
ระบบการควบคุมภายใน 
 

 ระบบการควบคุมภายใน เปนกลไกที่สําคัญและเปน
เครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงาน จะชวยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได   ซึ่งจะทําให
การปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่คณะ
ผูบริหารและบุคลากรในองคกรกําหนดขึ้น  ซึ่งเปนการออกแบบใน
ระดับที่สมเหตุสมผลเพื่ อให เกิดความเชื่อมั่นในการบรรลุ
วัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 
 1 .  ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดําเนินงาน 
 2. ความเชื่อถือไดของขอมูลและรายงานทางการเงิน 
 3. การปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ  ขอบังคับการ 
 

องคประกอบควบคุมภายใน    มี 5 องคประกอบ ดังนี ้
 1. สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 
หมายถึง สภาวการณหรือปจจัยตาง ๆที่สงผลใหเกิดระบบการควบคุม
ในหนวยงาน การดําเนินงานจะมีหลายปจจัยท่ีสงผลใหเกิดมาตรการ
การควบคุมภายในขึ้น เชน จริยธรรมของการทํางาน ความซื่อสัตย 
ความไวใจได ความโปรงใส และการมีภาวะผูนําที่ดี 
 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง 
กระบวนการที่ใชในการระบุความเสี่ยง   การวิเคราะหความเสี่ยง   
และการกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง 
  
  
 
 
 
 การประเมินความเสี่ยงในหนวยงานจะเปนการประเมิน
การปฏิบัติงานในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใหทราบเหตุการณ
ของความเสี่ยง และหาทางแกไขและควบคุมใหความเสี่ยงอยูใน
ระดับที่เกิดความเสียหายนอยที่สุด 

 
องคประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่หนวยงานตองจัด
ใหมีขึ้น
ฝายบริหารเกิดความมั่นใจในประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในที่มีอยู
โดยเฉพาะอยางยิ่งตองสอดคลองกับนโยบายและสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนไปอยางเหมาะสมและเพียงพ
 
Communication)
 
รวมทั้งขอมูลขาวสารอื่น ๆ 
 
เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางบุคคลที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ในงานที่สัมพันธกัน  การสื่อสารจะเกิดไดทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน 
การสื่อสารแบบสองทาง 
ทั่วถึงครบถวน
 
ตองการของผู ใชขอมูลอย
ปฏิบัติงาน
ถูกตอง เชื่อถือได ทันเหตุการณ
ปลอดภัย
 
Evaluation)
ประสิทธิ
ตามกฎหมาย
ภาระหนาที่
 
ระหวางการดําเนินงาน
เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด
 
ปฏิบัติงานกับระบบการ
สอดคลองหรือไม เพียงใด  

   ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณที่ไมพึงประสงค
หรือการกระทําใด ๆ อันจะกอใหเกิดผลลัพธในดาน
ลบหรือเปนผลลัพธที่ ไมตองการ ทําใหงานไม
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 

การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ

 
การควบคุมภายใน และใหมีการรายงานผลการประเมิน
ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบกา
ภายใน  โดยใหเสนอรายงาน
แผนดิน
ต ร ว จ ส อ บ
วันสิ้นปงบประมาณหรือปปฏิทิน
 

 

 3. กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities) เปน
องคประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่หนวยงานตองจัด
ใหมีขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงและทําใหเกิดความคุมคา ตลอดจนให
ฝายบริหารเกิดความมั่นใจในประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในที่มีอยู ซึ่งควรตองทํากิจกรรมควบคุมอยางสม่ําเสมอ 
ดยเฉพาะอยางยิ่งตองสอดคลองกับนโยบายและสภาพแวดลอมที่

เปลี่ยนไปอยางเหมาะสมและเพียงพอ 
 4.  สารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and 
Communication)  
 สารสนเทศ  หมายถึง ขอมูลขาวสารที่ใชในการบริหาร 
รวมทั้งขอมูลขาวสารอื่น ๆ ทั้งจากแหลงภายในและภายนอก 
 การสื่อสาร  หมายถึง การรับและสงขาวสารระหวางกัน 
เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางบุคคลที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ในงานที่สัมพันธกัน  การสื่อสารจะเกิดไดทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน   ระบบการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ    ควรเปน
การสื่อสารแบบสองทาง     และติดตอระหวางหนวยงานอยาง
ทั่วถึงครบถวน 
 หนวยงานควรจัดใหมีระบบฯที่สามารถสนองความ
ตองการของผู ใชขอมูลอยางเพียงพอ เหมาะสม ทันตอการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ขาวสารที่
ถูกตอง เชื่อถือได ทันเหตุการณ และสะดวกในการเขาถึงและ
ปลอดภัย 
 5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and 
Evaluation) เปนกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบงานตางๆของหนวยงาน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ และการปฏิบัติงานตาม
ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ฝายตางๆในหนวยงาน 

 การติดตามผล หมายถึง การสอดสองดูแลกิจกรรมที่อยู
ระหวางการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการดําเนินงาน
เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด 

 การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไววา มีความ
สอดคลองหรือไม เพียงใด  และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มี

อยูวา ยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบันหรือไม
รวมทั้งการวิเคราะห
แผนงานกั
เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
 

การจัดทํารายงานผลการประเมินการควบคุมภายในสง สตง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย 

การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

 กําหนดให หนวยรับตรวจ เปนผูจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน และใหมีการรายงานผลการประเมิน
ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน  โดยใหเสนอรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน (คตง. )  ผู กํ ากับดูแลและคณะกรรมการ
ต ร ว จ ส อ บ ( ถ า มี )   ภ า ย ใ น  ๙ ๐  วั น นั บ จ า ก              
วันสิ้นปงบประมาณหรือปปฏิทิน 

ยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบันหรือไม  
รวมทั้งการวิเคราะห  การหาสาเหตุของความแตกตางระหวาง
แผนงานกับผลการดําเนินงาน สรุปผล และเสนอขอแนะนํา     
เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

การจัดทํารายงานผลการประเมินการควบคุมภายในสง สตง. 

 



รูปแบบรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

1. ระดับสวนงานยอย (ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน) 
 1.1 รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย. 1) – ประเมินแตละองคประกอบของการ
ควบคุมภายในของหนวยงาน 
 1.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย. 2) – ประเมินผลการควบคุมภายใน ระบุการ
ควบคุมที่มีอยู การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู การ
ควบคุมภายในที่ตองปรับปรุง และผูรับผิดชอบ 
 1.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย. 2) – ประเมินผลการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ระบุการควบคุมที่มีอยู 
การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู การควบคุมภายในที่
ตองปรับปรุง และผูรับผิดชอบ 
 

2. ระดับหนวยรับตรวจ (ระดับมหาวิทยาลัย) 
 2.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ. 1) – รับรองการควบคุมภายในที่มีอยูวา มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการดําเนินงานให
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือไม 
 2.2 รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ. 2) – สรุปผลการประเมินแตละองคประกอบของ
การควบคุมภายในจากการประเมินกิจกรรมตางๆ 
 2.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ. 3) 
– ระบุจุดออนของระบบการควบคุมภายในหรือความเสี่ยงที่มีอยู 
พรอมแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน จากการประเมิน
ระดับสวนงานยอยตามแบบ ปย. 2 
 

3. ผูตรวจสอบภายใน (หนวยตรวจสอบภายใน) 
 3.1 รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) – รายงานผลการสอบ
ทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน พรอมขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงการควบคุมภายในใหมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 

กําหนดเวลาสงรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 

ทุกปงบประมาณ

 

หมายเหตุ
 

ประโยชนที่
 
อยางมีประสิทธิภาพ
 
ประหยัด 
 
และเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
 
กรอบของกฎหมาย ระเบียบ
 
ปฏิบัติงานไดอยางดียิ่ง
 

 

กําหนดเวลาสงรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

กําหนดเวลา รายงาน 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

31 ต.ค. 
ทุกปงบประมาณ** 

รายงานประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ 
(แบบ ปย. 1 และ ปย. 2) 

คณะ/ 
สํานัก/สถาบัน 

31 ธ.ค. 
ทุกปงบประมาณ 

แบบ ปอ. 1, ปอ. 2, ปอ. 3 
และ แบบ ปส. 

ตสน. 

30 เม.ย. 
ปถัดไป** 

แบบ ติดตาม ปย. 2 
คณะ/ 

สํานัก/สถาบัน 

พ.ค. 
ปถัดไป 

รายงานผลการดําเนินการตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน รอบ 6 เดือน 
ตสน. 

หมายเหตุ    ** คือ ที่คณะ/สํานัก/สถาบัน ตองจัดสงรายงาน 
 

ประโยชนทีไ่ดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในที่ด ี
 1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว
อยางมีประสิทธิภาพ 
 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
ประหยัด และคุมคา 
 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวน
และเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบ และอยูใน
กรอบของกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่วางไว 
 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานไดอยางดียิ่ง 

 
 

 

 
 

 

 
 

เอกสารเผยแพรความรู 
เรื่อง 

ระบบการควบคุมภายใน 
 
 
 
 

หนวยตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
 
 
 

 

 
 
 

Knowledge Management: KM 




