
มาตรฐานการควบคุมภายใน 

 กระทรวงมหาดไทย  ไดจัดสงระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ วาดวยการกําหนดมาตรฐาน   
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ถือปฏิบัติ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  
มท 0313.6/ ว 1044 ลงวันที ่20 พ.ค.45   องคกรปกครองสวนทองถิน่ถือเปนหนวยรบัตรวจที่จะตองจัดวาง 
ระบบการควบคุมภายใน โดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิเปนแนวทาง 
ในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน    ซึ่งมีองคประกอบ  5  ประการ ไดแก 

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม 
2. การประเมนิความเสีย่ง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
4. สารสนเทศ และการสื่อสาร 
5. การติดตามประเมินผล 
การจัดทาํการควบคุมภายในองคกรปกครองสวนทองถิน่แตละแหงจะแตกตางกนั เนื่องจากสภาพ   

แวดลอมไมเหมือนกนั  องคกรปกครองสวนทองถิน่จึงตองคํานงึถงึองคประกอบทั้ง  5  ประการขางตน 
 1.   คําแนะนาํการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการรายงานการควบคุมภายใน 
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
 ในการวางระบบการควบคมุภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด 
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  ขอ 5  ในชั้นตนควรสํารวจสภาพแวดลอมการควบคุมของหนวยรับตรวจ
วาควรปรับปรุงเพิ่มเติมระบบการควบคุมภายในอยางไร จึงจะเหมาะสมและเปนทีย่อมรับของผูปฏิบัติ ระบบ 
การควบคุมทีดี่จะตองออกแบบใหเหมาะสมกับแตละหนวยงาน และสอดคลองกับทิศทางและวตัถุประสงคของ
หนวยรับตรวจดวย แตทัง้นีจ้ะตองไมขัดแยงกับกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่ทางราชการกําหนด 

 ในระบบราชการไดมีการกําหนดระเบยีบกฎเกณฑที่เกี่ยวกับการควบคุมไวหลายเรือ่งเพื่อใหสวนราชการ 
ถือปฏิบัติ  โดยเฉพาะระบบการควบคุมภายในหลัก ซึ่งไดแก ระบบการเงินบัญช ีระบบการบริหารงบประมาณ 
ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบการบริหารพัสดุ เปนตน รวมทัง้วิธปีฏิบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ โดยทั่วไปเมื่อมกีาร
พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหม ๆ กจ็ะมีระบบการควบคุมใหม ๆ เกดิขึ้น ระบบการควบคุมภายใน
บางอยางอาจเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หรืออาจมีการคิดคนระบบการควบคุมภายในใหมข้ึนเองโดยบุคลากร 
ผูรับผิดชอบในสวนงานนัน้ ๆ ซึ่งอาจเปนระบบที่ดีหรือระบบทีห่ยอนยานหละหลวมก็ได 

 การที่จะทราบวาภายในหนวยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีคุณภาพหรือไม อยางไร ผูออกแบบระบบ
การควบคุมภายในจาํเปนจะตองสํารวจ สอบทาน และวิเคราะหทัง้ระบบ เพื่อใหทราบพืน้ฐานและสภาพทั่วไป 

 

/ของการควบคุม… 



  -  2  - 

ของการควบคมุภายในที่มีอยูทั้งหมดกอน  ซึ่งจะทาํใหการตัดสินใจออกแบบระบบการควบคุมภายในใหม 
มีความเหมาะสมและเพียงพอตอการปองกนัดูแลรักษาทรัพยสิน และเพิ่มประสทิธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ทั้งระบบใหดียิง่ขึ้น หากผลการสํารวจปรากฏวา “ระบบที่มีอยูเดิมดีพอสมควร หรือเหมาะสมเพียงพอ” 
การออกแบบระบบการควบคุมอาจปรับปรุงเพียงเล็กนอยหรือไมตองปรับปรุงแกไขเลย แตหาก “ระบบที่มีอยูเดมิ 
ยังไมดีเพยีงพอ หรือมีจุดออนบางสวน” อาจปรับปรุงเฉพาะบางสวน หรือเพิ่มการควบคุมในสวนที่ไมเพยีงพอ 
และหาก “ระบบที่มีอยูเดมิมีความหละหลวม หรือมีจุดออน ลาสมัย ไมทันเหตุการณ ไมอาจปองกันความเสี่ยงได
อยางเพียงพอ และไมเหมาะสม” อาจตองปรับเปลี่ยนระบบเดิมโดยการออกแบบใหมใหเหมาะสม เพื่อจัดวาง 
เปนระบบการควบคุมภายในที่ดีตอไป 

 อยางไรก็ตาม จากการสํารวจการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจโดยเจาหนาที่ตรวจสอบของ สตง.  
พบวา  ในปจจุบันหนวยงานภาครัฐสวนใหญมีระบบการควบคุมที่เพยีงพออยูแลว แตมีปญหาหรอืจุดออนที่สําคัญ
คือ การไมปฏิบัติตาม “ระบบ” เชน การไมปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคบั มติคณะรัฐมนตรี และแนวทาง
ปฏิบัติงานที่กาํหนด เปนตน  และมหีลายหนวยงานยงัมีระบบการควบคุมภายในไมเพียงพอ ไมเหมาะสม หรือ 
มีจุดออนบางสวน  ซึง่จําเปนตองปรับปรุงระบบการควบคุมภายในที่มอียูในบางสวน และหรือเพิม่เติมการควบคมุ
ในสวนทีย่ังไมเพียงพอ  อยางไรก็ตามจากการสํารวจดงักลาว ยงัไมพบวาหนวยงานภาครัฐใดมีระบบที่มีจุดออน  
ลาสมัย ไมเหมาะสม และไมอาจปองกันความเสีย่งไดเพียงพอจนถงึกับตองร้ือปรับระบบเดิมออกและออกแบบ
ระบบใหมทั้งหมด การจัดวางระบบการควบคุมภายในตามความหมายของระเบยีบ คตง. วาดวยการกาํหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน สวนใหญจึงควรเปนไปในลักษณะปรับปรุงการควบคมุภายในที่มีอยูเดิม ดังนัน้ 
คําแนะนําฯ เลมนี้คําวา “การปรับปรุงการควบคุมภายใน” อาจหมายถึง “การวางระบบการควบคุมภายใน” ดวย 

 ในระหวางดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 5 หนวยรับตรวจจะตองรายงาน 
ความคืบหนาตอผูบังคับบัญชา ผูกาํกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถาม)ี แลวสงสาํเนาใหสํานักงาน 
การตรวจเงนิแผนดิน จนกวาจะปรับปรุงการควบคุมภายในแลวเสร็จ (ในระดับหนึ่ง) หลังจากนั้นจะถือปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในใหมตอไป เมื่อใชระบบการควบคุมใหมไประยะหนึง่กจ็ะตองจัดทําการประเมินการควบคมุ
ภายในเพื่อทราบวา ระบบการควบคุมภายในใหมที่ปรับปรุงแลวยงัเหมาะสมอยูหรือไม มีประสิทธิผลหรือไม  
แลวรายงานตอ คตง. ตามระเบียบ ขอ 6 
รายงานการควบคุมภายในตามระเบยีบ คตง. 
 ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ขอ 5 ระบุวา “ใหหนวยรับ
ตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในทายระเบยีบนี้เปนแนวทางใหแลวเสรจ็
ภายในหนึง่ปนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคบั โดยอยางนอยตองแสดงขอมูล ดังนี ้

1. สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินงานที่สําคัญในระดับหนวยรับตรวจ และระดับกิจกรรม 

/ 2.  ขอมูลเกี่ยวกับ… 
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2. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุม โดยเฉพาะเกีย่วกับความซื่อสัตยและจริยธรรมของ         
ผูบริหารระดับสูงและบุคลากรในหนวยรับตรวจ 

3. ความเสีย่งที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
4. ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสีย่งที่สําคัญตาม (3) 
5. ผูรับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และวิธีการติดตามประเมินผล 
ใหหนวยรับตรวจรายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคมุภายในตอผูกํากับดูแล และ 

คณะกรรมการตรวจสอบของหนวยรับตรวจ (ถาม)ี ทุกหกสิบวัน พรอมทั้งสงสําเนาใหสํานักงานการตรวจเงนิ 
แผนดินดวย เวนแตสํานักงานการตรวจเงนิแผนดินจะขอใหดําเนนิการเปนอยางอื่น” 

 และตามระเบยีบ คตง. ดังกลาวขอ 6 ระบุวา “ใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  
ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึง่ครั้งภายในเกาสบิวนั 
นับจากวนัสิ้นปงบประมาณ หรือ ปปฏิทิน แลวแตกรณี เวนแตการรายงานครั้งแรกใหกระทําภายในสองรอยสี่สิบวัน
นับจากวนัวางระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ  โดยมีรายละเอยีด ดังนี ้

1. ทําความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจที่ใชอยูมีมาตรฐานตามระเบียบนี ้    
หรือไม 

2. รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในในการบรรล ุ
วัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ําหนด รวมทัง้ขอมูลสรุปผลการประเมนิแตละองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ประกอบดวย 

(  สภาพแวดลอมของการควบคุม (א 
(  การประเมนิความเสีย่ง (ב 
(  กิจกรรมการควบคุม (ג 
(  สารสนเทศและการสื่อสาร (ד 
(  การติดตามประเมินผล (ה 

3. จุดออนของระบบการควบคมุภายในพรอมขอเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการควบคุม 
ภายใน” 
 เพื่อความชัดเจนในการจัดทาํรายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ 
ขอ 5 ขางตน สตง. มีขอซักซอมความเขาใจ ดังนี ้

1. ตามระเบียบฯ ขอ 5 กําหนดใหจัดวางระบบการควบคุมภายในใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับต้ังแต 
วันที่ระเบียบนีใ้ชบังคับ (ตุลาคม 2545) นัน้ มวีัตถุประสงคเพื่อตองการใหหนวยรับตรวจเสนอการจัดวางระบบ 
 

     / การควบคุม…. 
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การควบคุมภายใน หรือเสนอการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหแลวเสร็จในระดบัหนึง่ ซึง่อาจยังไมครบถวน
สมบูรณทั้งองคกร  โดย คตง. ตองการทราบขอมูลพืน้ฐานวาการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจมีความเสีย่ง 
ที่สําคัญอะไรบางตามที่สํารวจพบ และจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมอยางไร หรือจดักิจกรรมการควบคุมอยางไร 
เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงดังกลาว  ทั้งนี้เนื่องจากหนวยรับตรวจรับผิดชอบในการจัดใหมีและดาํรงไวซึง่การ 
ควบคุมภายในที่มปีระสิทธผิลอยูเสมอ การควบคุมภายในทีม่ีอยูอาจเหมาะสมกับสถานการณในชวงเวลาที่ผานมา 
แตเมื่อระยะเวลาผานไป หรือมีเหตุการณ หรือปจจัยเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป การควบคมุที่มีอยูเดิมอาจจะไมเหมาะสม 
หนวยรับตรวจจึงจําเปนตองมีการประเมนิผลการควบคมุภายในของระบบที่ใชอยูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
เพื่อใหทราบวา จะตองมีการปรับปรุงแกไขหรือไม อยางไร 

 ระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจตองไดรับการพัฒนาและปรบัปรุงใหมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล และเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินกาํหนดอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ ดังนัน้ตามระเบียบฯ ขอ 6 จึงไดมีการกาํหนดใหหนวยรบัตรวจจะตองประเมินการควบคุมภายใน
อยางนอยปละครั้ง เพื่อปรับปรุงการควบคมุภายในใหมปีระสิทธิผลและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอมและความเสี่ยง
ที่เปลี่ยนแปลงไปแลวรายงานผล ซึ่งการจัดทํารายงานตามระเบียบฯ ขอ 6 จะอยูในหนังสือคําแนะนาํ : การจดัทํา 
รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุ
ภายใน พ.ศ.2544 เลมที่สอง ซึง่อยูระหวางดําเนินการและจะจัดสงใหหนวยรับตรวจตอไป 

2. เพื่อใหการรายงานความคบืหนาเปนไปตามระเบียบฯ ขอ 5 ในชั้นตนจะตองสาํรวจสอบถามและ 
วิเคราะหเพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจที่มอียู เพื่อใหทราบพื้นฐานและสภาพของการ 
ควบคุมที่มีอยูทั้งหมดของหนวยรับตรวจ ซึ่งรวมถึงจุดออนของการควบคุมภายใน หรือจุดเสี่ยงทีท่าํใหไมบรรลุ 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในในระดบัตาง ๆ  หลังจากนั้นก็จะจดัวางระบบการควบคุมภายในหรือปรับปรุง
การควบคุมภายในตามระดบัความเสีย่งทีสํ่ารวจตรวจพบ ข้ันตอนการจัดทําปรากฏตามสวนที ่2  นอกจากนี ้ยงัมี
แบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดทํารายงานตามระเบียบฯ ขอ 5 และตัวอยางการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ของหนวยงานระดับกรม เพือ่ความเขาใจที่ชัดเจนขึน้ ดังปรากฏในภาคผนวก ก. และภาคผนวก ข. 

2. ขั้นตอนการจัดทํารายงานความคืบหนาตามระเบยีบ คตง. ขอ 5 

ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการรายงานความคืบหนาของการจัดวางมีหลายวิธี          
จะเลือกวธิีไหนอยูในดุลยพนิิจผูจัดทาํ อยางไรก็ตามเพือ่งายแกความเขาใจอาจดําเนินการตามขัน้ตอน ดังนี ้
 

    / ขั้นตอนที่ 1…  
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ขั้นตอนที่ 1  กําหนดผูรับผิดชอบ 
 ก.  ฝายบริหารทําความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 
 ข.  ผูบริหารสงูสุดมอบหมายอยางเปนทางการใหมีผูรับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ของหนวยรับตรวจ โดยควรมอบหมายใหผูบริหารทกุระดับมีสวนรวม ซึ่งอาจแตงตัง้ในรูปของคณะกรรมการ หรือ
คณะทํางาน และผูบริหารสูงสุดควรมอบนโยบายวาตองการใหเนนการควบคุม ในดานใด หรือมนีโยบายเรื่องนี้
อยางไร 
 ค.  ผูบริหารแตละระดับรับผิดชอบจัดวางระบบการควบคุมภายในในสวนงานที่ตนรับผิดชอบ และสามารถ
มอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาในแตละสวนงานรวมรับผิดชอบในการจดัวางระบบการควบคุมภายใน โดยมีการ 
แบงแยกหนาที่แตละคนที่ไดรับมอบหมายใหชัดเจน 
 ง.  ผูไดรับมอบหมายศึกษากฎ ระเบียบ มติ ครม. ที่เกี่ยวของ และหนงัสือคําแนะนํามาตรฐานการควบคุม
ภายในไปใชในเชิงปฏิบัติของ สตง. เพื่อเปนความรูพืน้ฐานกอนเริ่มตนดวยการประเมินการควบคมุภายในที่มีอยู 
โดยใชวิธีการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self – Assessment) ดังที่จะกลาวในขั้นตอนตอไป 
ขั้นตอนที่ 2  กําหนดขอบเขตงานทีจ่ะประเมินของแตละสวนงาน 

 ผูไดรับมอบหมายในการประเมินการควบคุมภายในที่มอียูอาจหารือผูตรวจสอบภายในเกีย่วกบั .א 
วัตถุประสงคและวิธีการประเมินการควบคมุ 

 ระบุงานที่ตองการประเมนิ ซึง่อาจะเปนกระบวนการปฏบัิติงาน/กิจกรรม/งาน/โครงการที่สําคัญตอ .ב 
การบรรลุภารกิจและวัตถุประสงคของหนวยงาน รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญเพื่อใชประกอบ การพิจารณา วา 
จะประเมนิการควบคุมใด และจะเนนจุดใด 
 ค.  ตัดสินใจวาจะเนนการประเมินงานใดบาง โดยพจิารณาจากลาํดับความสาํคัญ และทรัพยากรที่มีอยู 
เและเพื่อใหมกีารบริหารจัดการที่ดีสามารถติดตามความคืบหนาของงานวางระบบดังกลาว ควรจัดทําแผนปฏบัิติ
การโดยมวีัตถปุระสงค เปาหมาย และกิจกรรมตาง ๆ ทีจ่ะจัดทําเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว 
รวมทัง้ผูรับผิดชอบและกําหนดเวลาแลวเสร็จ 
ขั้นตอนที่ 3  การประเมินการควบคุมของแตละสวนงาน 
 ก.  ติดตอพบบุคลากรที่รับผิดชอบของสวนงานที่จะประเมินเพื่อหารอืการดําเนินการสอบทานการ
ปฏิบัติงานของสวนงานนั้น เพื่อใหทราบพืน้ฐานการควบคุมที่มีอยูเดมิ  กรณีจําเปนอาจขอความรวมมือจากผู
ตรวจสอบภายในเขารวมดวย 
 ข.  ประเมินสภาพแวดลอมการควบคุม เพื่อทราบความเหมาะสมของปจจัยตาง ๆ ที่มีอยูในระบบการ
ควบคุมภายใน และทราบจดุออนที่ควรปรับปรุงในขั้นพืน้ฐาน (อาจใชแบบประเมินภาคผนวก ค. หนา 88 – 91 และ
คํา 



/อธิบาย… 
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อธิบายของการใชในเอกสารคําแนะนํา  การนํามาตรฐานการควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติ) 
 ค.  ประเมินความเสีย่งของงานที่เลือกมาประเมินการควบคุม โดยใชแบบประเมิน (อาจใชแบบสอบถาม 
ภาคผนวก ข. หนา 43 – 83 และแบบประเมินภาคผนวก จ. หนา 107 – 112 และคําอธิบายการใชในเอกสาร  
คําแนะนํา การนํามาตรฐานการควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติ) และมอบหมาย เจาหนาที่ใหดําเนินการ 

- สัมภาษณผูมคีวามรูเกีย่วกบัเร่ืองที่สอบถามและเปนผูนาเชื่อถือ 
- สังเกตการณการปฏิบัติงานจริง และบนัทกึไวเปนหลักฐาน 
- ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐานที่เกี่ยวของ 
ง.  สอบทานคําตอบทั้งหมดจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกตการณการปฏิบัติงาน และ 

จากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ เพื่อทราบการปฏิบัติงานจรงิจากคาํตอบตางๆ ที่สอดคลองกัน และความเหน็ 
เกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขการควบคุมของเจาหนาที่ผูใหขอมูลในแบบสอบถามและสัมภาษณ  กรณีจําเปน 
อาจขอความรวมมือจากผูตรวจสอบภายในรวมสอบทาน 
 จ.  พบผูบริหารเพื่อขอทราบความเห็นและขอเสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมของเจาหนาที่
ผูใตบังคับบัญชาที่ใหขอมูล 
 ฉ.  ผูบริหารทีไ่ดรับมอบหมายจากผูบริหารสูงสุดในการจัดวางระบบการควบคุมภายในในแตละสวนงาน
พิจารณาผลการประเมินการควบคุม รวมทั้งความเหน็และขอเสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมของทุกสวนงาน 
ที่อยูในความรบัผิดชอบ แลวตัดสินวาจะปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมใด หรือไมอยางไร แลวจัดทํา
รายงานตามแบบ ค.1 และ ค.2 
ขั้นตอนที่ 4  จัดทําแผนการปรับปรงุการควบคุมภายใน 
 ก.  จัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจตามตัวอยาง (แบบ ค.3 และ ค.4) โดย
พิจารณาจากขอมูลที่ไดรับและขอเสนอแนะตามผลการประเมินการควบคุม 
 ข. เสนอแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอผูบริหารระดับสูงเพื่อพจิารณาใหความเหน็ชอบ 
ขั้นตอนที่ 5  จัดทํารายงานความคืบหนา 
 เสนอรายงานความคืบหนา พรอมแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ค.1 และ แบบ ค.4 ตอ 
ผูบริหารระดับสูงเพื่อพิจารณานําเสนอผูกํากับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบของหนวยรับตรวจ (ถาม)ี และสง
สําเนาใหสํานกังานการตรวจเงินแผนดิน สําหรับแบบ ค.2 และแบบ ค.3 ใหเก็บไว ซึง่ สตง. อาจเขาตรวจสอบ  
หรือขอใหสงใหตรวจสอบตามความจําเปนตอไป 
ขั้นตอนที่ 6  จัดวางระบบการควบคุมภายใน / ปรบัปรุงการควบคุมภายใน 

 แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในที่ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงแลว ใหแจงผูเกี่ยวของทราบ 
และใหถือปฏิบัติตามแผนพรอมทั้งมกีารตดิตามผลการดําเนนิการตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในดังกลาว 
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สรุป   การจดัทําการควบคุมภายในมแีบบฟอรม  รวม  4  แบบ  คือ 

 1.  แบบ  ค.1  รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
 2.  แบบ  ค.2  ความเสีย่งที่มนีัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม 
 3.  แบบ  ค.3   แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดบัหนวยงานยอย 
 4.  แบบ  ค.4  แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดบัองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ค. ๑ 
 

ชื่อหนวยงาน……………………………………… 
รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ขอ ๕ 
งวดตั้งแต………………….ถึง…………………… 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ขอมูลท่ัวไป 
 …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. 
 
 
 



 
๑.  สรุปภารกิจและวัตถปุระสงคการดําเนินการทีส่ําคัญในระดับองคกร 
            …………………………………………………………………………………………….……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

๒. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับองคกร 
             …………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

๓. ความเสี่ยงที่สําคัญ และขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม 
             …………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 



๔.   วิธีการติดตามประเมนิผล  

           ………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
๕.  ผูรับผิดชอบประเมินผล 

           …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

ชื่อผูรายงาน………………………………. 

ตําแหนง…………………………… 
            วันที่………./………./……… 

 

 

 

 

 

 



แบบ ค. ๒ 

ชื่อหนวยงาน……………………………… 
ความเสี่ยงทีม่ีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม 

งวดตั้งแต……………………ถึง…………………… 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สําคัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม 

(๑) 

 
ความเสีย่ง / ปจจัยเสี่ยง 

 
(๒) 

การควบคุมทีม่ีอยูแลว 
(๓) 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู 
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
                                                                                                              ชื่อผูรายงาน  ……………………………… 

                                                                            ตําแหนง ………………………………. 
                         วันที่ ………../…………./…………. 



แบบ ค. ๓ 

ชื่อหนวยงาน…………(ระดับสวนงานหรือหนวยงานยอยของหนวยงานรบัตรวจ) 
แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 

งวดตั้งแต………………………………ถึง…………………………. 

วัตถุประสงคของการควบคุม 
จุดออนของการควบคุม หรือ 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู แผนการปรับปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ         การติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
                                                                                                              ชื่อผูรายงาน  ……………………………… 

                                                                            ตําแหนง ………………………………. 
                         วันที่ ………../…………./…………. 



แบบ ค. ๔ 

ชื่อหนวยงาน…………(ระดับหนวยรับตรวจ) 
แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

งวดตั้งแต………………………………ถึง…………………………. 

วัตถุประสงคของการควบคุม 
จุดออนของการควบคุม หรือ 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู แผนการปรับปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ         การติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
                                                                                                              ชื่อผูรายงาน  ……………………………… 

                                                                            ตําแหนง ………………………………. 
                         วันที่ ………../…………./…………. 



 


