกษาเล็งเห็นความส าคัญในบทบาทและความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายใน         
ตอการสอบทานระบบการควบคุมภายใน  ซึ่งด ารงไวในความเปนอิสระในกิจกรรมที่ตนตรวจสอบ              
เพ่ือให้บริการด้านความมั่นใจและให้ค าปรึกษาในวิชาชีพของผูตรวจสอบภายใน  ถือเป็นการเพ่ิมคุณค่า
ให้แก่หน่วยงาน  การศึกษาแนวทางการสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในของส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  มีวัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นแนวทางการสอบทานการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในว่ามีความพอเพียง  มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมมีความรู้   ความเข้าใจในหลักการ  ขั้นตอน  วิธีการ                    
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ให้สามารถจัดท ารายงานตามระเบียบฯ  ข้อ ๖  ที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

 ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณผู้ที่ให้ค าแนะน าช่วยเหลือสนับสนุนทุกท่าน  ในการค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลการจัดท ารายงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาในครั้งนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป 

  นางสาวพรพนา   จงเกษกรณ์ 
      กันยายน  ๒๕๖๑ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 ความส าคัญของปัญหา 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๔๐ บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับระบบและการควบคุม      
การตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยงานของรัฐทุกประเภทที่ได้รับเงินงบประมาณ         
ตามกฎหมายว่าด้วย วิธีงบประมาณ ได้แก่ การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน และการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ตรวจสอบภายใน มาตรฐานการจัดท าและแบบการรายงาน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางส าหรับ    
การจัดวางระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ป้องกันหรือควบคุมความเสียหายของหน่วยงาน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน          
ซ่ึงการวางระบบการควบคุมภายในจะเป็นกลไกและเครื่องมือในการควบคุมการด าเนินงาน ช่วยป้องกัน
และรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน และช่วยให้การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 
รวมทั้ง ป้องปราม หลีกเลี่ยง หรือลดความเสี่ยงการบริหารให้เหลือน้อยที่สุดหรืออยู่ในระดับ ที่ยอมรับได ้
ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานสามารถด าเนินการตามแบบแผนของทางราชการได้อย่างถูกต้องและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แนวทางการวางระบบการควบคุมภายใน จึงมีความส าคัญ       
และเกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการด าเนินงานของหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)     
พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า   
 “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์                 
ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น                 
การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ทั้งนี้  มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน  
  การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติ
หน้าที่ต้องค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง  
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 ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผย
ข้อมูล การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ภารกิจ 
 เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติการได้” 
 ดังนั้น  การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของส่วนราชการ จึงเป็นแนวหนึ่งที่จ าเป็น
อย่างยิ่งในการบริหารราชการภาครัฐสมัยใหม่  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชน  จึงต้องใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 นอกจากนี้ ตามแนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO) ได้ก าหนดนิยามของค าว่า การควบคุมภายใน (Internal Control) 
หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากรในองค์กร โดยคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุกระดับ   
และพนักงานทุกคนมีบทบาทร่วมกันในการจัดให้มีขึ้น  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า   
การปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  
และการจัดให้มีการควบคุมภายในขึ้นในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ  ได้แก่   
 1.  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Effectiveness and Efficiency 
of Operations)  มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน  
 2.  ความเชื ่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Reliability of Financial 
Reporting) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเชิงการบริหารจัดการของหน่วยงาน 
 3.  การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance with Applicable Laws 
and Regulations) เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใด ๆ กับหน่วยงาน 
 ระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงานจัดให้มีขึ้นนั้น แม้ว่าหน่วยงานจะด าเนินการ                      
ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ด้วยความระมัดระวังเพียงใด ก็ไม่อาจเป็นหลักประกันว่า  การด าเนินงาน                    
ของหน่วยงานจะประสบความส าเร็จ ไม่ประสบกับความเสี่ยง หรือความเสียหายใด ๆ โดยสิ้นเชิง  
ระบบการควบคุมภายในเป็นระบบที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลในระดับหนึ่งว่า  การปฏิบัติงาน 
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในเท่านั้น  แต่ยั งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของบุคคล                                 
ในหน่วยงานเป็นส าคัญด้วย ที่อาจไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ หรือไม่เข้าใจระบบ       
การควบคุมภายในที่ ดีอย่างเพียงพอ เหตุดังกล่าวอาจมาจากเจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวัง                     
หรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติงาน การใช้ดุลพินิจที่ผิดพลาด หรือไม่เข้าใจค าสั่ง เป็นต้น สาเหตุ
เหล่านี้อาจท าให้การควบคุมภายในไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ได้ 
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  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จึงได้ก าหนดระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน                
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย    
จัดวางระบบการควบคุมภายในให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้สามารถติดตามผลการปฏิบัติงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ รวมทั้งหลังการด าเนินงานแล้ว เพ่ือให้ผู้บริหาร
และบุคลากรของหน่วยงานทุกระดับมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของหน่วยงาน จะบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจึงควรให้ความส าคัญกับการจัดให้มี
ระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม แม้ว่า 
หน่วยงานของรัฐจะได้มีการจัดวางระบบควบคุมภายในอย่างครบถ้วนถูกต้องสมเหตุสมผลแล้ว         
แต่ด้วยปัจจัยสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง นโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ภาวะการแข่งขัน การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น ล้วนมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด าเนินงานและระบบควบคุมภายในของหน่วยงานทั้งสิ้น  ดังนั้น ระบบ        
การควบคุมภายในของหน่วยงาน  ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดินภาครัฐสมัยใหม่  
ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 โดยที่ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม              
ซึ่งมภีารกิจอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม แผนการปฏิบัติงาน
ด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม พัฒนาบุคลากรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม พัฒนาความร่ว มมือ          
และความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรม และก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และแบบแผนของทางราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ  
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นอกจากนี้แล้ว ส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 
บุคลากร เงินงบประมาณ การบริหารจัดการ งานด้านการพัสดุ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สามารถ     
ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ 
และสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว   ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์            
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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  อย่างไรก็ตาม การด าเนินการตามภารกิจอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรมเพ่ือการจัดท าบริการสาธารณะนั้น อาจจะมีปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องหลายประการ       
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จต่อเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง หรือไม่ส าเร็จต่อเป้าหมายการให้บริการ
ตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งอาจมีทั้งที่เป็นปัจจัยและเงื่อนไขที่ควบคุมได้ อาทิเช่น การก าหนดโครงสร้างองค์กร
การแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงวัฒนธรรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ การวางแผนปฏิบัติการประจ าปี  
การบังคับบัญชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงินงบประมาณ การบริการพัสดุ การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และแบบแผนของทางราชการ เป็นต้น อนึ่ง การโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง
ของบุคลากรตามที่ได้รับมอบหมาย ก็อาจเป็นสาเหตุท าให้บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
เช่น การโยกย้ายจากสายงานด้านวิชาการไปด ารงต าแหน่งในสายงานวิชาชีพเฉพาะ จ าเป็นต้องจัด       
ให้มีการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรเหล่านั้น เพ่ือให้ข้าราชการใหม่หรือข้าราชการที่โยกย้าย
ต าแหน่งหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นต้น ส าหรับปัจจัย     
และเงื่อนไขที่ควบคุมไม่ได้ เช่น พฤติกรรมองค์กร  พฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ขวัญก าลังใจ
ของบุคลากร ประชาชนทุกเพศวัยผู้ใช้บริการ การเผยแพร่สื่อวัฒนธรรมจากต่างชาติ ค่านิยม  
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงวัฒนธรรมอย่างหลีก เลี่ยงไม่ได้ โดยผู้บริหารระดับสูง  
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ จะต้องด าเนินการรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือมุ่งสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน    
คือ การบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง ๓ ประการของการควบคุมภายใน ได้แก่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ  
ดังนั้น การจัดวางระบบการควบคุมภายในจึงเป็นกลไกที่ส าคัญในการก ากับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติ 
เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระทรวงวัฒนธรรม 
      รายงานฉบับนี้  จึงเป็นการจัดท าแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมว่า ได้ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ครบถ้วน ถูกต้อง มีความสมบูรณ 
สมเหตุสมผล และความนาเชื่อถือของขอมูลในรายงาน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐต้องจัด     
ให้มีระบบการสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
โยกย้ายบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล   
การควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการจัดวางระบบ  
การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานในแต่ละปี สอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในจะท าให้ทราบว่า ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิม ยังคงสามารถป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  และส่งผลต่อการประสบความส าเร็จในระดับที่คาดหวังหรือไม่ 
รวมถึงมีแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในหรือไม่   
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1.2  วัตถุประสงค์ของศึกษา 

 ๑.๒.๑ เพ่ือเป็นแนวทางการสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในของส านักงาน     
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม    
 1.2.๒  เพ่ือสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของส านักงานปลัด 
กระทรวงวัฒนธรรม ให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล               
การควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมีความพอเพียง มีประสิทธิภาพและ                  
มีประสิทธิผลตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ที่ก าหนดไว้ 
 1.2.๓ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของส านักงานปลัด 
กระทรวงวัฒนธรรม  และผู้ที่สนใจ  มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอน วิธีการ การจัดวางระบบ  
การควบคุมภายใน ให้สามารถจัดท ารายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา   

   ผู้ขอรับการประเมินได้ศึกษาขอบเขตการด าเนินงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  มาใช้เป็นแนวทางในการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมให้เกิดความเชื่อม่ันและเพียงพอ โดยมีขอบเขต ดังนี้  
  1.3.1 ศึกษาแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔     
  ๑.๓.๒ ศึกษาแนวคิด และกระบวนการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO รวมทั้ง  
แนวคิดการประเมินตนเองในการควบคุม เพ่ือให้สามารถการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับโครงสร้าง พันธกิจ และยุทธศาสตร์  อย่างเหมาะสม       
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 
 
1.4  วิธีการศึกษา 

  ๑.4.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ
การประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  รวมทั้ง         
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในของส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
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 1.4.2 การศึกษาครั้งนี้จะเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ  โดยวิธีการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งทางทุติยภูมิ ค้นคว้าวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากเอกสารผลงานทางวิชาการ  
เอกสารเผยแพร่ นโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม เอกสารการประชุม การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ   
การจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งข้อมูลจาก Website 
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ และน าเสนอในเชิงพรรณา (Decriptive Studies) 
 

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ   

 หน่วยรับตรวจ หมายถึง ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 ส่วนงานย่อย หมายถึง ส่วนงานภายใต้หน่วยรับตรวจ ได้แก่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                  
กลุ่มตรวจสอบภายใน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กองกลาง ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ส านักตรวจและประเมินผล ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
 เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส หมายถึง ผู้บริการระดับสูงหรือผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ที่มีความรู้
ความช านาญเรื่องการควบคุมภายในและได้รับมอบหมายให้อ านวยการและประสานการประเมินผล  
การควบคุมภายใน ติดตามการประเมินผล สรุปภาพรวมและจัดท ารายงานระดับหน่วยรับตรวจ 
 หัวหน้าส่วนงานย่อย หมายถึง ต าแหน่งสูงสุดของส่วนงานย่อย ที่ท าหน้าที่บริหาร  
หรือควบคุมงานของส่วนงานย่อย 
 การควบคุม หมายถึง วิธีการที่น ามาใช้เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์   
 ระบบการควบคุมภายใน  หมายถึง  การควบคุมที่ออกแบบให้มีการเชื่อมโยงซึ่งกัน 
และกันไว้ในกระบวนการของกิจกรรม/การปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบ   
 โครงสร้างการควบคุมภายใน  หมายถึง  การออกแบบการควบคุมโดยพิจารณาจาก
ความสัมพันธ์ของทรัพยากรต่าง ๆ กระบวนการท างาน กระบวนการบริหารภายในองค์กรนั้น ๆ   
 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน หมายถึง การก าหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุม                 
และน ามาใช้เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ   
 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) หมายถึง การติดตาม 
การปฏิบัติงานตามวิธีการควบคุมภายในระหว่างการปฏิบัติงาน  อาจเรียกว่าการติดตามผล                       
อย่างต่อเนื่อง  หรือการประเมินผลแบบต่อเนื่อง   
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  การประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluations) หมายถึง  การประเมินที่มีวัตถุประสงค์
มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของการควบคุม ณ  ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ก าหนด  โดยขอบเขตและความถี่  
ในการประเมินรายครั้งขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิผลของวิธีการติดตามผล                
อย่างต่อเนื่องเป็นหลัก   
 การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) หมายถึง การประเมินในลักษณะความร่วมมือ
กันระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน ที่วางไว้ภายใต้บรรยากาศการปฏิบัติงานที่ให้ความเชื่อถือและการยอมรับซึ่งกันและกัน 
 คณะกรรมการติดตามประเมินผล หมายถึง คณะกรรมการติดตามก ากับดูแล                 
การควบคุมภายใน  และคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   
 คณะท างานฯ  หมายถึง  คณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   
 แบบรายงานของหน่วยรับตรวจ หมายถึง  
 - แบบ ปอ.1  หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน  
 - แบบ ปอ.2  รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 - แบบ ปอ.3  รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   
 - แบบติดตาม ปอ.3  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการ 

ควบคุมภายใน   
  แบบรายงานของส่วนงานย่อย หมายถึง  
   - แบบ ปย.1  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน   
   - แบบ ปย.2  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน   
  ผู้บริหารระดับสูง รับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
ประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมองค์กร  รวมถึงการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ 
มีคุณธรรมและจริยธรรม   
  ผู้บริหารระดับรองลงมาทุกระดับ เช่นหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กรทุกระดับ
รับผิดชอบดูแลและตรวจสอบระบบการท างานภายในส่วนงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ สอบทาน
การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมที่ใช้บังคับในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงการควบคุมภายในให้
มีความรัดกุม  ก าชับดูแลให้บุคลากรในสังกัดจัดท าปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานส าหรับ                
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและจิตส านึกที่ดี เกี่ยวกับ              
การควบคุมภายใน   
 
 



 

๘ 
 

 

  ผู้ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในเรื่องการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของ
การควบคุมภายใน รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงมาตรการควบคุม                
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ     
และประสิทธิผลของส่วนราชการ  
  บุคลากรทุกระดับ ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มาตรการ  
คู่มือการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และระบบการควบคุมภายในที่ส่วนราชการจัดให้มีขึ้นโดยสม่ าเสมอ                   
และต่อเนื่อง   
 

1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั   

 1.6.1 ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานภายใน
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  สามารถใช้เป็นแนวทางการสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน                  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน                    
พ.ศ. 2544 
 1.6.2 ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงาน
ภายในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  สามารถใช้เป็นแนวทางการจัดวางและการจัดท ารายงานเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖  เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ตามที่ก าหนด 
 ๑.๖.๓ ผู้บริหารและผู้ที่สนใจเห็นความส าคัญและทราบถึงแนวทางการจัดวางระบบ                 
การควบคุมภายในของหน่วยงาน   



บทท่ี 2 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

  
การศึกษาเรื่อง การแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น า

กรอบแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน ได้แก่ 
1. มาตรฐานการควบคุมภายใน 
2. การจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
3. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. การจัดท ารายงาน 
๕. บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน 
๖. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี     
พ.ศ. 2546  

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542  
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดวย การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

พ.ศ. 2548 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)  
 

2.๑ มาตรฐานการควบคุมภายใน 

2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 ในปี ๒๕๓๕ คณะกรรมการชุดหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นคณะกรรมการของ
สถาบันวิชาชีพ     ๕ สถาบัน ในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ 

๑. สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Institute of 
Certified Public Accountants หรือ AICPA) 

๒. สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditor หรือ IIA) 
๓. สมาคมผู้บริหารการเงิน (The Financial Executives Institute หรือ FEI) 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/COSO


 

๑๐ 
 

 

๔ สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Accounting Association 
หรือ AAA) และ 

๕. สมาคมนักบัญชีเพ่ือการบริหาร (Institute of Management Accountants            
หรือ IMA)  

ทั้ง ๕ สถาบันนี้ได้ร่วมกันศึกษาวิจัย และพัฒนาแนวคิดของการควบคุมภายใน   
ได้ให้ความหมายของการควบคุมภายใน ว่า  

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

- Effectiveness and efficiency of operations 
- Reliability of financial reporting 
- Compliance with applicable laws and regulations” 

แปลความได้ว่า 
การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดร่วมกันโดย คณะกรรมการ 

ผู้บริหารตลอดจนพนักงานขององค์กรทุกระดับชั้น เพ่ือให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า วิธีการ
หรือการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม” ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

  ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
  ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน 
  การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ   

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
        

แผนภาพที่   2.1   ความหมายของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ AICPA 

เพ่ือ 

แผนการจัดแบ่งหนว่ยงาน 

วิธีปฏิบัติงาน 

มาตรการต่างๆ 

 
ก าหนดขึ้น             

และถือปฏิบัติ
ภายในองค์กร 

ปกป้องรักษาทรพัย์สินให้ปลอดภัย 

สอบทานความถูกต้อง           
และความเชื่อถอืได้ของข้อมูล 

เพิ่มพูนประสิทธิภาพ               
การด าเนินงาน 

ส่งเสริมการด าเนินงาน                  
ตามนโยบาย 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99


 

๑๑ 
 

 

     
 
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
  

แผนภาพที่  2.๒  ความหมายของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 
  

ระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย นโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ก าหนดขึ้น        
ในหน่วยงาน เพ่ือให้ความมั่นใจอย่าง สมเหตุสมผลว่ากิจการจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย       
ในเรื่องต่อไปนี้ 

 (1) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน (Effectiveness and 
Efficiency of Operation : O) เป็นวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ขององค์กร การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมหมายถึง 
มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้เสมอ มีการป้องกัน
มิให้เกิดการสูญเสียหรือสูญหาย ดังนั้น  เมื่อการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงส่งผลให้
เกิดการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์กรไปพร้อมกัน  แสดงดังภาพที่ 2.3 

เพื่อให้     
บรรล ุ

ร่วมกัน
ก าหนด 

คณะ  
กรรมการ 

ผู้บริหาร 

พนักงาน 

กระบวนการ
การปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ 
ของการควบคุม 



 

๑๒ 
 

 

           
          

           
           
           
           
           
           
           
           
            

 
แผนภาพที่  2.๓  ความหมายของประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และความคุ้มค่า 

  
 (2) ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Reliability of Financial Reporting : F) 

เป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกองค์กรก็ตาม ผู้ใช้ควรได้ข้อมูลหรือ
สารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้เพ่ือใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนในอนาคต ผู้ลงทุน
เจ้าหนี้ ลูกค้า นักวิเคราะห์ และ หน่วยราชการ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกองค์กรจะใช้ข้อมูลจากงบการเงิน 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานทางการเงินขององค์กร ดังนั้นผู้บริหารจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้
เกิดความม่ันใจว่างบการเงินนั้นให้ข้อมูลที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 (3) การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับ (Compliance with Laws and Regulations : C) 
เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใด ๆ จากการละเว้นไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติผิดกฎหมาย และข้อบังคับ     
ที่เก่ียวข้องกับองค์กร ตลอดจนกฎ ระเบียบและข้อก าหนดขององค์กรเอง 

ค.ศ. 1987 Treadway Commission ได้เสนอให้ตั้งคณะท างาน ในนามว่า Committee 
of Sponsoring of the Treadway Commission หรือ COSO เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบ  
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 

ค.ศ. 1992 COSO ได้เสนอรายงานกรอบการควบคุมภายใน ( Internal Control 
Integrated Framework) ประกอบด้วยองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 ด้านที่สัมพันธ์กัน  
กรอบงานการควบคุมนี้ บางทีเรียกกันว่า COSO  

ความคุ้มค่า  =   ปัจจัยน าเข้า 
                  เป้าหมาย 

ประสิทธิผล   =   ผลผลติ 
                   เป้าหมาย 

ประสิทธิผล  =    ผลผลติ 
                  เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

 ผลลัพธ์หรือผลผลิต กระบวนการด าเนินงาน ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากร 



 

๑๓ 
 

 

ค.ศ. 2004 COSO ได้เสนอกรอบงานการประเมินความเสี่ยงระดับองค์การ (Enterprise 
Risk Management- Integrated Framework) ประกอบด้วยองค์ประกอบ  8  ด้าน ที่สัมพันธ์กัน    
ซึ่งพัฒนาจากกรอบงานการควบคุมภายในที่มีองค์ประกอบ 5 ด้าน และองค์ประกอบเหล่านี้ใช้เป็นเกณฑ์
ในการประเมินความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม กรอบงาน การควบคุมนี้ บางที
เรียกกันว่า COSO  

ค.ศ. 2006 COSO ได้ประกาศแนวทางการควบคุมภายในด้านการจัดท างบการเงิน 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ และ 20 หลักการ โดยได้ดัดแปลงกรอบงานการควบคุมภายในเดิม 
(COSO 1) เพ่ือลดต้นทุนในการควบคุมภายในด้านการจัดท างบการเงินตามกฎหมาย US. Sarbanes – 
Oxley Act (2002) ส าหรับกิจการขนาดเล็ก Internal Control over Financial Report – 
Guidance  for Small Public Companies แนวทางนี้นิยมเรียกกันว่า COSO  

ค.ศ. 2009 COSO เป็นแนวทางด้านการก ากับติดตาม Guidance on Monitoring 
of Internal Control 

 ค.ศ. 2013 COSO ได้ประกาศแนวทางการควบคุมภายในด้านการจัดท ารายงาน
ทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่งบการเงิน  ซึ่งยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ค.ศ.1992 (Internal 
Control – Integrated Framework) ที่ก าหนดให้การควบคุมภายในมีองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ 
แต่เพ่ิมเติมในส่วนอื่น ๆ ให้ชัดเจนขึ้น เรียกกันว่า COSO 2013 

 

 

           
           
           
           
           
           
           
           
            

  แผนภาพที่  2.๔  องค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแนวคิดของโคโซ่ 
   

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

2. การประเมิน   
ความเสีย่ง 

3. กิจกรรม
การควบคุม 

4. สารสนเทศ
และการสื่อสาร 

5. การติดตาม
และประเมินผล 
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ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและการจัดให้มีการควบคุมภายในขึ้น      
ในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่  

1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Effectiveness and Efficiency 
of Operations) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานในการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย คน เงิน 
ทรัพย์สิน วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้และเวลาให้เป็นไปอย่างประหยัดและได้ผลคุ้มค่า มีการดูแลรักษา
ทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีการป้องกันมิให้ทรัพย์สินมีการสิ้นเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือ
สูญหาย และปลอดภัย จากการกระท าการทุจริต ทั้งนี้ เมื่อการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลจะส่งผลให้เกิดการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์กรไปพร้อมกัน 

2. ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Reliability of Financial Reporting) 
ความเชื่อถือได้และความถูกต้องของรายงานทางการเงินเป็นสิ่งส าคัญต่อผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายใน 
หรือบุคคลภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ลูกค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น   
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและวางแผนการด าเนินงานในอนาคต จึงเป็นหน้ าที่ของผู้บริหาร    
ที่ต้องท าให้เกิดความม่ันใจว่ารายงานทางการเงินขององค์กรให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีคุณภาพ 

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance with applicable Laws and 
regulations) เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นกับหน่วยงานจากสาเหตุการละเว้นไม่ปฏิบัติ 
หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานเอง 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (2544 : 1) มีแนวคิดการควบคุมภายใน ดังนี้ 
1. การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน

ตามปกติ การควบคุมภายในมิใช่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และมิใช่ผลสุดท้ายของการกระท า        
แต่เป็นกระบวนการ (Process) ที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก าหนดไว้ในกระบวนการปฏิบัติงาน 
(Built in) ประจ าวันตามปกติของหน่วยรับตรวจ ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงควรน าการควบคุมภายในมาใช้
โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งได้แก่ การวางแผน (Planning) การด าเนินการ 
(Executing) และการติดตามผล (Monitoring) 

๒. การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับ   
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการให้ความสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้มี
ประสิทธิผล ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการก าหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มี   
ประสิทธิผล ด้วยการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการควบคุม ก าหนดทิศทาง กลไกการควบคุม   
และกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน ส่วนบุคลากรอื่นของหน่วยรับตรวจมีหน้าที่
รับผิดชอบโดยการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้น 
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3. การควบคุมภายใน ให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ถึงแม้ว่าการควบคุมภายในจะออกแบบไว้ให้มีประสิทธิผลเพียงใดก็ตาม 
ก็ไม่สามารถให้ความมั่นใจว่าจะท าให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์
ตามที่ตั้งใจไว้  ทั้งนี้เพราะการควบคุมภายในมีข้อจ ากัด เช่น โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากบุคลากร 
เนื่องจากความไม่ระมัดระวัง ไม่เข้าใจค าสั่ง หรือการใช้ดุลยพินิจผิดพลาด การสมรู้ร่วมคิดกัน การปฏิบัติ
ผิดกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ที่ส าคัญที่สุด คือ การที่ผู้บริหารหลีกเลี่ยงขั้นตอน     
ของระบบการควบคุมภายในหรือใช้อ านาจในทางที่ผิด นอกจากนี้การวางระบบการควบคุมภายใน
จะต้องค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุมภายใน    
จะคุ้มค่า  กับต้นทุนที่เกิดขึ้น  

อุษณา ภัทรมนตรี (2547 : 4)  มีแนวคิดการควบคุมภายใน ดังนี้ 
1. การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ต้องกระท าอย่างเป็นขั้นตอน แต่ไม่ได้เป็น

ผลลัพธ์สุดท้าย ดังนั้น องค์กรต้องการลดความเสี่ยงแต่การลดความเสี่ยงต้องมีโครงสร้างและการกระท า
ตามระบบการควบคุมภายใน 

๒. การควบคุมภายใน ไม่เพียงแต่เป็นก าหนดนโยบาย แบบฟอร์มที่สวยงามและ   
ไม่ใช่ระบบที่จะไปจ้างคนมาท าให้ หรือไม่ใช่คู่มือที่วางไว้บนหิ้งหนังสือ แต่เป็นกระบวนการที่ทุกคน     
ในองค์การต้องร่วมมือกันท าและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

๓. การควบคุมภายในให้ความเชื่อมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมเหตุสมผล    
แต่การควบคุมไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นเป็นประกันสมบูรณ์เพราะการควบคุมมีข้อจ ากัดแฝงอยู่ 

๔. การควบคุมเป็นการกระท าเพ่ือความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ๓ ประการของการควบคุม 
คือ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินการบัญชี 
และวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
(๒๕๔๘ : ๒๗) มีแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ดังนี้  

1. การควบคุมภายใน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยคนในองค์กรเป็นผู้สร้างขึ้น คนในที่นี้ 
ได้แก่ คณะกรรมการองค์กร ผู้บริหาร หรือบุคลากรอ่ืน ๆ ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร ผู้บริหารระดับสูง 
มีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากในการก าหนดทิศทางและอนุมัตินโยบายหรือรายการที่ส าคัญ ดั งนั้น 
คณะกรรมการหรือผู้บริหารองค์กรจึงเป็นส่วนส าคัญในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน 

2. การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและแทรกอยู่ในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร 
หรือแฝงอยู่ในการด าเนินธุรกิจของผู้บริหารอย่างเข้ากันได้กับกระบวนการหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ขององคก์ร 
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3. การควบคุมภายใน ไม่ว่าจะได้รับการออกแบบมาดีเพียงใด แต่ไม่ได้เป็นหลักประกัน

ที่สมบูรณ์ให้แก่กิจกรรมใดๆ เนื่องด้วยข้อจ ากัดของการควบคุมย่อมมีอยู่ จึงให้ความมั่นใจได้ในระดับ    

ที่สมเหตุสมผลเท่านั้น 

สรุปได้ว่า การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและเป็นส่วนประกอบ      

ของการปฏิบัติงานปกติ ซึ่งเกิดขึ้นได้โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน เพ่ือสร้างความมั่นใจ

อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า การด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

       2.1.2  ความหมายระบบการควบคุมภายใน 

  ได้มีผู้ให้ความหมายและค านิยามของ “การควบคุมภายใน” ได้แก่ 

            The Canadian Institutes of Chartered Accountants (CICA) ได้ให้ความหมาย

หรือค านิยาม “การควบคุมภายใน” ไว้คือ 

 “Control comprises those elements of an organization (including its 

resources, systems, culture, structure and tasks) that taken together support people in 

the achievement of the organizations objectives” 

 แปลความได้ว่า 

 “การควบคุมภายใน ประกอบด้วย องค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์กรรวมกัน (รวมทั้ง

ทรัพยากร ระบบวัฒนธรรม โครงสร้าง และงานต่าง ๆ ซึ่งสนับสนุนให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน                

ได้ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ก าหนดไว้” 

 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (2544 : 1) การควบคุมภายใน หมายถึง 

กระบวนการ ที่ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยรับตรวจก าหนดให้มีขึ้นเพ่ือให้ความ

มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  ดังตอไปนี้   

 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ไดแก การด าเนินงานและการใช

ทรัพยากรของหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา

ทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต                 

ในหนวยรับตรวจ 

 ความเชื่อถือไดของการรายงานทางการเงิน ไดแก การจัดท ารายงานทางการเงิน       

ที่ใชภายในและภายนอกหนวยรับตรวจใหเปนไปอย่างถูกตอง เชื่อถือได้ และทันเวลา    

 การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ไดแก การปฏิบัติ                  

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการด าเนินงานของหนวยรับตรวจ 

รวมทั้งการปฏิบัติตาม นโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่หนวยรับตรวจไดก าหนดขึ้น 
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 มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 400 ของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

แห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมายหรือค านิยาม “ระบบการควบคุมภายใน” ไว้ดังนี้ 

  “ระบบการควบคุมภายใน” หมายถึง “นโยบายและวิธีการปฏิบัติ (การควบคุมภายใน)  
ซึ่งผู้บริหารของกิจการก าหนดขึ้น เพ่ือช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บริหารที่จะให้เกิดความมั่นใจ  
เท่าท่ีจะสามารถท าได้ว่าการด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติ
ตามนโยบายของผู้บริหาร การป้องกันรักษาทรัพย์สิน การป้องกันและการตรวจพบทุจริตและข้อผิดพลาด 
ความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการจัดท าข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้อย่างทันเวลา 
นอกเหนือจากเรื่องที่เก่ียวข้องโดยตรงกับงานของระบบบัญชีแล้ว ระบบการควบคุมภายในยังครอบคลุม
ถึง สภาพแวดล้อมของการควบคุม และวิธีการควบคุม” 

ส าหรับความหมายของ การควบคุมภายใน ในแนวปฏิบัตินี้หมายถึง ระบบการควบคุม
กระบวนการในการปฏิบัติงานที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานร่วมกันก าหนดขึ้น เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลว่าการบริหารและการปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุเป้าหมาย        
และให้เกิดผลลัพธ์ของการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการ   
ในการจัดการ วิธีการ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กร  ระบบการควบคุมภายใน 
ประกอบด้วยนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ก าหนดขึ้นในองค์กร เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล    
ว่ากิจการจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในเรื่องต่อไปนี้ 

ด้านการด าเนินงาน (Operation) โดยมุ่งหมายให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และคุ้มค่า มีการก ากับดูแลการใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
บรรลุเป้าหมายที่ผู้บริหารก าหนดไว้ ไม่มีการกระท าทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน หรือหากจะมี    
ความเสียหายเกิดข้ึนก็ช่วยให้ทราบถึงความเสียหายนั้นได้โดยเร็วที่สุด       

ด้านการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) รายงานทางการเงินหรืองบการเงิน
ไม่ว่าจะเป็นรายงานที่ใช้ภายในหรือภายนอกองค์กร ต้องมีความเชื่อถือได้และทันเวลา มีคุณภาพ
เหมาะสมส าหรับการน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ตัดสินใจทางธุรกิจของฝ่ายบริหาร   
เจ้าหนี้  ผู้ถือหุ้น  และผู้ลงทุนทั่วไป 

ด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย (Compliance with Application 
Laws and Regulations) การปฏิบัติงานหรือด าเนินธุรกิจให้สอดคล้อง หรือเป็นไปตามบทบัญญัติ  
ข้อก าหนดของกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือการด าเนินธุรกิจนั้น 
เพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลเสียหายใด ๆ จากการละเว้นการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนด 



 

๑๘ 
 

 

พยอม สิงห์เสน่ห์ (2544 : 6-2) การควบคุมภายใน หมายถึง นโยบายและวิธีการ      
ที่ได้วางไว้ส าหรับปฏิบัติในกิจการเพ่ือที่จะได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะสามารถ
ด าเนินการได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนด 

อุษณา ภัทรมนตรี (2547 : 3) การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงาน 
ที่ทุกคนในองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทผู้บริหา รทุกระดับและพนักงานทุกคนมีบทบาท         
ความรับผิดชอบร่วมกัน การควบคุมภายในที่ก าหนดขึ้นสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
(2548 :27) การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนการท างานที่เป็นผลมาจาก      
การออกแบบโดยคณะกรรมการผู้บริหารหรือบุคลากรอ่ืนๆ ขององค์กรเพ่ือก่อให้เกิดความมั่นใจ     
อย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2549 : 18) การควบคุมภายใน หมายถึง นโยบายและ    
การควบคุมภายในที่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ก าหนดขึ้น เพ่ือช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์   
ของคณะกรรมการที่จะท าให้เกิดความมั่นใจเท่าที่จะสามารถจะท าได้ ว่าการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างมีระเบียบ
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันและตรวจพบการทุจริตและข้อผิดพลาด ความถูกต้องและครบถ้วน               
ของการบันทึกบัญชีและการจัดท าข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้อย่างทันเวลา 

จากความหมายของการควบคุมภายในข้างต้น สรุปได้ว่า การควบคุมภายใน หมายถึง  
กระบวนการปฏิบัติ งานที่ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรจัดให้มีขึ้น เ พ่ือสร้างความมั่นใจ           
อย่างสมเหตุสมผลว่าด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล         
และประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้ านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
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การก าหนดหรือออกแบบโครงสร้างการควบคุมภายในและด ารงรักษาไว้ให้มีประสิทธิผล 
 

บทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
ต่อการควบคุมภายใน 

บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
ต่อการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมทีด่ี โดย  
- จัดท าข้อก าหนดด้านจริยธรรมและประพฤตติน

เป็นแบบอย่างท่ีดีโดยเฉพาะในเรื่องความซื่อสัตย์  
ความมีจรยิธรรม  

- สนับสนุนให้มีการปฏิบตัิตามข้อก าหนดอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ฝ่ายบริหารปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดี 
- พิจารณาผลการปฏบิัติงานโดยค านึงถึง 

ความซื่อสัตย์ และจริยธรรม  
- พิจารณาแต่งตั้งงบคุลากรที่มีความรู้

ความสามารถ เหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผดิชอบ  
- มอบอ านาจหน้าท่ีและความรับผดิชอบให้กับ 

ส่วนงานอ่ืนอย่างชัดเจน 
- จัดให้มีสายการบังคับบญัชาท่ีเหมาะสม สะดวก

ในการจัดท าและพิจารณารายงานผลการปฏิบตัิงาน  
- พัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อสนับสนุนกระบวนการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยง ก าหนดนโยบายการควบคุม 
จากผลของการประเมินความเสี่ยง 

- สนับสนุนกระบวนการประเมินการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง  

- ด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 
ในกิจกรรมที่ประเมิน 

- ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถ ระมัดระวัง 
ในวิชาชีพและความรับผดิชอบ 

- รายงานและให้ข้อเสนอแนะผู้บรหิารเกี่ยวกับการ
ปรับปรงุระบบการควบคมุภายในเพื่อ 
การป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

- ให้ค าแนะน าวิธีการประเมินการควบคุมภายใน   
แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในหน่วยรับตรวจ 

- ศึกษาค้นคว้าวิธีการควบคุมใหม่ ๆ เพื่อน าเสนอ 
ฝ่ายบรหิารพิจารณาใช้ลดหรือป้องกันจุดอ่อนการควบคุม
ภายใน 

- ติดตามผลการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ตามแผนปฏิบัติงานท่ีได้รับอนมุัติจากฝ่ายบริหาร 

- ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอกเกี่ยวกับผล 
การประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 การควบคุม 
 ภายใน 

จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
การควบคุมภายในฯ 

 ตัวอย่างการควบคุมภายใน 
ที่ถือปฏิบัติทั่วไป  

 *การบริหารทรัพยากรบุคคลของหนว่ยรับตรวจ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลเพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามวัตถุ 

ประสงค์ที่ก าหนด 
* แบ่งแยกหนา้ที่และความรับิดขอบแตล่ะบุคคลชัดเจน  

เพื่อป้องก้นมิให้ทรัพย์สินเกิดความสูญเสียหรือเสียหายและเกิดการทุจริต 
* วัดผลส าเร็จของการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับแผนงาน 

ที่ได้รับอนุมัติ 
* ก าหนดผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลและปอ้งกันระบบการประมวลขอ้มูลด้วยคอมพิวเตอร์ 

* ก าหนดวธิีการและสอบทานการควบคุมทรัพย์สินเป็นระยะเพือ่ป้องกันมิให้เกดิการสูญหาย 
* ก าหนดวธิีการและควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับอนุญาติ ฯลฯ 

ติดตามการปฏบิัติตาม
ระบบการควบคุม

ภายในอย่างต่อเนื่อง 

ประเมินประสิทธิผล 
การควบคุมภายใน 

เป็นระยะๆ 

แผนภาพที่  ๒.๕  การก าหนดหรือออกแบบโครงสร้างการควบคุมภายใน 
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2.1.3 วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (2544 : 1)  ได้ก าหนดการบรรลุวัตถุประสงค์  

ของการควบคุมภายในไว้  ดังนี้ 
  1. การด าเนินงาน (Operation : O) การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากร ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดความ
เสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ 

  2. การรายงานทางการเงิน (Financial : F) รายงานทางการเงินที่จัดท าขึ้น   
เพ่ือใช้ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา 

  3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C) 
ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน               
ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้ก าหนดขึ้น 

  คณะกรรมการขององค์การวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านการบัญชีและการเงิน     
ในประเทศสหรัฐอเมริกา (The Committee of Sponsoring Organization of the Tredway 
Commission – COSO) วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  ได้แก่ 

  1. เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 
  2. เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
  3. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
  อุษณา ภัทรมนตรี (2547 : 3) วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน มี 3 ด้าน  

ได้แก่ 
  1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
  2. ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินการบัญชี 
  3. การปฏิบัติตามกฎหมาย  และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  ตามแนวคิดของ COSO  แสดงได้ดังภาพที่  2.๖ 
 

 
 
           
           
           
     
 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ       

การด าเนินงาน (O) 

ความเชื่อถือได้            
ของรายงาน           

ทางการเงิน (F) 

การปฏิบัติ            
ตามกฎหมาย             

และข้อบังคับ (C) 

แผนภาพที่  2.๖  วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 
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  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
(2548 :27) ก าหนดการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้ดังนี้ 

1. ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน โดยมุ่งที่การด าเนินงาน 
การมีก าไร และการดูแลรักษาทรัพย์สินในขณะเดียวกันต้องคุ้มค่ากับต้นทุนที่ ใช้ไปจึงจะท าให้เกิด    
ความมีประสิทธิภาพ 

2. ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน คือ การแสดงข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้
ให้แก่บุคคลภายนอกรับทราบ 

3. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบายที่บังคับองค์กรนั้น ๆ คือ การเน้นกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นจะพบว่า การจัดการควบคุมภายในไม่สามารถ      
แยกวัตถุประสงค์ ได้ชัดเจน บางกรณีก็มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร    
ที่จะต้องตัดสินใจว่าจะก าหนดมาตรการการควบคุมภายในเพ่ือวัตถุประสงค์อะไร ต้องการเน้นชัดว่า  
เพ่ือวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์ หนึ่งเพียงอย่างเดียว หรือต้องการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน  
เพ่ือวัตถุประสงค์หลายประการที่สัมพันธ์กันในเรื่องดังต่อไปนี้  

1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานเพ่ือให้ เกิดความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงิน 

2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
สรุปวัตถุประสงค์ของระบบการควบคุมภายใน มีดังนี้ 
1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้

ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น        
ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน  
การด าเนินงานแก่หน่วยงานในที่สุด 

2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง 
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

2.1.4 มาตรฐานองค์ประกอบการควบคุมภายใน 
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (2544 : 5) ได้ก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน มีองคป์ระกอบ 5 ส่วน ดังนี้ 
  1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
  2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
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  3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
  5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 
  องค์ประกอบทั้ง 5 ประการ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน โดยมีสภาพแวดล้อม                

การควบคุมเป็นรากฐานขององค์ประกอบให้เอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยแต่ละ
องค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายในมีรายละเอียด ดังนี้  

 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
 สภาพแวดล้อมการควบคุม หมายถึง สภาวการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้

เกิดระบบการควบคุมในหน่วยงาน มีหลายปัจจัยที่มีผลก่อให้เกิดความมีประสิทธิผลของมาตรการหรือ
วิธีการควบคุมภายในที่ดีในหน่วยงาน ซึ่งฝ่ายบริหารจะมีอิทธิพลส าคัญต่อการสร้างจิตส านึกและ
บรรยากาศสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เช่น จริยธรรมของการท างาน ความซื่อสัตย์ ความไว้ใจได้ 
ความโปร่งใส และการมีภาวะผู้น าที่ดี ซึ่งรวมทั้งการก าหนดนโยบาย โครงสร้าง และระเบียบวิธีปฏิบัติ              
ที่เหมาะสม  ส าหรับตัวอย่างสภาพแวดล้อมการควบคุมในหน่วยงาน  เช่น 

  1.1 ปรัชญาการท างานของผู้บริหาร 
 ลักษณะการท างานของผู้บริหารแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน และจะเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลถึงการก าหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพราะผู้บริหารมีหน้าที่ในการก าหนด
นโยบาย มาตรการ และระบบการควบคุมภายใน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการเลือก
ปรัชญาและวิธีการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น ผู้บริหารสามารถ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี โดยด าเนินการ ดังนี้ 

   (1) ก าหนดนโยบายและกลยุทธ ์การด าเน ินงาน มาตรฐาน  และ
แนวทางการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน และแจ้งให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ 

   (2) ก าหนดโครงสร้างการจัดหน่วยงานให้เหมาะสม มีสายการบังคับ
บัญชา และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในที่ชัดเจน รวมทั้งมอบหมายอ านาจหน้าที่และ                
ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในแต่ละต าแหน่งอย่างเหมาะสม 

 (3) ก าหนดคุณลักษณะงานเฉพาะต าแหน่ง (Job Description)                      
ของบุคลากรทุกต าแหน่งหน้าที่ และระดับของความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในแต่ละ
งานอย่างชัดเจน 

 (4) ก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
บุคลากร ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน และเป็นธรรม รวมทั้งก าหนด
บทลงโทษทางวินัยให้ชัดเจน 
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 (5) ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
Committee) และหน่วยตรวจสอบภายใน 

1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน 
การบริหารและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม เป็นสิ่งที่มี

ความส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งสองประการนี้ เป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ 
ฝึกอบรม หรือก าหนดสิ่งจูงใจ และผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทั้งนี้ ผู้บริหาร
ต้องมีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานรับทราบ และตระหนักถึงคุณค่าในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม จนเป็นบรรทัดฐานหรือข้อตกลงร่วมกันที่ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ 
เพราะความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญของสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยผู้บริหาร
ควรด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ก าหนดนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และท าตัวให้เป็นตัวอย่าง
อย่างสม่ าเสมอ ทั้งโดยค าพูดและการกระท า 

(2) สื่อสารและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ ตลอดจนเข้าใจในหลักการ
ของจริยธรรมดังกล่าว 

(3) จัดท าข้อก าหนดจริยธรรมหรือแนวทางที่พึงปฏิบัติของหน่วยงานไว้     
ให้ชัดเจน โดยรวมถึงกรณีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย 

(4) ลดวิธีการหรือโอกาสที่จะจูงใจให้เกิดการกระท าผิด 
 

ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่ส าคัญ ซึ่งจะส่งผลถึงการจัด
โครงสร้างของหน่วยงาน การจัดการและการติดตามประเมินผลองค์ประกอบของระบบการควบคุม
ภายในอ่ืน ๆ ด้วย 

 1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน 
โครงสร้างของหน่วยงานที่ได้รับการจัดไว้เป็นอย่างดี จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญ    

ที่ท าให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการวางแผนงาน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงสร้างของหน่วยงานให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม
ของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น 
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(1) การรวมศูนย์อ านาจหรือกระจายศูนย์อ านาจการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ 
หากกิจการเลือกใช้การรวมศูนย์อ านาจในการตัดสินใจ คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้ได้รับอ านาจย่อมมี
ความส าคัญ กรณีวิธีกระจายศูนย์อ านาจการตัดสินใจ ระบบและขั้นตอนการท างาน รวมถึงกระบวนการ
ในการติดตามผล ก็จะมีความส าคัญมากกว่าคุณสมบัติของตัวบุคคล 

(2) การจัดโครงสร้างของหน่วยงานและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสม
กับขนาดและการด าเนินงานของหน่วยงานจะท าให้เอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน     
เป็นต้น 

(3) การมอบอ านาจต้องให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน และต้องชัดเจน 

1.4 นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร 
ปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ คือบุคลากร                

ในหน่วยงานนั่นเองที่เป็นตัวจักรส าคัญ ดังนั้น การมีนโยบายและระบบการบริหารบุคลากรที่ชัดเจน               
และเหมาะสม จะช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เช่น 

(1) ก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการว่าจ้าง การพัฒนา การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การเลื่อนข้ัน เลื่อนต าแหน่ง รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 

(2) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะงาน (Job Description) ของเจ้าหน้าที่   
ในแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงาน 

(3) ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน 
(4) มีระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับต าแหน่ง มีการติดตาม

ผลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ 
(5) มีการสอบทานและปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างของหน่วยงานให้สอดคล้อง

กับภารกิจของหน่วยงานหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
1.5 การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นปัจจัย
ส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ดังนั้น ผู้บริหารควรก าหนดอ านาจหน้าที่       
ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน ดังนี้ 

(1)  ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน โดยค านึงถึง
การกระจายอ านาจและระบบการสอบยันความถูกต้องระหว่างกัน 

(2)  ก าหนดคู่มือปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(3)  ก าหนดระบบการติดตามประเมินผล ซึ่งรวมถึงการจัดท าแผนงาน     

และระบบการรายงานผลงานอย่างสม่ าเสมอ 
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1.6 คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในเป็นกลไกและเครื่องมือ

ชนิดหนึ่งในการช่วยตรวจสอบและสอบทานงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ฝ่ายบริหารวางไว้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการท างาน จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
       
 
 
 

แผนภาพที่  2.7  องค์ประกอบและหลักการของการสภาพแวดล้อมการควบคุม 
 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หลักการของการควบคุมภายใน 

สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 

องค์กรแสดงความยดึมั่นซื่อสัตย์                   
และจริยธรรม ความซื่อสัตย์และจรยิธรรม 

ความรู้ทักษะและความสามารถ 

การมีส่วนร่วมของกรรมการ 

ปรัชญาและรูปแบบการท างาน          
ของฝ่ายบริหาร 

การมอบอ านาจและความรับผิดชอบ 

โครงสร้างการจดัองค์กร 

นโยบายและวิธีการบริหารงาน           
ด้านทรัพยากรมนุษย ์

การจูงใจ พัฒนาและรักษาบคุลากร 

คณะกรรมการมีความเป็นอิสระ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม
ภายใน 

โครงสร้างสายการรายงาน 
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2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือการกระท าใด ๆ อันจะก่อให้เกิด 

ผลลัพธ์ในด้านลบหรือเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ ท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ความเสี่ยงอาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน การควบคุมภายใน การที่หน่วยงานตรวจ
ไม่พบข้อผิดพลาด ฯลฯ การทราบความเสี่ยงที่ส าคัญจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดแนวทางการควบคุม
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น 
หรือหากเกิดขึ้นก็จะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่างความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ได้แก่ 
 2.1 ความเสี่ยงจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน 
   ความเสี่ยงลักษณะนี้ เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่โดยธรรมชาติในงานนั้น ๆ เอง 
เมื่อใดก็ตามที่ตัดสินใจที่จะท างานหรือกิจกรรม ก็ย่อมจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้น เช่น การท าธุรกิจการค้าขาย
กับต่างประเทศหรือการสั่งซื้อของจากต่างประเทศของทางราชการ ความเสี่ยงก็คืออัตราแลกเปลี่ยน    
ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ฯลฯ 
 2.2 ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน 
  ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน เป็นความเสี่ยงที่ระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานไม่ครอบคลุม และไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดจากการด าเนินงานของหน่วยงานได้  
อาจเป็นเพราะหน่วยงานไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมเพียงพอที่จะลดความเสี่ยง           
ในการด าเนินงาน หรือหน่วยงานนั้นไม่มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดไว้ เป็นต้น 
 2.3 ความเสี่ยงจากการตรวจไม่พบข้อผิดพลาด 
  ความเสี่ยงลักษณะนี้ เป็นความเสี่ยงที่การตรวจสอบไม่สามารถค้นพบ    
ความผิดพลาดของรายการที่มีอยู่ เนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบทุกกิจกรรมในหน่วยงานนี้ได้ 
และจ าเปน็ต้องใช้ระบบการตรวจสอบโดยเลือกสุ่มตัวอย่างหรืออาจเนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่มีความอิสระ
เพียงพอหรือไม่อยู่ในวิสัยที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ 

 สาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 - ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู ้บริหาร ความซื ่อสัตย์ จริยธรรม 

คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ       
หรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

 - ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคั บของทางราชการ                  
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขัน  สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง        
เป็นต้น 
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การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์
ความเสี่ยง และการก าหนดแนวทางการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงในหน่วยงาน จะเป็นการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวม  
ของหน่วยงาน เพ่ือให้ทราบเหตุการณ์ของความเสี่ยงและหาทางแก้ไขและควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับ
ที่เกิดความเสียหายน้อยที่สุด 

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยง  ตามมาตรฐานฯ ก าหนดให้บริหารต้องประเมิน
ความเสี่ยง เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจมีความเสี่ยงที่ส าคัญในเรื่องใดและในขั้นตอน
การปฏิบัติงานใด โดยมีระดับความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือมั่นใจว่าความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่
เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน  

ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
1. ระบุปัจจัยความเสี่ยง 
๒. วิเคราะห์ความเสี่ยง 
๓. การจัดการความเสี่ยง   

ดังแสดงในแผนภาพที่ ๒.๘  ขัน้ตอนการประเมินความเสี่ยง 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  ๒.8   ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 
 

1. ระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification) 
 ปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงาน สามารถเกิดข้ึนได้ท้ังจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือผลการด าเนินงานในหน่วยงาน เช่น การ
เปลี่ยนตัวผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ส าคัญ ๆ บ่อยครั้ง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ ๆ 
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  เป็นต้น 

การระบุปัจจัยเสี่ยง 

- ท าความเข้าใจภารกิจ
โดยรวมลักษณะงาน/
กระบวนการปฏิบัติงาน
ด้านต่าง ๆ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

- วิเคราะห์สาเหตุและจัดล าดับ
ความเสี่ยง 

- พิจารณาโอกาสและความถี่ 
- พิจารณาระดับผลกระทบ 

การจัดการความเสี่ยง 

- หามาตรการตอบสนอง
ความเสีย่ง 

- ก าหนดวิธีการเพื่อลด/
ป้องกันความเสี่ยง 
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เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานไม่เท่ากัน บางชนิดมีผลกระทบทันที บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว  
ดังนั้น ผู้บริหารต้องติดตามพิจารณา และระบุปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา 
ที่คาดว่าจะเกิด ซึ่งควรครอบคลุมถึง 

1.1 ผลกระทบจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม      
และสิ่งแวดล้อมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

1.2 ปัจจัยความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ในการวางแผน และการประมาณการของหน่วยงาน 
1.3 ข้อตรวจพบที่ได้รับจากการตรวจสอบ การสอบทาน การติดตาม และประเมินผล 
1.4 ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เช่น ปัจจัย

ที่ท าให้การด าเนินงานในอดีตที่ผ่านมาไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลง
บุคลากรที่รับผิดชอบในการบริหารหรือปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเงื่อนไขตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน ฯลฯ 

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) 
การวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อหน่วยงาน ซึ่งโดยปกติปัจจัยเสี่ยง

แต่ละปัจจัยมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยไม่เท่ากัน การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงมีหลายวิธีแตกต่างกัน 
ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ และมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย ๆ จึงควรพิจารณา
เลือกใช้วิธีการหรือเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับขนาด ลักษณะการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถ
ประเมินระดับความส าคัญของความเสี่ยงได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผลเสียหายที่อาจเกิดจาก
ความเสี่ยงนั้น โดยทั่วไปขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง จะเป็นดังนี้ 

2.1 ประเมินระดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง คือ การน าปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย
มาพิจารณาถึงความส าคัญว่า หากเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยแค่ไหน โดยอาจวัด  
เป็นระดับน้อย ปานกลาง สูง 

2.2 ประเมินความถี่ที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น คือ การพิจารณาว่าปัจจัยเสี่ยงที่ได้
เรียงล าดับความส าคัญไว้แล้ว มีโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงนั้น ในระดับน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง   
การวิเคราะห์โดยการประเมินความส าคัญและการประเมินความถี่ที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น อาจใช้ผสม  
ผสานกัน เช่น ปัจจัยเสี่ยงบางอย่างมีอัตราความถี่สูง เมื่อเกิดขึ้นแต่ละครั้งสูญเสียเงินน้อย แต่ถ้าเกิด  
บ่อย ๆ เข้า โดยรวมอาจมีจ านวนเงินสูงก็จะท าให้เกิดความส าคัญได้ 

 2.3 เลือกใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ เหมาะสม โดยบางครั้งอาจ                   
ไม่จ าเป็นต้องวิเคราะห์ในรูปตัวเลข แต่อาจวิเคราะห์ออกมาเป็นระดับต่าง ๆ เช่น ส าคัญมาก ปานกลาง 
หรือน้อย เป็นต้น 
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 ๓. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)  
เป็นขั้นตอนการก าหนดวิธีจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยเมื่อวิเคราะห์

โอกาสของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีนัยส าคัญแล้ว ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุส าคัญของความเสี่ยง  
และวิธีที่จัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการจัดการ    
ความเสี่ยง เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับว่าคุ้มค่าหรือไม่   COSO ได้ก าหนดวิธีการ
ตอบสนองความเสี่ยงไว้ พอสรุปได้ดังนี ้

3.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) หมายถึง การเลิกหรือหลีกเลี่ยง
การกระท าเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น การท างานที่ไม่ตรงภารกิจ อาจจ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น 

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หมายถึง การลดโอกาสหรือความน่าจะเกิด
หรอืการลดความเสียหาย หรือการลดทั้งสองด้านพร้อมกัน การลดความเสี่ยงที่ส าคัญ คือ การจัดระบบ
การควบคุมเพ่ือป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงเฉพาะวัตถุประสงค์นั้นอย่างเหมาะสม ทันกาลมากขึ้น
รวมถึงการก าหนดแผนส ารองในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

๓.3 การแบ่งความเสี่ยง (Risk Sharing) หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิด 
หรือการลดความเสียหาย โดยการโอน หรือหาผู้รับผิดชอบร่วมในความเสี่ยง เช่น การจัดประกันภัย เป็นต้น 

๓.4 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึง การไม่กระท าการใด ๆ 
เพ่ิมเติม กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีสาระส าคัญน้อย ความเสี่ ยงน่าจะเกิดน้อย หรือเห็นว่ามีต้นทุน      
ในการบริหารความเสี่ยงสูงกว่าผลที่ได้รับ 
 
ตารางท่ี  2.1  ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบ 

              โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง                             ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยรับตรวจ 

โอกาสที่จะเกดิ
ความเสี่ยง 

ความถี่โดยเฉลีย่ คะแนน  ผลกระทบ มูลค่าความเสียหาย คะแนน 

สูงมาก  ๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 5  สูงมาก  > ๑๐ ล้านบาท 5 

สูง  ๑ - ๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง 4  สูง  > 2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท 4 

ปานกลาง  ๑ ปีต่อครั้ง 3  ปานกลาง  >50,000 บาท - 2.5 แสนบาท 3 

น้อย  2 - 3 ปีต่อครั้ง 2  น้อย >10,000 บาท – 50,000 บาท 2 

น้อยมาก  5 ปีต่อครั้ง 1  น้อยมาก  ไม่เกิน 10,000 บาท 1 

หมายเหตุ  มูลค่าเสียหาย ขึ้นอยู่กับ ขนาด ภารกิจ และ ลักษณะการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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ผู้บริหารควรให้ความส าคัญต่อความเสี่ยงที่มีระดับสูงและมีโอกาสเกิดขึ้นสูง แต่อาจลด
ความสนใจต่อความเสี่ยงที่มีระดับต่ าและโอกาสจะเกิดความเสี่ยงมีน้อย โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อที่มีโอกาสเกิดขึ้นนั้น อาจแสดงได้ดังนี้ 

 

  ระดับของความเสี่ยง    

ผล
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5        

 

มีความเสี่ยงสูงมาก 

4        มีความเสี่ยงสูง 

3        มีความเสี่ยง            
ปานกลาง 

2        

 

มีความเสี่ยงต่ า 

1         

  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 

   

แผนภาพที่  ๒.๙  ตารางแสดงความสัมพันธ์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่  2.10  องค์ประกอบและหลักการของการประเมินความเสี่ยง 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

การประเมินความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยง 

การระบุปจัจัยความเสีย่ง 

การบริหารความเสี่ยง 

การก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน 

การระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลง           
ที่กระทบการควบคมุภายใน 

หลักการของการควบคุมภายใน 

ความเสีย่งท่ีเกิดจากการทุจริต 

การระบุปจัจัยและวิเคราะหค์วามเส่ียง 

วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ขั้นตอนในการประเมินความเสีย่ง 

การวิเคราะห์ความเสีย่ง 
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 3. กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities)   
กิจกรรมการควบคุม เป็นวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานที่ออกแบบมาเพ่ือป้องกัน

หรือลดความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องจัดให้มีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ฝ่ายบริหารต้องจัด   
ให้มีข้ึนเพื่อให้เกิดความม่ันใจในประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ โดยกิจกรรมการควบคุม
ต้องมีอยู่ในทุกหน้าที่และทุกระดับของการปฏิบัติงานในองค์กร อย่างเหมาะสมเพียงพอกับระดับความเสี่ยง
ต่อความผิดพลาด  หรือความเสียหาย  องค์กรจึงขาดกิจกรรมการควบคุมไม่ได้เป็นอันขาด 

กิจกรรมควบคุม จึงหมายถึง นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติรวมถึงมาตรการต่าง ๆ 
ที่ฝ่ายบริหารก าหนดขึน้  

ประเภทการควบคุม กิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจ าเป็นและลักษณะ
ของการควบคุม ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น 

(1) การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ          
(Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาด
ตั้งแต่แรก โดยเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้น เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน 
และผู้บันทึกบัญชี การก าหนดวงเงินส าหรับผู้มีอ านาจอนุมัติเงินในแต่ละระดับชั้น เป็นต้น  

(2)  การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด (Detective Control)  
เป็นการควบคุมที่ก าหนดขึ้น เพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เช่น การท างบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคาร การตรวจนับพัสดุประจ าปี การทบทวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม 
เป็นต้น 

(3)  การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ (Suggestive Control) เป็นการควบคุม
ที่ก าหนดขึ้น เพ่ือเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายใน                 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ ์

(4)  อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมที่ควรจัดให้มีขึ้นในขั้นตอนของการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้แก่ 
1. นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ 

ผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทในการก าหนดนโยบาย แผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนงบประมาณ แนวทางการปฏิบัติงาน อ านาจในการอนุมัติ ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด
การควบคุม เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและควรระบุผลลัพธ์และตัวชี้วัดที่ คาดหมาย                           
ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือสามารถใช้ในการติดตามประเมินผลต่อไป 
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2. การสอบทานและการกระทบยอด 
ผู้บริหารในแต่ละระดับ ควรจัดให้มีการสอบยันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่      

ในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบปัญหาในการปฏิบัติงานและหาแนวทางในการแก้ไข ซึ่งในแต่ละระดับ    
อาจก าหนดวิธีการสอบยันและกระทบยอดได้หลายวิธี ดังนี้ 

(1) ผู้บริหารระดับสูงอาจสอบยันการปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เป้าหมาย แผน และผลการด าเนินงาน ในภาพรวมกับข้อมูลในอดีตท่ีผ่านมา เพ่ือให้สามารถทราบปัญหา
และหาแนวทางการแก้ไข และเตรียมรับสถานการณ์ในอนาคตต่อไป 

(2) ผู้บริหารระดับกลางอาจสอบยันและกระทบยอดการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน 
จากรายงานผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบที่วางไว้ 
โดยอาจท าการสอบยันและหรือกระทบยอดบ่อยครั้งตามลักษณะงาน และความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

3. การควบคุมการประมวลผลข้อมูล 
การจัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารได้ข้อมูล

ข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเวลา และเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ      
ในการบริหารงานได้ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การจัดให้มีระบบการควบคุม   
ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล และป้องกันความเสียหาย        
ที่อาจเกิดข้ึนในการน าข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่สมควร 

4. การอนุมัติและการมอบหมายความรับผิดชอบ 
ผู้บริหารควรจัดให้มีการกระจายอ านาจและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ระหว่างหน่วยต่าง ๆ หรือบุคคลให้ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจน   
ในการปฏิบัติงาน สามารถสอบยันกันได้ เช่น อ านาจในการอนุมัติ การก าหนดวงเงินการมอบอ านาจ
อย่างชัดเจน เพราะเมื่อผู้บริหารได้กระจายอ านาจไปแล้วก็จ าต้องสร้างวิธีการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้   

5 การดูแลป้องกันทรัพย์สินที่มีตัวตนและเอกสารหลักฐาน 
ฝ่ายบริหารควรมีการก าหนดการดูแลทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ มีการจัดท า

เอกสารหลักฐาน เช่น ทะเบียนสินทรัพย์ การตรวจนับสินทรัพย์ตามทะเบียน มีเอกสารหลักฐาน      
การควบคุมดูแลทรัพย์สิน เช่น การเก็บรักษาเงินสด การใส่กุญแจห้องมั่นคง เครื่องใช้ส านักงาน      
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเอกสารสิทธิต่าง ๆ เป็นต้น การจัดให้มีการควบคุม เช่น การก าหนดสถานที่
เก็บรักษา การเข้าถึงทรัพย์สินนั้น ๆ การดูแลความปลอดภัยโดยใช้คีย์การ์ด การตั้งกรรมการตรวจนับ
ทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ เป็นต้น 
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6. ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการติดตาม

ผลการปฏิบัติ เพ่ือให้ทราบว่ามีการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงใด 

ผู้บริหารต้องเข้าใจถึงลักษณะงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและการควบคุม 
และต้องค านึงว่ากิจกรรมการควบคุมที่จัดให้มีขึ้นนั้น สามารถครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด 
ความผิดพลาด เสียหายได้หรือไม่ และคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปเพียงใด 

กิจกรรมการควบคุม ต้องท าอย่างสม่ าเสมอตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสอดคล้อง
กับนโยบายและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไป
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ การจะใช้การควบคุมลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะรวมกัน 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจในการพิจารณาความเหมาะสมและความซับซ้อนของงานในแต่ละหน่วยงาน 

           
           
           
           
           
           
           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน 

หลักการของการควบคุมภายใน 

กิจกรรมควบคุมภายใน 

การก าหนดนโยบายและแผนงาน 

การสอบทานโดยผูบ้ริหาร 

การประมวลผลข้อมลู 

การควบคุมทางกายภาพ 

การแบ่งแยกหน้าท่ี 

ดัชนีวัดผลการปฏิบตัิงาน 

การจัดท าเอกสารหลักฐาน 

การตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ 

มาตรการควบคุม 

ช่วยลดความเสี่ยง 

การก าหนดและพัฒนากิจกรรม 
การควบคุมด้วยระบบเทคโนโลย ี

กิจกรรมการควบคุมผ่านทาง
นโยบายสู่การปฏิบัต ิ

แผนภาพที่  2.11  องค์ประกอบและหลักการของกิจกรรมการควบคุม 
 



 

๓๔ 
 

 

 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริหาร ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน

และไม่ใช่การเงินรวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก 
การสื่อสาร หมายถึง การรับและส่งข่าวสารระหว่างกัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดี

ระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธ์กัน การสื่อสารจะเกิดได้ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ระบบการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ ควรเป็นการสื่อสารแบบสองทาง และติดต่อระหว่าง
หน่วยงานอย่างท่ัวถึงครบถ้วน 

หน่วยงานควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล
อย่างเพียงพอ และเหมาะสมทันต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ข่าวสาร 
ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเหตุการณ์ และสะดวกในการเข้าถึง  และปลอดภัย รวมทั้งมีการจัดล าดับ
ความส าคัญ และมีระบบการสื่อสารที่ดีจะส่งผลถึงการบริหารงานของผู้บริหาร โดยเฉพาะข่าวสาร         
ที่เป็นสัญญาณบอกเหตุ อันจะท าให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกาล และบริหารงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

การสื่อสารจึงเป็นเรื่องส าคัญท่ีผู้บริหารต้องจัดให้มีขึ้นและควรเป็นระบบการสื่อสาร
สองทาง การสื่อสารภายในหน่วยงานที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม จะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงาน
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ              
และประสิทธิผล คือ 

(1) เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน
อย่างชัดเจนและทันกาล ทั้งจากภายในหรือภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อความเสี่ยง
ทีอ่าจเกิดกับหน่วยงาน เช่น นโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายใหม่ ๆ ฯลฯ 

(2) การก าหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งงานต้องชัดเจน 
เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้าใจถึงบทบาทที่เกี่ยวข้องกับงานของตนและของผู้อ่ืน รวมทั้งให้ความร่วมมือ     
ในการปฏิบัติตามระบบการควบคุมท่ีก าหนดไว้ 

(3) การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่ดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน    
ท าให้สามารถท าความเข้าใจ และประสานงานกันได้เป็นอย่างดี ในท านองเดียวกัน ควรให้ความส าคัญ
กับการสื่อสารภายนอกหน่วยงาน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบริหารงานของหน่วยงานด้วย ดังนั้น 
ประเด็นส าคัญที่ควรด าเนินการ คือ 

 - ก าหนดช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องให้ง่ายขึ้น 
 - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย 



 

๓๕ 
 

 

- ผู้บริหารควรให้ความสนใจในข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายนอก 
   - การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก ต้องมีข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอและ
สัมพันธ์กัน  
   - ในอันที่จะท าให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน และเข้าใจถึงสภาพความเสี่ยงที
อาจเกิดข้ึน 

 ส าหรับการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ โดยทั่วไปมักจะเกี่ยวข้องกับ
การควบคุมการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ การแบ่งแยกงาน การสอบทานความถูกต้อง   ในการประมวลผล      
การควบคุมการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบงาน และการควบคุมทางด้านผลผลิต เป็นต้น 
 

  จากการที่กล่าวมาสรุปองค์ประกอบหลักของสารสนเทศและการสื่อสารได ้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

         
 

แผนภาพที่  2.12  องค์ประกอบและหลักการของสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

สารสนเทศและการสื่อสาร 

สารสนเทศ 

การสื่อสาร 

สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคณุภาพ 

การสื่อสารภายในองค์กร 

การสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก 

หลักการของการควบคุมภายใน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 
การติดตามผล หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า การด าเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด 
การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุม

ภายในที่ก าหนดไว้ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่า     
ยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์ การหาสาเหตุของความแตกต่าง
ระหว่างแผนงานกับผลการด าเนินงาน สรุปผลและเสนอ ข้อแนะน า เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ 

การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพ      
และประสิทธิผลของระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ      
หรือข้อบังคับ และการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในหน่วยงาน 
ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการต่าง ๆ และระบบการควบคุมภายในมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องพัฒนา
ตลอดเวลา ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพ              
และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์   
ปัจจุบันเพียงใด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่  2.๑3  ประเภทการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
1. การติดตามประเมินผลการระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) 

กิจกรรมติดตามผลการควบคุมภายในระหว่างการปฏิบัติงาน จะรวมอยู่ใน        
การบริหารจัดการและการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามปกติของหน่วยงาน และการวิเคราะห์ผลต่าง
ระหว่างแผนกับผลงานจริง การทดสอบความถูกต้อง การกระทบยอดรายจ่ายต่าง ๆ เป็นต้น 

การติดตามประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

การติดตามประเมินผลการ
ระหว่างการปฏิบัติงาน 

การประเมินอิสระ 

การประเมินผลเป็นรายครั้ง 
การประเมินตนเอง 
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2. การประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation)  
เป็นการประเมินขณะที่กิจกรรมการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน ส่งผล

ใหเ้กิดประสิทฺธิผลของการควบคุมภายใน จะเน้นในเรื่องประสิทธิภาพ ณ ห้วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  
2.1 ขอบเขตและความถี่ในการติดตามประเมินผล 

ขอบเขตการประเมินการควบคุมภายในขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
ว่าจะประเมินระบบการควบคุมภายในด้านใด เช่น การด าเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน เป็นต้น  
ผลการประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้นและผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานนั้นเอง ส่วนความถี่ของการประเมินข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร 

2.2 วิธีการประเมิน 
การประเมินผลการควบคุมภายในต้องกระท าเป็นขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตาม

รูปแบบและภารกิจของหน่วยงาน ต้องท าความเข้าใจกับหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน          
โดยการพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่กับการท างานจริงแตกต่างกันอย่างไร 

2.3 การทดสอบการควบคุม 
การทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในเป็นส่วนส าคัญ    

ในการประเมินผลการทดสอบ ซึ่งอาจจะท าต่อเนื่อง หรือท าเป็นรายครั้งได้ ผลการทดสอบนี้จะได้ผลดี 
ควรมีการปฏิบัติดังนี้ 

(1) มีการสอบทานและรายงานผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน ในทุกๆ ด้านอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นการรายงานจากภายในและจาก
บุคคลภายนอก เช่น ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจราชการ ผู้มาติดต่อ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ปฏิบัติงานจริง  

(2) จ าแนกเรื่องที่จะประเมินผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายใน
เฉพาะจุด เช่น การประเมินประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน การประเมินระบบงาน การประเมิน       
การบรรลุตามวัตถุประสงค์ การประเมินบุคคล เป็นต้น ซึ่งการประเมินควรพิจารณาขอบเขตและ 
ความถี่ของการประเมินด้วย เพ่ือให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในในเรื่องนั้น  ๆ    
ว่า สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดย เครื่องมือการประเมินผล รวมถึงการตรวจเช็ค     
การตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ นอกจากนี้ ตัวชี้วัดและการเปรียบเทียบกับผลงาน
ของหน่วยงานอื่น หรือมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ก็เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผลได้เช่นกัน 

(3) รายงานผลตามข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ ไม่ปิดบังสิ่งผิดปกติ 
(๔) สั่งการให้มีการแก้ไขและติดตามผลอยู่เสมอ 

การก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล ควรมีอยู่ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
และควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด กฎหมาย ระเบียบ        
การบริหารงาน และท่ีปรึกษาต่าง ๆ โดยมีวิธีการ เช่น การเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน การตรวจสอบ 



 

๓๘ 
 

 

การกระทบยอด ฯลฯ ส าหรับบางโครงการอาจก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโดยเฉพาะ     
แยกต่างหากจากที่ได้ก าหนดการติดตามประเมินผลโดยปกติ การติดตามประเมินผลโครงการที่เป็น 
กรณีเฉพาะ อาจใช้แบบประเมินตนเอง การออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ การทดสอบ หรืออาจ                 
จ้างผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ตรวจสอบภายนอกมาด าเนินการได้ 

การติดตามประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมีการสื่อสารกับบุคลากรที่
รับผิดชอบงานนั้น ๆ ในหน่วยงาน และกรณีมีเรื่องที่ส าคัญควรรายงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงด้วย 
นอกจากนี้การติดตามประเมินผลในระบบการควบคุมภายใน ควรหมายรวมถึงการประเมินผลนโยบาย 
กฎระเบียบ ระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงานด้วย เพ่ือให้มั่นใจว่า 

(1) ได้มีการก าหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ เหมาะสมและถูกต้อง     
และเป็นผลดีต่อการบริหารงานของหน่วยงาน 

(2) ได้มีการตรวจสอบและติดตามผล รวมทั้งรายงานของผู้ตรวจสอบที่ได้      
สอบทานงาน และตั้งข้อสังเกตไว้ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ข้อสังเกตเหล่านั้น ได้มีการแก้ไขปฏิบัติตาม
ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

(3) การด าเนินงานต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานตั้งไว้ 
(4) การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ 

เมื่อได้ติดตามและประเมินผลแล้ว ผู้ประเมินผลจะต้องจัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร
ที่รับผิดชอบ โดยการจัดท ารายงานแสดงผลความคลาดเคลื่อนของการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ         
โดยควรจัดท าค าชี้แจงหรืออธิบายให้ทราบว่าความแตกต่างระหว่างผลการด าเนินงานจริง กับตัวเลข 
ตามประมาณการเกิดขึ้นเพราะเหตุใด และผู้ ใดจะต้องรับผิดหรือชอบกับการที่ เกิดผลต่างนั้น          
และหาวิธีการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป 

การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า และมีการสั่งการให้แก้ไข
ข้อผิดพลาดอยู่เสมอ เป็นหัวใจส าคัญของการควบคุมทางการบริหาร 

การติดตามและประเมินผล ไม่ควรจัดท าเฉพาะกับระบบหรือมาตรการควบคุม
ภายในเท่านั้น แต่ควรจัดให้การติดตามและประเมินผลกับการปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ทุกด้านจากผู้รับผิดชอบ
โดยตรงและอย่างอิสระ หรือโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการหรือออกแบบระบบ    
การควบคุมภายใน เพ่ือให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เช่น จากการตรวจสอบภายใน 
อันเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 



 

๓๙ 
 

 

  ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการติดตามประเมินผล 

  1) พิจารณาวิธีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมจากการประเมิน 

  2) ก าหนดมาตรการที่เหมาะในการท าข้อเสนอแนะ 

  3) สั่งการให้ผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการแก้ไขตนเอง 

  4) ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการใดๆ ตามข้อเสนอ 

จากที่กล่าวมาสรุปองค์ประกอบและหลักการของการติดตามประเมินผลได้  ดังนี้                                          
 

          

 องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน              หลักการของการควบคุมภายใน                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่  2.14  องค์ประกอบและหลักการของการติดตามและประเมินผล 

 

2.๒ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

    ผู้บริหารควรเลือกใช้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับการด าเนินงาน ขนาด 

กฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความรับผิดชอบของหน่วยงาน การสอบทาน

สภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงาน ประเมินความเสี่ยง และออกแบบการควบคุม เพ่ือป้องกันหรือ

ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้หรือยอมรับได้ 

2.2.๑. การก าหนดหรือการออกแบบระบบ 

2.2.1.1 การก าหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ระบบการ

ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ควรด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 

การติดตามและประเมินผล 

การติดตาม 

การติดตามและประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

การประเมินผล 
การประเมินและสื่อสารข้อบกพรอ่ง 

ของการควบคุมภายใน 



 

๔๐ 
 

 

 

(1) การก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน หน่วยรับตรวจต้องก าหนด  
วัตถุประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว การสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีเป็นเครื่องมือส าคัญ      
เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารมั่นใจว่าสามารถควบคุมระบบการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้  
วัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ มีวัตถุประสงค์ 2 ระดับคือ 

๑. วัตถุประสงค์ในระดับหน่วยรับตรวจ (Entity-Level Objectivies) 
เป็นวัตถุประสงค์ในภาพรวมหน่วยงาน 

2. วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activity-Level Objectivies)    
เป็นวัตถุประสงค์ ที่เฉพาะเจาะจงส าหรับแต่ละกิจกรรมส่วนงานย่อย ซึ่งจะสนับสนุนกับวัตถุประสงค์   
ในระดับหน่วยงานรับตรวจ 

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้น ในแต่ละระดับควรมีการก าหนดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจนสามารถวัดได้ 

การก าหนดวัตถุประสงค์หน่วยรับตรวจ ควรมีขั้นตอน ดังนี้ 
(๑) ก าหนดภารกิจของหน่วยรับตรวจ 
(๒) ก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยรับตรวจให้สอดคล้องกับภารกิจ 
(๓) ก าหนดกิจกรรมที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยรับตรวจ 
(๔) วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม 
 

 
 
 
 

 
แผนภาพที่  ๒.๑5  การก าหนดวัตถุประสงค์แต่ละระดับ 

 
ระบบการควบคุมภายในที่ดี จะต้องให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล 

ว่าสามารถช่วยให้หน่วยรับตรวจบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ด้านการด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น ในการประเมินระบบ        
การควบคุมภายในหน่วยรับตรวจจึงควรระบุไว้ด้วยว่า วัตถุประสงค์ที่ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ของ     
การควบคุมภายในด้านใด 

(2) ค้นหาความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่มีนัยส าคัญ อันจะมีผลท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ภารกิจของ
หน่วยรับตรวจ 

วัตถุประสงค์          
ในระดับหน่วยรับตรวจ 

กิจกรรมที่ท าให้
บรรลุวตัถุประสงค ์

วัตถุประสงค์      
ในระดับกิจกรรม 



 

๔๑ 
 

 

(3) พิจารณาควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ ว่าสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยง
ได้ในระดับใด 

(4) ระบุกิจกรรมที่ป้องกันความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้

(5) ประมาณการต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยง ต้องมีความคุ้มค่า ต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีกิจกรรมการควบคุม 

(6) จัดท าแผนในการน ากิจกรรมควบคุมมาใช้ 
(7) น ากิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติและติดตามผล 

1.2 การก าหนดหรือออกแบบกิจกรรมการควบคุมภายใน  
หน่วยรับตรวจ ต้องท าความเข้าใจโครงสร้างของหน่ วยงาน ภาระหน้าที่       

และวัตถุประสงค์ส่วนงานย่อยต่าง ๆ ตามโครงสร้าง แล้วจึงก าหนดงานในความรับผิดชอบออกเป็น
กิจกรรมแต่ละกิจกรรม เช่น กิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคล กิจกรรมด้านงานการเงิน กิจกรรมด้านพัสดุ 
เป็นต้น 

1.3 การก าหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุมภายใน อาจท าได้ 2 วิธ ี
(1) วิธีการควบคุมภายในทั่วไป ได้แก่ วิธีการควบคุมที่เหมาะสมส าหรับงาน/

กิจกรรมทั่วไป เช่น การบริหารนโยบาย การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นต้น ซึ่งหน่วยรับตรวจ
สามารถเลือกจากรายการควบคุมทั่วไป เช่น จากแบบสอบถามการควบคุมภายใน แล้วดัดแปลงให้สอดคล้อง
ในแตล่ะด้าน/ภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือน ามาปรับเป็นกิจกรรมควบคุม 

(2) วิธีการควบคุมเฉพาะ ได้แก่ วิธีการควบคุมจากการออกแบบโดยเฉพาะ 
ส าหรับงาน/กิจกรรมของหน่วยรับตรวจที่แตกต่างจากงานทั่วไป โดยเน้นที่รายละเอียดของหลักการ  
และวิธีการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆ โดยตรง เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงเฉพาะ ตามที่ระบุไว้ในขั้นตอน
การประเมินความเสี่ยง หรือพิจารณาจากความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญมาก าหนดเป็นกิจกรรมการควบคุม 

 ทั้งนี้ การออกแบบระบบฯ ทั้ง ๒ วิธี ผู้ออกแบบสอบถามต้องเข้าใจกระบวนงาน
ของกิจกรรมงานนั้นๆ การออกแบบที่จัดท าโดยง่ายคือ การจัดท าเป็นแผนผังกระบวนงาน แล้วพิจารณา
ว่าการควบคุมภายในที่จัดให้มีในแต่ละข้ันตอน สามารถลดความเสี่ยงแต่ละกระบวนงานได้หรือไม่ 

2.2.2 การน าระบบการควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติ 
เมื่อหน่วยรับตรวจออกแบบระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับภารกิจ 

อ านาจหน้าที่ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานแล้ว ผู้บริหารควรมีการสื่อสารให้บุคลากรใน
หน่วยงานย่อยรับทราบ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

 



 

๔๒ 
 

 

2.2.3 หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน   
 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ก าหนดรูปแบบในการน าเสนอการจัดวาง

ระบบการควบคุมภายในให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน หน่วยรับตรวจทุกหน่วยจึงต้องจัดท าหนังสือรับรอง
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามตัวอย่างรายงาน ดังนี้ 

 

 

ชื่อหน่วยรับตรวจ............................................. 
หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

 

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
(ชื่อหน่วยรับตรวจ) ขอรับรองว่าได้จัดวางระบบการควบคุมภายใน และน ามาใช้ส าหรับ 

การปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงาน 
(ชื่อหน่วยรับตรวจ) จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
การด าเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวม 
การปฏิบัติงานตามระเบียบของฝ่ายบริหาร 

ทั้งนี้ (ชื่อหน่วยรับตรวจ) จะก าหนดให้มีการประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่น ามาใช้  
ในปัจจุบัน เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิผลและเพียงพอ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน     
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ ๖ ต่อไป 
 

ลายมือชื่อ .......................................... 
(........................................) 

ต าแหน่ง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจ 
วันที่          เดือน               พ.ศ.     

2.3 การติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 

  มาตรฐานการควบคุมภายในก าหนดใหฝายบริหารจัดใหมีการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (Monitoring) ท าได้ ๒ ลักษณะ คือ การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing 
Monitoring) หรือการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  และการประเมินผลการควบคุมเปนรายครั้ง (Separate 
Evaluation)  ซึ่งประกอบด้วย  การประเมินตนเอง  และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ 
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   ทั้งนี้  เพ่ือใหความมั่นใจวาระบบการควบคุมภายในที่วางไว เพียงพอ เหมาะสม                
มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติจริง การควบคุมภายในด าเนินไปอย างมีประสิทธิผล ขอตรวจพบ     
จากการตรวจสอบและการสอบทานอ่ืน ๆ ไดรับการแกไขอยางเหมาะสมและทันเวลา การควบคุม
ภายในไดรับการปรับปรุง แกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ขอก าหนดตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในเปนเรื่องเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผล      
ของการควบคุมภายใน ซึ่งประเมินโดยบุคลากรที่เหมาะสม เนื่องจากระบบการควบคุมภายในจะแทรกอยู
ในระบบการปฏิบัติงานประจ าวันของแตละหนวยงาน  ดังนั้น เพ่ือใหความมั่นใจวาการควบคุมภายใน
เหมาะสมและมีประสิทธิผลอยู เสมอ ผูบริหารจึงตองติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีการปรับปรุงการควบคุมภายในหรือเปลี่ยนแปลงการควบคุมภายใน    
ตามความเหมาะสม ถึงแมวาผูบริหารรวมทั้งผู ตรวจสอบภายในเปนผู รับผิดชอบในการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในก็ตาม  บุคลากรระดับปฏิบัติหรือบุคลากรอ่ืนๆ ที่มิได ด ารงต าแหนง       
บริหารก็มีสวนส าคัญในการติดตามผลการควบคุมภายในระหวางการปฏิบัติงานประจ าวันดวย เนื่องจาก
บุคลากรเหลานี้ตองปฏิบัติงานอยู่เปนประจ า จึงอยูในฐานะที่จะบอกไดว่าควรจะปรับปรุงกระบวนการ
ควบคุมจุดไหน อยางไร  
 2.3.1 การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) กิจกรรม
ติดตามผลการควบคุมภายในระหวางการปฏิบัติงาน (การติดตามผลอยางตอเนื่อง) จะรวมอยูในการ
บริหารจัดการและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามปกติของหนวยงาน เชน การวิเคราะห์ผลตาง  
ระหวางแผนกับผลงานจริง การทดสอบความถูกตอง การกระทบยอดรายการตาง ๆ เปนตน ตัวอยาง
กิจกรรมการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน สอบถามถึงความแตกต างของรายงานผลการ
ด าเนินงานในสวนที่เกี่ยวกับการผลิต ถือวาเปนการติดตามผลการควบคุมที่จะท าใหมีการสงเสริม
ประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนั้น การติดตามผลในระหว างการปฏิบัติงานมักจะมี
ประสิทธิผลมากกวาการประเมินผลเปนรายครั้ง (Separate Evaluation)   
  2.3.1.1 ก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพ่ือใหฝายบริหารสามารถติดตาม
ความนาเชื่อถือของระบบการรายงาน   
   (1) มีการสอบทานรายงานเปนครั้งคราว เพ่ือใหมั่นใจวาขอมูล 
ในรายงานถูกตองเชื่อถือได และรายงานนั้นใหขอมูลที่เปนประโยชนและเกี่ยวของกัน  
   (2) มีการสอบยันหรือกระทบยอดขอมูลดานการด าเนินงาน  
กับขอมูลที่ไดจากระบบการรายงานทางการเงิน  
    (3) ก าหนดใหบุคลากรระดับปฏิบัติรับผิดชอบตอความถูกตอง
ของรายงานทางการเงินโดยใหลงนามรับรองความถูกตองของรายงานทางการเงินและรับผิดชอบ      
เมื่อมีขอผิดพลาดเกิดข้ึน  
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  2.3.1.2  ก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานเพื่อใหมั่นใจวา ในการปฏิบัติงาน
ตามปกติของบุคลากร ไดรับขอมูลที่ถูกตองเก่ียวกับการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน     
    (1) จัดใหมีการสงส าเนารายงานการตรวจสอบภายใน และรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในใหกับเจาหนาที่  
   (2) ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการก าหนดวิธีการควบคุมและ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน  
  2.3.1.3 จัดให มีวิธีปฏิบัติ เ พ่ือติดตามข อมูลที่ ได รับจากภายนอกว า                      
มีสวนสนับสนุนหรือชี้ใหเห็นถึงปญหาเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหนวยงาน     

(1) ลูกหนี้ช าระหนี้แลวแตยังมีการติดตามทวงถามหนี้  เปนการชี้             
ใหเห็นขอบกพรอง  ในการบันทึกรายการเกี่ยวกับลูกหนี้ ซึ่งควรสอบสวนเพื่อหาสาเหตุ  

(2) ใชวิธีการติดตามประเมินผลเพ่ือการติดตอขอทราบขอมูล        
จากผูขายและรายงานประจ าเดือนของบัญชีเจาหนี้ โดยตรวจสอบสืบสวนขอรองเรียนของผูขายหรือ     
ผู เสนอราคาในการไมไดรับความเปนธรรมจากเจาหนาที่ฝายพัสดุ ใหประเมินผลการควบคุมซ้ า    
ส าหรับระบบการควบคุมแบบปองกันหรือแบบคนพบปญหา  

(3) สนองตอบตอขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงการควบคุม
ภายในของผูตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายนอก  

(4) รวบรวมขอคิดเห็นตางๆ จากการประชุมเจาหนาที่เกี่ยวกับ
การวางแผนและการประชุมอื่นๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาวาการควบคุมภายในมีประสิทธิผลหรือไม  

 

  2.3.1.4 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามปกติของเจ าหน าที่ที่มีหน าที่
รับผิดชอบงานที่มีความส าคัญ โดย 

(1) ติดตามวาเจาหนาที่ลงลายมือชื่อในเอกสารการควบคุม
ภายในที่ส าคัญตามที่ก าหนดหรือไม เชน การสอบยันความถูกตองของขอมูลการเงินที่มีจ านวนเงินสูง    
วามีการลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองแลว เปนตน  

(2) สอบทานกิจกรรมการควบคุมที่ ส าคัญกับเจ าหน าที่           
ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้นเปนระยะๆ เพ่ือใหมั่นใจวาการควบคุมภายในที่ก าหนดยังใชอยู
และยังเหมาะสม  

(3) ควรใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้น ๆ เสนอแนะ   
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการควบคุม  
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  2.3.1.5 สอบทานประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในเปนระยะ ๆ โดย   
(1) ใหความส าคัญกับคุณสมบัติของผู ตรวจสอบภายใน เชน      

ตองมีความรู ทักษะ  ความสามารถ  และประสบการณในระดับท่ีเหมาะสม  เปนตน  
(2) ผูตรวจสอบภายในตองมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่  
(3) ผูตรวจสอบภายในตองเขาถึงผูบริหารระดับสูงได  
(4) การวางแผนการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบและ                 

ความรับผิดชอบการตรวจสอบภายในจะตองเหมาะสมกับความตองการของหนวยงานนั้น ๆ    
2.3.1.6 การประเมินผลเปนรายครั้ง (Separate Evaluation) 

(1) จัดท าแผนการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเปนระบบโดย 
  (1.1)  ทีมงานประเมินผลตองวางแผนอยางเปนระบบ

และเปนขั้นตอนเพื่อใหมีการ ประสานงานกันอยางดี  
  (1.2) หัวหนาทีมงานควรเปนผูจัดท าแผน  
(2) เจาหนาที่ผู มีความรู ทักษะ และความช านาญ ควรเป น                   

ผปูฏิบัติงานประเมินผลการควบคุมภายใน  
  (2.1) ผูปฏิบัติงานประเมินผลจะตองเขาใจกิจกรรมตาง ๆ 

ของหนวยงานอยางเพียงพอ  
  (2.2) การประเมินผลควรใช เครื่ องมือต าง ๆ เช น 

แบบสอบถาม  ตารางกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ  (Checklists)  และเครื่องมืออ่ืน ๆ  
 (3) ขอบเขตการประเมินกิจกรรมที่จะประเมินและความถี่             

ของการประเมินมีความเหมาะสมและเพียงพอ 
 (4) ควรท าความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการของระบบการควบคุม  

หรือท าความเขาใจวา  ระบบการควบคุมควรด าเนินไปอยางไร  และในทางปฏิบัติด าเนินไปเชนไร 
 (5) จัดเตรียมคูมือ นโยบาย แผนภูมิองคกร คูมือการปฏิบัติงาน 

และเอกสารที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ  ใหกับทีมงานประเมินผล  
 (6) อาจจัดใหมีการประชุมเจาหนาที่หนวยงานยอยผูรับการ

ประเมินตามความเหมาะสมและจ าเปนเพ่ือระดมสมองระบุปญหา สาเหตุของปญหา หรือความเสี่ยง     
ที่ท าใหงานไมบรรลุวัตถุประสงคหรือความเสี่ยงที่อาจท าใหเกิดการเสียหาย การทุจริต การรั่วไหล              
และอ่ืน ๆ  

 (7) ประเมินผลและวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากการประเมิน 
 (8) บันทึกขอมูลเกี่ยวกับการประเมินเปนลายลักษณอักษร  
 (9) สรุปผลการประเมินและจัดท ารายงาน  
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  2.3.2 การประเมินผลเปนรายครั้ง (Separate Evaluation) ในขณะที่กิจกรรม            
การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงานสงผลใหเกิดประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การประเมินผล    
เปนรายครั้งจะใหประโยชนโดยการเนนไปที่ประสิทธิผลของการควบคุมภายในโดยตรง ณ เวลาใด   
เวลาหนึ่ง  
   2.3.2.1  ขอบเขตและความถี่ของการประเมิน ขอบเขตการประเมินผล                  
การควบคุมภายใน ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมินวาจะเนนการประเมินไปที่วัตถุประสงค์    
ของการควบคุมภายในดานใด เชน ดานการด าเนินงาน ดานการรายงานทางการเงิน หรือดานการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ เปนตน การประเมินระบบการควบคุมภายในจะตองใหความสนใจกับแตละองคประกอบ
ของการควบคุมภายในที่สัมพันธกับกิจกรรมที่ส าคัญ ๆ ดวย สวนความถี่ของการประเมินจะอยูในดุลยพินิจ
ของผูบริหาร ซึ่งข้ึนกับความเสี่ยงและการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง  

2.3.2.2  ผูประเมินบุคลากรของหนวยงานที่รับผิดชอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ประเมินผลจะตองพิจารณาถึง ความมีประสิทธิผลของการควบคุมในกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ นอกจากนี้
ผตูรวจสอบภายในควรประเมินผลการควบคุมภายในโดยถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ   
หรือประเมินการควบคุมภายในตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร ผูบริหารอาจใชทั้งการประเมิน
ภายในหนวยงานและการประเมินภายนอกหนวยงานโดยใชบริการประเมินการควบคุมจากผูตรวจสอบ
ภายนอก  

2.3.2.3  กระบวนการประเมิน การประเมินผลการควบคุมภายในเปนสิ่งที ่ 
ตองกระท าอยางเปนขั้นตอน  ถึงแมวิธีประเมินและเทคนิคการประเมินอาจแตกตางกันไปแตละหนวยงาน
แตก็ตองเปนไปตามรูปแบบของการประเมิน ในการประเมินผลผูประเมินจะตองท าความเขาใจหนวยงาน           
และภารกิจหลักของหนวยงาน  รวมทั้งพิจารณาถึงระบบการควบคุมภายในที่มีอยูวาท างานจริงอยางไร 
เมื่อเปรียบเทียบกับการท างานตามที่ออกแบบไว (เนื่องจากระบบการควบคุมที่ออกแบบไวอาจมี      
การปฏิบัติจริงตางไปจากที่ก าหนดหรือเลิกปฏิบัติตามที่ออกแบบไว และบางครั้งอาจมีวิธีการปฏิบัติงาน
ใหม่ๆ แตมิไดระบุไวในค าอธิบายวิธีการปฏิบัติงาน) และพิจารณาปรับปรุงแก ไขจุดบกพรองที่พบ 
ด าเนินการวิเคราะหการควบคุมภายในและการทดสอบการปฏิบัติจริงกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ตั้งไว
ประเมินและพิจารณาผลการทดสอบเพ่ือใหความเห็นวาการควบคุมภายในใหความเชื่อมั่นอยางสมเหตุ
สมผลวาบรรลุวัตถุประสงคตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ เครื่องมือการประเมินผลมีหลายอยางเชน ตาราง
กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ (Checklists) แบบสอบถาม (Questionaires) ผังภาพ (Flowcharts) รายการตาง ๆ 
ที่แสดงวัตถุประสงคของการควบคุมของกิจกรรมตาง ๆ  และการทดสอบประสิทธิผลของการควบคุม    
เปนตน ผูประเมินจะตองใชวิธีการประเมินและเครื่องมือการประเมินที่เหมาะสมที่สุดกับหนวยงาน      
ที่จะประเมิน  
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2.3.2.4  การทดสอบความนาเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในเปนส่วนส าคัญ              
ของการประเมินผล การทดสอบนี้สามารถท าไดทั้งการประเมินผลแบบตอเนื่อง (Ongoing) และแบบประเมิน
เปนครั้งคราว (Periodic) เชน การสอบทานรายการตาง ๆ การทดสอบการปฏิบัติงาน การทดสอบ
เพ่ิมเติมจะรวมถึงการสอบถามบุคคลที่เหมาะสม สังเกตการณการแบงแยกหนาที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
กับการควบคุมและตรวจสอบความถูกตอง เปนตน ผลการทดสอบเหลานี้จะไดรับการสอบทาน     
โดยฝายบริหารเพ่ือประเมินความส าคัญของขอบกพรองที่พบ และจัดท าแผนการปรับปรุงแกไขและ
ติดตามผลการปรับปรุงแกไขตามแผน เพ่ือใหมั่นใจวาขอบกพรองหรือจุดอ่อนไดรับการปรับปรุงแกไขแลว 
ในการประเมินเปนรายครั้งควรเนนที่วัตถุประสงคระดับหนวยงานและวัตถุประสงค ระดับกิจกรรม    
ซึ่งวัตถปุระสงคระดับหนวยงานควรเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคระดับกิจกรรมของหนวยงาน โดยวัตถุประสงค
ของแตละกิจกรรมจะตองสนับสนุนและสอดคลองกับวัตถุประสงคระดับหนวยงาน   

2.4 การด าเนินการประเมินการควบคุมภายใน   

มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ นดินระบุให         
หนวยรับตรวจจะตองประเมินการควบคุมภายใน วามีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณ               
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการควบคุมภายในด าเนินไปอยางมีประสิทธิผล เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน           
ดังกลาวควรก าหนดใหผูบริหารระดับตาง ๆ รับผิดชอบติดตามประสิทธิผลของการควบคุมภายใน             
อยางตอเนื่อง เพ่ือใหมั่นใจวาระบบการควบคุมภายในใหผลตามที่ก าหนดไว ขอบเขตและความถี่               
ของการประเมินรายครั้ง  หนวยรับตรวจจะตองประเมินการควบคุมภายในและรายงานตอคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ในทางปฏิบัติการประเมินผลเปนรายครั้งของทุกกิจกรรม               
อาจท าไดยาก จึงควรจัดใหมีแผนรวม  ประกอบดวยการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ทั้งการ
ติดตามประเมินผลในระหวางการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเปนรายครั้ง เพ่ือใหมั่นใจอยาง 
สมเหตุสมผลวาการควบคุมภายในมีประสิทธิผลอยู เสมอ และในการปฏิบัติตามแผนงานควรก าหนด              
ใหมีการประเมินผลของกิจกรรมที่ส าคัญ ๆ เปนรายครั้ง โดยใหความส าคัญตอวัตถุประสงคระดับ                  
หนวยงาน  และวัตถปุระสงคในระดับกิจกรรม  ดังนี้   

2.4.1 การประเมินผลระดับหนวยรับตรวจ ควรใหขอสรุปโดยรวมตอฝายบริหาร 
วาการควบคุมภายในของหนวยงานใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา มีมาตรการที่จะท าใหหนวยงาน
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน เชน การควบคุมภายใน
ควรใชผลการประเมินระดับกิจกรรมเปนการควบคุมภายในระดับหนวยงาน อยางไรก็ตาม อาจตอง     
ท าการประเมินเพ่ิมเติมในสวนของความเสี่ยงบางอยางซึ่งควบคุมโดยหนวยกลาง หรือควบคุมโดย   
ระดับหนวยงาน เพราะผูบริหารระดับกิจกรรมอาจไมค านึงถึงวัตถุประสงคหลายวัตถุประสงคที่จะไป
เกี่ยวของสัมพันธซึ่งกันและกัน  
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2.4.2 การประเมินผลระดับส่วนงานย่อยกิจกรรม หรือการประเมินผลระดับ
กิจกรรมควรท าบอยครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือใหหัวหนากิจกรรม  หัวหนาสวนงานยอย หรือผูรับผิดชอบ   
ในระดับกิจกรรมมีความมั่นใจพอสมควรเกี่ยวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรม        
ที่ถูกประเมิน อยางตอเนื่อง ในการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกิจกรรม (รวมทั้งการประเมินผลฯ 
ระดับหนวยงาน)  ผูบริหารระดับตาง ๆ รับผิดชอบในการพิจารณาประสิทธิผลของ 5 องคประกอบ   
ของการควบคุมภายใน และตองปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน   
แผนดิน ซึ่งจะท าใหบรรลุตามวัตถุประสงคระดับกิจกรรม (หรือระดับหนวยงาน) นั้น ๆ    

ขอแนะน าในการวางแผนและการด าเนินการประเมินการควบคุมภายใน 
เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ                  
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 นั้น  ควรด าเนินการ 
ดังนี้  

1. การก าหนดผูรับผิดชอบ  
2. การแบงหนวยงานออกเปนกิจกรรมตาง ๆ  
3. การจัดสรรทรัพยากรบุคคล  
4. การจัดใหมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานประเมินผล  
5. ก าหนดเวลาการประเมินผล  
6. การด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดท าเอกสาร

การประเมิน 
การวางแผนและด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่  ๒.๑6   การวางแผนและด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

1. การก าหนดผูรับผิดชอบ ระบบการควบคุมภายในไมใชระบบที่แบงแยกออกจาก
ระบบการปฏิบัติงานในหนวยงาน แต่ระบบการควบคุมภายในเปนกระบวนการท างานอยางตอเนื่อง   
ซึ่งแทรกหรือแฝงอยูในระบบงานที่หนวยงานใชในการด าเนินงานตางๆ เชน งานในลักษณะโครงการ  
และในลักษณะกิจกรรมตางๆ ซึ่งอยู ในความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับ ในขณะที่ระเบียบ

 
ก าหนดผู้ 
รับผิดชอบ 

ก าหนด 
ขอบเขตและ
วัตถุประสงค์ของ
การประเมิน 

ศึกษาและท า
ความเข้าใจ
โครงสรา้งการ
ควบคมุภายใน 

จัดท า       
แผนการ
ประเมินผล 

ด าเนินการ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายใน 

สรุปผลการ
ประเมินและ
จัดท าเอกสาร
การประเมิน 
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คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนด    
ใหผูรับตรวจ (หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงาน) รับผิดชอบเสนอรายงานตอคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน (คตง.) ผูก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับสถานะของการควบคุม
ภายในในหนวยงานที่ตนรับผิดชอบ แตหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานจะทราบสถานะ     
การควบคุมภายในที่รับผิดชอบไมไดทันที จะตองมีการติดตามประเมินผลกอนจึงจะทราบสถานะ     
ของการควบคุม จึงตองมีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหกับเจาหนาที่ระดับอาวุโสที่เหมาะสม
ไปดูแลในเรื่องนี้ เพ่ือสรางความมั่นใจวามีการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผล การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน การรายงาน และการท าค ารับรองเปนลายลักษณอักษรวาไดปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบแลว    
การก าหนดความรับผิดชอบเปนการเฉพาะในการติดตามประเมินผล มีดังนี้  

1.1 เจาหนาที่ระดับอาวุโสหรือคณะท างาน  ท าหนาที่รับผิดชอบ 
- อ านวยการและประสานการประเมินผลการควบคุมภายใน การปรับปรุง  

การควบคุมภายในและการรายงานของหนวยงานโดยรวม  
- จัดท าแผนการปฏิบัติงานประเมินผล เพ่ือติดตามการประเมินผลและ     

การปรับปรุงแก้ไขวิธีการควบคุม 
- รวบรวมผลการประเมินระดับหน่วยงานย่อย และสรุปภาพรวมของหน่วยรับตรวจ 
- พิจารณาความเสี่ยงที่ส่วนงายย่อยไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น   

ในภาพรวมของหน่วยรับตรวจ และเลือก/หรือค้นหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสม เพ่ือเสนอฝ่ายบริหาร
พิจารณาสั่งการ 

- จัดท ารายงานผลการประเมินระดับหน่วยรับตรวจ เสนอฝ่ายบริหาร 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ ขอ 6 ด าเนินการใหมีการแบง  

หนวยงานเปนกิจกรรมตาง ๆ เพื่อประโยชนในการประเมินการควบคุมภายใน รับผิดชอบในการพิจารณา  
วา ขอบกพรองของการควบคุมภายในใดมีนัยส าคัญ จัดใหมีหนังสือรับรองการควบคุมภายในจาก        
ผบูริหารระดับสวนงานตางๆ (ตามแบบ ปย.1) เพ่ือน ามาประมวลเปนภาพรวมขององคกรท าค ารับรอง         
การควบคุมภายในเปนลายลักษณอักษรตอหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงาน (ตามแบบ ปย.1-ร)  

1.2 ผู บริหารระดับส วนงานย่อยและผู้ปฏิบัติในส่วนงานย่อยที่จะประเมิน    
ในขณะที่เจาหนาที่ระดับอาวุโสมีหนาที่รับผิดชอบระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน     
ของหนวยงานโดยรวม ผูบริหารระดับสวนงาน เชน หัวหนาสวนงาน  หัวหนาสวนงานยอย เปนตน    
ซึ่งรับผิดชอบกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานจะรับผิดชอบประเมินการควบคุมภายในของกิจกรรมตาง ๆ 
ในความรับผิดชอบ รวมทั้งรับผิดชอบในการด ารงไวซึ่งประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และการติดตาม
ประสิทธิผลการควบคุมภายในในสวนงานที่ตนรับผิดชอบอยางตอเนื่อง เพ่ือความมั่นใจอยางสมเหตุ   
สมผลว่าการควบคุมภายในของกิจกรรมที่รับผิดชอบมีประสิทธิผลอยู เสมอ เจาหนาที่ระดับอาวุโส       
ที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบระบบการติดตามประเมินผล โดยรวมควรใชการประเมินผลของผูบริหาร
ระดับสวนงานตาง ๆ ในการวางแผนและการด าเนินการประเมินผลการควบคุมระดับหนวยงาน 
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1.3 ผู ตรวจสอบภายใน ผู ตรวจสอบภายในต องปฏิบัติหน าที่ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องปฏิบัติงานตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในขององค์กร ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
นโยบาย และวิธีปฏิบัติ ด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ มีความเป็นกลางและเที่ยงธรรม ปฏิบัติงาน         
ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวังในวิชาชีพ และความรับผิดชอบ รวมทั้งการให้ค าแนะน า
วิธีการประเมินการควบคุมภายในให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

 ผูตรวจสอบภายใน ต้องท าหนาที่ตรวจสอบประจ าของหน่วยงานด าเนินการ
สอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน ผูตรวจสอบภายในตองสอบทานการประเมินโดยฝายบริหาร 
และรายงานผลการประเมินของฝายบริหาร และสรุปความเห็นตอหัวหนาหนวยงานวา การประเมินการ
ควบคุมภายในของฝายบริหารได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินการควบคุมภายในนี้หรือไม่ ขอสรุป   
ดังกลาวควรขึ้นกับการสอบทานของผูตรวจสอบภายในซึ่งตองปฏิบัติงานสอบทานอยางระมัดระวัง
รอบคอบ โดยใช แบบ ปส.  
 

ผังภาพการก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีระดับอาวุโส/
คณะท างาน 

ผู้บริหารสูงสุด 

ผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยและ
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานย่อย 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

พิจารณาผลการประเมินระดับหนว่ยรับตรวจ 

- อ านวยการและประสานงาน 

- จัดท าแผนการประเมินผลองค์กร 

- ติดตามการประเมินผล 

- สรุปภาพรวมการประเมินผล 

- จัดท ารายงานระดับหน่วยรับตรวจ 

- ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง 

   (CSA) 
- ติดตามผล 

- สรุปผลการประเมิน 

- จัดท ารายงานระดับส่วนงานย่อย 

- ประเมินการควบคุมด้วย  
ตนเอง  (CSA) 
- สอบทานการประเมินผล 

- สอบทานรายงาน 

- จัดท ารายงาน แบบ ปส. 



 

๕๑ 
 

 

2. การก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
เมื่อก าหนดคณะท าการประเมินแล้ว ควรก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์การประเมิน

ว่าจะประเมินการควบคุมภายในทั้งระบบ หรือประเมินเฉพาะที่มีความเสี่ยงสูง และมีผลกระทบ       
ต่อหน่วยรับตรวจ เมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วคณะท างานควรแจ้งเจาหนาที่ระดับอาวุโส เสนอผู้บริหาร
ให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 

3. ศึกษาและท าความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน 
ผู้ประเมินควรศึกษาท าความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน วิธีการและรูปแบบ

ของระบบการควบคุมภาย โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การสอบถาม การประชุมกับผู้บริหาร การศึกษา      
จากเอกสารต่าง ๆ  เป็นต้น 

4. การจัดท าแผนการประเมินผล 
เป็นการก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนที่จะประชุมท าความเข้าใจกับคณะท างาน

ก่อนที่จะด าเนินการประเมิน ได้แก่ 
   - เรื่องท่ีจะท าการประเมิน 
   - วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
   - ขอบเขตการประเมิน 
    - ผู้ประเมิน 
    - ระยะเวลาในการประเมิน 
    - วิธีการประเมิน 
    - อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
5. ด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน แต่ละส่วนงานย่อยที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประเมิน 
ควรจะมีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) เป็นกระบวนการ
สร้างความรับผิดชอบในการควบคุมภายในให้แก่ทุกคนที่เป็นเจ้าของงานนั้น คือ การน ากระบวนการ
ปฏิบัติงานและวัตถุประสงค์มาเชื่อมโยงกัน แล้วระบุการควบคุมภายในที่มีของงานนั้นและประเมิน 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ ผลที่ได้จาก CSA คือ 

   - ผู้ปฏิบัติเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงกระบวนการท างานและวัตถุประสงค์ของงานนั้น ๆ 
   - เข้าใจถึงความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ของงาน 
   - สามารถก าหนดการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
   - ก าหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสม 
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การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง CSA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่  ๒.๑7  การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง 
  

ขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบดวยขั้นตอนหลัก ๆ 3 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 : การจัดประชุมเพ่ือเลือกกิจกรรมที่จะประเมิน เพ่ือท าความเขาใจกิจกรรม

หนวยงาน และโครงสรางการควบคุมภายในของแตละสวนงาน ท าความเขาใจกิจกรรมที่จะประเมิน   
โดยการสอบถาม ศึกษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ สอบทานเอกสารการประเมินครั้งกอน เพ่ือใหทราบ
การเปลี่ยนแปลงไปจากงวดกอน ท าความเขาใจหนวยงาน (หนวยรับตรวจ) ทีมงานประเมินผลควรเข
าใจภารกิจหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ลักษณะการด าเนินงาน และกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน   

ขั้นตอนที่ 2 : จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินการควบคุมภายใน ควรจัดเตรียม
เครื่องมือการประเมินการควบคุมภายใน เชน การจัดท าตารางกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ (Checklist) 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน (Internal Control Questionaires) แบบประเมินองคประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน ผังภาพ (Flowchart) เกี่ยวกับการประเมินการควบคุมภายใน      
และเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่จ าเปนและเหมาะสม เปนตน การจัดท าแบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  
ลวงหนาจะมีประโยชนในดานสามารถครอบคลุมทุกจุดที่มีการควบคุมในแตละวงจรของกิจกรรมตาง ๆ 
ของสวนงานที่จะประเมิน ท าให้งายแกการใชและทราบผลไดทันที ในการตั้งค าถามผูประเมินตองเขาใจ
ค าถามเปนอยางดี มิฉะนั้นจะไมพบขอบกพรองที่มีนัยส าคัญ ผูประเมินเปนผูถามตามแบบสอบถาม  

CSA 
ประเมินการควบคมุด้วย

ตนเอง 

กิจกรรม 

ควบคุมที่ม ี

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ของ
งาน 

ปัจจัยเสี่ยง 

ที่ยังมี 

แผนปรับปรุง
การควบคุม 
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ดังนั้น ค าตอบวาไมมีหรือไมใช่ หมายถึง มิไดปฏิบัติตามค าถามแสดงถึงจุดออนของระบบ
การควบคุมภายใน ซึ่งควรทดสอบและหาสาเหตุ และพิจารณาวามีการควบคุมอ่ืนทดแทนหรือไม ขอบกพรอง
หรือจุดออน  ของการควบคุมภายในดังกลาวจะน าไปพิจารณาวามีนัยส าคัญหรือไมตอไป สวนค าตอบวา 
ไมมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องที่ถามแสดงถึงการออกแบบสอบถามที่ไมมีประสิทธิภาพ ผูจัดท าควรระวังในเรื่องนี้ 
ในแบบสอบถามควรมีชองค าอธิบาย/ค าตอบ เพ่ือจดขอความวาผูประเมินมีการทดสอบการปฏิบัติงานจริง 
หรือสังเกตการปฏิบัติงานจริงและมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของเพ่ือทดสอบความถูกตอง
ของค าตอบที่ได รับจากการสอบถาม และเพ่ือสรุปค าตอบรวมทั้งอธิบายวิธีปฏิบัติในแต ละขอ           
หนวยงานสามารถน าตัวอยางแบบสอบถามการควบคุมภายในมาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม
กับแตละเรื่องหรือแตละกิจกรรมที่จะท าการประเมินและสอดคลองกับขอเท็จจริงที่เปนอยู และสามารถ
ออกแบบสอบถามการควบคุมภายในกิจกรรมเฉพาะขึ้นมา แบบประเมินองคประกอบของมาตรฐาน 
การควบคุมภายในนี้จัดท าขึ้นเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคหลักของการควบคุมภายในทั้ง 3 ดาน คือ 1)       
ดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 2) ความน าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน 
รวมทั้งรายงานการด าเนินงาน  และ 3)  มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ  

ขั้นตอนที่ 3 : การด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน  
การประเมินในระดับกิจกรรม  
๑. จะประเมินเกี่ยวกับการมีอยูและความเหมาะสมขององคประกอบของการควบคุม 

ภายในและการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในของกิจกรรมตาง ๆ ที่จะประเมินโดยใชขอมูล 
ความเสี่ยงตาง ๆ ที่ไดจากการประชุมระดมสมองของเจาหนาที่ในสวนงานนั้นและแบบประเมินองค
ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 ๒. ทดสอบการมีอย ูจริงและการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายใน  โดยอาจ
ใชวิธีสอบถามหรือสัมภาษณผูปฏิบัติงานจริงและผูเกี่ยวของ  รวมทั้งการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน         
ที่เกี่ยวของกับวงจรปฏิบัติงานของกิจกรรมที่ทดสอบกับการสังเกตการณ การปฏิบัติงานจริงแลว     
บันทึกไว้เปนลายลักษณอักษร  

 การประเมินระดับหน่วยรับตรวจ 
 เจ้าหน้าที่รับอาวุโสคณะท างาน ควรประเมินกิจกรรมหลัก ซึ่งมีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของภารกิจหลัก วัตถุประสงค์โดยรวมของหน่วยรับตรวจ โดยรวมผลการประเมินระดับ
หน่วยงานย่อย หากจ าเป็นให้ประเมินเพ่ิมตามขั้นตอนดังกล่าว เพ่ือสนับสนุนความมีประสิทธิภาพ              
ของการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 
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ขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

แผนภาพที่  ๒.๑8  ขั้นตอนการประเมินการควบคุมภายใน 
 
 6. สรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารการประเมิน 

ระดับหน่วยงานย่อย 
6.๑ จากขอมูลทั้งหมดที่ไดจากผลการประเมินดังกลาว ใหวิเคราะหความมีอยู่จริง 

ความเพียงพอ และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ระบุข อบกพรองที่มีนัยส าคัญ และเสนอ 
มาตรการ  ปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสมและจ าเปน ผลการประเมินใหบันทึกเปนลายลักษณอักษร
และสอบทานโดยผูบริหาร และเก็บไวในแฟมของหนวยรับตรวจ  

6.2 การวิเคราะหความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน จะตอง
พิจารณาวา โครงสรางและรูปแบบการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพียงพอ  และครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ส าคัญ
หรือไม่ และอยู ในเกณฑพอใจหรือไม การควบคุมภายในที่ก าหนดมีการปฏิบัติงานจริงหรือไม่         
และสามารถลดความเสี่ยงตามที่ระบุหรือไม กรณีมิไดปฏิบัติงานจริงในทางปฏิบัติมีการใชวิธีการอ่ืน
ทดแทนการควบคุมภายในที่ก าหนดหรือไม  

6.๓ ผลจากการวิเคราะหใหสรุปความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม    
โดยพิจารณาวา ถาระบบการควบคุมที่มีอยูและใชจริง ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ก าหนด สรางความมั่นใจ  
อยางสมเหตุสมผลในความส าเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ก าหนดไว ถือวาระบบการควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล COSO ระบุวาการควบคุมภายในตองมีครบทั้ง 5 องคประกอบของการควบคุม
ภายใน  และในแตละองคประกอบท าหนาที่ไดตามที่ก าหนดในภาพรวมจะถือวาหนวยงานมีระบบ    
การควบคุมท่ีมีประสิทธิผล    

ขั้นตอนที่ ๑ 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
๑. เจ้าหนา้ที่ระดับอาวุโส
หรือคณะท างาน                  
หรือส่วนงานยอ่ย 
๒. ฝ่ายบริหารส่วนงานยอ่ย
กับผู้ปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ ๓ 
- จัดเตรียมเครื่องมือ 
การประเมิน 
๑. แบบประเมินองค์ประกอบ 
การควบคุมภายใน 
๒. แบบสสอบถาม 
การควบคุมภายใน 

ขั้นตอนที่ ๔ 
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
๑. ระดับส่วนงานยอ่ย 
๒. ระดับหน่วยรับตรวจ 

ขั้นตอนที่ ๒ 
๑. ก าหนดงาน                    
ในความรับผิดชอบ             
ออกเป็นกจิกรรมงาน 
๒ .ท าความเขา้ใจ                
ในวัตถุประสงค์                
และเป้าหมายของกิจกรรม
งาน 



 

๕๕ 
 

 

6.๔ ผลการประเมินระดับสวนงานยอย นอกจากบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร     
แลวใหบันทึกในแบบรายงานเพ่ือเก็บไวใหส านักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบและน ามาประมวล 
เปนรายงานตามระเบียบฯ ขอ 6 ตอไป ซึ่งประกอบด้วย  

การจัดท ารายงาน   
ส านักงานการตรวจเงินแผนดิน ก าหนดให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยจัดท ารายงาน 

ตามระเบียบฯ ขอ 6 ตอไป ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) รายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - 

แบบ ปย.1 
(๒) รายงานผลประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ ปย.๒ 

ระดับหน่วยรับตรวจ 
๑. การรายงานโดยฝ่ายบริหาร 

1.๑ หนังสือรับรองเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
 หัวหน้าหน่วยรับตรวจต้องท าหนังสือในการให้ความเห็นเกี่ยวกับ     

การควบคุมภายของหน่วยงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  

๑.2 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 
 เจ้าหน้าที่อาวุโสคณะท างาน ต้องพิจารณาจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ       

ในรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน รายงานการประเมินผลและการปรับปรุง
การควบคุมภายในที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงานย่อยว่ามีหรือไม่ 

๑.๓ การด าเนินการในกรณีข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 
 ๑.๓.๑ เรื่องท่ีควรรายงานในหน่วยรับตรวจ 
 ๑.๓.๒ เรื่องท่ีมีนัยส าคัญ  

๒. การรายงานโดยผู้ตรวจสอบภายใน 
๒.๑ หนังสือรับรองเก่ียวกับการควบคุมภายใน 

๓. การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ 
๓.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน – แบบ  ปอ.๑ 
๓.๒ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ  ปอ.๒ 
๓.๓ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ  ปอ.๓ 



 

๕๖ 
 

 

การประเมินในระดับหนวยงาน น าผลการประเมินระดับกิจกรรมมาประมวลเพ่ือสรุป  
เปนการควบคุมภายในระดับหนวยงาน และอาจท าการประเมินความเสี่ยงบางอยางที่จ าเปนเพ่ิมเติม  
แลว สรุปเปนผลการประเมินการควบคุมภายในระดับหนวยงานโดยรวมและบันทึกในแบบ ปอ.ตาง ๆ    

4. เจาหนาที่ระดับอาวุโส  ที่รับผิดชอบการประเมินโดยรวม การประเมินการควบคุม
ภายในระดับหนวยงานควรประกอบดวยการติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม  และการประเมินผล
ระดับหนวยงานโดยรวม  

4.1 การติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม ลักษณะ ขอบเขตและความถี่ในการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในระดับกิจกรรม ซึ่งรวมทั้งวิธีการติดตามการควบคุมระหวางการปฏิบัติงาน 
(Ongoing Monitoring) และการประเมินผลการควบคุมเปนรายครั้งจะแตกตางกันไปของแตละกิจกรรม 
ไมมีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะใชไดกับทุกกิจกรรม เนื่องจากแตละกิจกรรมจะแตกตางกันในลักษณะการปฏิบัติงาน 
ความแตกตางของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ วิธีการปฏิบัติงาน และความส าคัญของ      
แตละกิจกรรมตอการสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานโดยรวม  

4.2 การประเมินผลในระดับหนวยงานโดยรวม หรือระดับหนวยรับตรวจควรประเมิน
กิจกรรมหลัก ซึ่งมีผลส าคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจหลักและวัตถุประสงคโดยรวมของ    
หนวยงาน โดยรวมผลการประเมินระดับกิจกรรม และถาจ าเปนใหประเมินเพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุน       
ขอ สรุปเกี่ยวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายในของระดับหนวยงานโดยรวม  

4.3 การบันทึกการประเมินเปนลายลักษณอักษร เจาหนาที่ระดับอาวุโส จัดใหมี 
ศูนยจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โดยจัดเก็บเอกสารที่เกี่ ยวของไว      
ในแหลงเดียวกันและควรปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ เพ่ือประโยชนในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
การควบคุมและวิธีการประเมิน  

กลาวโดยสรุป ใหมีการบันทึกและเก็บรักษาเอกสารการปฏิบัติงานติดตามประเมินผล 
การควบคุมภายใน ขอมูลเหลานี้จะมีประโยชนในการสอบทานความถูกตองของขอสรุปการควบคุมภายใน 
และจะเปนประโยชนในการประเมินผลงานของผู ปฏิบัติงานประเมินผล เจ าหนาที่ระดับอาวุโส
รับผิดชอบในการจัดใหมีการบันทึกการประเมินดังกลาว เพ่ือให้ความมั่นใจวามีเอกสารสนับสนุน         
ขอสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในอย างเพียงพอ และควรอ างอิงถึงเอกสารที่เกี่ยวข อง          
โดยไมจ าเปนตองท าเอกสารซ้ า เชน อางถึงชื่อระเบียบปฏิบัติ เปนตน 



 

๕๗ 
 

 

โครงสรางการควบคุมภายในที่ควรจัดใหมีและด ารงรักษาไวซึ่งการควบคุมภายใน      
ที่มีประสิทธิผลจะตองเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในฯ    

๑) การบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรเปนไป อยางมีประสิทธิผลเพ่ือใหบรรลุผล
ตามวัตถุประสงคที่ก าหนด 

๒) แบงหนาที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญใหกับบุคลากรหลายคน เพ่ือลดความเสี่ยง
จากการผิดพลาดหรือการทุจริต โดยไมมอบหมายใหบุคคลคนเดียวปฏิบัติหนาที่ส าคัญแตผู เดียว        
ตั้งแตตนจนจบ  

๓) ผูบริหารติดตามผลส าเร็จของงานและเปรียบเทียบกับแผนที่ก าหนดและวิเคราะห
ความแตกตาง  

๔) มีการควบคุมการประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอรเชน จัดท า edit checks        
มีการควบคุมทางกายภาพเพ่ือปองกันรักษาทรัพยสินที่เสี่ยงตอการเกิดความเสียหาย  

๕) การเขาถึงทรัพยสินและเอกสารหลักฐานจ ากัดเฉพาะผู ที่ไดรับอนุญาต และ         
มีการมอบหมายความรับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพยสินเหลานั้น  

๖) ระบบการควบคุมภายในและธุรกรรมที่ส าคัญ มีการจัดท าเปนลายลักษณอักษร 
และพรอมที่จะน าไปใชในการตรวจสอบ ฯลฯ  

บทบาทและความรับผิดชอบของผูบริหารตอการควบคุมภายใน�สรางสภาพแวดลอม

การควบคุมท่ีดีโดย  
๑) จัดท าขอก าหนดดานจริยธรรมและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีโดยเฉพาะ       

ในเรื่องความซื่อสัตย ความมีจริยธรรม  
๒) ใหแนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสม  
๓) ลดวิธีการ หรือแรงจูงใจใหกระท าความผิด  
๔) ก าหนดวินัยใหถือปฏิบัติตามความเหมาะสม  
๕) จัดใหมีแนวปฏิบัติงานที่ดีเปนลายลักษณอักษร พิจารณาแตงตั้งบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ ระบุอ านาจหนาที่และความรับผิดชอบของ       
สวนงานที่มคีวามส าคัญ จัดใหมีสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสมและชัดเจน ก าหนดนโยบายการควบคุม
จากผลของการประเมินความเสี่ยง ใชการฝกอบรม การติดตอสื่อสารดานการบริหาร และการปฏิบัติงาน
ประจ าของผูบริหารทุกระดับ เพ่ือเสริมสรางความส าคัญของการควบคุม ติดตามผลการด าเนินงาน      
ดานการควบคุมขององคกรโดยการประเมินการควบคุมประจ าปและรายงานตอผูบริหารระดับสูง  



 

๕๘ 
 

 

2.๕ บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน 

    ๒.๕.๑ บทบาทตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  
    ได้ก าหนดนิยามของการตรวจสอบภายในสรุปได้  ดังนี้ 
  “การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) คือ การให้ความเชื่อมั่นและการ                
ให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร”  
  ดังนั้น  การตรวจสอบภายใน  คือ  การให้บริการ  ๒  ประเภท  คือ 
   ๑.  การบริการให้ความเชื่อมั่น  (Assurance Services) 

  ๒.  การให้ค าปรึกษา  (Consulting Service) 
  

 

  

 

 
 

 

 

 

แผนภาพที่  ๒.๑9  บุคคล ๓ ฝ่าย ในการบริการให้ความเชื่อมั่น 
 

๑. การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) คือ การตรวจสอบหลักฐาน
อย่างเที่ยงธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินอย่างเป็นอิสระ ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง         
การควบคุม และการก ากับดูแลของหน่วยงาน เช่น การให้ความเชื่อมั่นทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ เป็นต้น ผู้ตรวจสอบภายในควรเข้าใจ
เกี่ยวกับสาเหตุของการปฏิบัติการให้ความเชื่อมั่น ดังนี้ 

๑.๑ ความเสี่ยง เนื่องจากพบว่า กิจการมีความสี่ยงจากกระบวนการประเมิน   
ความเสี่ยงของหน่วยงาน  ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความรู้ความเข้าใจในความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ 

๑.๒ การประเมินการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในควรมีการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  เพ่ือให้มั่นใจถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานของผู้บริหาร 
การเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
(ผู้ประเมิน) 

ผู้รับตรวจสอบ 
(ผู้ถูกประเมิน) 

ผู้ใช้ 

(ผู้บริหาร) 

ตรวจสอบ 

สั่งการ รายงาน 
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๑.๓ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ผู้ตรวจสอบภายในควรสอบทาน      
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติ    
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.๔ การเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่มีผลกระทบ
กับหน่วยรับตรวจ การเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

ประเภทของการบริการให้ความเชื่อมั่น แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. การให้ความเชื่อม่ันทางการเงิน (Financial Assurance)   

เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อข้อมูลและตัวเลขทางการเงิน การบัญชี และรายงาน
ทางการเงิน มีการแสดงรายการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การประเมินการควบคุ มภายใน   
ของระบบงานบัญชีและการเงินว่ามีความรัดกุมและเหมาะสมเพียงพอหรือไม่  

๒. การให้ความเชื่อม่ันต่อระบบการควบคุม (Control Assurance)   
  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการควบคุมภายในขององค์กรว่านโยบายและ   

วิธีปฏิบัติที่ก าหนดขึ้นช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บริหารในเรื่องความเชื่อได้ของรายงานทางการเงิน  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

๓. เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology)   
  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้

ทราบถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล การปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สิน การรักษาความลับ การใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบงานสารสนเทศ  

๔. การปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance) 
  เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานว่า เป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ 
๕. การด าเนินงาน (Operation)   
  เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันว่าการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
  
 
 

แผนภาพที่  ๒.20  ประเภทของการบริการให้ความเชื่อมั่น 

 
การบริการให้ความเช่ือมั่น 

 

การ
ด าเนินงาน 

 

การปฏิบัติ         
ตามข้อก าหนด 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ระบบการ
ควบคุม 

ข้อมูลทาง 
การเงิน 
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๒. การให้ค าปรึกษา (Consulting Service) คือ “กิจกรรมการให้ค าปรึกษา แนะน า 
และบริการที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้รับบริการ มีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่า และปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล  
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงาน โดยไม่เข้าไปร่วมรับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหาร” 
  การบริการให้ค าปรึกษา มีลักษณะเป็นการให้ค าแนะน า ลักษณะและขอบเขต   
ของภารกิจการให้ค าปรึกษาจะข้ึนอยู่กับงานฝ่ายบริหารมอบหมาย 

ผู้ตรวจสอบภายใน ควรให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และไม่เข้าไปร่วมรับผิดชอบ
ในฐานะผู้บริหาร  

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่  ๒.21  กระบวนการให้ค าปรึกษา 
   

ประเภทการให้ค าปรึกษา  แบ่งเป็น ๔ ประเภท 
  ๑. อย่างเป็นทางการ   
  ๒. อย่างไม่เป็นทางการ 
  ๓. พิเศษ 
  ๔. กรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

(ผู้ให้ค าปรึกษา) 

 

ฝ่ายบริหาร/ผู้รับบริการ 

(ผู้รับค าปรึกษา) 

 

ให้ค าปรึกษา 

การบริการให้ค าปรึกษา 

 

อย่างเป็นทางการ   พิเศษ   อย่างไม่เป็น
ทางการ   

กรณีมเีหตุฉุกเฉิน   

แผนภาพที่  ๒.22  ประเภทของการให้ค าปรึกษา 
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2.5.๒ ขั้นตอนการสอบทานโดยผู้ตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน รายงาน                
และให้ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารเกี่ยวกับการแก้ไขหรือ ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกัน              
หรือลดความเสี่ยง ศึกษา ค้นคว้า วิธีการควบคุมใหม่ๆ เพ่ือน าเสนอฝ่ายบริหารพิจารณาใช้ลดจุดอ่อน
ของการควบคุมภายใน หรือป้องกันความเสี่ยง ติดตามผลการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก
เกี่ยวกับ    ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์กร   

 ผู้ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบต่อการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายใน งานในความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายในเอง (CSA) สอบทาน   
การประเมินการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมินของหน่วยงาน ในฐานะผู้ประเมินการควบคุม
อย่างเป็นอิสระ ให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขหรือปรับปรุงการควบคุมภายในจากผลการประเมินแก่ผู้บริหาร 
เพ่ือให้ความมั่นใจว่าการประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารได้ด าเนินไปอย่างเที่ ยงธรรม  
อย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ ขอบเขตและวิธีการสอบทานอยู่ในดุลยพินิจ     
ของผู้ตรวจสอบภายใน จากผลการสอบทานนี้ ผู้ตรวจสอบภายในสรุปความเห็นและจัดท ารายงานเสนอ
ต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ (ตามแบบ ปส.) 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน                     
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ก าหนดใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน               
ผู ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย างนอยปละหนึ่งครั้ง                  
ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณหรือปปฏิทินแลวแตกรณี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) ท าความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจที่ใชอยู่          
มีมาตรฐานตามระเบียบนี้หรือไม  

(๒) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในในการบรรลุ วัตถุประสงคและเปาหมายที่ก าหนด รวมทั้งขอมูลสรุปผลการประเมิน                
แตละองคประกอบของการควบคุมภายใน  ประกอบดวย 

(ก) สภาพแวดลอมของการควบคุม     
(ข) การประเมินความเสี่ยง          
(ค) กิจกรรมการควบคุม    
(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร    
(จ) การติดตามประเมินผล   

(๓)  จุดออนของระบบการควบคุมภายในพรอมขอเสนอแนะและแผน              
การปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน   



 

๖๒ 
 

 

สรุปบทบาทและความรับผิดชอบของผู ตรวจสอบภายในตอการควบคุมภายใน      
คือ การด ารงไวซึ่งความเปนอิสระในกิจกรรมที่ตนตรวจสอบ ท าใหมั่นใจในความรู ความสามารถ       
ในวิชาชีพและความรับผิดชอบดานจริยธรรมของผูตรวจสอบ เสนอแนะผูบริหารในสวนที่มีความเสี่ยง    
ตอการไมบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค จัดท าแผนและเป าหมายการตรวจสอบ ตรวจสอบ                      
การด าเนินงาน ประเมินการควบคุมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอแนะการปรับปรุงการด าเนินงาน
และการควบคุม  ใหดียิ่งขึ้น  ติดตามผลเพ่ือใหมั่นใจไดวาขอเสนอแนะจากผลการตรวจสอบไดรับการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล  ปฏิบัติงานตามระบบการประกันคุณภาพการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง 

2.6  ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ระบบการควบคมุภายในของหน่วยงานประสบความส าเร็จ 

ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานจะส าเร็จได้ ต้องมีปัจจัยเกื้อหนุนและปัจจัย
ผลักดัน ดังนี้ 

2.6.1 ปัจจัยเกื้อหนุน 
 (1) ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้ริเริ่ม ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
ขึ้นในหน่วยงาน  และระบบการควบคุมภายในนั้นต้องได้รับการยอมรับในระดับปฏิบัติ 
 (2) มีการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
  (3) มีการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
 (4) ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบในหน้าที่การงาน 

2.6.2 ปัจจัยผลักดัน 
        ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ได้แก ่

(1) วัตถุประสงค์ (Purpose) หน่วยงานจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่า
ก าลังจะท าอะไร  เพ่ือให้สามารถก าหนดทิศทางการท างานและความก้าวหน้าของหน่วยงานได้ 

(2) ข้อตกลงร่วมกัน (Commitment) เจ้าหน้าที่ทุกระดับควรมีการตกลง
ร่วมกันที่จะปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้ เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์และเพ่ิมคุณค่าแก่หน่วยงาน 
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(3) ความสามารถในการบริหารงาน (Capability) เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันกับผู้อ่ืนได้ ผู้บริหารของหน่วยงานควรเพ่ิมขีดความสามารถ     
ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
ให้มีการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
 (4) ปฏิบัติการ (Action) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง     
และสม่ าเสมอ 
 (5) การเรียนรู้ต่อเนื่อง (Learning) หน่วยงานต้องเสริมสร้างหรือสนับสนุน                 
ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้มีการเรียนรู้ที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้น หรือพัฒนาระบบ  
การควบคุมใหม่ ๆ ให้กับหน่วยงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม                 
กับสภาพแวดล้อมและปรับเปลี่ยนได้ทันเหตุการณ์ 

2.7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี   

ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ จากการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 
1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ 

ในการตัดสินใจ 
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับที่วางไว้ 
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง
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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้ก ากับดูแล  

 (ชื่อหน่วยงาน) ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่ (ชื่อหน่วยงาน) ก าหนด วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจ อย่างสมเหตุสมผล
ว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ 
การด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 
และการด าเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย      
ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

 จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ (ชื่อหน่วยงาน) ส าหรับปี 
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ มีความเพียงพอ
และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก  

 อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ คือ บุคลากรยังขาดทักษะ          
การปฏิบัติงานในหน้าที่ เนื่องจากมีการโอน/ย้ายค่อนข้างบ่อย รวมทั้งมีการบรรจุข้าราชการใหม่        
จึงท าให้ต้องพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

ทั้งนี้ (ชื่อหน่วยงาน) ได้ด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีการ
ที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและหัวหน้างานก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติ            
อย่างเคร่งครัดเพื่อลดจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญดังกล่าวข้างต้น 

 

 

 

 
 

 

แบบ ปส. 

ลายมือชื่อ……………………………………………………. 
(.........................................................) 
วันที่...................................................  
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2.8  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2.8.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
พ.ศ.2546 มาตรา 12 ก าหนดว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร.       
อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ  โดยวิธีการจัดท าความตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้ มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ     
ส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด   

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นการบริหารราชการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย คือ 
1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2)  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4)  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
5)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
6)  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง               

ความต้องการ 
7)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

2.8.๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หมวด ๑๑ การตรวจเงินแผ่นดิน 

มาตรา ๓๑๒ การตรวจเงินแผ่นดิน ให้กระท าโดยคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลางคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอ่ืนอีกเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้มีความช านาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชีการ
ตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอ่ืน 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินที่เป็นอิสระ โดยมีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามค าแนะน าของ
วุฒิสภา จากผู้มีความช านาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบ
ภายใน การเงินการคลัง หรือด้านอ่ืน ให้ประธานวุฒิสภา ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
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คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละหกปีนับแต่วันที่
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ต ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม      
การสรรหาและการเลือก และการพ้นต าแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงาน    
การตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

การก าหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเป็นไปเพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  
และมีความซื่อสัตย์สุจริต และเพ่ือให้ได้หลักประกันความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล
ดังกล่าวในบทเฉพาะกาลได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

มาตรา ๓๓๓ นอกจากที่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฏหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่ การวางนโยบาย     
การให้ค าปรึกษาและค าแนะน าการเสนอแนะให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน   
การก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง การก าหนดโทษปรับ    
ทางปกครอง การพิจารณา วินิจฉัยความผิดทางวินัยและงบประมาณและการคลังในฐานะที่เป็นองค์กร
สูงสุด และการพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน    

2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

3. การจัดให้มีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการด าเนินการอื่น 

2.8.3 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน                
พ.ศ.  2542  

มาตรา๑๕ (๓) (ค)ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินออกระเบียบหรือ
ประกาศก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดท าและแบบการรายงานที่จ าเป็นส าหรับการตรวจเงินแผ่นดิน  
ที่หน่วยรับตรวจต้องจัดส่งให้แก่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจ า ส ารักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นว่าหน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างวินัย     
ทางการเงินและการคลังในการตรวจสอบนี้จ าเป็นต้องใช้รายงานเอกสารและข้อมูลของหน่วยรับตรวจ
บางเรื่องจ าต้องก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดท าและแบบการรายงานที่จ าเป็นส าหรับการตรวจ    
เงินแผ่นดินที่หน่วยรับตรวจต้องจัดส่งให้แก่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจ า 
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ก าหนดไว้ว่า 
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
"ประธานกรรมการ" หมายความว่า ประธานกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน 
"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
"ผู้ว่าการ" หมายความว่า ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
"หน่วยรับตรวจ" หมายความว่า 
(๑) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกระทรวง 

ทบวง  หรือกรม 
(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค 
(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น 
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 
(๕) หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๖) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุน  

จากหน่วยรับตรวจตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรอื  (๕) 
(๗) หน่วยงานอ่ืนใดหรือกิจการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายก าหนดให้

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ 
"หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน             
ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 

"ผู้รับตรวจ" หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 

"ตรวจสอบ" หมายความว่า การตรวจบัญชี ตรวจการรับ การใช้จ่าย การใช้
ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหารซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจ             
ที่ได้มาจากเงินงบประมาณ เงินนอก งบประมาณ เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือจาก
แหล่งในประเทศหรือต่างประเทศอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงค ์      
ของหน่วยรับตรวจ ทั้งนี้ ไม่ว่าเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์ดังกล่าวจะเป็นของหน่วยรับตรวจ
หรือหน่วยรับตรวจมีอ านาจหรือสิทธิในการใช้จ่ายหรือใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ เพ่ือให้การดังกล่าวเป็นไป   
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติ ราชการอันจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงินของรัฐและเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และให้หมายความ
รวมถึงการตรวจสอบอื่นอันจ าเป็นแก่การตรวจสอบดังกล่าวด้วย 



 

๖๘ 
 

 

"เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ" หมายความว่า ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   
ซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๔๑ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

"ผู้ตรวจสอบภายใน" หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบ ภายในของ   
หน่วยรับตรวจหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับ ผู้ตรวจสอบภายใน 

มาตรา ๕ ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตาม พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศหรือระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ประกาศและระเบียบ      
ตามวรรคหนึ่งที่มีผลเป็นการทั่วไป เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด ๑  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางนโยบายการตรวจ  

เงินแผ่นดิน การก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การก าหนดหลักเกณฑ์     
และวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง การให้ค าปรึกษาและค าแนะน า การเสนอแนะ
ให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การก าหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณา
วินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังในฐานะท่ีเป็นองค์กรสูงสุด การพิจารณาเลือกผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และการด าเนินการอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ค าปรึกษาแก่ประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและ
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๒) ให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายบริหารในการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการควบคุมเงินของรัฐ เมื่อได้รับค าร้องขอจาก คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี       
ว่าการกระทรวงการคลัง หรือเมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร 

(๓) ออกระเบียบหรือประกาศก าหนดมาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับระบบ    
และการควบคุมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณส าหรับหน่วยรับตรวจ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
ภายในเพ่ือให้หน่วยรับตรวจน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดวางระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(ข) มาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายให้หน่วยรับตรวจ หน่วยใด
หน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยปฏิบัติ ในกรณีที่เห็นว่าอาจเกิดความเสียหายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน        
โดยหน่วยรับตรวจ 



 

๖๙ 
 

 

(ค) มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดท าและแบบการรายงานที่จ าเป็นส าหรับการ
ตรวจเงินแผ่นดินที่หน่วยรับตรวจต้องจัดส่งให้แก่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจ า 

(ง) มาตรการอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าหน่วยรับตรวจมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลย       

ในการปฏิบัติการตามมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้ หรือตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโดยไม่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการมีอ านาจเสนอ
ข้อสังเกตและความเห็นพร้อมทั้งพฤติการณ์ของหน่วยรับตรวจนั้นต่อประธานรัฐสภา เพ่ือแจ้งไปยัง
คณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ รวมทั้งแจ้งไปยัง
คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ รายจ่ายประจ าปีของรัฐสภา เพ่ือประกอบการพิจารณา        
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 

2.8.4 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน               
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน      
การควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  ให้หน่วยรับตรวจด าเนินการ  ดังนี้ 

1. สาระส าคัญของระเบียบฯ 
 ระเบียบข้อ 4 ก าหนดให้ผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ        

ในการน ามาตรฐานการควบคุมภายในท้ายระเบียบไปเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์               
ของการควบคุมภายใน 

 ระเบียบขอ ๕ ก าหนดใหหนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน    
ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนดโดยอยางน้อยตองแสดงขอมูล  ดังนี้   

 (๑) สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการด าเนินงานที่ส าคัญในระดับหนวย           
รับตรวจ  และระดับกิจกรรม  

 (๒) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุม  โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื่อ
สัตย และจริยธรรมของผูบริหารระดับสูงและบุคลากรในหนวยรับตรวจ  

 (๓) ความเสี่ยงที่ส าคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ          
การควบคุมภายใน  

 (๔) ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง               
ที่ส าคัญตาม (๓)  

 (๕) ผูรับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายในและวิธีการติดตาม
ประเมินผล   



 

๗๐ 
 

 

ในการส ารวจสภาพแวดลอมการควบคุมของหนวยรับตรวจ ด าเนินการเพ่ือให้  
ทราบวามีความเพียงพอหรือควรปรับปรุงเพ่ิมเติมระบบการควบคุมภายในจุดใด จึงจะเหมาะสม    
และเปนที่ยอมรับของผ ูปฏิบัติ ระบบการควบคุมที่ดีจะตองออกแบบใหเหมาะสมกับแตละหนวยงาน 
สอดคลองกับทิศทางและวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ  แตทั้งนี้จะตองไมขัดแยงกับกฎหมาย ระเบียบ  
และมติคณะรัฐมนตรีที่ทางราชการก าหนด 

ขอ ๖ ก าหนดให้ผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูก ากับดูแล 
และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน             
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปปฏิทิน แลวแตกรณี  เว้นแต่การรายงานครั้งแรกใหกระท าภายใน 
สองรอยสี่สิบวันนับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

(๑) ท าความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจที่ใชอยูมีมาตรฐาน
ตามระเบียบนี้หรือไม  

(๒) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุม 
ภายในในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ก าหนด  รวมทั้งขอมูลสรุปผลการประเมินแตละ     
องคประกอบของการควบคุมภายใน 5 ด้าน ประกอบดวย  

(ก) สภาพแวดลอมของการควบคุม  
(ข) การประเมินความเสี่ยง  
(ค) กิจกรรมการควบคุม  
(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร  
(จ) การติดตามประเมินผล   

(๓) จุดออนของระบบการควบคุมภายในพรอมขอเสนอแนะและแผนการปรับปรุง 
ระบบการควบคุมภายใน 

 

แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ  
เงินแผ่นดินวาดวยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ขอ 6  แบงเปน 2 หัวขอ คือ  

๑. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
๒. การวางแผนและการด าเนินการประเมินการควบคุมภายใน   
2.8.5 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว าดวยการตรวจสอบและประเมินผล               

ภาคราชการ พ.ศ. ๒548  
 ก าหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะหนึ่ง        

เรียกโดยยอว่า ค.ต.ป. มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 



 

๗๑ 
 

 

(๑) วางนโยบาย แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการ รวมถึง
ก าหนด ประเด็นหัวข้อการตรวจสอบและประเมินผล  

(๒) ให้ความเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลตาม (๑) ของ                   
คณะอนุกรรมการ ตาม (๗)  และหนวยงานกลางที่มีภารกิจด้านการตรวจสอบและประเมินผล  

(๓) สงเสริม ผลักดัน สอบทาน และเสนอแนะมาตรการ เพ่ือให้แตละสวนราชการ
ด าเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ตามขอ ๔         
(ขอ ๔ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการจะต้องเปนไปเพ่ือกอใหเกิดความมั่นใจแก่สาธารณะ  
ไดถึงประสิทธิผล ความคุมคา ประสิทธิภาพ และคุณภาพของการบริหารงาน ตลอดจนการปรับปรุง   
ขีดสมรรถนะและศักยภาพ การเสริมสร้างการเรียนรู และการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของสวนราชการที่เพียงพอ เหมาะสม และมีกลไกก ากับดูแลที่นาเชื่อถือ  

(๔) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งใหขอเสนอ
แนะเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอยางน้อยปละสองครั้ง 
และส่งส าเนารายงานดังกลาวใหสวนราชการที่เก่ียวข้องด้วย  

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง และรายงานให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะ  

(๖) ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในการประเมินผล       
การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

(๗) แต งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต างๆ ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

สรุปได้ว่า ค.ต.ป. ท าหนาที่ในการวางนโยบาย แนวทางการตรวจสอบและประเมินผล 
ในภาคราชการ รวมถึงก าหนดประเด็นหัวขอการตรวจสอบและประเมินผล สงเสริมและเสนอแนะ
มาตรการการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติต ามขอเสนอ
ของคณะกรรมการ ตลอดจนจัดท ารายงานผลการ ปฏิบัติงานเสนอต อคณะรัฐมนตรี โดยแตงตั้ง
คณะกรรมการตาง ๆ ใหท าหนาที่ตามท่ีก าหนด  เพ่ือใหการด าเนินงานของภาคราชการบรรลุตามวัตถุ
ประสงค และเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ  บานเมืองที่ดี กอใหเกิดความมั่นใจแกสาธารณะ                  
ไดถึงประสิทธิผล ความคุมคา ประสิทธิภาพ และคุณภาพของการบริหารงาน ตลอดจนการปรับปรุง               
ขีดสมรรถนะ  และศักยภาพของการเสริมสรางการเรียนรู้  และการพัฒนาอยางยั่งยืน   

ดังนั้น  เพ่ือใหการสอบทานผลการด าเนินงานดานตาง ๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจ ากระทรวง (ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการกลุมกระทรวง (อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง) และ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการกลุมจังหวัด (อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด) มีประสิทธิภาพ สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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จึงจ าเปนตองก าหนดแนวทางการปฏิบัติหรือคูมือการสอบทานผลการด าเนินงานแตละดานที่ชัดเจน   
ใหค้ณะกรรมการตาง ๆ สามารถน าไปใชในการปฏิบัติงานใหบังเกิดผลและบรรลุเปาประสงคตอไป   

ก. วัตถุประสงค  
 (1) เพ่ือใหการสอบทานผลการด าเนินงานของสวนราชการมีมาตรฐาน มีความชัดเจน

และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
 (2) เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงสามารถ     

ใช้เปนแนวทางในการสอบทานผลการด าเนินงานของสวนราชการ    
ข. ความหมาย   
 “การตรวจสอบและประเมินผล” หมายความถึง การตรวจสอบและประเมินผล 

การบริหารและผลการด าเนินงาน การตรวจสอบบัญชีและการเงิน ความถูกตองตามกฎระเบียบ รวมถึง
การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเพียงพอและเชื่อถือไดของการก ากับดูแลและควบคุมตนเอง  
ที่ดี ตลอดจนการใหค าปรึกษาในการสรางคุณคา  

 “การสอบทาน” หมายความถึง การพิจารณาเนื้อหาและขอมูลในรายงาน หรือผล 
ปฏิบัติในเรื่องใด ๆ โดยค านึงถึงความถูกตองตามหลักการ มาตรฐาน ระเบียบ ขอบังคับ ความสมบูรณ
ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสม เพ่ือสรุปวาเนื้อหาและขอมูลใน รายงานหรือการปฏิบัติในเรื่อง
นั้นมีความถูกตอง ความสมบูรณ ความสมเหตุผล และ ความเหมาะสมนาเชื่อถือหรือไม เพียงใด 
กระบวนการสอบทาน ประกอบดวย การวิเคราะหสวนประกอบและความสมบูรณ การเปรียบเทียบ 
การหาความสัมพันธของขอมูลและเนื้อหา การหาขอมูลเพ่ิมเติมโดย อาจใชวิจารณญาณในการสังเกต 
การใชหลักคณิตศาสตรในการค านวณ การใชหลัก วิทยาศาสตร ความรูดานเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย 
และประสบการณดานตาง ๆ  “การสอบทาน” เปนเทคนิคชนิดหนึ่งที่ใชในการพิจารณาความถูกตอง 
สมบูรณ  และความนาเชื่อถือของรายงานและการปฏิบัติวาเปนไปตามระเบียบหรือขอก าหนด หรือไม  

ค. กลไกการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
 ค.ต.ป. ได้ก าหนดให้มีกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการรวม ๑๐ คณะ และค.ต.ป.ประจ ากระทรวง จ านวน ๒๐ คณะ ดังนี้ 
(๑) คณะอนุกรรมการตรวจสอบประเมินผลภาคราชการ เกี่ยวกับการก าหนด

แนวทาง วิธีการ ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ จ านวน ๑ คณะ  
(๒) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับ

การก าหนดแนวทาง วิธีการการบูรณาการระบบการตรวจและประเมินผลของหน่วยงานกลางที่อยู่ใน
ก ากับราชการฝ่ายบริหาร จ านวน ๑ คณะ  
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(๓) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง                 
(อ.ค.ต.ป กลุ่มกระทรวง) จ านวน ๔ คณะ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
กลุ่มจังหวัด (อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด) จ านวน ๔ คณะ 

(๔) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวง จ านวน ๒๐ คณะ 
ง. ขอบเขตการสอบทาน 

ขอบเขตการสอบทานผลการด าเนินงาน เป็นไปตามระยะเวลาที่ ค.ต.ป. ก าหนด      
ในแต่ละปีงบประมาณ 



บทท่ี ๓ 
การจัดวางระบบการควบคุมภายในส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูก ากับดูแลฝายบริหารและ บุคลากรของหนวยรับตรวจ 
จัดใหมีขึ้น เพ่ือสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การด าเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุ     
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึง   
การดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติ     
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
  โดยก าหนดใหหนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายใน
เป็นแนวทาง เพ่ือการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือ     
การทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และสรางความมั่นใจอยาง 
สมเหตุสมผลวา การด าเนินงานของหนวย รับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน                
ดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
   ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีราชการบริหาร
ส่วนกลางจ านวน 10 หน่วย และราชการบริหารส่วนภูมิภาค จ านวน 76 หน่วย ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ 6 การประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดท ารายงาน      
ให้พิจารณาจากโครงสร้างการบริหาร หากโครงสร้างการบริหารให้หน่วยงานย่อยมีอิสระทางการบริหาร  
หน่วยงานย่อยนั้นด าเนินการจัดท ารายงานตามระเบียบข้อ 6 โดยถือเสมือนเป็นหน่วยรับตรวจ         
ซึ่งราชการบริหารส่วนภูมิภาค จ านวน 76 หน่วย ได้แก่ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด 
บริหารงานภายใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด การจัดวางระบบการควบคุมภายในจึงเป็นเสมือน
หน่วยรับตรวจดัวย ดังนั้น การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงด าเนินการเฉพาะในส่วนของราชการบริหารส่วนกลาง จ านวน 
10 หน่วย  

3.๑  ภารกิจตามอ านาจหน้าที่การแบ่งส่วนราชการ  

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไป              
ของกระทรวง  เพ่ือการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง  ดังนี้ 
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๑. จัดท าและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันเป็นแผนแม่บทของกระทรวง ตามนโยบาย       

ของกระทรวง นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรี ประสานแผนปฏิบัติงานและเสนอแนะ

นโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจ าปี รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน                   

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

๒. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง 

๓. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง 

๔. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ตลอดจนผลงาน     

ของกระทรวง 

5. ก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการประสานการปฏิบัติราชการ     

ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 

๖. ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง

เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวง และให้บริการค้นคว้าแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน 

๗. ด าเนินการเกี่ยวกับงานความร่วมมือความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้านวัฒนธรรม 

๘. ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และประสาน 

ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนทุกส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหา

และพัฒนาสังคมร่วมกัน รวมถึงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 

๙. ด าเนินการและส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๐. ด าเนินการเกี่ยวกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวงและ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

๑๑. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

   วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์และการบริหารงาน

ด้านวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการท างาน รวมทั้งงานบริการหน่วยงาน

ในสังกัด 

   พันธกิจ  
๑. ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในด้านศิลปะ ศาสนา               

และวัฒนธรรม 



 

๗๖ 
 

 

๓. พัฒนาบุคลากร ระบบงบประมาณ ระบบสารสนเทศ กฎหมาย ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

๔. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 
๕. พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรม 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ ๒ ประเด็น 
๑. การบริหารจัดการ และส่งเสริมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ด้านศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม 
๒. เผยแพร่ความรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และสร้างสรรค์ด้านศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม 
   โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  

ส่วนราชการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  มีดังต่อไปนี้  
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง  
 (๑)  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 (๒)  กลุ่มพัฒนาระบบ 
 (๓)  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตศูนย์ปฏิบัติการทุจริต 
 (๔)  กองกลาง  
 (5)  กองกฎหมาย  
 (6) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 (7) ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  
 (8) ส านักตรวจและประเมินผล  
 (9) ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  
 (10) ส านักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  
(๑) กลุ่มตรวจสอบภายใน  

เพ่ือท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในส านักงานปลัดกระทรวง  
และกระทรวง และสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง รับผิดชอบงาน
ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี     
ของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  



 

๗๗ 
 

 

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย  

(๒) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 เพ่ือท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส านักงานปลัดกระทรวงและ

กระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง         
โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

 (๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการ ภายในส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  
 (๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
ภายในส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  
 (๓) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงาน
กลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  
 (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย  

(๓) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   
เพ่ือท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและการส่งเสริม คุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง    
โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(๑) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ ของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม    
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน   
และปราบปรามการทุจริต  มาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และนโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อปลัดกระทรวง  

(๒) ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  

(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่        
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
(๕) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการตาม  (๓) และ (๔) 

และ ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง  



 

๗๘ 
 

 

(๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวง      
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย  

(๔) กองกลาง   
มีอ านาจหน้าที่ดังตอ่ไปนี้  
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  งานสารบรรณ  และงานช่วย

อ านวยการของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง    
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุอาคาร

สถานที่ และยานพาหนะของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  
(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงาน  วางแผนก าลังคน  และบริหารงาน

บุคคลของ ส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๔) ด าเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  
(๕) ด าเนินการสนับสนนุและประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภูมิภาค  
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย  
(๕) กองกฎหมาย   

มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบ ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนา 

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ให้เหมาะสม
กับสภาพสังคม และสอดคล้องกับพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศในความรับผิดชอบของ
กระทรวง และกฎหมายอื่น ที่เก่ียวข้อง และเป็นกลไกในการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ  

(๒) สอบสวนข้อเท็จจริง วินิจฉัย ให้ค าปรึกษา แนะน า และชี้แจงข้อกฎหมาย
และวิธีปฏิบัติ ในการบังคับใช้กฎหมายของกระทรวง รวมทั้งประสานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มี  
ค าวินิจฉัยเป็นที่สุด  

(๓)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิด       
ทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวง       
และกระทรวง   



 

๗๙ 
 

 

(๔)  ด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ตามกฎหมายของ
ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง และที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
ปลัดกระทรวง และกระทรวง  

(๕)  ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านกฎหมาย และให้ค าปรึกษาแนะน า          
ด้านกฎหมายแก่กระทรวง  ส่วนราชการ  และหน่วยงานในสังกัด  ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน และประชาชน  

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย  

(๖) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
 มีอ านาจหน้าทีด่ังต่อไปนี้  
 (๑) จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของกระทรวง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศ    

 (๒) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน า 
หรือฝึกอบรม การใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม  

 (๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของ หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง  

 (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย  

(๗) ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ   
 มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
 (๑) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะนโยบาย และจัดท าแผนความร่วมมือ

ในการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายวัฒนธรรม        
และนโยบายต่างประเทศของชาติ  

 (๒) บริหารจัดการและประสานการด าเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนา
ความสัมพันธ์ ทางวัฒนธรรมกับประเทศต่าง ๆ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืน     
ที่เก่ียวข้อง  

 (๓) ประสานงานและด าเนินงานความร่วมมือในการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ระหว่างประเทศในระดับประชาชน องค์กร และรัฐ ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี  

 (๔) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน  
รวมทั้งเครือข่ายวัฒนธรรมในต่างประเทศในการด าเนินงานวัฒนธรรมระหว่างประเทศ  



 

๘๐ 
 

 

 (๕) ระดมทรัพยากรจากต่างประเทศเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา        
การด าเนินงานวัฒนธรรมของไทย  

 (๖) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสารวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
 (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย            

(๘) ส านักตรวจและประเมินผล   
 มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
 (๑) จัดท าแผนการตรวจราชการประจ าปีของกระทรวง 
 (๒) ติดตาม  ตรวจสอบ  และรายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง  
 (๓) ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เพือ่ให้เป็นไปตาม แผนงานหรือโครงการและเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎ  ระเบียบ  และขั้นตอนที่ก าหนด  
 (๔) ประเมินผลแผนงานหรือโครงการในการตรวจราชการและจัดท ารายงาน

ประจ าไตรมาส และประจ าปี  รวมทั้งติดตามการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ  
(๕)  ติดตามและตรวจสอบการใช้ทรัพยากรเพ่ือให้มีการจัดสรร การเกลี่ย     

และประสานระหว่างส่วนราชการให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า  และสมประโยชน์  
(๖)  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของส่วนราชการ  
(๗)  รับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของ

กระทรวง  รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการสืบสวนและ
สอบสวน  

(๘)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๙) ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์   
 มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) แปลงนโยบายระดับชาติ  ระดับกระทรวงเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติ

ราชการ ของกระทรวง  
 (๒) จัดท าและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์  ประสานนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ

ให้สอดคล้อง กับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน ในสังกัด  

 (๓) ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือจัดท าข้อมูลในการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนงาน  
โครงการ รวมทั้งจัดท าและประสานแผนการปฏิบัติงานของกระทรวง  
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 (๔) ติดตามและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน  

 (๕) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ไดร้ับมอบหมาย  

(๑๐) ส านักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม   
 มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
 (๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม   

เพ่ือให้ทราบสภาวะ หรือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม  และพยากรณ์แนวโน้มของการเบี่ยงเบนทาง
วัฒนธรรม  เผยแพร่หรือแจ้งเตือนภัย ให้ประชาชนได้ทราบ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น  

 (๒) จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึงก าหนดและเสนอแนวทางการ
ควบคุมการเบี่ยงเบน ทางวัฒนธรรม เพ่ือการสร้างและพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภยัทางวัฒนธรรม
  (๓) ศึกษา ก าหนด และพัฒนามาตรฐาน รวมถึงตัวชี้วัดทางวัฒนธรรม      
เพ่ือการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ  

 (๔) ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและให้ข้อมูลมาตรฐานทางวัฒนธรรมแก่หน่วยงาน  
องค์กรเครือข่าย และบุคลากรภาครัฐและภาคประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นศูนย์บริการในการจัดระบบ
และเผยแพร่ข้อมูล มาตรฐานทางวัฒนธรรม  

 (๕) ศึกษา  ก าหนด  และพัฒนาระบบการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อ   
ทุกประเภท  

 (๖) เฝ้าระวัง  ตรวจสอบ  และวิเคราะห์เพ่ือก ากับและประสานงานให้เกิด
ความเหมาะสมตามระดับของสื่อทุกประเภท  

 (๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตส่ีอปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อ
วัฒนธรรมและสังคมไทย  

 (๘) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน   
ในการเฝ้าระวัง ทางวัฒนธรรม รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยส่งเสริม       
และสนับสนุนหน่วยงาน ของรัฐและเอกชน เพ่ือร่วมกันด าเนินงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมให้เกิดเครือข่าย
และความเข้มแข็งทั้งระบบ  
  (๙) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์แห่งชาติ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
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  (๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

(11) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด   
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วน ภูมิภาค 

รวมทั้งด าเนินการประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านศาสนา ศิลปและวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่
จงัหวัด  

(2) ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมในเขต พ้ืนที่จังหวัด 

(๓) ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมโดย
ประสานงาน หรือร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

(๔) จัดท าแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม        
ในเขตพ้ืนที่จังหวัด  

(๕) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานการด าเนินงานของสภาวัฒนธรรม
จังหวัด สภาวัฒนธรรมอ าเภอ และสภาวัฒนธรรมต าบล รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนที่ด าเนินงานด้านศาสนา  
ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขต พ้ืนที่จังหวัด  

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

3.๒ การจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน 

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ออกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษ า
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2544 ก าหนดให้ทุกส่วนราชการใช้มาตรฐานการควบคุมภายในที่ก าหนด
เป็นแนวทางจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี   
และรายงานความคืบหน้าทุกหกสิบวัน  พรอมทั้งสงส าเนาใหส านักงานการตรวจเงินแผนดิน ผูก ากับดูแล  
และคณะกรรมการตรวจสอบ  เกี่ยวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวัน
นับจากวันสิ้นปงบประมาณหรือปปฏิทิน 
      การจัดวางระบบควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารและบุคลากรในทุกระดับ    
ของหน่วยงานต้องมีความเข้าใจตรงกัน ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน ในการจัดให้มี
และด ารงรักษาไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพอันจะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจ         
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อย่างสมเหตุสมผลว่าภายในหน่วยงานจะมีการด าเนินงานเป นไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุ      
ตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ซึ่งมีการด าเนินการดังนี้ 

1) มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ และค าสั่งของผู้บริหาร 
๒) ช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ประหยัด มีประสิทธิผล และบรรลุผล

ส าเร็จตามเป้าหมาย 
๓) มีการป้องกันทรัพยากรจากการทุจริต ความเสียหาย การสูญเปล่าหรือการบริหาร

จัดการที่ผิดพลาด 
๔) จัดให้มีและด ารงไว้ซึ่งข้อมูลทางการเงินและการบริหารที่เชื่อถือได้ และทันเวลา 
การจัดท ารายงานการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีการรายงาน

ตามแบบฟอร์ม ดังต่อไปนี้  
หน่วยรับตรวจ 
1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปอ.1 
 เป็นการรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  มีการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง

ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  และเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ 

2. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ ปอ.2 
  เป็นการรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ คือ ด้านสภาพแวดล้อม    
ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านกิจกรรมการควบคุมด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการติดตาม
และประเมินผล 

3. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ ปอ.3 
เป็นการน าเสนอจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  

พร้อมแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในจากการประเมินระดับส่วนงานย่อยตามรายงาน     
แบบ ปย.๒  

ส่วนงานย่อย 
1. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ ปย.1               

(หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส านัก/กอง) 
แบบที่ 1 กรณีไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 
แบบที่ 2 กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 

2. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ ปย.2  
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- หนังสือสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
(ระดับส านัก/กอง) 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
๓. แบบรับรอง  แบบ ปส.1 

หน่วยงานจัดท าแผนควบคุมภายใน และจัดท ารายงานการควบคุมภายในของ
หน่วยงานในภาพรวม เสนอคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ทันก าหนดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 
25๖๐ ต่อไป 
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แบบ ปอ.๑ 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

เรียน   คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้ก ากับดูแล  
 

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ประเมินผลการควบคุมภายใน ส าหรับปี     
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก าหนด 
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจ อย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ     
การควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึง
การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน และด้านการปฏิบัติ     
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

 

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรมส าหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน         
ที่ก าหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก  

 

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ คือ บุคลากรยังขาดทักษะ       
การปฏิบัติงานในหน้าที่ เนื่องจากมีการโอน/ย้ายค่อนข้างบ่อย รวมทั้งมีการบรรจุข้าราชการใหม่       
จึงท าให้ต้องพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีการที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและหัวหน้างาน
ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อลดจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญดังกล่าวข้างต้น 
 

 
ลายมือชื่อ ................................................. 

(...................................................) 
วันที่........................................ 

 

แบบ ปอ.๓ 



 

๘๖ 
 

 

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    กรมมีโครงสร้างการจัดองค์กร สายการบังคับ
บัญชา ที่ชัดเจน และมีการก าหนดลักษณะงาน
คุณสมบัติเฉพาะ ต าแหน่งเป็นลายลักษณ์อักษร 
รวมทั้งมีการจัดท าแผน พัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้กับเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังมีการจัด
สภาพแวดล้อมด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้าง
บรรยากาศและทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน 
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์      
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน และการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  

 
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับการควบคุมภายในได้อย่าง
เหมาะสมส่งผลให้ระบบการควบคุมภายใน
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิด
ประสิทธิผลต่อองค์กร สามารถตอบสนอง
มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  
มีการก าหนดนโยบายการด าเนินงานที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหน่วยงานมี
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เป็นลายลักษณ์อักษรตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมให้กับบุคลากร โดยค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถและทักษะของบุคลากร ผู้บริหาร
ให้อ านาจในการตัดสินใจกับเจ้าหน้าที่ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ มีการจัด
องค์กรรองรับภารกิจที่เพ่ิมข้ึน และให้
ความส าคัญในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยมีการก าหนด
มาตรฐานทางคุณธรรม ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการของส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม และส านักงานรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ให้ข้าราชการถือปฏิบัติ นอกจากนี้ ได้เปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ  
และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสามารถ
ปฏิบัติงานตอบสนองเป้าประสงค์ขององค์กรได้ 
รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามท่ี ก.พ. ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ และ 
มีการตั้งกรรมการในหน่วยงานพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอผู้บริหาร    

แบบ ปอ. ๒ 



 

๘๗ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกรม  
และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้อง     
และเชื่อมโยงกันในการที่จะท างานให้ส าเร็จด้วย
งบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่าง
เหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
การบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกรมมีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม  

 
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมีการประเมิน
ความเสี่ยงโดยผู้บริหารและหัวหน้าทุกระดับ  
และมีกรรมการพัฒนาระบบควบคุมภายในก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และติดตาม
งานเป็นระยะ เพื่อผลักดันงานให้เป็นไปตามแผน 
รวมทั้งป้องกันปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กรที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด 
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จ
ลุล่วง นอกจากนี้ได้น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการควบคุมความเสี่ยง  
เพ่ือให้มีเครื่องมือและข้อมูลประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจในการบริหารงานให้เกิดข้อผิดพลาด
น้อยที่สุด อย่างไรก็ดียังคงมีความเสี่ยงที่ต้อง
แก้ไขปัญหาในระยะยาว คือ บุคลากรยังขาด
ทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่ เนื่องจาก 
มีการโอน/ย้ายค่อนข้างบ่อย รวมทั้งมีการบรรจุ
ข้าราชการใหม่ จึงท าให้ต้องพัฒนาความรู้ 
และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
    กรมมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการควบคุม
ภายใน และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน
สอดคล้องเชื่อมโยงในการปฏิบัติงาน มีการระบุ    
ความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และบริหาร 
ความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จ             
ตามวัตถุประสงค์ของกรม 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมีกิจกรรม         
การควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้อง
กับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร           
โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึง่ของการปฏิบัติงาน
ตามปกติ โดยผู้บริหารทุกระดับก ากับดูแล 
การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการจัดท าคู่มือ 
การปฏิบัติงาน และการสอนงานจากหัวหน้า  
เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาด
ในการท างาน ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรมมีการด าเนินการปรับปรุงกระบวนการ
ควบคุมอย่างต่อเนื่อง    



 

๘๘ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ 
และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร   

 
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม 
กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้
ครอบคลุม มีรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน  
ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้ ซึ่งส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมีข้อมูลสารสนเทศ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชน 
ดังนี้ 
   - ระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน (Finger 
Scan) 
   - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(http://intranet.m-culture.go.th/iwebflow) 
   - เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม 
(http://www.m-culture.go.th) 
   - ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม 
(http://www.m-culture.in.th)  
   - ระบบฐานข้อมูลโครงการรากวัฒนธรรม     
(rak.m-culture.go.th)           
   - ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล       
   - ระบบงาน e-Learning      
   - ระบบงานรายงานผลการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรม 
   - จัดให้มีเว็บไซต์ของส่วนงานย่อยในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการสื่อสาร 
ในการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วทันเวลา  
และสะดวกต่อผู้ใช้งาน 

 
 
 
 
 

 

http://www.m-culture.go.th/


 

๘๙ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๕. การติดตามประเมินผล 
    กรมมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยก าหนด 
วิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบ       
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่ง       
ของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร
ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้       
มีการประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณี
พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องมีการก าหนดวิธีปฏิบัติ    
เพ่ือให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ 
และการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบ 
และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องทันที 
 

 
ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม       
โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบ       
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมิน
โดยผู้ตรวจสอบภายใน มีการจัดท ารายงาน       
พร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง 
เพ่ือสั่งการแก้ไข และก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี มีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน โดยคณะกรรมการด าเนินการควบคุม
ภายในซึ่งมีหัวหน้าส่วนงานย่อยเป็นคณะกรรมการ 
มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและ
ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
ที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า ระบบการควบคุม
ภายในที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอและเหมาะสม 
มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ 
จึงท าให้ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่าง
เหมาะสมและทันเวลา   

 
ผลการประเมินโดยรวม 

 

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ  ๕ องค์ประกอบ         
มีประสิทธิผล และเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม        
มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง กระบวนการควบคุมอย่างต่อเนื่องและหลากหลายวิธีที่เหมาะสม         
กับความเสี่ยง เพ่ือให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงได้ก าหนดวิธีการและ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว  

 
ลายมือชื่อ .................................................... 

(...................................................) 
วันที่........................................ 

 



 

๙๐ 
 

 

๓. จุดออนของระบบการควบคุมภายในพรอมขอเสนอแนะและแผนการปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน  

-  การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าผลงานเพ่ือเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 
วัตถุประสงค์ -  เพ่ือให้การจัดท าผลงานเพ่ือเข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ในระดับที่สูงขึ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด  
ความเสี่ยงที่ยังมี - ข้าราชการที่เข้ารับการประเมิน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ     

ในการจัดท าผลงานที่ถูกต้องตามรูปแบบที่ ก.พ. ก าหนด 
การปรับปรุงการควบคุม 
จัดการอบรมผ่านระบบ Video Conference โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท า

ผลงาน เพ่ือเข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ในระดับที่สูงขึ้นแก่ข้าราชการ   
ในส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด และให้ข้าราชการส่วนกลางที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ารับฟังการอบรม   
ในห้องประชุมที่มีการจัด Video Conference  

3.3 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  

ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การก าหนด
มาตราฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล     
ว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ       
ของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลด      
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินและการด าเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร ดังนั้น การจัดวางระบบการควบคุมภายใน     
ของหน่วยงานส านักงาประมาณ ซึ่งครอบคลุมด้านต่าง ๆ คือ 

1. ด้านการจัดการ 
2. ด้านการจัดองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. ด้านการผลิตและบริการ 
4. ด้านการงบประมาณ การเงิน  และพัสดุ 
ผู้ศึกษาได้รวบรวมผลการสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในของส านักงาน

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตามแบบรายงาน แบบ ปอ.1 แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ แล้วพบว่า การจัด
วางระบบการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายใน แต่ยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ คือ บุคลากรยังขาดทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
เนื่องจากมีการโอน/ย้ายค่อนข้างบ่อย รวมทั้งมีการบรรจุข้าราชการใหม่ จึงท าให้ต้องพัฒนาความรู้    
และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  



 

๙๑ 
 

 

 

ผู้ศึกษาได้ศึกษาได้รวบรวมเอกสารการสอบทานรายงานการจัดวางและการประเมินผล
การควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตามหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ปอ.1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ.2)  รวมทั้งแบบ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการ
ควบคุมภายใน (ปย.1) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) และรายงาน
ผล   การติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย (แบบติดตาม 
ปย.2) ส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 นั้น ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดท า      
แบบ ปอ.๑ ดังนี้ 

 
 

แบบ ปอ.๑ 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน   คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้ก ากับดูแล  
  ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ประเมินผลการควบคุมภายใน ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก าหนด วัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความมั่นใจ อย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต 
ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 
  จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด
ไว้มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามท่ีกล่าวในวรรคแรก  
  อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ คือ บุคลากรยังขาดทักษะ      
การปฏิบัติงานในหน้าที่  เนื่องจากมีการโอน/ย้ายค่อนข้างบ่อย รวมทั้งมีการบรรจุข้าราชการใหม่       
จึงท าให้ต้องพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
                     ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีการที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและหัวหน้างานก ากับ
ดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพ่ือลดจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญดังกล่าวข้างต้น 
 

              ลายมือชื่อ  ............................................................ 
                  (............................................................ )  
                                    วนัที่...................................................... 

 



 

๙๒ 
 

 

จากหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปอ.๑ ของหน่วยรับตรวจ
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดท าตามแนวทางที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย      
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ก าหนดไว้ ตามระเบียบข้อ 6 ซึ่งผลของการสอบทาน
พบว่า  

1. การจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้
ด าเนินการในปัจจุบันนั้น เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล 
การควบคุมภายใน มีมาตรฐานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดการควบคุมภายในมีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในแต่ยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญที่สอบทานพบคือ บุคลากรของหน่วยรับตรวจยังขาดทักษะ     
การปฏิบัติงานในหน้าที่ เนื่องจากมีการโอน/ย้ายบ่อยครั้ง รวมทั้งมีการบรรจุข้าราชการใหม่เข้ามา 
ทดแทนคนเดิม จึงจ าเป็นต้องพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในอย่าง ต่อเนื่อง        
และใช้วิธีการที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและหัวหน้างานก ากับดูแลให้มี       
การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือลดจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญดังกล่าวข้างต้น 

๒. การด าเนินการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
คือ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดท าการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในตามระเบียบที่ก าหนดทุกปี และมีการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  
มีการประเมินผลการควบคุมภายใน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล  
ว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ      
ของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 
ด้านการด าเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย 
รวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

3.๔ แนวทางการจัดวางระบบการควบคมุภายในของหน่วยรับตรวจ 

   หน่วยรับตรวจ จัดให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยรับตรวจ  ซึ่งฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกระบวนการประเมินผลการควบคุมภายใน      
และจัดท ารายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ตามกระบวนการสรุปได้  ดังนี้ 
 
 



 

๙๓ 
 

 

กระบวนการ/ขั้นตอน รายละเอียด 
๑. ศึกษาระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
วาดวยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544  

- ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย/รับผิดชอบ ควรศึกษา   
และท าความเข้าใจแนวทางการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

๒. ก าหนดผู้รับผิดชอบ ๑. เจ้าหน้าที่อาวุโส/คณะท างาน     
    - จัดประชุม ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน  
    - จัดท าแผนการประเมินของหน่วยงาน   
ทั้งระดับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานย่อย 
    - ประเมินหาความเสี่ยง ในภาพรวมหน่วยงาน
ที่ควบคุมไม่ได้ 
    - ท ารายงานสรุปผลการประเมินฯ เสนอฝ่าย
บริหาร 
๒. ผู้บริหารหน่วยงานย่อย 
    - ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA)  
    - ติดตามผลการประเมินองค์ประกอบฯ 
    - สรุปและจัดท ารายงานผลการประเมิน  
๓. ผู้ตรวจสอบภายใน 
    - ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง 
    - สอบทานการประเมิน สอบทานรายงาน 
    - จัดท ารายงาน แบบ ปส. 

๓. ก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์การประเมิน - มีขอบเขตการประเมินชัดเจน (ทั้งระบบหรือ
เฉพาะเรื่อง)  
- วัตถุประสงค์ (O F C) จะประเมินเพ่ือต้องการ
ทราบสิ่งใด เช่น ความถูกต้องของข้อมูลการ
ปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้รายงานทางการเงิน 
เป็นต้น 

๔. ศึกษาและท าความเข้าใจโครงสร้างการควบคุม
ภายใน 

- ท าความเข้าใจระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่  
เปรียบกับการปฏิบัติงานจริง เป็นไปตามที่
ออกแบบไว้หรือไม่ 

 
 

 



 

๙๔ 
 

 

กระบวนการ/ขั้นตอน รายละเอียด 
๕. จัดท าแผนการประเมินผล - ก าหนดขั้นตอนและรายละเอียดการท างาน  

เช่น  หัวเรื่องประเมิน วัตถุประสงค์ ขอบเขต   
ผู้ประเมิน ระยะเวลา วิธีการ เครื่องมือ เป็นต้น 

๖. ด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ผู้ที่ได้รับมอบหมายแต่ละส่วนงานย่อย ประเมิน
การควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) เพ่ือให้ทราบ 
๑. วัตถุประสงค์ของงาน 
๒. กระบวนการท างาน 
๓. กิจกรรมควบคุมที่มี 
๔. ปัจจัยเสี่ยงที่มี 
๕. แผนการปรับปรุง 

๗. ขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายใน ๑. ประชุมพิจารณาก าหนดแนวทางการประเมิน 
๒. ก าหนดงานของส่วนงานย่อยเป็น กิจกรรม 
    - ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของกิจกรรมนั้น สอบทานการปฏิบัติงาน 
ในแต่ละข้ันตอน 
๓. เตรียมเครื่องมือการประเมิน เช่น 
    - แบบสอบถามการประเมินการควบคุมฯ  
    - แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุม
ภายใน เป็นต้น 
๔. ด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
    ๔.๑ ประเมินส่วนงานย่อย พิจารณา  
          - มาตรฐานการควบคุมภายใน ๕ ด้าน 
เพียงพอหรือไม่   
          - ประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ควบคุมได้
หรือไม่ มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หน่วยงาน
หรือไม่ โดยใช้แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
    ๔.๒ ประเมินระดับหน่วยรับตรวจ 
          - ประเมินระดับกิจกรรมหลักซ่ึงมีผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของหน่วยรับตรวจ 

 
 

 



 

๙๕ 
 

 

กระบวนการ/ขั้นตอน รายละเอียด 
๘. สรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารการ
ประเมิน 

ระดับส่วนงานย่อย 
๑. การควบคุมภายใน  
๒. วิเคราะห์ความเพียงพอ ประสิทธิผล และ
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ๕ ด้าน  สามารถ
ลดความเสี่ยงได้หรือไม่  สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์หน่วยงานหรือไม่  
๓. ระบบการควบคุมภายใน ให้ความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่ามีความเพียงพอและประสิทธิผล 
๔. ผู้ประเมินผล ควรเสนอจุดอ่อนและการ
ปรับปรุงแก้ไข  
๕. บันทึกผลการประเมินเสนอหน่วยรับตรวจ 
๖. จัดท ารายงาน แบบ ปย.๑ และ แบบ ปย. ๒ 
ระดับหน่วยรับตรวจ 
๑. จัดท ารายงาน โดยฝ่ายบริหารเสนอหัวหน้า
หน่วยงาน แบบ ปอ.๑  
- แบบที่ 1 กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยส าคัญ หรือ  
- แบบที ่2 กรณีพบจุดออนที่มีนัยส าคัญ  
๒. รายงานผู้ตรวจสอบภายใน สอบทานเสนอ
หัวหน้าหน่วยงาน  แบบ ปส. 
    - การประเมินผลการควบคุมภายใน หลัก
ความถูกตอง ความสมบูรณ ความสมเหตุสมผล 
ความเหมาะสม และความนาเชื่อถือของขอมูลใน
รายงาน  
    - จุดออน มีนัยส าคัญหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 



 

๙๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 แผนภาพที่  3.1  กระบวนการสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
 

ผู้มีหน้าที่
ก ากับดแูล 

ผู้บริหาร 

เจ้าหน้าที่อื่น 

ออกแบบระบบ 
การควบคุม

ภายใน 

น าไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

ก ากับ/ดแูล 

ความน่าเช่ือถือได้ของการ
รายงานทางการเงิน 

ความมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการ

ด าเนินงาน 

การปฎิบัติตามกฎหมาย
และข้อก าหนด 

เพื่อการ 
บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

ไม่ 

จัดให้มีกิจกรรม
ปรับปรุงการ

ควบคุม 

จัดท าแบบ ปย.๑ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานย่อย 

หน่วยรับตรวจ 

จัดท าแบบ ปย.๒ 

จัดท าแบบ ปส. 

ประเมิน
องค์ประกอบการ
ควบคุมภายใน 

สอบทาน 

จัดท าแบบ ปอ.๑ 

องค์ประกอบการ
ควบคุมภายใน 

เพียงพอ 

รายงานการ
ประเมินและการ

ปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

สตง. 

จัดท าแบบ ปอ.๒ จัดท าแบบ ปอ.๓ 



บทท่ี ๔ 
แนวทางการสอบทาน 

การจัดวางระบบการควบคุมภายในส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

๔.๑  การสอบทานการควบคุมภายใน 

  หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน คือ การสอบทานและการประเมินความเหมาะสมของ
มาตรการควบคุมภายใน ทั้งด้านการเงิน บัญชี รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านอ่ืนที่เห็นว่าเหมาะสมเพียงพอ 
และสนับสนุนให้หน่วยรับตรวจน าวิธีการควบคุภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล
มาใช้  ดังนั้น เมื่อผู้ตรวจสอบภายในรวบรวมและบันทึกข้อมูลจากการส ารวจขั้นต้นแล้ว ผู้ตรวจสอบ
ภายในจะต้องน าข้อมูลดังกล่าวมาประเมินขั้นต้นว่าหน่วยรับตรวจมีการควบคุมภายในหรือไม่ เพียงใด 
  กรณีที่ผลการประเมินขั้นต้นพบว่า มีการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง
ประเมินขั้นต่อไปว่า การควบคุมภายในที่มีอยู่นั้นหน่วยรับตรวจได้ถือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด  
ท าการทดสอบว่ามีการฏิบัติตามระบบการควบคุมที่มีอยู่หรือไม่  เพียงใด และมีการควบคุมภายในอ่ืน    
ที่สามารถทดแทนและมีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะใช้กับหน่วยรับตรวจหรือไม่  

กรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในประเมินการควบคุมภายในแล้วพบว่า มีจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่อง คือ ไม่มีการควบคุมภายใน หรือมีการควบคุมภายในแต่ไม่ได้ถือปฏิบัติตามอย่างสม่ า เสมอ   
ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องประเมินขั้นต่อไปว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะน าวิธีการควบคุมภายในนั้นมาใช้กับ
หน่วยรับตรวจต่อไป  

การสอบทานการควบคุมภายใน   ได้แก่ 

๑. การวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายใน 

๒. การประเมินระบบการควบคุมภายในเบื้องต้น 

๓. การประเมินความเสี่ยงหน่วยรับตรวจอีกครั้ง 

๑. การวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายใน  ผู้ตรวจสอบภายในอาจวิเคราะห์ระบบการ
ควบคุมภายใน  โดยการใช้เทคนิคในการวิเคราะห์  ได้แก่ 

๑.๑ การใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน (Internal Control Questionnair 
– ICQ) การใช้แบบสอบถามนี้เป็นวิธีที่ใช้อย่างทั่วไป เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  
โดยอาจจัดท าเป็นเอกสาร  แบบสอบถามจะประกอบด้วยค าถามที่เฉพาะเจาะจงถึงระบบการควบคุม
ภายใน  ซึ่งค าถามแต่ละค าถามต้องการค าตอบที่จะท าให้ทราบได้ว่าวิธีการวควบคุมภายในอย่างหนึ่ง
อย่างใดโดยเฉพาะนั้นมีอยู่หรือไม่ 



 

๙๘ 

 
 

 การออกแบบค าถาม เพ่ือส ารวจถึงการจัดโครงสร้างขององค์กร การปฏิบัติงาน 
ระบบสารสนเทศ บุคลากร วิธีการสอบทานงาน การควบคุมสถานที่ และอุปกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ทราบถึงการควบคุมแบบป้องกัน แบบค้นหา แบบแก้ไข แบบสั่งการ และแบบทดแทน 
แบบสอบถามอาจมีขอบเขตที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้ครอบคลุมถึงความน่าเชื่อถือและความครบถ้วน
ถูกต้องของข้อมูล การปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน ขี้นตอนการปฏิบัติงาน กฎหมาย ข้อบังคับต่าง  ๆ 
การรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ  การบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ 

 โดยทั่วไป ค าถามที่ใช้ในแบบสอบถามมักจะเป็นค าถามที่ก าหนดให้ตอบว่า 
“ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ค าถามที่ค าตอบ คือ ใช่ แสดงถึง มีการใช้วิธีการควบคุมภายในอยู่ ส่วนค าตอบว่า 
“ไม่ใช่” แสดงว่า ไม่ได้ใช้วิธีการควบคุมภายใน หรืออาจมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน และในท้าย
ค าถามจะมีช่องให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม หรือ ค าอธิบายสั้น ๆ ขึ้นอยู่กับผู้ตรวจสอบภายใน
เห็นว่าจ าเป็น   

๑.๒ การใช้แผนผังแสดงทางเดินของการท างาน (Flow Chart of Work) เป็นการ
อธิบายระบบการปฏิบัติงานและวิธีการควบคุมภายในด้วยภาพ เช่น แผนผังการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
แผนผังแสดงขั้นตอนการท างาน แผนผังแสดงขั้นตอนการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น      
โดยอาจแสดงได้ทั้งแนวราบ และแนวดิ่ง 

๑.๓ การแกะรอยการปฏิบัติงาน (Walk Through) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ ตั้งแต่เริ่มการปฏิบัติงานจนกระทั่งสิ้นสุด 

การ Walk Through กระบวนการปฏิบัติงานที่ละขั้นตอน โดยผู้ตรวจสอบ
ต้องทราบก่อนว่า ขั้นตอนการปฏิบัติงานใดบ้างที่ต้อง Walk Through และจะต้องจัดท าเอกสาร
ประกอบการ Walk Through โดยมีช่องแสดงเครื่องหมายการติดตามว่ามีการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน 
มีการปฏิบัติจริงหรือไม่ 
  ข้อดีของการ Walk Through คือ ผู้ตรวจสอบภายในจะได้ข้อมูลโดยตรง      
ที่ถูกต้องด้วยตัวเอง  และจะท าให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นๆ ได้ดีกว่าการอ่าน
เอกสาร 

๑.๔ การทดสอบระบบแบบจ ากัด หมายถึง  การสุ่มตัวอย่างและท าการตรวจสอบ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ เช่น เอกสาร ข้อมูล รายงาน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจ
ในเบื้องต้นว่า ระบบการปฏิบัติงานและวิธีกาควบคุมต่าง ๆ ท างานได้ดีเพียงไร โดยทั่วไปผู้ตรวจสอบ
ภายในมักเลือกตัวอย่างเพียงเล็กน้อย  ซึ่งจะพิจารณาจากการใช้วิจารณญาณของตนเองตามหลักเหตุ



 

๙๙ 

 
 

และผล ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสถานการณ์ หลังจากนั้นผู้ตรวจสอบภายในจะท าการบันทึกในรูป
ของ “บันทึกส าหรับเข้าแฟ้ม” เพ่ือรวบรวมไว้ในกระดาษท าการตรวจสอบ 
 ๑.๕ การทดสอบระบบสารสนเทศเพ่ิมเติม หมายถึง  การทดสอบข้อมูลในทุกระบบ
ทั้งในระบบมือและคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในมั่นใจในเอกสารที่ตรวจสอบ เพ่ือท า  
การวางแผนงานตรวจสอบขั้นต่อไป  โดยทั่วไภปมี ๒ วิธี ได้แก่ ๑) การทดสอบทางสถิติ ๒) การทดสอบ
แบบส ารวจความพึงพอใจ เป็นต้น   

๒. การประเมินระบบการควบคุมภายในเบื้องต้น 

หลังจากการวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายในเบื้องต้นแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในจะมี
ข้อมูลเพียงพอที่จะประเมินระบบการควบคุมภายในเบื้องต้น โดยทั่วไปจะใช้ Internal Control 
Matrices เป็นเครื่องมือในการประเมิน ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการแสดงผลงานตรวจสอบ และบันทึก
ผลการประเมินของผู้ตรวจสอบภายในตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

ขั้นตอนในการจัดท าใช้ Internal Control Matrices  คือ 
๑. สอบทานข้อมูลที่ได้ตรวจสอบมาแล้ว  และก าหนดประเด็นส าคัญที่ต้องใส่ไว้ใน

รายงานการตรวจสอบ 
๒. ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือใช้ในการประเมินผล รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  

และการควบคุมท่ีควรมีในแต่ละสถานการณ์  ซึ่งต้องบันทึกไว้ในกระดาษท าการตรวจสอบ 
๓. ประเมินผลโดยพิจารณาจากความเสี่ยงและมาตรฐานการควบคุมภายในที่ดี 

๓. การประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจอีกครั้ง  
หลังจากผู้ตรวจสอบภายในได้วิเคราะห์การควบคุมภายในแล้ว ควรท าการประเมิน

ระดับของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการท างานของหน่วยรับตรวจอีกครั้ง เพ่ือเปรียบเทียบกับ
ความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ในขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบก่อนเริ่มงานตรวจสอบ สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้
ในขั้นตอนนี้  ได้แก่ 

๓.๑ ความเสี่ยงที่ประเมินแล้วพบว่า มีความเสี่ยงน้อยกว่าที่เคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้ 
ผู้ตรวจสอบภายในควรบันทึกสรุปผลการประเมินไว้ และเปลี่ยนไปตรวจสอบงานที่มีความเสี่ยงมากกว่า
แทนได ้

๓.๒ ความเสี่ยงที่ประเมินแล้วพบว่า ถึงแม้จะตรวจเพ่ิมก็ไม่อาจได้ข้อมูลที่มากกว่า
ที่มีอยู่เดิม  ผู้ตรวจสอบภายในควรบันทึกสรุปผลการประเมินไว้ และเปลี่ยนไปตรวจสอบงานอื่น  

๓.๓ ความเสี่ยงที่ประเมินแล้วพบว่า เป็นความเสี่ยงที่ยังหาค าตอบไม่ได้ ดังนั้น  
อาจเป็นความเสี่ยงที่สูงกว่าที่ประเมินไว้เบื้องต้น  จึงควรต้องเพ่ิมการทดสอบระบบการควบคุมภายใน 



 

๑๐๐ 

 
 

จากการศึกษาการสอบทานระบบการควบคุมภายใน  ผลการสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐      
ตามวิธีการที่ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก าหนดนั้น  เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า 
การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ  
การด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต  ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินและการด าเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและ
นโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร  แต่อย่างไรก็ดี  ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวก็ยังคง
มีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ คือ  บุคลากรยังขาดทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่   เนื่องจากมีการโอน/ย้าย
ค่อนข้างบ่อย รวมทั้งมีการบรรจุข้าราชการใหม่  จึงท าให้ต้องพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอนั้น  โดยมีผู้บริหารและหัวหน้างานก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
เพ่ือลดจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญดังกล่าว 

ผลจากการศึกษาแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในพบว่า สภาพแวดล้อม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในยังคงมีจุดอ่อนด้านทรัพยากรบุคคล ที่ขาดทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่  
ดังนั้น  เพ่ือช่วยป้องกันความเสี่ยงหรือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผู้ตรวจสอบภายใน  
ในฐานะผู้ให้บริการความเชื่อมั่นและการบริการให้ค าปรึกษา พบว่า ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ในฐานะหน่วยรับตรวจ ยังขาดแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน และแนวทางการสอบทานระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ    
ให้แก่บุคลากรของหน่วยรับตรวจ และผู้ตรวจสอบภายใน ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการลด
ความเสี่ยงในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สามารถปฏิบัติตามกฏ ระเบียบข้อบังคับ  ได้อย่างมี
ประสิทธิผล ถึงแม้จะมีการโยกย้าย การบรรจุข้าราชการใหม่ รวมทั้งการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ
ในแต่ละปี โดยฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเบื้องต้นในการจัดให้มีและปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในให้เหมาะสมและเพียงพออยู่เสมอ  เพ่ือให้การก ากับดูแลหน่วยงานการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในนั้นมีการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง   พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม  
อันจะท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้รับผิดชอบในการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน    
ในฐานะผู้ประเมินอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร
ได้ด าเนินไปอย่างเที่ยงธรรม จากการสอบทานนี้ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ
ว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ 



 

๑๐๑ 

 
 

โดยที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ก าหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน ๙๐ วัน 
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งหน่วยรับตรวจต้องและผู้ตรวจสอบ
ภายใน ต้องจัดท าแบบรายงานและจัดส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. ตามอ านาจหน้าที่สรุปได้ ดังนี้ 

 

ชื่อรายงาน จัดท า จัดส่ง 

หน่วยรับตรวจ 
1. ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. ปอ.2 ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมฯ 
3. ปอ.3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 
 
 
 

 
 

ส่วนงานย่อย  
1. ปย.1 ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมฯ  
2. ปย.2 การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมฯ 
 

 
 
 

 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
1.  ผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมฯ ของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
 

 

 

๔.๒  ขั้นตอนการสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน 

 มาตรฐานการควบคุมภายในที่ก าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ระบบปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินเชื่อถือได้    
มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  มีการรายงานการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินภายในระยะเวลาที่ก าหนด   

ขั้นตอนการสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน มีกระบวนการและขั้นตอน  
สรุปได้ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 แบบประเมินระบบการควบคุมภายใน ว่ามีเพียงพอหรือไม่ และสรุปผล 
ขั้นตอนที่ 2 สอบถามเพ่ือประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยบุคลากรใน

หน่วยงานเป็นผู้ประเมิน สรุปผลการศึกษารวบรวมรายละเอียดการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน  เพ่ือสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในทั้งหน่วยงาน  (ประเมิน แบบ ปย.1 และ  
แบบ ปย.2 และสอบทาน แบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 และ แบบปอ.3) 



 

๑๐๒ 

 
 

ขั้นตอนที่ ๓ สอบทานระบบการควบคุมภายในทุกเรื่อง/กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
ขั้นตอนที่ ๔ สรุปผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน  เพ่ือดูความเพียงพอ

เหมาะสม  และเป็นไปตามระเบียบฯ /แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ขั้นตอนที่ ๕ จัดท ารายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน      

ของผู้ตรวจสอบภายใน 



 

๑๐๓ 

 
 

สรุปขั้นตอนการสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
 
ขั้นตอนที่ 1         

 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน 

ส่งให้บุคลากร
ประเมิน 

สรุปผลการประเมิน 

แบบ ปย.1 

แบบ ปย.2 

แบบ ปอ.1 
.1 

แบบ ปอ.2 

แบบ ปอ.3 

ความเพียงพอ 

เหมาะสม 

เพ่ิมกิจกรรมการควบคุม 

สอบทานระบบการควบคุม
ภายในทุกกิจกรรม/ 

เรื่องท่ีตรวจ 

ความเพียงพอ 

เหมาะสม 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

ขั้นตอนที่ 4 
สรุปผลการสอบทาน
รายงานระบบการ
ควบคุมภายในของ

หน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ ๕ 
จัดท ารายงาน 

แบบ ปส. 

เพียงพอ 

ไม่เพียงพอ 

เพียงพอ 

ไม่เพียงพอ 

ขั้นตอนที่ 3 
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มิน
แล

ะจ
ัดท

 า 
หน

่วย
งร

ับต
รว

จ 
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แผนภาพที่  ๔.๑  ขั้นตอนการสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 



 

๑๐๔ 

 
 

ขั้นตอนที่ 1 ประเมินระบบการควบคุมภายใน   
 หน้าที่ที่ส าคัญของผู้ตรวจสอบภายในต้องด าเนินการ คือ การสอบทานและการ

ประเมินผลความเหมาะสมของมาตรการการควบคุมภายในทั้งด้านการบัญชี การเงิน และการปฏิบัติการ
อ่ืนว่าฝ่ายบริหารก าหนดให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอหรือไม่ โดยสอบ
ทานการประเมินของฝ่ายบริหารและรายงานผลการประเมินด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เพ่ือสรุป
ความเห็นและจัดท ารายงานเสนอต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจว่า ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับ
ตรวจมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ รวมทั้งต้องประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน
กิจกรรมการตรวจสอบภายในตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยรับตรวจก าหนด ดังนั้น เมื่อผู้ตรวจสอบภายใน
รวบรวมและบันทึกข้อมูลจากการส ารวจขั้นต้น จะต้องน าข้อมูลดังกล่าวมาประเมินขั้นต้นว่าหน่วยรับ
ตรวจมีการควบคุมภายในหรือไม่ เพียงใด 
  ๑. ประเมินขั้นต้นว่าหน่วยรับตรวจมีมาตรการควบคุมภายในครบถ้วนทุกด้านหรือไม่ 
  ๒. การควบคุมภายในมีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพเพียงใด มีจุดอ่อนหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การส ารวจขั้นต้น 

การประเมินขั้นต้นของ 
การควบคุมภายใน 

การส ารวจขั้นต้นและ
การประเมินขั้นต้นของ

การควบคุมภายใน 

สรุปจุดอ่อนการ
ควบคุมภายใน 

ไม่มี สรุปจุดแข็งการ
ควบคุมภายใน 

การควบคุมภายใน
มีหรือไม ่

แผนภาพที่  ๔.๒  ขั้นตอนการประเมินการควบคุมภายใน 

มี 



 

๑๐๕ 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 สอบถามเพื่อประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  
บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน เป็นผู้ร่วมกันด าเนินการประเมินสรุป โดยการศึกษา

รวบรวม รายละเอียดการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพ่ือสอบทานการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือไม่ (ระดับหน่วยงานย่อย      
แบบ ปย.1 และแบบ ปย.2  ระดับหน่วยรับตรวจ แบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 และ แบบ ปอ.3) 
  แบบสอบถามการควบคุม จะมีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑. ก าหนดกลุ่มค าถามแบ่งออกตามระบบงาน หรือวงจรการปฏิบัติงาน เช่น ระบบ 
การบริหารบุคคล ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบงบประมาณ ระบบงานการเงิน และการบัญชี เป็นต้น 

๒. ระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เพ่ือเตือนผู้ตั้งค าถามและใช้แบบสอบถาม  
โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ควรมีล าดับ ดังนี้ 

 - ก าหนดภารกิจของหน่วยรับตรวจ 
 - ก าหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยรับตรวจ 
 - ก าหนดกิจกรรมที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ 
๓. อ้างอิงข้อมูลจากแผนภาพ  . 
๔. ในแต่ละค าถามก าหนดให้มีค าตอบว่า “ใช่” และ “ไม่ใช่” เท่านั้น โดยค าตอบว่า 

“ใช่” หมายความว่า มีการควบคุม ส าหรับค าตอบว่า “ไม่ใช่” หมายความว่า ไม่มีการควบคุม หรือมี
จุดอ่อนในระบบการควบคุมภายใน 

  เมื่อได้ออกแบบระบบการควบคุมภายในแล้ว  ควรมีการสื่อสารกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ให้ทราบโดยทั่วทุกคน  เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 

 ขั้นตอนที่ ๓ สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ทุกเรื่อง/กิจกรรมที่
ตรวจสอบ   

 ผู้ตรวจสอบภายใน พิจารณาประเมินผลการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น  
โดยการสอบทานรายงานที่หน่วยรับตรวจจัดท าตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด ในแต่ละ
รายงาน ดังนี้ 
 ๓.๑ ระดับหน่วยรับตรวจ  สอบทาน 

(๑) แบบ ปอ.1 - หนังสือรับรองหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายใน  รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  มีวัตถุประสงค์  เพ่ือสอบทานว่า  หนังสือการรับรอง
การควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น ระบบการควบคุมภาย ในที่ใช้อยู่มี
ประสิทธิภาพ และมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  เพียงใด 



 

๑๐๖ 

 
 

(๒) แบบ ปอ.2 - รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
เพ่ือสอบทานผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน  สรุปผลการประเมิน
แต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในจากการประเมินกิจกรรมต่างๆ  มีการประเมินความเสี่ยง  
และป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

(๓) แบบ ปอ.3 - รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพ่ือสอบทาน 
การน าเสนอจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในหรือความเสี่ยงที่หน่วยงานยังมีอยู่ พร้อมแผนการปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในจากการประเมินระดับส่วนงานย่อยตามรายงาน แบบ ปย.๒ ว่ามีกิจกรรม
ควบคุมหรือไม ่

๓.๒ ระดับส่วนงานย่อย สอบทาน   
(๑) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปย.1  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย มี
ความเพียงพอสมเหตุสมผลหรือไม่ 

(๒) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปย.2 
เพ่ือสอบทานกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน พิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผล
การควบคุมความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  การควบคุมภายในที่ต้องปรับปรุงและผู้รับผิดชอบของส่วนงานย่อย     
ที่ต้องด าเนินการ 

ตารางที่  4.1  สรุปการสอบทานรายงานที่หน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น 

ชื่อรายงาน สอบทาน 
หน่วยรับตรวจ 
1. ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม 
  ภายใน 
 
 
2. ปอ.2 ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมฯ 
 
3. ปอ.3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 

 
-  ระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่ 
  มีประสิทธิภาพ และมีความเพียงพอหรือไม่  

  เพียงใด 

- มีการประเมินความเสี่ยง  และป้องกัน 

  ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
- จุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่มีอยู่  มีแผนการ
 ปรับปรุง และมีกิจกรรมควบคุมท่ีสอดคล้อง 

 กันหรือไม ่

ส่วนงานย่อย  
1. ปย.1 ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมฯ  
 
2. ปย.2 การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมฯ 
 
 

 
- ผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ 

  การควบคุมภายในของส่วนงานย่อย 

- การควบคุมท่ีมีอยู่  การประเมินผล 

  การควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุม 

  ภายในที่ต้องปรับปรุงและผู้รับผิดชอบ 



 

๑๐๗ 

 
 

ขั้นตอนที่ ๔ สรุปผลการสอบทานรายงานระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
เพ่ือพิจารณาถึงความเพียงพอและเหมาะสม ของรายงานระบบการควบคุมภายใน   

ว่าเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ ก าหนดแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายใน สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ  
ว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม  รวมทั้งมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานหรือไม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 

ผลการสอบทานรายงานการควบคุมภายใน “หน่วยรับตรวจ”  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ ดูแล    
และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างน้อย ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ วัน นับจากวัน
สิ้นปีงบประมาณ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ของทุกปีนั้น 

 กลุ่มตรวจสอบภายใน  ได้ด าเนินการติดตามทวงถามแผนประเมินระบบควบคุมภายในของ
“หน่วยรับตรวจ”  และสอบทานรายงานระบบควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ส าหรับ
ปีสิ้นสุด ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐) ของ “ชื่อหน่วยรับตรวจ” สรุปผลดังนี้ 
 ๑. “ชื่อหน่วยรับตรวจ” มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามแบบ ปอ.๑ ปอ.๒ 
และ ปอ.๓   ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  และได้ส่งให้ ผู้ตรวจสอบภายใน  
 ๒. ผลการสอบทานรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ“ชื่อหน่วยรับตรวจ” 
พบว่า  “ชื่อหน่วยรับตรวจ” ได้ด าเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.  ๒๕๔๔  
โดยจัดท ารายงานในแบบ ปอ.๑  แบบ ปอ.๒  และแบบ ปอ.๓  ครบถ้วน 



 

๑๐๘ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง  (ต่อ) 

ผลการสอบทานรายงานการควบคุมภายในฯ  

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๓.  ผลการสอบทานจากแบบ ปอ. ๒ และ  แบบปอ. ๓ พบว่า  
  ๓.๑ แบบ ปอ.๒ “ชื่อหน่วยรับตรวจ” มีข้อก าหนดด้านจริยธรรม โครงสร้างองค์กร
ชัดเจน มีการก าหนดสายการบังคับบัญชา มีค าสั่งมอบหมายงานและมอบอ านาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร 
ก าหนดภารกิจวัตถุประสงค์ขององค์กร ก าหนดแนวทางปฏิบัติและระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน มีการประเมิน    
ความเสี่ยงตามแนวทางท่ีก าหนดโดยบุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงและก าหนดแผน      
การควบคุม โดยกิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจ  มีการประชุมเพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   
โดยผู้บังคับบัญชาและประเมินโดย “ส่วนงานย่อย” รวมถึงมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายโครงการ
หรือรายกิจกรรม เมื่อกิจกรรม/โครงการเสร็จสิ ้น  และน าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาประชุมหารือ    
และก าหนดแนวทางป้องกัน   
  ๓.๒. สรุปผลจากแบบ ปอ.๓ แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน มีการระบุจุดอ่อน
และความเสี่ยง ๕ ประเภท จุดอ่อนและความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นเรื่องบุคลากร ความล่าช้าในการจัดสรร
งบประมาณ และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี  
และความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีอยู่ต่อเนื่อง และยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข  
ส่งผลกระทบให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหลายแห่ง มีจุดอ่อนและความเสี่ยงด้านอ่ืนเพ่ิมขึ้น และมีแนวโน้ม
ที่จะพบจุดอ่อนและความเสี่ยงเพิ่มข้ึนในปีถัดไป 
 ๔. การก าหนดแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ในแบบ ปอ. ๓ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับ
จุดอ่อนและความเสี่ยงที่มีอยู่ แต่พบว่าการระบุจุดอ่อนและความเสี่ยงส าคัญของ “ชื่อหน่วยรับตรวจ” เป็นจุดอ่อน
และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ “ชื่อหน่วยรับตรวจ” ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ โครงสร้าง
อัตราก าลังที ่ไม่เพียงพอ การปรับแก้กฎหมาย และระเบียบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์       
ในปัจจุบัน ความล่าช้าของการจัดสรรงบประมาณ เป็นต้น 



 

๑๐๙ 

 
 

ขั้นตอนที่ ๕ จัดท ารายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ ดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างน้อย ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ของทุกปีนั้น 

ผู้ตรวจสอบภายใน เมื่อได้สอบทานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ของหน่วยรับตรวจ
ว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด อย่างเพียงพอ 
สมเหตุสมผล และระมัดระวังรอบคอบ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้  ต้องจัดท ารายงาน
ผลการสอบทานเสนอต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจต่อไป 
  ในการแสดงความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในต่อหนังสือรับรองการจัดวางระบบ     
การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจนั้น  หากมีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญ ให้รายงาน    
ข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญ ต่อท้ายผลการสอบทานดังกล่าวด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

(กรณีไม่มีข้อตรวจพบและมีนัยส าคัญ) 

  

เรียน ... “หัวหน้าหน่วยรับตรวจ” 

 ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ “หน่วยรับตรวจ” ส าหรับ

ปีสิ้นสุด ๓๐ กันยายน  ๒๕xx การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ 

และผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนด ระบบ  

การควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

 

     ลงชื่อ......................................................  

                                 ต าแหน่ง     ผู้ตรวจสอบภายใน 

     วันที่.......เดือน........................พ.ศ. .๒๕xx.. 



 

๑๑๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

(กรณีมีข้อตรวจพบ และมีนัยส าคัญ) 

  

เรียน ... “หัวหน้าหน่วยรับตรวจ” 
 ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ของ “หน่วยรับตรวจ”
ส าหรับปีสิ้นสุด ๓๐ กันยายน  ๒๕xx การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวัง  
อย่างรอบคอบ  และผลการสอบทานพบว่า  การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการ     
ที่ก าหน  ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน   อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญ ดังนี้ 
 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร    
และการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมส่วนหนึ่ง  ยังไม่ตรงกับลักสูตรและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติอยู่  ซึ่งปรกฏในแผนภาพรับปรุงการควบคุมภายในขอกรมตามแบบ ปอ.๓ แล้วแต่เห็นควร
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของกรมเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

     ลายมือชื่อ......................................................  

                                 ต าแหน่ง     ผู้ตรวจสอบภายใน 

     วันที่.......เดือน........................พ.ศ. .๒๕xx.. 
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“ตัวอย่าง” 
แบบสอบถามการควบคุมภายใน 

ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

  จากผลการสอบทาน ผู้ตรวจสอบภายในพบว่า ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม      
มีจุดอ่อนในด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  นี้จัดท าตัวอย่าแบบสอบถามการควบคุมภายในเพ่ือให้ผู้บริหาร
ที่รับผิดชอบด้านบริหารทรัพยากรบุคคลจัดให้มีขึ้น  
  ข้อสรุปค าตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์ การวิเคราะห์  เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน    
  แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ประกอบด้วย 

1. การสรรหา 
2. การพิจารณาความดีความชอบ 
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4. การพัฒนาบุคลากร 
5. การปฏิบัติงานของบุคลากร 
6. การสื่อสาร 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

ค าถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

1. การสรรหา  
    1) ฝ่ายบริหารมีการประกาศคุณสมบัติที่จ าเป็น 
  ของต าแหน่งงานไว้อย่างชัดเจน 
    ๒)  การสอบคัดเลือกบุคลากรเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง 
  มีการทดสอบทักษะและความสามารถ 
  ตามท่ีก าหนดไว้ของแต่ละต าแหน่งงาน 
    ๓) หน่วยงานมีการบรรจุแต่งตั้งทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
        อย่างรวดเร็ว 
    ๔) มีการเผยแพร่ข้อมูลการสรรหาบุคลากร 
  เพ่ือด ารงต าแหน่งต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 
    ๕) มีคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร   
        ในต าแหน่งต่าง ๆ  ทุกครั้ง    

สรุป : การสรรหา 
        มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่า 
บุคลากรที่บรรจุแต่งตั้งมีทักษะและความสามารถตามที่
ก าหนด ถ้าไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุม 
ให้ดีขึ้นอย่างไร 

2. การพิจารณาความดีความชอบและสวัสดิการ     
 1) มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร 
 2) การเลื่อนข้ันเงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติ 
และจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
 3) มีการพิจารณาให้ความดีความชอบที่ได้รับ 
มอบหมายให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นผลส าเร็จ 
 4) มีการประกาศสวัสดิการให้บุคลากรทุกคน 
ทราบอย่างทั่วถึง 
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ค าถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

สรุป : ค่าตอบแทน 
        มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่า 
บุคลากรได้รับการพิจารณาความดีความชอบค่าตอบแทน 
อย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์   
ถ้าไมเ่พียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดีข้ึนอย่างไร 

   

 
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ                 

1) มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร 
 แต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษร 
2) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเก่ียวกับการมอบหมายงาน 
 มีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร                
3) หน้าที่ความรับผิดชอบงานพิเศษมีการมอบหมาย   
 เป็นลายลักษณ์อักษร   
4) มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานตามภารกิจ 
 หน่วยงานไว้อย่างชัดเจนเพ่ือให้บุคลากรสามารถ 
 ปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตนเอง    
 

สรุป : หน้าที่ความรับผิดชอบ 
มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้ความมั่นใจว่า 

หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การด าเนินงาน ถ้าไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุง การควบคุม
ให้ดีขึ้นอย่างไร 

 
4. การพัฒนาบุคลากร 

1) ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญต่อการพัฒนา 
       ความรู้ความสามารถของบุคลากร 

2) จัดให้มีการอบรมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ 
 ปฏิบัติงานของบุคลากร  เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ 
 ความสามารถ 
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ค าถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

3) จัดให้มีการจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรม 
 พัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอ         
4) บุคลากรทุกคนได้รับการอบรมที่จ าเป็นต่อการ 
 ปฏิบัติงาน  ทุก 1 - 2 ปี   

สรุป : การพัฒนาบุคลากร 
มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่า 

บุคลากรได้รับการพัฒนา  และการฝึกอบรมที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ถ้าไม่เพียงพอจะมี
วิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร 

 

 
 

  

5. การปฏิบัติงานของบุคลากร   
1) มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2) มีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 โดยการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรประกาศ  
 อย่างทั่วถึง  
3) มีการพิจารณาความดีความชอบหรือให้รางวัล 
 แก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐาน 
 ที่ก าหนด 
4) มีการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ต่ ากว่า 
 มาตรฐานที่ก าหนด 

 
สรุป : การปฏิบัติงานของบุคลากร 
       มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้ความมั่นใจว่า 
การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด      
ถ้าไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร  

   

 
6. การสื่อสาร  

1) มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์หรือค าสั่งให้บุคลากร 
        ระดับปฏิบัติ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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ค าถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

2) มีการก าหนดวิธีการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรสามารถ
 ส่งข้อเรียกร้องหรือข้อแนะน าให้กับฝ่ายบริหารได้  

3) ผู้บริหารควรเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น 
 จากบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ     

 
สรุป : การสื่อสาร 
        มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่า  
มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิผลในทุกระดับของ
บุคลากร  ถ้าไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดี
ขึ้นอย่างไร  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 สรุป : การบริหารทรัพยากรบุคคล 

…….(จากข้อสรุป 1, 2, 3, 4, 5, และ 6 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่  เพื่อให้ความมั่นใจว่า  การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานจะสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การด าเนินงานหรือไม่)…… 

ชื่อผู้ประเมิน  ..................................................... 
                (......................................................) 
 ต าแหน่ง....................................................……. 
 

วนัท่ี.…......../.............….................../.......……. 

. 



บทท่ี ๕ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

๕.๑ บทสรุป 

 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
มาตรา ๑๕(๓) (ค) กําหนดใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินออกระเบียบหรือประกาศกําหนดมาตรฐาน
เกี่ยวกับการจัดทําและแบบรายงานหนวยรับตรวจตองจัดสงใหแก สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน      
ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดินนั้น วัตถุประสงค์ก็เพ่ือให้ทราบหนวยรับตรวจไดปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับและมติ คณะรัฐมนตรี  หรือวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม และเพ่ือเปนการเสริมสราง
วินัยทางการเงินและการคลัง  

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ขอ ๖) กําหนดให้หน่วยรับตรวจจัดทําหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับ ดูแล ภายใน ๙๐ วันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ  
ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคมของทุกปี ระดับหน่วยรับตรวจต้องจัดทําแบบ ปอ.๑ หนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายใน รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับ ดูแล  

ผู้ตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ในการสอบทานรายงานระบบควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณของหน่วยรับตรวจ ได้แก่ ระดับหน่วยรับตรวจ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ 
ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.๑ และแบบ ปย.๒ แล้วจึงจัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินผล   
การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน – แบบ ปส. สรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 
 

ชื่อรายงาน จัดท า จัดส่ง ผู้ตรวจสอบภายในสอบทาน 

ระดับ หน่วยรับตรวจ 
1. ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายใน 
2. ปอ.2 ผลการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน 
3. ปอ.3 แผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
- ระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่มี
ประสิทธิภาพ และมีความเพียงพอหรือไม่ 
เพียงใด 
- มีการประเมินความเสี่ยง และป้องกัน
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
หรือไม่ 
- จุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่มีอยู่ มีแผน 
การปรับปรุง และมีกิจกรรมควบคุมท่ี  
สอดคล้องกันหรือไม่ 



 

๑๑๗ 

 

ชื่อรายงาน จัดท า จัดส่ง ผู้ตรวจสอบภายในสอบทาน 

ระดับ  ส่วนงานย่อย  
1. ปย.1 ผลการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน  
2. ปย.2 การประเมินผลและ 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 
 
 
 

  
- ผลการประเมินองค์ประกอบ ๕ ด้าน 
การควบคุมภายในของส่วนงานย่อย 
- การควบคุมท่ีมีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  
การควบคุมภายในที่ต้องปรับปรุง 
และผู้รับผิดชอบ 

 

 ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในอาจให้คําแนะนําหน่วยรับตรวจในการดําเนินการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 



 

๑๑๘ 

 

สรุป  ขั้นตอน การวางแผน  การประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทํารายงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   

 

 

 

กําหนด
ผู้รับผิดชอบ 

กําหนดขอบเขต
และ
วัตถุประสงคก์าร
ประเมนิ 

ศึกษาทําความ
เข้าใจโครงสร้าง
การควบคุม
ภายใน 

จัดทําแผนการ
ประเมินผล 

ดําเนนิการ
ประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน 

สรุปผลการ
ประเมนิและ
จัดทําเอกสาร
การประเมนิ 

เจ้าหน้าที่
อาวุโส หรือ 
คณะทํางาน 

ผู้บริหารส่วน
งานย่อย 

ผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

๑. จะประเมินทั้ง
ระบบ หรือ เฉพาะ
เรื่องที่มีความเสี่ยง 
๒. ประเมินเพื่อ
ต้องการทราบอะไร 

เจ้าหน้าที่
อาวุโส หรือ 
คณะทํางาน 

เจ้าหน้าที่
อาวุโส หรือ 
คณะทํางาน 

ฝ่ายบริหาร
พนักงาน  
ทุกคน 

เจ้าหน้าที่อาวุโส     
หรือ   คณะทํางาน 
ผู้บริหารส่วนงานยอ่ย 

 

ผู้บริหาร 

ผู้บริหารส่วน
งานย่อย 

ผู้บริหารส่วน
งานยอ่ย 

ประเมินการควบคุม
ด้วยตนเอง 

๑. วัตถุประสงค์ 
๒. กระบวนการ 
๓. กิจกรรมควบคุมที่ 
๔. ความเสี่ยงที่ยังมี 
๕. แผนปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 
 

 

ขั้นตอนที่ ๑ 
- จัดประชุมเชิง  
  ปฏบิัติการ 
๑. เจา้หนา้ที่ระดับ
อาวุโสหรือคณะทํางาน 
หรือส่วนงานยอ่ย 
๒ .ฝ่ายบริหารส่วนงาน
ย่อยกับผู้ปฏบิัติงาน 

 

ขั้นตอนที่ ๓ 

- จัดเตรียมเครื่องมือการ
ประเมิน 
๑. แบบประเมินองค์ประกอบ
การควบคุมภายใน 
๒ แบบสอบถามการควบคุม
ภายใน 

 

ขั้นตอนที่ ๔ 

ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
๑. ระดับส่วนงานยอ่ย 
๒ ระดับหน่วยรับตรวจ 

ขั้นตอนที่ ๒ 

๑. กําหนดงานในความ
รับผิดชอบออกเป็น
กิจกรรมงาน 
๒ .ทําความเขา้ใจใน
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของกิจกรรมงาน 

 

ขั้นตอนการประเมินผลการควบคมุภายใน 

 

๑.ผลการประเมิน 
จุดอ่อน/ความเส่ียง 
๒.วิเคราะห์ความ
เพียงพอประสิทธกิาร
ควบคุมภายใน 
๓.มาตรการปรับปรุง
แก้ไข 
*เสนอผู้บริหาร        
  สอบทาน 
 

แบบ ปอ.๑ 
๑.แบบ ปย.๑ 

๒.แบบ ปย.๒ 
 

๑.แบบ ปอ.๑ 

๒.แบบ ปอ.๒ 

๓. แบบ ปอ.๓ 
 

ผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

แบบ ปส. 

สตง. 

 สอบทาน 



 

๑๑๙ 

 

๕.๒  ข้อค้นพบ 

 จาการสอบทานการดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

๑. โครงสร้างองค์กรชัดเจน  มีการกําหนดสายการบังคับบัญชา มีคําสั่งมอบหมายงาน
และมอบอํานาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร  มีข้อกําหนดด้านจริยธรรม  

 ๒. มีการกําหนดภารกิจวัตถุประสงค์ขององค์กร กําหนดแนวทางปฏิบัติและระยะเวลา
แล้วเสร็จของงาน   

 ๓. มีการประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานทั้งในระดับคณะทํางานและผู้บริหาร 
 ๔. มีการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางที่กําหนดโดยบุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วม      

ในการประเมินความเสี่ยงและกําหนดแผนการควบคุม โดยกิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของ       
การปฏิบัติงานปกต ิ

 ๔. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือนํามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ วางแผน  
และตัดสินใจ มีโดยผู้บังคับบัญชาและประเมินโดยหน่วยตรวจสอบภายใน 

 ๕. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายโครงการหรือรายกิจกรรม เมื่อกิจกรรม/
โครงการเสร็จสิ้น   

 ๖. แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน มีการระบุจุดอ่อนและความเสี่ยง ๕ ประเภท  ได้แก่ 
  ๖.๑ ด้านทรัพยากรบุคลากร  เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการโยกย้าย  และบรรจุแต่งตั้ง

บ่อยครั้ง ทําให้ไม่ได้รับการอบรมความรู้อย่างทันท่วงที  รวมทั้งการขาดอัตรากําลังในบางสายงาน เป็นต้น 
  ๖.๒ ด้านการปฏิบัติงาน เช่น การจัดสรรงบประมาณ   
  ๖.๓ ด้านกฎ ระเบียบ และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน   

 

๕.๓  ปัญหา/อุปสรรค 

 หน่วยรับตรวจประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. โครงสร้างอัตรากําลังที่มีอยู่ ไม่สอดคล้องกับภารกิจงาน ทําให้ต้องมีการมอบหมาย
บุคลากรที่มีอยู่ให้ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ 
 ๒. การปรับแก้กฎหมาย และระเบียบใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
ส่งผลให้บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน บางครั้งจะทําให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้น  
 ๓. ดานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน เจาหนาที่บางหน่วยมีความเขาใจคลาดเคลื่อน
ในวิธีการจัดทํารายงานระบบการควบคุมภายใน และการจัดส่งรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
 ๔. ขาดการอบรมและไม่มีแนวทางการปฏิบัติในด้านการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน เนื่องจากมีการแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่  ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง 



 

๑๒๐ 

 

๕.๔  ข้อเสนอแนะ 

 ๑. ควรมีการปรับโครงสร้างอัตรากําลังให้เหมาะสม  และสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย  เพ่ือลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ  
 ๒. ควรส่ งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ งาน                          
ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง  เช่น พระราชบัญญัติของกระทรวงวัฒนธรรม การพัฒนาความรู้ด้าน
การเงิน  การบัญชี การพัสดุ  และงบประมาณ  เป็นต้น   
 ๓. ควรมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดทําระบบการควบคุมภายใน 
และเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานประเมินระบบควบคุมภายใน  ศึกษาเกี่ยวกับการจัดทํา
ระบบควบคุมเพ่ิมเติมอย่างสม่ําเสมอ  
 ๔. ควรมีการจัดทําเอกสารเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  (ข้อ ๖)  เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดส่งรายงาน
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