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คานา
การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ อต. จัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การ
ดาเนินงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ทั้งในด้านประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาเนินงานซึ่ง
รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน การเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี
อต. จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 สามารถบริหารระบบการ
ควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของการควบคุมภายในจนเกิดวัฒนธรรมการควบคุมภายในที่ดี
แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จึงได้จัดทาคู่มือการควบคุมภายในของ อต. ปี 2557 เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและหลักการในการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน การ
รายงานการควบคุมภายในที่ถูกต้อง และให้พนักงานสามารถนาไปปฏิบัติได้ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การดาเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ นาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป
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ก
วิสัยทัศน์การควบคุมภายใน
“อต. จะมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดีตามมาตรฐานที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนดเพื่อปูองกันความเสียหายและลดความสูญเสียขององค์กร”

นโยบายการควบคุมภายใน
องค์การตลาดมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
1. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
2. บริหารระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงาน มีความเชื่อถือได้ของ
การรายงานทางการเงิน และเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3. ติดตามประเมินผลตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิด
ความรวดเร็วในการประมวลผลการรายงานและการสื่อข้อความ
4. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของการควบคุมภายในจนเกิด
วัฒนธรรมการควบคุมภายในที่ดี

ข
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
องค์การตลาด (อต.) ให้ความสาคัญกับการมีกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) หมายถึง การมีระบบการบริหารอย่างเป็นมืออาชีพ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และ
ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของ อต. จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ในด้าน ประสิทธิผลประสิทธิภาพของการดาเนินงาน ความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน และการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
1. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
1.1 เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน (Operation Objectives) ได้แก่การ
ปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การ
ปูองกันหรือลดความผิดพลาดความ เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงาน
1.2 เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Financial Report Objectives) ได้แก่ การ
จัดทารายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
1.3 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Objectives)
ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของหน่วยงาน
รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้ กาหนดขึ้น
2. องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ผู้กากับดูแลและฝุายบริหารจะต้องจัดให้การ
ดาเนินงานภายใน อต. ประกอบไปด้วยองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 ประการดังนี้
2.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
ในการดาเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม ผู้กากับดูแลฝุายบริหารและบุคลากรของ อต.
จะต้องสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใน
อต. เกิดจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความจาเป็นและความสาคัญของการควบคุม
ภายใน รวมทั้งดารงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี
สภาพแวดล้อมของการควบคุม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดั้งนี้
2.1.1 Soft Control เป็นการควบคุมโดยการสร้างจิตสานึกและคุณภาพที่มองไม่เห็น เช่นความซื่อสัตย์
ความโปร่งใส การมีภาวะความเป็นผู้นา การมีจริยธรรม
2.1.2 Hard Control เป็นการควบคุมโดยกาหนดโครงสร้าง นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ
2.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ในการดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงฝุายบริหารต้องประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ อต. อย่างเพียงพอและเหมาะสม
2.3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
ในการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม ฝุายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ทาให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์

ของการควบคุมภายใน สาหรับกิจกรรมการควบคุม ในเบื้องต้นจะต้องแบ่งแยกหน้าที่งานภายใน อต. อย่างเหมาะสม
ไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานที่สาคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้น
จนจบ แต่ถ้ามีความจาเป็นให้กาหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นที่เหมาะสมทดแทน
2.4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)
ในการดาเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสาร ฝุายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศ อย่างเพียงพอและ
สื่อสารให้ฝุายบริหารและบุคลากรอื่นๆ ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก อต. ซึ่งจาเป็นต้องใช้สารสนเทศนั้นใน
รูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา
2.5 การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
ในการดาเนินการเกี่ยวการติดตามและประเมินผล ฝุายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผล ทั้ง
ระหว่างการปฏิบัติงาน และเป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมที่วางไว้นั้นมีความ
เพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติจริงและได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม และทันเวลาสอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารนามาใช้เพื่อความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานจะ
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
3.1 ผู้บริหารระดับสูง จัดให้มีระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ ประเมินผลการควบคุมภายในใน
ภาพรวมองค์กร รวมถึงการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม
3.2 ผู้บริหารระดับรองลงมาทุกระดับ ดูแลและตรวจสอบระบบการทางานภายในส่วนงานที่รับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพ สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมที่ใช้บังคับในหน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการควบคุม
ภายในให้มีความรัดกุม กาชับดูแลให้พนักงานในสังกัดจัดทา / ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สาหรับใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและจิตสานึกที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
3.3 พนักงานทุกระดับ ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง มาตรการ คู่มือการปฏิบัติงานด้าน
ต่าง ๆ และระบบการควบคุมภายในที่ อต. จัดให้มีขึ้นโดยสม่าเสมอและต่อเนื่อง
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บทที่ 1
มาตรฐานการควบคุมภายใน
1. ความหมาย แนวคิด และประเภทของการควบคุมภายใน
1.1 ความหมายของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้กากับดูแล ฝุายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจ
กาหนดให้มีขึ้นเพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานจะบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1) การดาเนินงาน (Operation: O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ
2) การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้ภายในและ
ภายนอกหน่วยรับตรวจ เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา
3) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C) ได้แก่ การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติ
ตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้กาหนดขึ้น
1.2 แนวคิดของการควบคุมภายใน
1) การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ
2) การควบคุมภายในเกิดขึ้นโดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ
3) การควบคุมภายในให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนด
1.3 ปะเภทของการควบคุมภายใน สามารถแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ
1) การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) เป็นการควบคุมเพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยงจาก
ความผิดพลาด ความเสียหาย เช่น การแบ่งแยกหน้าที่การงาน การควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สิน
2) การควบคุมแบบค้นพบ (Detective Control) เป็นการควบคุมเพื่อค้นพบความเสียหาย หรือความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทานงาน การสอบยันยอด การตรวจนับพัสดุ เป็นต้น
3) การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้าอีกในอนาคต
4) การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี
5) การควบคุมแบบชดเชย (Compensating Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อชดเชยหรือ
ทดแทนสารองระบบที่ทาอยู่ เช่น ระบบ Manual ที่สารองระบบ Computerize เป็นต้น
การควบคุมทั้ง 5 แบบมีผลต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การควบคุมแบบปูองกันนิยมว่าเป็นการควบคุม
ด้านคุณภาพ และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการควบคุมแบบค้นพบหรือแบบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว แต่การควบคุมแบบ
ค้นพบหรือแบบแก้ไขยังคงความสาคัญในการเป็นหลักฐานยืนยันการทางานของการควบคุมแบบปูองกันว่าได้ผลจริง
และปูองกันความสูญหายของทรัพย์สินได้จริง การควบคุมแบบส่งเสริมนิยมว่าเป็นวิธีที่ดีและทันสมัยเพราะมีผลด้าน
บวกต่อการสร้างขวัญและกาลังใจของผู้ปฏิบัติงาน
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2. ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารนามาใช้เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานจะ
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ในการกาหนดหรือออกแบบและประเมินผลการควบคุมภายในของ อต. รวมถึงการ
กาหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในของส่วนงานต่างๆ ภายใต้ความรับผิดชอบให้มีประสิทธิผลในระดับที่น่า
พอใจ โดยริเริ่มและดาเนินการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุม และปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง
ที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรมและจริยธรรม มีการกาหนดบทบาทของหน่วยงานตรวจสอบให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงสร้างการควบคุมภายใน โดยทาหน้าที่สอบทานหรือประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจอย่างเป็น
อิสระ (Independent Assessment) เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มี
กระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ผู้บริหารระดับรองลงมาทุกระดับ มีหน้าที่กาหนดหรือออกแบบการควบคุมภายในของส่วนงานที่รับผิดชอบ
โดยให้สอดคล้องกับการควบคุมภายในที่ อต. กาหนด และสอบทานหรือประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานภายใต้
ระบบการควบคุมภายในที่นามาใช้ การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment) ซึ่งเป็นวิธีการที่
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในให้มีความรัดกุม การปลูกฝังให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจ มองเห็นความสาคัญ มีวินัยและจิตสานึกที่ดีก็เป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
“ผู้บริหารควรตระหนักว่าโครงสร้างการควบคุมภายในที่ดี เป็นพื้นฐานที่สาคัญของการควบคุมเพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ”
การจัดให้มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และเพียงพอนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร
หรือผู้นาต้องดาเนินการเพื่อความมั่นใจได้ว่าหน่วยงานของตน มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่เหมาะสม ติดตามผล
และปรับปรุงให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การควบคุมนั้นมีประสิทธิผลอยู่เสมอ ทัศนคติที่ดีต่อการ
ควบคุมภายใน และการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี นอกจากนี้ผู้บริหาร
ต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและต่อองค์กรและควรมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอในหลักการ
พื้นฐานของการควบคุมภายในและให้ความสาคัญของการจัดให้มีการควบคุมภายใน การนาการควบคุมภายในไปปฏิบัติ
และการดารงรักษาไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
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การกาหนดหรือออกแบบโครงสร้างการควบคุมภายในและดารงรักษาไว้ให้มีประสิทธิผล
บทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการควบคุมภายใน
สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีโดย
- จัดทาหัวข้อกาหนดด้านจริยธรรมและประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมี
จริยธรรม
- สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนดอย่างต่อเนื่อง
- ฝุายบริหารปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดี
- พิจารณาผลการปฏิบัติงานโดยคานึงถึงความซื่อสัตย์และ
จริยธรรม
พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
กับหน้าที่และความรับผิดชอบ
มอบอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่สว่ นงานต่างๆ
อย่างชัดเจน
จัดให้มีสายบังคับบัญชาที่เหมาะสม สะดวกในการจัดทา
และพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
สนับสนุนกระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงกาหนดนโยบายการควบคุมจากผลของการประเมิน
ความเสี่ยง
สนับสนุนกระบวนการประเมินการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง

บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ดารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในกิจกรรมที่
ประเมิน
ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถ ระมัดระวังในวิชาชีพ
และความรับผิดชอบ
รายงานและให้ขอ้ เสนอแนะผู้บริหารเกี่ยวกับการปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในเพื่อการปูองกันหรือลดความเสี่ยง
ให้คาแนะนาวิธีการประเมินการควบคุมภายในแก่
หน่วยงาน
ต่างๆภายในหน่วยรับตรวจ
ศึกษาค้นคว้าวิธีการควบคุมใหม่ๆ เพื่อนาเสนอฝุายบริหาร
พิจารณาใช้ลดหรือปูองกันจุดอ่อนการควบคุมภายใน
ติดตามผลการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตาม
แผนปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติจากฝุายบริหาร
ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอกเกี่ยวกับผลการ
ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ

กกกกกกกกกก
การควบคุมภายใน
ติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่อง

จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในฯ
ตัวอย่างการควบคุมภายในที่ถือปฏิบัติทั่วไป

®การบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
®แบ่งแยกหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบแต่ละบุคคลชัดเจน เพื่อปูองกันมิให้ทรัพย์สินเกิด
ความสูญเสียหรือเสียหายและเกิดการทุจริต
®วัดผลสาเร็จของการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติ
®กาหนดผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลและปูองกันระบบการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
®กาหนดวิธกี ารและควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับอนุญาต

ประเมินประสิทธิผล
การควบคุมภายในเป็น
ระยะๆ
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3. การพัฒนาการควบคุมภายใน
ระบบการควบคุมภายใน เป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารทั้งภาครัฐและ
เอกชน เป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการดาเนินงานให้หน่วยงานบรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การควบคุมภายในจึงต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพราะนอกจากจะช่วยให้หน่วยงานมีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีแล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีอีกด้วยกลไกภายนอกและกลไก
ภายในที่ใช้ในการพัฒนาการควบคุมภายใน ประกอบด้วย
3.1 กลไกภายนอก – องค์กรที่กากับดูแล
องค์กรที่กากับดูแลต้องเข้ามามีบทบาท โดยการกาหนดกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อ
สนับสนุนและเสริมสร้างให้เกิดการจัดการด้านการควบคุมภายใน ซึ่งในปัจจุบันองค์กรกากับดูแล อต. ได้แก่
กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
3.2 กลไกภายในหน่วยงานของ อต. ได้แก่
1) คณะกรรมการ อต. และผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการผลักดันให้มีการพัฒนาระบบ
การควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสาคัญในการกาหนดวัตถุประสงค์ แนว
ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการปรับปรุงจุดอ่อนของการควบคุมภายใน รวมทั้งปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีในเรื่องของจริยธรรมและความซื่อสัตย์ ไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเองเป็นสาคัญ ไม่ใช้ประโยชน์จาก
ตาแหน่งหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของตนเอง รวมทั้งไม่ใช้โอกาสและช่องโหว่ในกฎ ข้อบังคับ แสวงหา
ผลประโยชน์ให้กับตนเอง ซึ่งจะทาให้สามารถลดข้อจากัดของการควบคุมภายในลงได้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและ
นาพาองค์กรไปสู่การดาเนินกิจการอย่างยั่งยืน
2) หัวหน้าส่วนงานย่อยและผู้ปฏิบัติ เป็นผู้นาเอาวิธีการควบคุมต่างๆ ไปใช้ในการควบคุมงานและกากับ
ดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามวิธีการที่ฝาุ ยบริหารกาหนด นอกจากนี้หัวหน้าส่วนงานย่อยยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความ
เข้าใจปัญหาอุปสรรค จุดอ่อนการควบคุมภายใน และความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบ
3) ผู้ตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการควบคุมภายใน โดยการประเมินผลการ
ควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนากระบวนการการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการกระตุ้นบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานให้เห็น
ความสาคัญของการควบคุมภายในและปฏิบัติตามระบบด้วยความเคร่งครัดอย่างมีวินัย
4) วิธีการควบคุมและเครื่องมือที่ใช้ วิธีการควบคุมที่นามาใช้ในปัจจุบันอาจเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ในขณะที่ใช้ เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป วิธีการควบคุมที่ใช้อยู่อาจไม่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการ
ควบคุมภายในจะต้องคิดหาวิธีการควบคุมใหม่ๆ มาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสม นอกจากนี้ยังต้องปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้
ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป
4. การควบคุม
4.1 การควบคุมเชิงนามธรรม (Soft Control) หมายถึง การควบคุมที่เกิดขึ้นจากจิตสานึก การกระทา
ทักษะ ความสามารถ ของบุคลากรทุกระดับที่แสดงออกให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจ ซึ่งไม่
สามารถจับต้องได้ ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ เช่น ความซื่อสัตย์
ความโปร่งใส ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ความขยันขันแข็ง ความรับผิดชอบเป็นต้น
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4.2 การควบคุมเชิงรูปธรรม (Hard Control) หมายถึง การควบคุมที่ฝุายบริหารกาหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์
อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสาหรับผู้รับผิดชอบกิจกรรมให้ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นสิ่งที่
จับต้องได้ เช่น ผังโครงสร้าง นโยบาย และคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น
การควบคุมภายในจะมีประสิทธิผลเพียงใดขึ้นอยู่กับการควบคุมทั้งสองส่วนประกอบกัน หน่วยรับตรวจที่มีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลจะให้ความสาคัญในเรื่องการควบคุมเชิงนามธรรม แต่ก็ไม่ได้ละเลยการควบคุมเชิง
รูปธรรม
5. มาตรฐานการควบคุมภายใน
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4) สารสนเทศ และการสื่อสาร (Information and Communications)
5) การติดตามประเมินผล (Monitoring)
องค์ประกอบทั้ง 5 ประการ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นรากฐานที่
สาคัญขององค์ประกอบอื่นๆ องค์ประกอบทั้ง 5 นี้ เป็นสิ่งจาเป็นที่มีอยู่ในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยรับตรวจ
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ และมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
5.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม
สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นเรื่องพื้นฐานที่สาคัญที่สุดของการบริหารองค์กรผู้กากับดูแล
ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยรับตรวจต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้บุคลากรทุกระดับมี
ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในหน่วยรับตรวจเกิดจิตสานึกใน
เรื่องความซื่อสัตย์ จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และความสาคัญของ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

สภาพแวดล้อมของการควบคุม หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ซึ่งส่งเสริมให้องค์ประกอบการควบคุมภายในอื่นๆ มี
ประสิทธิผลในหน่วยรับตรวจ หรือทาให้บุคลากรให้ความสาคัญกับการควบคุมมากขึ้น ในกรณีตรงกันข้าม
สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ไม่มีประสิทธิผลอาจทาให้องค์ประกอบการควบคุมอื่นๆ มีประสิทธิผลลดลง
สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในสะท้อนให้เห็นทัศนคติ และการรับรู้ถึงความสาคัญของการควบคุมภายในของ
บุคลากรระดับต่างๆ ในหน่วยรับตรวจ
สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความตระหนัก (Control
Consciousness)และบรรยากาศของการควบคุมภายในหน่วยงาน ให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตสานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบโดยเน้นการสร้างบรรยากาศโดยผู้บริหารระดับสูง (Tone at the Top) สภาพแวดล้อม
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ของการควบคุมที่ดี คือ สภาพแวดล้อมที่ทาให้บุคลากรในหน่วยรับตรวจยึดถือและปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านจริยธรรม
มีความรับผิดชอบและเข้าใจขอบเขตอานาจหน้าที่ของตนเอง มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเพียงพอ ยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
สภาพแวดล้อมของการควบคุมมีปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม การพัฒนาความรู้และความสามารถ
ของบุคลากร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร การมอบอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารงาน บุคคล
5.2 การประเมินความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารต้องให้ความสาคัญและประเมินความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ ที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกด้วยวิธีการที่เป็นระบบอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสของบางสิ่งหรือเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นแล้ว มีผลสืบเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย โดยวัดความรุนแรงจากผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิด(Likelihood)
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงว่ามีมากน้อยเพียงใดโดยนาความ
เสี่ยงที่ได้จากการระบุความเสี่ยง มาทาการประเมิน โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งมี 5 ระดับ ได้แก่ ระดับสูงมาก (5 คะแนน) ระดับสูง(4 คะแนน) ระดับปานกลาง (3
คะแนน) ระดับน้อย (2 คะแนน) และระดับน้อยมาก (1 คะแนน)
เมื่อทาการประเมินความเสี่ยงแล้วจัดลาดับความเสี่ยง จัดลาดับความสาคัญของปัญหาและแนวทางแก้ไขตามลาดับ
ความสาคัญ โดยฝุายบริหารต้องประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ทราบว่าองค์กรมีเรื่องใดเป็นความเสี่ยงที่สาคัญ ขั้นตอนใดมี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เปูาหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อจะได้มีการกาหนดแนวทางควบคุม ปูองกัน หรือลดระดับ
ความเสี่ยงนั้นๆ โดยขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง มีดังนี้
1. การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification) ว่ามีเหตุการณ์ใด หรือกิจกรรมใดในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่อาจ
ผิดพลาด เสียหาย ทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มีทรัพย์สินใดที่จาเป็นต้องได้รับการดูแลปูองกันรักษา
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือผลกระทบต่อองค์กร
โดยทั่วไปจะวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยประเมินผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง นอกจากการใช้แนวทางในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว ในทางปฏิบัติฝุายบริหารควรพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ประกอบ เช่น ความเสี่ยงบาง
ประเภทอาจมีโอกาสที่จะเกิดสูงมาก ถึงแม้ผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าวในแต่ละครั้งมีจานวนเงินน้อย
แต่หากเกิดขึ้นบ่อยครั้งผลโดยรวมอาจมีจานวนเงินที่มีสาระสาคัญและอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อหน่วยรับตรวจได้
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ลาดับความเสี่ยง (Risk Matrix) ของ องค์การตลาด
ความรุนแรงและผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิดขึ้น

5 เกิดขึ้นเป็นประจา
4 เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3 เกิดขึ้นบ้าง
2 เกิดขึ้นน้อย
1 เกิดขึ้นยาก

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

รุนแรง

รุนแรงมาก

1

2

3

4

5

M (5)
5*1=5
M (4)
4*1=4
L (3)
3*1=3
L (2)
2*1=2
L (1)
1*1=1

H (10)
5*2=10
M (8)
4*2=8
M (6)
3*2=6
M (4)
2*2=4
L (2)
1*2=2

H (15)
5*3=15
H (12)
4*3=12
M (9)
3*3=9
M (6)
2*3=6
L (3)
1*3=3

E (20)
5*4=20
E (16)
4*4=16
H (12)
3*4=12
M (8)
2*4=8
M (4)
1*4=4

E (25)
5*5=25
E (20)
4*5=20
H( 15)
3*5
H (10)
2*5=10
M (5)
1*5=5

3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เมื่อทราบความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ให้
ดาเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี่ยง พิจารณากาหนดกิจกรรมควบคุมหรือจะยอมรับความเสี่ยงนั้น
หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ตามที่ผู้บริหารกาหนด) โดยต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนและ
ประโยชน์ที่ได้รับว่าคุ้มค่าหรือไม่ ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรให้ความสาคัญในการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ และ
ปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป
องค์การตลาด จัดประเภทความเสี่ยงโดยใช้หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์และการ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเปูาหมาย กลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร ภาวะการณ์แข่งขัน ทรัพยากร และสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เปูาหมายขององค์กร
2) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (OperatIonal Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ
ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน
เป็นต้น
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเงิน เช่นสภาพคล่องทาง
การเงิน ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน แนวโน้มอัตราเงินเฟูอสูงขึ้น เป็นต้น
4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่างๆ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตัวอย่าง ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่างๆ ของ อต. เช่น การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ
ระเบียบ คาสั่ง ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานเชิงธุรกิจ เป็นต้น
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วิธีการจัดการความเสี่ยงของ อต. มี 4 วิธี ได้แก่
1) การควบคุม/ลด (Treat) คือ การควบคุมความเสี่ยงหรือหาวิธีการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อจัดการความเสี่ยง เช่น
ใช้เทคนิควิชาการหรือการจัดการ มีการจัดทาแผนฉุกเฉิน มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการดาเนินงาน เป็นต้น
2) การโอนย้าย (Transfer) คือ การถ่ายโอนความเสี่ยงหรือโอนย้ายความเสี่ยงให้ผู้อื่นรับผิดชอบ เช่น การทา
ประกันภัย หรือการจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ดาเนินการแทน เป็นต้น
3) การหลีกเลี่ยง/กาจัด (Terminate) คือ การกาจัดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับความเสี่ยงนั้นเลย เช่น
เปลี่ยนวัตถุประสงค์ หรือหยุดทากิจกรรม เป็นต้น
4) การยอมรับ (Take) คือ เนื่องจากหน่วยรับตรวจอาจมีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ หรือมีเงินทุนเพียง
พอที่จะรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น หรือระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือการยอมรับให้มีความ
เสี่ยง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดการความเสี่ยงอาจมีมูลค่าสูงกว่าผลลัพธ์ที่ได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามและ
ควบคุมดูแล
5.3 กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมการควบคุมเป็นวิธีการต่างๆ ที่นามาใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งกาหนดหรือออกแบบ
เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่ฝุายบริหารกาหนดขึ้น
เพื่อให้บุคลากรนาไปปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการตอบสนองโดยมีการปฏิบัติตาม ตัวอย่าง
กิจกรรมการควบคุม ได้แก่
- การกาหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
- การสอบทานโดยผู้บริหาร
- การควบคุมการประมวลผลข้อมูล
- การอนุมัติ
- การดูแลปูองกันทรัพย์สิน
- การแบ่งแยกหน้าที่
- การจัดทาเอกสารหลักฐาน
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5.4 สารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นส่วนสนับสนุนที่สาคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การกาหนดกลยุทธ์ ประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุม ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศ
อย่างเพียงพอ เหมาะสม และเชื่อถือได้ และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ ซึ่งจาเป็นต้องใช้สารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและ
ทันเวลา
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็น
ประโยชน์ต่อการใช้งาน
บุคคลากรทุกระดับต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผู้บริหารใช้ในการบริหารจัดการ ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นเครื่องชี้นา
ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ โดยข้อมูลข่าวสารที่ดีจะต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ทันเวลาและมีความ
น่าเชื่อถือ
การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หน่วยรับตรวจ ซึ่งอาจใช้คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
การสื่อสารที่ดีควรเป็นไปอย่างกว้างขวาง มีการสื่อสารข้อมูลทั้งจากระดับบนลงล่าง จากระดับล่างขึ้นบน
และในระดับเดียวกันภายในหน่วยรับตรวจ และการสื่อสารที่เพียงพอกับบุคคลภายนอกเพื่อให้สามารถรับข้อมูลจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
5.5 การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผล เป็นวิธีการที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารมีความมั่นใจว่าระบบการควบคุม
ภายในมีการปฏิบัติตาม ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล โดยการติดตามผลใน
ระหว่างการปฏิบัติงานและการประเมินผลเป็นรายครั้ง อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้ความ
มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่กาหนดหรือออกแบบไว้เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล
หรือต้องปรับปรุง
การติดตามประเมินผล หมายถึงกระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่กาหนด
ไว้มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริงข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่าง
เหมาะสมและทันเวลา
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การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้ง มีดังนี้
1. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบความถูกต้องและการ
เปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ และกิจกรรมอื่นซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ประจาของบุคลากร
2. การประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การประเมินเป็นครั้งคราวตามงวดเวลาที่กาหนดหรือตามความ
เหมาะสม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ขอบเขตและ
ความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการติดตามประเมินผล โดยสามารถดาเนินการได้ดังนี้
2.1) การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) เป็นกระบวนการติดตาม
ประเมินผล เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน โดยการให้ผู้มีความชานาญในกิจกรรมนั้นๆ เข้า
มามีส่วนร่วมในการประเมิน กาหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานย่อยนั้นๆ ร่วมกันพิจารณาถึงความเพียงพอและ
ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และค้นหาความเสี่ยงของงานที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการและกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นฝุายบริหารจึงควร
กาหนดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเองทุกส่วนงานย่อย
2.2) การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment) เป็นการประเมินผลที่
กระทาโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานนั้นๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลการประเมินจะให้ข้อมูล
สารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน การประเมินผลอย่างเป็นอิสระอาจกระทาโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบ
ภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้ผลการประเมินเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีความเที่ยงธรรมมากขึ้น
การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมและสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการติดตามประเมินผล
1) กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของแต่ละสายงานอย่างต่อเนื่อง
2) กาหนดให้การติดตามประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานและจัดทารายงานเสนอ
คณะกรรมการ อต. และคณะกรรมการตรวจสอบของ อต.
3) เมื่อได้รับรายงานการติดตามประเมินผล ควรพิจารณาวิธีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมจากผลการ
ประเมินฯ กาหนดมาตรการที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่อง และชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่จาเป็นต้องดาเนินการใดๆ ตามข้อเสนอแนะ
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บทที่ 2
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน เริ่มจากการทาความเข้าใจกับภารกิจ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ
และระดับกิจกรรม มาตรฐานการควบคุมภายใน กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยว ข้องกับการ
ควบคุมภายใน หลังจากนั้นจึงสอบทานสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง และออกแบบการควบคุม
เพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือที่ยอมรับได้
1. การกาหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีขั้นตอน ดังนี้
1) กาหนดวัตถุประสงค์ ในการดาเนินงาน หน่วยรับตรวจต้องกาหนดวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว สิ่งสาคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ คือ การสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดี
ช่วยทาให้ผู้บริหารมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถควบคุมดูแลการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
วัตถุประสงค์ที่กาหนดขึ้นในแต่ละระดับ ควรมีการกาหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จที่ชัดเจนและสามารถวัดผล
ได้ โดยวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
- วัตถุประสงค์ในระดับหน่วยรับตรวจ เป็นวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยรับ
ตรวจ
- วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม เป็นวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานที่เฉพาะเจาะจงลงไปสาหรับแต่ละ
กิจกรรมของส่วนงานย่อย ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับ
หน่วยรับตรวจ
ขั้นตอนการกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร มีดังนี้
- กาหนดภารกิจขององค์กร
- กาหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจที่กาหนดไว้
- กาหนดกิจกรรมที่ทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร
- กาหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม
2) ค้นหาความเสี่ยงต่างๆ ที่มีนัยสาคัญ ที่อาจทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
3) พิจารณาการควบคุมที่มีอยู่แล้ว ว่าสามารถที่จะปูองกันหรือลดความเสี่ยงได้ในระดับใด
4) ระบุกิจกรรมการควบคุมใหม่เพื่อปูองกันความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงที่เหลือให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
5) ประมาณการต้นทุนที่จะต้องใช้ในการจัดให้มีและดารงรักษาไว้ซึ่งกิจกรรมการควบคุม ต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
6) จัดทาแผนในการนากิจกรรมการควบคุมนั้นมาใช้
7) นากิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติและติดตามผล

12
2. แนวทางการกาหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน
ในการกาหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน หน่วยรับตรวจต้องทาความเข้าใจโครงสร้างองค์กร
ภาระหน้าที่และวัตถุประสงค์ของส่วนงานย่อยต่างๆ ตามโครงสร้างองค์กร แล้วจึงกาหนดงานในความรับผิดชอบ
ออกเป็นกิจกรรม
3. การกาหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน อาจกาหนดจากวิธีการ ดังนี้
1) วิธีทั่วไป ได้แก่ วิธีการควบคุมที่เหมาะสมสาหรับงาน/กิจกรรมทั่วไป เช่น การบริหารงานนโยบายการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นต้น ซึ่งอาจเลือกจากรายการการควบคุมทั่วไป เช่น จากแบบสอบถามการควบคุม
ภายใน (ภาคผนวก 2) แล้วปรับแก้ไขเป็นกิจกรรมการควบคุม
2) วิธีเฉพาะ ได้แก่ วิธีการควบคุมจากการออกแบบโดยเฉพาะ สาหรับงาน/กิจกรรมที่แตกต่างจากงาน/กิจกรรม
ทั่วไป โดยเน้นที่รายละเอียดของหลักการและวิธีการปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ โดยตรง เพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยงเฉพาะ
ตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงหรือพิจารณาจากความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญมากาหนดเป็นกิจกรรมการ
ควบคุม
การกาหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน การออกแบบสอบถามจะต้องเข้าใจกระบวนงานของ
กิจกรรมนั้นเป็นอย่างดี วิธีการอย่างง่ายคือ จัดทาแผนผังกระบวนงาน แล้วพิจารณาว่าการควบคุมภายในที่ดีสามารถ
ปูองกันหรือลดความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนตามแผนผังกระบวนงาน เพื่อให้การดาเนินงานตามกิจกรรมนั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีอะไรบ้างแล้วนามาจัดแบบสอบถาม
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บทที่ 3
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
1. ความจาเป็นในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ระบบการควบคุมภายในถึงแม้จะกาหนดไว้อย่างดี เมื่อระยะเวลาผ่านไป ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของมาตรการควบคุมด้านต่างๆ ที่กาหนดไว้อาจเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง เปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น การ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจะทาให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ยังคงสามารถปูองกัน
หรือลดความเสี่ยงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือจาเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. การดาเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
การติดตามประเมินผลมี 2 ลักษณะ คือ การติดตามผลการควบคุมในระหว่างการปฏิบัติงานหรือการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและการประเมินผลการควบคุมเป็นรายครั้ง ซึ่งประกอบด้วยการประเมินการควบคุมด้วย
ตนเอง และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ
2.1 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นกิจกรรมทีร่ วมอยู่กับการบริหารจัดการและการควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานตามปกติประจาวันของแต่ละส่วนงานย่อย ฝุายบริหารและบุคลากรทุกระดับต้องมีความรับผิดชอบ
ร่วมกันในการจัดให้มีกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตนเอง
2.2 การประเมินผลเป็นรายครั้ง มีประโยชน์ในการเน้นไปที่ประสิทธิผลของการควบคุมภายในโดยตรง ณ
เวลาใดเวลาหนึ่ง
1) ขอบเขตและความถี่ของการประเมิน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานย่อยประเมินงานของ
ตนเอง โดยพิจารณาถึงความมีประสิทธิผลของการควบคุมในกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งหน่วยงานตรวจสอบซึ่งถือ
เป็นหน่วยงานย่อยหนึ่ง ควรประเมินผลการควบคุมภายในโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ หรือ
ประเมินการควบคุมภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารอาจใช้ทั้งการประเมินภายในหน่วยรับตรวจ
และการประเมินภายนอกหน่วยรับตรวจโดยผู้ตรวจสอบภายนอก
2) วิธีการประเมิน เป็นไปตามรูปแบบของการประเมิน โดยผู้ประเมินต้องทาความเข้าใจ ภารกิจหลัก
วัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งพิจารณาถึงการปฏิบัติจริง เปรียบเทียบกับรูปแบบการควบคุมภายในที่กาหนดหรือ
ออกแบบไว้ และพิจารณาจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข วิธีการปรับปรุงการควบคุมที่เหมาะสม จะช่วยให้มีความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่าบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด เครื่องมือการประเมินผลเช่น ผังแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน แผนการดาเนินงาน แบบสอบถามการควบคุมภายใน
3) การทดสอบการควบคุม สามารถทาได้ทั้งการประเมินผลแบบต่อเนื่อง และการประเมินผลเป็นรายครั้ง
เช่น การสอบทานรายการต่างๆ การทดสอบการปฏิบัติงาน การสอบถามบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น ผลการสอบ
ทดสอบนี้จะได้รับการสอบทานโดยฝุายบริหารเพื่อประเมินความสาคัญของข้อบกพร่องที่พบและจัดทาแผนการ
ปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามแผน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนได้รับการปรับปรุง
แก้ไขแล้ว
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3. การวางแผนและการดาเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน
มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ระบุให้หน่วยรับตรวจต้องจัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในทั้งในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นรายครั้ง เพื่อให้
มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปรวมทั้งการควบคุมภายใน
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิผล โดย อต. ต้องประเมินการควบคุมภายในและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
3.1 การประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจ (ระดับองค์กร) การควบคุมภายในควรใช้ผลการประเมินระดับส่วน
งานย่อยในการสรุปเป็นการควบคุมภายในระดับองค์กร ทั้งนี้ อาจต้องทาการประเมินเพิ่มเติมในส่วนของความเสี่ยง
บางอย่าง ซึ่งควบคุมโดยหน่วยกลางหรือองค์กร เพราะผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยอาจไม่คานึงถึงวัตถุประสงค์หลาย
วัตถุประสงค์ที่จะไปเกี่ยวข้องและสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
3.2 การประเมินผลระดับส่วนงานย่อย เป็นการประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ที่ส่วนงานย่อยรับผิดชอบรายไตร
มาส หรือทาบ่อยครั้งตามที่กาหนด เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในระดับกิจกรรม หรือหัวหน้าส่วนงานย่อยมีความมั่นใจพอควร
เกี่ยวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมที่ถูกประเมินอย่างต่อเนื่อง ในการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับส่วนงานย่อยและระดับองค์กร ผู้บริหารระดับต่างๆ รับผิดชอบในการพิจารณาประสิทธิผลของ 5
องค์ประกอบของการควบคุมภายในและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ซึ่งจะทาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของระดับส่วนงานย่อยและองค์กร
4. ข้อแนะนาในการวางแผนและดาเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน

กาหนด
ผูร้ ับผิดชอบ

กาหนดขอบเขต
และวัตถุประสงค์
ของการประเมิน

ศึกษาและทาความ
เข้าใจโครงสร้าง
การควบคุมภายใน

จัดทาแผน
การประเมินผล

ดาเนินการ
ประเมินผล
การควบคุมภายใน

รูปภาพที่ 4 การวางแผนและดาเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน

สรุ ปผลการ
ประเมิน
และจัดทาเอกสาร
การประเมิน
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4.1 การกาหนดผู้รับผิดชอบ
การควบคุมภายในของ อต. อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน แผนก
บริหารความเสี่ยง โดยในปี 2556 ได้มีคาสั่ง อต. ที่ 3 /2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านบริหารความ
เสี่ยง
แผนภาพที่ 2 : โครงสร้างส่วนงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของ อต.

คณะกรรมการ อต.
Audit committee
คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง(RMS)
ผู้อานวยการ อต.
แผนกตรวจสอบ
รองผู้อานวยการ
แผนกบริหารความสี่ยง
คณะทางานบริหารความ
เสี่ยง (RMT)

ส่วนงานอื่นๆ
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการองค์การตลาด
วางนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององค์กรให้เพียงพอ เหมาะสม
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ดังนี้
1) กากับดูแลให้มีระบบการตรวจสอบที่เหมาะสม เพียงพอ
2) กากับดูแลให้มีระบบข้อมูล ระบบบัญชี และรายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหารที่ถูกต้อง เพียงพอ
และเชื่อถือได้
3) กากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่คณะกรรมการ
องค์การตลาดกาหนด
4) กากับดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่ เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
5) กากับดูแลกิจการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMS) มีหน้าที่ดังนี้
1) กากับดูแลการดาเนินการตามแผนงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ อต.
2) กลั่นกรอง นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนแม่บท (Road Map) คู่มือการบริหารความเสี่ยง ความ
เสี่ยงระดับองค์กร Risk Map แผนบริหารความเสี่ยง เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
3) กาหนดเครื่องมือชี้วัด หลักเกณฑ์การชี้วัดมาตรฐาน
4) วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กร
5) ติดตามประเมินผลการดาเนินงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปตามเปูาหมาย
6) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีนัยสาคัญ
7) ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติและเป็นวัฒนธรรม ของ อต.
ผู้อานวยการองค์การตลาด มีหน้าที่ดังนี้
1) ติดตามและให้ข้อสังเกตในการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององค์การตลาด เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงความสาคัญแก่บุคลากรทั่วทั้งองค์กร
2) สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และเป็น
วัฒนธรรมขององค์กร
รอง/ผู้ช่วยผู้อานวยการ
1) วางแนวทางและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององค์กร พร้อมกับ มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
2) สนับสนุน ส่งเสริมการดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององค์กรให้มีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
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หัวหน้าแผนก
1) ระบุ ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในที่มีนัยสาคัญ ตามแนวทาง
และนโยบายที่ผู้บริหารระดับสูงมอบหมาย
2) ประเมิน ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่สาคัญ ตามกาหนดเวลา
3) สนับสนุน ส่งเสริมการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของพนักงานในหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
คณะทางานบริหารความเสี่ยง (RMT) มีหน้าที่ดังนี้
1) ศึกษา ติดตาม รวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรค และวิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยงเบื้องต้น ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน
2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรค จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน และ
เสนอร่างบทวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อ RMS
3) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อ RMS ทุกไตรมาส หรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
4) จัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
หัวหน้าส่วนงาน พนักงาน และพนักงาน/ลูกจ้าง
1) ระบุ ประเมินความเสี่ยง กาหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารความเสี่ยง และรับผิดชอบการนาแผนงานไป
ปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2) ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงรวมถึงรายงาน ความเสี่ยง
ของการปฏิบัติงานรายวันให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบอย่างสม่าเสมอ
3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่ ปฏิบัติงานอยู่ใน
ขณะนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจา ตามปกติ
แผนกตรวจสอบ
1) ทาให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติ
ตามภายในองค์กร
2) ทาให้มั่นใจว่าได้มีการนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่ว ทั้ง
องค์กร
3) สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานการบริหารความเสี่ยง
4) สื่อสารกับหน่วยงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและดาเนินการ ตรวจสอบ
ภายในตามแนวความเสี่ยง (Risk based auditing)
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ส่วนงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
1) ทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ของ อต.
2) ให้การสนับสนุนและแนะนากระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
องค์กร ให้มีการเชื่อมโยง บูรณาการทั่วทั้งองค์กร
3) จัดทา /ทบทวน ปรับปรุงร่างนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนแม่บท (Road Map) คู่มือ การ บริหาร
ความเสี่ยง ทะเบียนความเสี่ยง Risk Map แผนบริหารความเสี่ยง เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง แผนควบคุมภายในเสนอ
RMS และ RMC พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4) ติดตาม รวบรวม รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจาปี และแผนการควบคุม ภายใน
นาเสนอ RMS และ RMC พิจารณาให้ความเห็นชอบ
5) จัดทารายงานผลการดาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน
และภายนอก
4.2 การกาหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมิน
เมื่อกาหนดผู้ทาการประเมินผลแล้ว ควรกาหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมินให้ชัดเจนว่าจะ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในทั้งระบบทั่วทั้งองค์กรหรือจะประเมินผลเฉพาะบางส่วนงานที่มีความเสี่ยงสูง และ
ควรกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินว่าจะประเมินเพื่อให้ทราบสิ่งใด เช่น ด้านความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล
ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ เป็นต้น ซึ่งคณะผู้ประเมินควรร่วมประชุมพิจารณาแล้วเสนอเจ้าหน้าที่
ระดับอาวุโส/คณะทางาน เพื่อนาเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้การกาหนดขอบเขตขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสม ความจาเป็นของแต่ละหน่วยงาน
4.3 ศึกษาและทาความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน
เมื่อกาหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว ผู้ประเมินควรศึกษาทาความ
เข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน รวมทั้งวัตถุประสงค์ วิธกี ารและรูปแบบของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ แล้ว
พิจารณาว่าการทางานจริงทาอย่างไร โดยอาจใช้วิธีการต่างๆ เช่น การสอบถาม สัมภาษณ์ประชุมปรึกษา ศึกษา
เอกสารคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น
4.4 จัดทาแผนการประเมินผล
เป็นการกาหนดรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้การดาเนินการประเมินผลเป็นไปอย่างมีระบบขั้นตอน โดยกาหนด
รายละเอียดในเรื่องที่จะทาการประเมิน วัตถุประสงค์ในการประเมิน ขอบเขตการประเมิน ผู้ประเมินระยะเวลาในการ
ประเมิน วิธีการประเมิน อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เมื่อจัดทาแผนการประเมินเสร็จแล้วอาจให้มีการ
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแผนและควรประชุมชี้แจงแผนเพื่อทาความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
4.5 ดาเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัตงิ านของแต่ละส่วนงานย่อยที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประเมินในความรับผิดชอบ
ดาเนินการโดยประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment: CSA) เป็นกระบวนการสร้างความ
รับผิดชอบในการควบคุมภายในให้แก่ทุกคนที่เป็นเจ้าของงาน โดยนากระบวนการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ของงาน
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นั้นมาเชื่อมโยงกัน แล้วทาการระบุการควบคุมภายในที่มีอยู่ของงานนั้นและประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ทาให้ผู้ปฏิบัติมี
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงกระบวนการทางานและวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ เข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ของงาน สามารถกาหนดการควบคุมภายในที่จาเป็น เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
สามารถกาหนดแผนปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสม

CSA ประเมินการ
ควบคุมด้ วย
วัตถุประสงค์
ของงาน

แผนปรับปรุง
การควบคุม

ปัจจัยเสี่ ยง
ทีย่ งั มีอยู่

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

กิจกรรมการ
ควบคุมที่มอี ยู่

รูปภาพที่ 5 การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA)

ขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายใน
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส/คณะทางาน/ฝุายบริหารของส่วนงานย่อย ร่วมกัน
พิจารณาแนวทางการประเมินและแผนปฏิบัติงานการประเมินในภาพรวมองค์กร หลังจากนั้นฝุายบริหารส่วน
งานย่อยไปจัดประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานของตน
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2) กาหนดงานในความรับผิดชอบของส่วนงานย่อยออกเป็นกิจกรรม /งาน เพื่อทาความเข้าใจ วัตถุประสงค์และ
เปูาหมายหลักของกิจกรรม /งาน โดยกาหนดงานที่ปฏิบัติในส่วนงานย่อยออกเป็นกิจกรรม ทาความเข้าใจวัตถุประสงค์
และเปูาหมายหลักของกิจกรรมนั้น และสอบทานขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตาม กระบวนการปฏิบัติงานของกิจกรรม
3) จัดเตรียมเครื่องมือการประเมิน ผู้ประเมินควรจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลการควบคุมภายใน เช่น ตาราง
กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน แบบประเมินองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน เป็น
ต้น
4) ดาเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อย
- ผู้ประเมินทาการประเมินการมีอยู่และความเหมาะสมของ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน และการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ของส่วนงาน โดยใช้แบบ ประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน
- ผู้ประเมินร่วมกันประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ของกิจกรรมต่างๆ ที่รับผิดชอบโดยทดสอบการมีอยู่จริงและ
การปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายใน โดยอาจใช้วิธีสอบถาม หรือสัมภาษณ์ ผูป้ ฏิบัติงานจริงและผู้เกี่ยวข้อง
รวมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกิจกรรม นั้นๆ แล้วบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- ผู้ประเมินร่วมกันประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่างๆ เริ่มด้วยการ
ระบุปัญหา อุปสรรค เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่กาหนด โดยอาจ
ใช้แบบสอบถามการควบคุมภายในตามภาคผนวก 2
ระดับองค์กร
- เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส/คณะกรรมการ ควรประเมินกิจกรรมหลักซึ่งมีผลสาคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
ภารกิจหลัก และวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กร อาจประเมินเพิ่มเติมตามขั้นตอนข้างต้นโดยรวมผลการประเมิน
ระดับส่วนงานย่อย เพื่อสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายในของระดับองค์กรโดยรวม
4.6 สรุปผลการประเมินและจัดทาเอกสารการประเมิน
ระดับส่วนงานย่อย
- ผู้ประเมินสรุปผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และนาข้อมูลมาสรุปผลจัดทารายงานของส่วนงาน โดย
วิเคราะห์ความมีอยู่ ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ระบุและเสนอมาตรการปรับปรุงแก้ไขตาม
ความเหมาะสมและความจาเป็น แล้วนาเสนอผู้บริหารของส่วนงานสอบทานต่อไปโดยมีแบบบันทึกผลการประเมินตาม
แบบรายงาน ดังนี้
1) แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
2) แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
3) แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบติดตามผล ปย.2)
ระดับองค์กร
- ผลการประเมินระดับองค์กร เป็นการนาผลสรุปจากการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
และผลการประเมินจากผู้ตรวจสอบในฐานะเป็นผู้ประเมินอิสระเพื่อนาเสนอผู้ว่าการตรวจวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
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ผลสรุปการประเมินของเจ้าหน้าที่อาวุโส/คณะกรรมการ/ผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีแบบรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในระดับองค์กร ดังนี้
1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)
2) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
3) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)
- การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบฯ ข้อ 6 ให้จัดส่งเฉพาะหนังสือรับรองการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน สาหรับรายงานแบบอื่นให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและ
เจ้าหน้าที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเรียกดูและสอบทานต่อไป
การจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุม

ระดับองค์ กร

ระดับส่ วนงานย่ อย

1.
2.
3.
4.

แบบ ปย.1
แบบ ปย.2
แบบ ปย.2(เพิ่มเติม)
แบบติดตามผล ปย. 2

สานักตรวจสอบ

1. แบบ ปอ.1
2. แบบ ปอ.2
3. แบบ ปอ.3

รูปภาพที่ 6 การจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปส.
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บทที่ 4
รูปแบบรายงานและตัวอย่างรายงาน
วัตถุประสงค์
ให้ฝุายบริหารของหน่วยรับตรวจใช้ประกอบในการจัดทารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ
6 เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
การใช้รูปแบบรายงาน
1. ระดับหน่วยรับตรวจ มีรายงาน 3 แบบ คือ
1.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 1
เป็นการรับรองการควบคุมภายใน เพื่อให้ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่มีประสิทธิผล และมีความเพียง
พอที่จะสนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จ ตามวัตถุประสงค์ หรือไม่เพียงใด
1.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปอ.2
เป็นการสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในจากการประเมินกิจกรรม
ต่าง ๆ
1.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปอ.3
เพื่อนาเสนอจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ พร้อมแผนการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน จากการประเมินระดับส่วนงานย่อยตามแบบ ปย.2
2. ระดับส่วนงานย่อย มีรายงาน 2 แบบ คือ
2.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปย.1
เพื่อนาเสนอผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย
2.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปย.2
เพื่อบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ระบุการควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายในที่ต้องปรับปรุงและผู้รับผิดชอบ
3. ผู้ตรวจสอบภายใน
- รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน-แบบ ปส.
เพื่อรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าดาเนินการตามวิธีการที่
หน่วยงานกาหนดหรือไม่ เพียงใด พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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1. รูปแบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ
และคาอธิบายรายงาน
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แบบ ปอ.1
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผูก้ ากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ)
………….…………..…(ชื่อหน่วยรับตรวจ)…………….……….ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสาหรับปีสิ้น
สุดวันที่............เดือน................พ.ศ. .............ด้วยวิธีการที่……………… (ชื่อหน่วยรับตรวจ) ……………….กาหนดโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกัน
หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการ
เงินและการดาเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึง
ระเบียบปฏิบัติของฝุายบริหาร
จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ………….. (ชื่อหน่วยรับตรวจ)….…..สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่............เดือน................พ.ศ. .............เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ลายมือชื่อ........................................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที่.............. เดือน................พ.ศ. ................
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กรณีมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน สามารถปรับแบบข้างต้น โดยอธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้
จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ…… (ชื่อหน่วยรับตรวจ).…..สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
..............เดือน.........................พ.ศ. ....................เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้มีความเพียงพอและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก
อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญดังนี้
1………....................................................................................................................................... ........................................
..................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
คาอธิบายรายงานแบบ ปอ. 1
1. ชื่อรายงาน หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
2. ผู้รับรายงาน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลหน่วยรับตรวจ และคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ถ้ามี)
3. วรรคแรก
- ระบุชื่อหน่วยรับตรวจและงวดเวลาของการประเมินระบบการควบคุมภายใน
- ระบุขอบเขตของการประเมินการควบคุมภายในตามที่หน่วยรับตรวจกาหนด
4. วรรคสอง
- สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในว่าเป็นไปตามที่หน่วยรับตรวจกาหนด มีความเพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในหรือไม่
5. ผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ พร้อมทั้งระบุตาแหน่งและวันที่รายงาน
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แบบ ปอ.2
ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. .....................
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(1)
(2)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1..............................................................
1.2 .............................................................
ฯลฯ
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1..............................................................
2.2 .............................................................
ฯลฯ
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1..............................................................
3.2 .............................................................
ฯลฯ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1..............................................................
4.2 .............................................................
ฯลฯ
5. การติดตามประเมินผล
5.1..............................................................
5.2 .............................................................
ฯลฯ
ผลการประเมินโดยรวม
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................

ชื่อผู้รายงาน........................................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ)
ตาแหน่ง...............................................................
วันที่................ เดือน.................พ.ศ. .................
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คาอธิบายรายงาน แบบ ปอ. 2
1. ชื่อหน่วยรับตรวจ
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
4. คอลัมน์ (1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ
5 คอลัมน์ (2) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
- ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมจุดอ่อน
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
6. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน
7. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
หรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ พร้อมระบุตาแหน่งและวันที่รายงาน
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แบบ ปอ.3
ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่............................................เดือน.................................................พ.ศ. ...........................................
กระบวนการ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลาที่
การปรับปรุงการ
กาหนดเสร็จ/ หมายเหตุ
ปฏิบัติงาน/
พบจุดอ่อน
ควบคุม
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ชื่อผู้รายงาน.................................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ)
ตาแหน่ง..............................................
วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ..............
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คาอธิบายรายงาน แบบ ปอ. 3
1. ชื่อหน่วยรับตรวจ
2. ชื่อรายงาน รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ .................. และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กาลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน หรือโครงการ ให้ระบุ
ขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้นรวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก ทั้งนี้ หนึ่ง
กิจกรรม/ด้านของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมีได้หลายวัตถุประสงค์
5. คอลัมน์ (2) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยสรุปมาจาก แบบ ปย.2 คอลัมน์ (4)
6. คอลัมน์ (3) งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน
- ระบุงวด/เวลาที่พบหรือทราบความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามที่ระบุในคอลัมน์ (2)
7. คอลัมน์ (4) การปรับปรุงการควบคุม
- ระบุการปรับปรุงการควบคุม เพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยสรุปผลมาจากแบบปย.2 คอลัมน์ (5)
8. คอลัมน์ (5) กาหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
- ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ
9. คอลัมน์ (6) หมายเหตุ
- ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดาเนินการ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
10. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
หรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ พร้อมระบุตาแหน่งและวันที่รายงาน
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2. รูปแบบรายงานระดับส่วนงานย่อย
และคาอธิบายรายงาน
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แบบ ปย .1
ชื่อส่วนงานย่อย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที.่ ............เดือน.....................พ.ศ. .....................
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(1)
(2)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1..............................................................
1.2 .............................................................
ฯลฯ
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1..............................................................
2.2 .............................................................
ฯลฯ
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1..............................................................
3.2 .............................................................
ฯลฯ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1..............................................................
4.2 .............................................................
ฯลฯ
5. การติดตามประเมินผล
5.1..............................................................
5.2 .............................................................
ฯลฯ
ผลการประเมินโดยรวม
............................................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ..............................................................

ชื่อผู้รายงาน........................................................
(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)
ตาแหน่ง...............................................................
วันที่................ เดือน.................พ.ศ. .................
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คาอธิบายรายงาน แบบ ปย.1
1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
4. คอลัมน์ (1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ
5. คอลัมน์ (2) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
- ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน พร้อมจุดอ่อนหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
6. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน
7. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าส่วนงานย่อย พร้อมระบุตาแหน่ง และวันที่รายงาน
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แบบ ปย.2

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/
กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่
ประเมินและ
วัตถุประสงค์
ของการควบคุม
(1)

ชื่อส่วนงานย่อย.............
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่...........เดือน.....................พ.ศ. .............
การควบคุมที่ การประเมิน ความเสี่ยงที่ การปรับปรุง กาหนดเสร็จ/
มีอยู่
ลการควบคุม
ยังมีอยู่
การควบคุม
ผู้รับผิดชอบ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

หมาย
เหตุ

(7)

ชื่อผู้รายงาน....................................
(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)
ตาแหน่ง.........................................
วันที่........เดือน..............พ.ศ. ........
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คาอธิบายรายงาน แบบ ปย.2
1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุสาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.25xx (กรณีรายงานตามปีงบประมาณ)หรือ วันที่ 31 เดือน
ธันวาคม พ.ศ.25xx (กรณีรายงานตามปีปฏิทิน)
4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ.................และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กาลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้ระบุ
ขั้นตอนที่สาคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น รวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม/
ด้านของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาจมีได้หลายวัตถุประสงค์
5. คอลัมน์ (2) การควบคุมที่มีอยู่
- สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่สาหรับกิจกรรมต่าง ๆ
6. คอลัมน์ (3) การประเมินผลการควบคุม
- ประเมินว่าการควบคุมที่มีอยู่ตามคอลัมน์ (2) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ โดยตอบคาถามต่อไปนี้
➢ การกาหนด/สั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่
➢ มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่
➢ ถ้ามีการปฏิบัติจริง การควบคุมช่วยให้งานสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดหรือไม่
➢ ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่
7. คอลัมน์ (4) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน
คือ
➢ ด้านการดาเนินงาน (Operation) = O
➢ ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = F
➢ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C
8. คอลัมน์ (5) การปรับปรุงการควบคุม
- เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (4)
9. คอลัมน์ (6) กาหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
- ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ
10. คอลัมน์ (7) หมายเหตุ
- ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดาเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
11. ชื่อผู้รายงาน ตาแหน่งและวันที่
- ระบุชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทา พร้อมทั้งตาแหน่งและลงวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่จัดทาเสร็จสิ้น
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3. รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน
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แบบ ปส.
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(กรณีไม่มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต)
เรียน (หัวหน้าหน่วยรับตรวจ / ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจ)
ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ………... (ชื่อหน่วยรับตรวจ)…………..…
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ......เดือน.............พ.ศ..........การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่าง
รอบคอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กาหนด ระบบการควบคุมภายใน
มีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ชื่อผู้รายงาน........................................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน)
ตาแหน่ง...............................................................
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. .................

37
กรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบ หรือข้อสังเกต
ที่มีนัยสาคัญ ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตที่มีนัยสาคัญต่อท้ายผลการสอบทาน ดังนี้
ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ……………. (ชื่อหน่วยรับ
ตรวจ)……………….สาหรับปีสิ้นสุดวันที่..........เดือน................... พ.ศ. .................. การสอบทานได้ปฏิบัติอย่าง
สมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการ
ที่กาหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างไรก็ตาม
มีข้อสังเกตที่มีนัยสาคัญดังนี้ ....................................................................................................
........................................................................................................................... .............................................
............................................................................................................................. ...........................................
..........................................................................................................................................................................
คาอธิบายรายงาน แบบ ปส.
1. ชื่อรายงาน รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
2. ผู้รับรายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
หรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ
3. วรรครายงาน
- ระบุงวดเวลาของการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ระบุขอบเขตของการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในว่าได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่าง
รอบคอบ
- สรุปผลการสอบทาน
4. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยรับตรวจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจให้ทาหน้าที่ตรวจสอบภายใน
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4. ตัวอย่างรายงาน
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ตัวอย่างรายงาน
ตัวอย่างรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 ที่แสดงนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือรายงานที่หน่วยรับตรวจต้องจัดทาและรายงาน
ที่ต้องจัดส่ง
1. รายงานที่หน่วยรับตรวจต้องจัดทา
1.1 รายงานระดับส่วนงานย่อย
รายงานที่ส่วนงานย่อยต้องจัดทาเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นเพื่อประมวลผลในภาพรวมเป็นรายงานของ
หน่วยรับตรวจ
1.1.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปย. 1
1.1.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปย. 2
1.2 รายงานระดับหน่วยรับตรวจ
รายงานที่หน่วยรับตรวจต้องจัดทาโดยผ่านการประมวลจากรายงานของส่วนงานย่อยประกอบด้วย
1.2.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 1
1.2.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 2
1.2.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 3
1.3 รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน
1.3.1 รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน -แบบ ปส.
2. รายงานที่หน่วยรับตรวจต้องจัดส่ง
เมื่อหน่วยรับตรวจได้ประเมินการควบคุมภายใน และจัดทารายงานแสดงผลการประเมินทั้งระดับส่วนงานย่อย
และระดับหน่วยรับตรวจ รวมทั้งผ่านการสอบทานการประเมินจากผู้ตรวจสอบภายในตามรายงานผลการสอบทานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว ให้หน่วยรับตรวจจัดทาหนังสือรับรองการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน - แบบ ปอ.1 เรียนคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินส่งให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/สานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ
สาหรับรายงานระดับส่วนงานย่อยและระดับหน่วยรับตรวจที่ไม่ต้องจัดส่งให้เก็บไว้ที่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจ เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส หรือหัวหน้าส่วนงานย่อย ผู้ตรวจสอบ
ภายใน เจ้าหน้าที่ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเรียกดูและสอบทานต่อไป
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4.1 ตัวอย่างรายงานระดับส่วนงานย่อย
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แบบ ปย. 2
-ตัวอย่างชื่อส่วนงานย่อย สานักทรัพยากรบุคคล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25xx
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1)
ฯลฯ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. การจัดทา แผนพัฒนา
บุคลากรประจาปี

การควบคุมที่มี
อยู่

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการ
ควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)
ฯลฯ

(3)
ฯลฯ

(4)
ฯลฯ

(5)
ฯลฯ

(6)
ฯลฯ

(7)
ฯลฯ

- เพื่อให้แผนการพัฒนา
บุคลากรเป็นไปตามนโยบาย
สอดคล้องกับกรอบแผน
ประจาปีขององค์กร

- มีการกาหนด
แนวทาง
ปฏิบัติงาน
ประจาปีและมี
การมอบหมาย
จากผู้บริหาร
อย่างเป็น
ทางการในการ
รวบรวมและ
จัดทาแผน

- การกาหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการ
มอบหมายจาก
ผู้บริหาร มีผลดีต่อ
การควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่เพียงพอ ต่อ
การบรรลุผลสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์

- สานักทรัพยากร
บุคคลยังไม่มี
เปูาหมายและแผน
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน
เนื่องจากขาดการ
ประสานงานระหว่าง
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานทา
ให้การจัดทาแผนไม่
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

- ผู้บังคับบัญชาควบคุม
ดูแลให้มีการประสาน
การจัดทาแผนระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน

ธ.ค. xx
แผนกบริหาร
บุคคล

- มีการสารวจ
ความต้องการ
ฝึกอบรมของ
บุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ก่อนการ
จัดทาแผน

- การควบคุมทีม่ ีอยู่
เพียงพอสามารถลด
ความเสี่ยงตามที่ระบุ
ไว้ได้ในระดับหนึ่ง

- แบบสารวจมีขอ้ มูล
ที่ไม่ชัดเจนเพียงพอ
ทาให้ได้ผลสรุป ไม่
เป็นไปตามความ
ต้องการของบุคลากร

- ปรับปรุงแบบสารวจ
ให้มีข้อมูลที่ชัดเจน
เข้าใจง่าย บุคลการ
สามารถตอบคาตอบ
คาถามได้ตรงตามความ
ต้องการ

มี.ค.xx
แผนกบริหาร
บุคคล

- จัดให้มกี าร
ประเมินผล
ฝึกอบรมทุกครั้ง
และสรุปผลการ
ประเมินเสนอ
หัวหน้างานที่
อบรมตาม
แบบฟอร์มที่
กาหนด

- มีการประเมินผล
การฝึกอบรมตาม
แบบฟอร์มทุกครั้ง
แต่ไม่มกี ารสรุปผล

- ผู้ทาการ
ประเมินผลการ
ฝึกอบรมไม่ให้
ความสาคัญกับระบบ
การติดตามและ
ประเมินผล การ
ฝึกอบรมทาให้ละเลย
ไม่สรุปผล

- ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมดูแลผู้ประเมิน
อย่างใกล้ชิดและชี้แจง
วัตถุประสงค์ประโยชน์
ให้ผู้ประเมินเข้าใจและ
เห็นความสาคัญของ
การสรุปผลการประเมิน

31 ม.ค. xx
หัวหน้าแผนก
บริหารบุคคล

- เพือ่ ให้แผนการพัฒนา
บุคลากรสอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากร

- เพื่อให้แผนการพัฒนา
บุคลากรสอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากร

2.การคัดเลือกบุคลากรเข้า
รับฝึกอบรม
- เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรม ได้อย่าง
เหมาะสมกับหลักสูตรตรง
ตามตาแหน่งและลักษณะ
งานทีร่ ับผิดชอบ

- การฝึกอบรม
แต่ละโครงการ/
หลักสูตรสานัก
ทรัพยากรฯ
จะแจ้งให้
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
คัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมให้
ตรงตาม
คุณสมบัติที่
กาหนด

- การควบคุมทีม่ ีอยู่
ยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากบาง
หน่วยงานใช้วิธี
กระจายจานวนผูเ้ ข้า
รับการฝึกอบรมตาม
จานวนกลุม่ ย่อย
ภายในหน่วยงานให้มี
จานวนเท่ากันโดย
ไม่ได้คานึงถึง
คุณสมบัติของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมทา
ให้ผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมบางคนไม่
สามารถนาความรู้มา
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้

- บุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรมไม่ตรง
กับหลักสูตรและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อยู่ เนือ่ งจาก
หน่วยงานไม่ได้ใช้
ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับบุคลากรเป็น
เกณฑ์ในการคัดเลือก
ผู้เข้ารับการอบรม
เนื่องจากฐานข้อมูล
ประวัตกิ ารฝึกอบรม
บุคลากรไม่เป็น
ปัจจุบัน

- จัดทาระบบฐานข้อมูล
ประวัตกิ ารฝึกอบรม
บุคลากรให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อสามารถนา
สารสนเทศด้าน
บุคลากรมาใช้ประโยชน์
ในการคัดเลือกบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม

มี.ค.xx
แผนกบริหาร
บุคคลและแผนก
สารสนเทศ

ชื่อผู้รายงาน.........................................................
ตาแหน่ง..............................................................
วันที.่ ..................เดือน..................พ.ศ. ...............
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4.2 ตัวอย่างรายงานระดับหน่วยรับตรวจ
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แบบ ปอ. 1

- ตัวอย่าง หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กรม................................................................... ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 25xx ด้วยวิธีการที่กรม.................................กาหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า การดาเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการ
ดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดาเนินงาน และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝุายบริหาร
จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของกรม.................................................สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 25xx เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ลายมือชื่อ........................................................
(
)
ตาแหน่งอธิบดีกรม..........................................
วันที่............. เดือน................พ.ศ. .................
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กรณีมีจุดอ่อนของการควบคุมภายในสามารถรายงานจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญ โดยอธิบายเพิ่มเติมในวรรค
สาม ดังตัวอย่างด้านล่างนี้
จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของกรม.....................................สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 25xx เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก
อนึ่งการควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีนัยสาคัญ กล่าวคือการจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรรวมทั้ง การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมส่วนหนึ่งยังไม่
ตรงกับหลักสูตรและลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ ซึ่งกรม...............................................จะดาเนินการปรับปรุงการควบคุม
โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีต่อไป

ลายมือชื่อ........................................................
(
)
ตาแหน่งอธิบดีกรม..........................................
วันที่............. เดือน................พ.ศ. .................

หมายเหตุ ตัวอย่างจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญ ได้มาจากการประเมินการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปย.2) และปรากฏอยู่ใน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ของการดาเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 6 ซึ่งจุดอ่อนเหล่านี้
จะแปรเปลี่ยนไปตามผลการประเมินในแต่ละงวดของการรายงาน

46
แบบ ปอ. 2
- ตัวอย่าง ชื่อหน่วยงาน....................................................
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25xx
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม
เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้
ความสาคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน มีการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลมีการกาหนดแนวทาง
ที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องรวมทั้ง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต
อานาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์กรในภาพรวม
เหมาะสมและมีส่วนทาให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม โครงสร้างองค์กรอยู่
ระหว่างการปรับสายบังคับบัญชาให้มีความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานภายในอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถ
รองรับการดาเนินงานในอนาคตได้อย่างคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง
มีการกาหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
องค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทางานให้สาเร็จ
ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กาหนดไว้อย่าง
เหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัย
ภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น
การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ามัน อัตรา ดอกเบี้ย เป็น
ต้น

องค์กรมีการประเมินความเสี่ยงโดยนาระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ และมีการจัดการ
กับความเสี่ยงต่าง ๆ จากผลการประเมินอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งยังสามารถกาหนดแนวทางการปูองกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นามาใช้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

3. กิจกรรมการควบคุม
มีนโยบายและวิธีปฏิบตั ิงานที่ทาให้มั่นใจว่า
เมื่อนาไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสาเร็จตามที่ฝูาย
บริหารกาหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้
ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และ
มีการสื่อสารไปยังฝูายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
รูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่
ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
5. การติดตามประเมินผล
องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดย
กาหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝูาย
บริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้ง
คราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการ
กาหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบ
จากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการ
พิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้
ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที

ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ
และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
สมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างาน
กากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไร
ก็ตาม งานในส่วนการพัฒนาบุคลากร ยังต้องมีการ
ปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมซึ่งได้รายงานไว้แล้ว
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม
กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้
ครอบคลุมระหว่างองค์กร และ สานักงานสาขาทุก
แห่ง รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน
ทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย
รวมทั้งได้จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมิน
ตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมี
การประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการ
ประเมินมีการจัดทารายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอ
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจาปีต่อไป
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ผลการประเมินโดยรวม
อต. มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและ เพียงพอ ที่จะทาให้การ
ปฏิบัติงานประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กาหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ.................................................
(
)
ตาแหน่ง .................................................
วันที่….….เดือน…………….. พ.ศ. …...……..
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แบบ ปอ.3
-

ตัวอย่าง

-

ชื่อหน่วยงาน....................................
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25xx
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่
ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1)
ฯลฯ
การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
1. การจัดทา
แผนพัฒนา
บุคลากรประจาปี
- เพื่อให้แผนการ
พัฒนา บุคลากร
เป็นไปตาม
นโยบาย
สอดคล้องกับ
กรอบแผน
ประจาปีของ
องค์กร
- เพื่อให้แผนการ
พัฒนา บุคลากร
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
บุคลากร

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลา
ที่
พบ
จุดอ่อน

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(6)

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

(5)
ฯลฯ

- สานักทรัพยากร
บุคคลยังไม่มี
เปูาหมาย และแผน
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน
เนื่องจาก ขาดการ
ประสานงานระหว่าง
กลุ่ม ผู้ปฏิบัติงานทา
ให้การจัดทาแผนไม่
เป็นไป ในทิศทาง
เดียวกัน

งวดสิ้นสุด - ผู้บังคับบัญชาควบคุม
30
ดูแลให้มีการประสานการ
ก.ย.xx
จัดทาแผนระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย. - ปรับปรุงแบบสารวจให้มี
xx
ข้อมูลที่ชัดเจน
- แบบสารวจข้อมูลไม่
เข้าใจง่าย บุคลากรสามารถ
ชัดเจนเพียงพอทาให้
ตอบได้ตรงตาม
ได้ผลสรุปไม่เป็นไป
ความต้องการ
ตามความต้องการ
ของบุคลากร

ธ.ค. xx
แผนก
ทรัพยากร
บุคคล

มี.ค. xx
แผนก
ทรัพยากร
บุคคล

ฯลฯ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่
ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1)
ฯลฯ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลา
ที่
พบ
จุดอ่อน

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)
ฯลฯ

(3)

(4)
ฯลฯ

(5)
ฯลฯ

(6)
ฯลฯ

- จัดทาระบบฐานข้อมูล
ประวัติการฝึก
อบรมบุคลากรให้เป็น
ปัจจุบันเพื่อสามารถ
นาสารสนเทศด้านบุคลากร
มาใช้ประโยชน์
ในการคัดเลือกบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรม

มี.ค. xx
แผนก
ทรัพยากร
บุคคลและ
แผนก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฯลฯ

2. การคัดเลือก
บุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรม
- เพื่อคัดเลือก
บุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมได้
อย่าง เหมาะสมกับ
หลักสูตรตรง ตาม
ตาแหน่งและ
ลักษณะงาน ที่
รับผิดชอบ

- บุคลากรที่เข้ารับการ งวดสิ้นสุด
ฝึกอบรมไม่ตรงกับ
30 ก.ย.
หลักสูตรเนื่องจาก
xx
หน่วยงานไม่ได้ใช้
ข้อมูล สารสนเทศ
เกี่ยวกับบุคลากรเป็น
เกณฑ์ใน การคัดเลือก
ผู้เข้ารับการอบรมและ
จัดทา ฐานข้อมูล
ประวัติการฝึกอบรม
บุคลากรไม่ เป็น
ปัจจุบัน

ชื่อผู้รายงาน.................................................
ตาแหน่ง......................................................
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ..................
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แบบ ปส.
- ตัวอย่าง รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
เรียน ...............................................................
ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ(หน่วยงาน).............................................
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25xx การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่าง
รอบคอบผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กาหนด ระบบการ
ควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ลายมือชื่อ..........................................................
(
)
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ..............
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กรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต
ที่มีนัยสาคัญ ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตที่มีนัยสาคัญ ต่อท้ายผลการสอบทานดังตัวอย่าง
ด้านล่างนี้
ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ....................................สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 25xx การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทาน
พบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กาหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ
และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสาคัญ ดังนี้
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร และการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมส่วนหนึ่ง ยังไม่ตรงกับหลักสูตรและลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ ซึ่งปรากฏในแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของกรมตามแบบ ปอ.3 แล้ว แต่เห็นควรกาหนดไว้ใน แผนปฏิบัติงานประจาปีของกรมเพื่อให้
ดาเนินการต่อไป

ลายมือชื่อ..........................................................
(
)
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ..............
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ของการควบคุมภายใน
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ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือสาหรับการบริหารการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขใน
จุดใด อย่างไร
แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วย
ข้อความภายใต้หัวข้อหลักๆ และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก ผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมข้อความตามความเหมาะสม ช่องว่างใต้หัวข้อ “ความเห็นชอบ/คาอธิบาย” ใช้สาหรับจดบันทึก
ข้อคิดเห็นหรืออธิบายในหัวข้อนั้นๆ
ข้อคิดเห็นหรือคาอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช้” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้ความสาคัญ
หรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน ส่วนที่ว่างตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ใช้สาหรับบันทึกผลการ
ประเมินโดยทั่วไป และระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ หรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้นๆ และช่องว่างตอนท้ายสุด
ของแบบประเมินใช้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม
ในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผูป้ ระเมินควรใช้
วิจารณญาณว่า
1. ข้อความใต้ข้อต่างๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมที่จะนาไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ในองค์กร
หรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแบบประเมิน ในหัวข้อย่อยนั้นๆ ก่อน
2. หน่วยที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามที่ระบุ หรือไม่ อย่างไร
3. การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร
4. การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ อย่างไร
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1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อ
พิจารณาว่าหน่อยรับตรวจมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี หรือไม่
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทางานของผู้บริหาร
 มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล
การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบ
ภายนอก
 มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณและการ
ดาเนินงาน
 มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอานาจ
 มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือปูองกันกับความเสี่ยง
 มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance –
Based Management)
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
 มีข้อกาหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้
พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว
 พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและ
บทลงโทษตามข้อกาหนดด้านจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
 ฝุายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสาคัญของ
ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
 ฝุายบริหารมีการดาเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบายวิธี
ปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ
 ฝุายบริหารกาหนดเปูาหมายการดาเนินงานที่เป็นไปได้และไม่สร้างความกดดัน
ให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเปูาหมายที่เป็นไปไม่ได้

ความเห็น/คาอธิบาย
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 ฝุายบริหารกาหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจาเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมี
ความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม
 ฝุายบริหารดาเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความ
ซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น
1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร
 มีการกาหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ
 มีการจัดทาเอกสารคาบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตาแหน่งและเป็น
ปัจจุบัน
 มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะและความสามารถที่
ต้องการสาหรับการปฏิบัติงาน
 มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม
 การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสาเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี
และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง
1.4 โครงสร้างองค์กร
 มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาด
และลักษณะการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ
 มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จาเป็นให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ
1.5 การมอบอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 มีการมอบหมายอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและ
เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งพนักงานทุกคนทราบ
 ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดาเนินที่มอบหมาย

ความเห็น/
คาอธิบาย
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ความเห็น/
คาอธิบาย

1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร
 มีการกาหนดมาตรฐานหรือข้อกาหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดย
เน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม
 มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
 การเลื่อนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณารวมถึงความซื่อสัตย์
และจริยธรรม
 มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมือ่ มีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือ
ข้อกาหนดด้านจริยธรรม
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
 มีคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ และมีการกากับดูแล
การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
 มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อหัวหน้า
ส่วนราชการ
1.8 อื่นๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
ชื่อผู้ประเมิน.............................
ตาแหน่ง....................................
วันที่ ........./............./…………….
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2. การประเมินความเสี่ยง
ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การ
ดาเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่
ได้รับมอบหมาย )
วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้เพื่อทราบ
กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยง เหมาะสม
เพียงพอ หรือไม่
2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยตรวจ
 มีการกาหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายการดาเนินงานของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจนและวัดผลได้
 มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน
2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
 มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์
นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ
 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้บุคลากรทุกคนที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกาหนดและให้การยอมรับ
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง
 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง
 มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก
เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น

ความเห็น/
คาอธิบาย

จุดที่ควรประเมิน

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 มีการกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสาคัญของความเสี่ยง
 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสาคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง
และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
2.5 การกาหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง
 มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกาหนดวิธีการควบคุม
เพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยง
 มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกาหนดวิธีการ
ควบคุมเพื่อปูองหรือลดความเสี่ยง
 มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อปูองกันหรือลด
ความเสี่ยง
 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมกาหนดเพื่อปูองกันหรือลดความ
เสี่ยง
2.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ชื่อผู้ประเมิน……………………………
ตาแหน่ง…………………………………
วันที่............/................./..............

ความหมาย/
คาอธิบาย

จุดที่ควรประเมิน

ความหมาย/
คาอธิบาย

3. กิจกรรมการควบคุม
ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมินควรพิจารณาว่า มี
กิจกรรมควบคุมที่สาคัญเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่
3.1 กิจกรรมการควบคุมภายในกาหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ละผลการประเมิน
ความเสี่ยง
3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมควบคุม
3.3 มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ
ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
3.4 มีมาตรการปูองกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ
3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สาคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย
ตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน
3.6 มีข้อกาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝุาฝืนในเรื่องการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอานาจหน้าที่
3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดาเนินงานของ
องค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
3.8 อื่นๆ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

ชื่อผู้ประเมิน...........................................
ตาแหน่ง.................................................
วันที่ ................./................../..............

.

จุดที่ควรประเมิน

ความเห็น/
คาอธิบาย

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
การดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและ
เชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ต่อความต้องการของผู้ใช้และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสาหรับการบริหารและตัดสินใจ
ของฝุายบริหาร
4.2 มีการจัดทาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานการเงิน และการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน
4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้
ครบถ้วน สมบรูณ์ และเป็นหมวดหมู่
4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จาเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ
4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และ
ทันกาล
4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและ
แนวทางการแก้ไข
4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กร
4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน
สื่อมวลชน
4.9 อื่นๆ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ชื่อผู้ประเมิน.................................
ตาแหน่ง………………………………….
วันที่ .........../............../................

จุดที่ควรประเมิน

ความเห็น/
คาอธิบาย

5. การติดตามประเมินผล
ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดาเนินงาน และรายงานให้ผู้กากับดูแลทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5.2 กรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดาเนินการแก้ไขอย่างทันกาล
5.3 มีการกาหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และ
ประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วย
ตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
โดยตรงต่อผู้กากับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
5.8 มีการกาหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กากับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริต
หรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีและมีการกระทาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสาคัญ
5.9 อื่นๆ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ชื่อผู้ประเมิน.................................
ตาแหน่ง………………………………….
วันที่ .........../............../................
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ชื่อหน่วยรับตรวจ/ส่วนงานย่อย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ......................
องค์ประกอบของการควบคุม ภายใน

ผลการประเมิน/
ข้อสรุป

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1 ............................................................
1.2 ............................................................
ฯลฯ
2.การประเมินความเสี่ยง
2.1 ..........................................................
2.2 .........................................................
ฯลฯ
3.กิจกรรมการควบคุม
3.1 ........................................................
3.2 .........................................................
ฯลฯ
4.สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 ........................................................
4.2 .......................................................
ฯลฯ
5.การติดตามประเมินผล
5.1 .....................................................
5.2 .....................................................
ฯลฯ
ผลการประเมินโดยรวม................................................................................................................................ .....
ชื่อผู้รายงาน............................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ/หัวหน้าส่วนงานย่อย)
ตาแหน่ง..........................................................
วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......................
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายในและคาแนะนาการใช้แบบสอบถาม
.....................................................
วัตถุประสงค์
แบบสอบถามการควบคุมภายในนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
แบบสอบถาม
แบบสอบถามมี 4 ชุด คือ
ชุดที่ 1 แบบสอบถามด้านการบริหาร สาหรับสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านบริหาร
ชุดที่ 2 แบบสอบถามด้านการเงิน สาหรับสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงิน
ชุดที่ 3 แบบสอบถามด้านการผลิต สาหรับสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการผลิต
ชุดที่ 4 แบบสอบถามด้านอื่นๆ สาหรับสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านบุคลากรด้านระบบ
สารสนเทศและด้านพัสดุ
แบบสอบถามทั้ง 4 ชุด เป็นเพียงตัวอย่าง ผู้ใช้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
การใช้แบบสอบถาม
1. ผู้ประเมินเป็นผู้ถามตามแบบสอบถาม ถ้ามีการปฏิบัติตามคาถามแสดงถึงการควบคุมภายในที่ดีให้
กรอกเครื่องหมาย “ ” ในช่อง “มี/ใช่” ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามที่ถามให้กรอกเครื่องหมาย “ ” ในช่อง “ไม่
มี/ไม่ใช่” ถ้าไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถามให้กรอกในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่” โดยใช้อักษร NA ซึ่งย่อมาจาก
Not Applicable และหมายเหตุว่า ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับคาถาม
2. คาตอบ “ไม่ม/ี ไม่ใช่” หมายถึง มิได้ปฏิบัติตามคาถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ผู้
ประเมินควรทดสอบและหาสาเหตุ และพิจารณาว่ามีการควบคุมอื่นทดแทนหรือไม่
จากคาตอบที่ได้รับ ผู้สอบทานหรือผู้ประเมินควรสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง การวิเคราะห์เอกสาร
หลักฐาน หรือคาตอบของผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ถามและเชื่อถือได้ เพื่อสรุปคาตอบและอธิบายวิธีปฏิบัติในแต่
ละข้อของคาถามในช่อง “คาอธิบาย/คาตอบ” เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่จะนามาประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน
3. จากข้อมูลในช่อง “คาอธิบาย/คาตอบ” จะนามาพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของแต่ละด้านและแต่ละเรื่องในด้านนั้นๆ
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที่ 1 ด้านการบริหาร
ผู้ที่จะตอบแบบสอบถามด้านนี้ได้ดีที่สุด คือ ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารของหน่วยรับตรวจการ
สรุปคาถามคาตอบในช่อง “คาอธิบาย/คาตอบ” จะนาข้อมูลจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน การวิเคราะห์
เอกสารหลักฐาน และการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ในเรื่องที่สอบถาม
แบบสอบถามด้านการบริหาร ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. ภารกิจ
1.1 วัตถุประสงค์หลัก
1.2 การวางแผน
1.3 การติดตามผล
2. กระบวนการปฏิบัติงาน
2.1 ประสิทธิผล
2.2 ประสิทธิภาพ
3. การใช้ทรัพยากร
3.1 การจัดสรรทรัพยากร
3.2 ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร
4. สภาพแวดล้อมของดาเนิน
4.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
4.2 ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดาเนินงาน
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1. ภารกิจ
1.1 วัตถุประสงค์หลัก
 หน่วยรับตรวจมีการกาหนดภารกิจเป็นลายลักษณ์อักษร
 ภารกิจที่กาหนดมีความชัดเจน กะทัดรัด และเข้าใจง่าย
สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรทีก่ ากับดูแล (อาทิ กระทรวง ทบวง
กรม จังหวัด) เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่
 มีการประกาศให้บุคลากรของหน่วยรับตรวจทุกคนทราบภารกิจ
ขององค์กรหรือไม่
 ฝุายบริหารมีการกาหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายการ
ดาเนินงานของหน่วยรับตรวจหรือไม่
 วัตถุประสงค์และเปูาหมายการดาเนินงานที่กาหนดสอดคล้อง
กับภารกิจ และสามารถวัดผลสาเร็จได้หรือไม่
 วัตถุประสงค์การดาเนินงานมีการแบ่งออกเป็นวัตถุประสงค์ย่อย
ในระดับกิจกรรม หรือส่วนงานย่อยหรือไม่
 มีการกาหนดวิธีการ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจในงานที่ปฏิบัติว่าจะ
ช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการดาเนินงานของส่วนงานย่อย ที่ เขา
ปฏิบัติงาน และบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจขององค์กรหรือไม่
1.2 การวางแผน
 ฝุายบริหารมีการจัดทาแผน เพือ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายการดาเนินงานที่กาหนดหรือไม่
 แผนที่จัดทามีการกาหนดวัตถุประสงค์เปูาหมาย วิธีการ
ดาเนินงานงบประมาณอัตรากาลัง และระยะเวลาดาเนินงานไว้อย่าง
ชัดเจนหรือไม่
 มีการสื่อสารให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบตั ิตามแผนทราบ
หรือไม่
 มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินการตาม
แผนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือไม่

มี/ใช่

ไม่มี/ไม่ใช่

คาอธิบาย/
คาตอบ

68
คาถาม

1.3 การติดตามผล
 มีการประเมินความคืบหน้าของการบรรลุวัตถุประสงค์
การดาเนินงานขององค์กร เป็นครั้งคราวหรือไม่ อย่างไร
 การประเมินความคืบหน้าได้รวมการเปรียบเทียบผล
การใช้จ่ายเงินจริงกับงบประมาณและสาเหตุของความ
แตกต่างของจานวนเงินที่ใช้จ่ายจริงกับงบประมาณหรือไม่
 การประเมินความคืบหน้ามีการดาเนินการในช่วงเวลา
และความถี่ที่เหมาะสมหรือไม่
 มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรที่รับผิดชอบทราบ
และแก้ไขปรับปรุงการดาเนินงานหรือไม่
 บุคลากรที่รับผิดชอบได้ร้องขอให้มีการทบทวนหรือ
ปรับปรุงวัตถุประสงค์การดาเนินงาน แผนกระบวนการ
ดาเนินงานหรือไม่
2. กระบวนการปฏิบัติงาน
2.1 ประสิทธิผล
 กระบวนการปฏิบัติงานที่สาคัญในการดาเนินงานตาม
ภารกิจได้รับการพิจารณาและกาหนดโดยฝุายบริหารหรือไม่
 ฝุายบริหารมีการติดตามผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
กระบวนการปฏิบัติงานหรือไม่
 ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมามีการประเมินผลการดาเนินงาน
ในระดับ ผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) ของ
องค์กรว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนดหรือไม่
 ข้อเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุงประสิทธิผลของการ
ดาเนินงาน ได้มีการนาไปปฏิบัติและจัดทาเป็นเอกสารใน
รูปแบบที่สามารถ แก้ไขปรับปรุงได้ง่าย และเป็นปัจจุบัน
หรือไม่
2.2 ประสิทธิภาพ
 มีการคานวณและเปรียบเทียบต้นทุนของการดาเนินงาน
กับผลผลิตหรือผลลัพธ์ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่
 มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดังกล่าวกับองค์กรเพื่อที่
มีลักษณะการดาเนินงานเช่นเดียวกัน หรือไม
 ข้อเสนอแนะได้นามาปรับปรุงแก้ไขทันต่อเหตุการณ์และ
มีการดาเนินงานอย่างเหมาะสมหรือไม่

มี/ใช่

ไม่ม/ี ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

คำถำม

3. การใช้ทรัพยากร
3.1 การจัดสรรทรัพยากร
 ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรได้รับการจัดสรรให้กับ
กระบวนการดาเนินงานทั้งหมดหรือไม่
 ทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์น้อยได้รับการแก้ไข
ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่
 มีการจัดลาดับความสาคัญของวัตถุประสงค์การ
ดาเนินงานหรือไม่
 การจัดสรรทรัพยากร ได้ถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้องค์กรบรรลุที่ดีที่สุดในด้านประสิทธิผลกับ
ประสิทธิภาพหรือไม่
3.2 ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร
 คุณลักษณะเฉพาะตาแหน่งของตาแหน่งที่สาคัญ มีการ
กาหนดหน้าที่ไว้ชัดเจนและปฏิบัติงานตามที่กาหนดหรือไม่
 มีคู่มือแสดงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือระบบสารสนเทศ
และการบริหารเงินงบประมาณหรือไม่
 มีการกาหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรแต่
ละประเภท เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ดาเนินงานหรือไม่
 กรณีการดาเนินงานต่ากว่าระดับที่กาหนดมีการปฏิบัติที่
เหมาะสม เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานหรือไม่
 บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กาหนดว่า
จะต้องปฏิบัติได้ในระดับที่กาหนดหรือสูงกว่าหรือมไม่
 มีแผนการฝึกอบรมที่เพียงพอสาหรับบุคลากรในการ
ฝึกฝนทักษะและความสามารถที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
หรือไม่
 มีการจูงใจให้บุคลากรพัฒนาทักษะและความสามารถ
ของตนเองหรือไม่
4. สภาพแวดล้อมของการดาเนินงาน
4.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
 มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่
สาคัญและจาเป็นต่อการดาเนินงานหรือไม่
 มีการกาหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ
และ มาตรฐานที่กาหนดหรือไม่

มี/ใช่

ไม่มี/ไม่ใช่ คำอธิบำย/คำตอบ

คาถาม

มี/ใช่

ไม่ม/ี ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

 มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับ และมาตรฐานหรือไม่
4.2 ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดาเนินงาน
 มีการระบุปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อ
การ ดาเนินงานในอนาคตขององค์กรหรือไม่ (เช่น แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี และการออก
กฎระเบียบใหม่ๆ )
 มีการติดตามผลและวางแผนปูองกันหรือลดผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกหรือไม

สรุป : การควบคุมด้านการบริหาร
.......... (จากข้อ 1-4 มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมัน่ ใจว่า การดาเนินงานด้านการบริหารเป็นไปตามภารกิจ
กระบวนการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่)...........
ชื่อผู้ประเมิน............................
ตาแหน่ง...................................
วันที่........../............../..............
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ชุดที่ 2 ด้านการเงิน
แบบสอบถาม นี้จะช่วยให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลการเงินและรายงานการ เงิน ผู้ที่
สามารถตอบแบบสอบชุดที่ 2 ได้ดีที่สุด คือ ผู้บริหารระดับกลาง หรือกลุ่มผู้บริหารจัดการที่คุ้นเคยกับการ
ดาเนินงานด้านการเงินของหน่วยรับตรวจ
แบบสอบถามด้านการเงิน ประกอบด้วย
1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
1.1 การรับเงิน
1.2 การเบิกจ่ายเงิน
1.3 เงินสดในมือ
1.4 การนาเงินส่งคลัง
1.5 การบันทึกบัญชี
1.6 เงินทดรอง
2. ทรัพย์สิน
2.1 ความเหมาะสมของการใช้
2.2 การดูแลรักษาทรัพย์สิน
2.3 การบัญชีทรัพย์สิน
3. รายงานการเงิน
3.1 ข้อมูลการเงิน
3.2 รายงานการเงิน
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1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
1.1 การรับเงิน
 มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการเงิน มิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงานต่อไปนี้
- การอนุมัติการรับเงินสด
- การเก็บรักษาเงินสด
- การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร
- การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร
 มีการกาหนดแนวทางปฏิบัติในการรับส่งเงินระหว่างบุคคล
และหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่
 การรับส่งเงินมีเอกสารหลักฐานสนับสนุนครบถ้วนและ
ถูกต้องหรือไม่
 การรับเงินโดยการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีการยืนยัน
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุชื่อผู้จ่ายเงินและจานวนเงิน และ
วัตถุประสงค์การจ่ายหรือไม่
 มีการกาหนดข้อห้ามมิให้นาเช็คที่รับไปขึ้นเงินสดหรือไม่
 มีการบันทึกบัญชีแยกรายการรับที่เป็นเงินสดกับรับเป็นเช็ค
หรือไม่
 มีการกาหนดให้ผู้ชาระด้วยเช็คธนาคารระบุสั่งจ่ายในนาม
หน่วยรับตรวจและขีดคร่อมเช็ค หรือไม่ อย่างไร
 มีการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเช็คก่อนรับ
หรือไม่
 เงินสดที่ได้รับมีการบันทึกบัญชีภายในวันที่ได้รับเงินนั้น
หรือไม่
 มีการออกใบเสร็จรับเงินสาหรับการรับเงินทุกครั้งหรือไม่

มี/ใช่

ไม่ม/ี ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

คาถาม

 ใบเสร็จรับเงินมีการพิมพ์หมายเลขกากับเล่มและใบเสร็จรับเงิน
เรียงกันไปทุกฉบับหรือไม่
 มีการจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินหรือไม่
 มีการสรุปยอดเงินที่ได้รับทุกวันเมื่อสินเวลารับเงินหรือไม่
 มีการตรวจสอบจานวนเงินที่ได้รับหลักฐานการรับและรายการที่
บันทึกไว้ในบัญชีทุกสิ้นวันหรือไม่
1.2 การเบิกจ่ายเงิน
 มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการเบิกจ่ายเงินมิให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน ต่อไป
-การอนุมัติการจ่ายเงินสดและเงินฝากธนาคาร
-การเก็บรักษาเงินสด
-การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร
-การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร
 มีการกาหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอย่าง
ชัดเจนหรือไม่
 การเบิกจ่ายเงินมีใบสาคัญหรือเอกสารหลักฐานประกอบที่มีการ
อนุมัติอย่างถูกต้องหรือไม่
 มีการตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ในบัญชีกับหลักฐาน
การจ่ายทุกสิ้นวันหรือไม่
 มีการกาหนดวงเงินและผู้มีอานาจอนุมัติการจ่ายเงินหรือไม่
 มีมาตรการปูองกันและเก็บรักษาสมุดเช็คธนาคาร ที่ยังไม่ได้ใช้
ตรายางชื่อผู้มีอานาจลงนามหรือไม่
 มีการกาหนดให้ผู้มีอานาจมากกว่าหนึ่งคนรวมกันลงนามในเช็ค
ที่สั่งจ่ายหรือไม่
 มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการประกอบการเบิกจ่ายก่อน
การลงนามในเช็คสั่งจ่ายหรือไม่
 เช็คที่ลงนามแล้วมีการส่งให้เจ้าหน้าที่อื่นที่มิใช่ผู้จัดเตรียมเช็ค
เพื่อชาระให้แก่เจ้าหนี้หรือไม่
 มีการกาหนดให้การจ่ายเงินโดยการโอนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่
 มีการเขียนหรือประทับตรายางว่า “ชาระเงินแล้ว”ไว้ใน
ใบสาคัญจ่ายและหลักฐานการจ่ายที่ชาระเงินแล้วหรือไม
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1.3 เงินสดในมือ
 มีการเก็บรักษาเงินสดไว้อย่างปลอดภัยหรือไม่
 มีการนาเงินสดที่ได้รับ ฝากธนาคารภายในวันที่ได้รับเงิน หรือ
วันทาการนัดไปหรือไม่
 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นไปตามระเบียบที่กาหนด และ
ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่
 บัญชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของหน่วยรับตรวจหรือไม่
 มีการตรวจรับเงินสดคงเหลือเป็นครั้งคราวหรือไม่
1.4 การนาเงินส่งคลัง
 มีการนาเงินส่งคลังโดยวิธีการที่ปลอดภัยและภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกาหนดหรือไม่
 การนาเงินส่งคลังมีการสอบยันความถูกต้องระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ
หรือไม่
1.5 การบันทึกบัญชี
 มีการบันทึกเงินที่ได้รับในบัญชีเงินสดภายในวันที่ได้รับเงินนั้น
หรือวันทาการถัดไปหรือไม่
 มีการบันทึกเงินที่ฝากธนาคารในบัญชีเงินฝากธนาคารภายใน
วันที่นาฝากหรือไม่
 มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือนหรือไม่
 มีการบันทึกการจ่ายเงินในบัญชีเงินสด หรือบันชีเงินฝาก
ธนาคารภายในวันที่จ่ายเงินนั้นหรือไม่
 มีการบันทึกบัญชีเงินฝากคลังทันทีที่มีการนาส่งคลังหรือไม่
1.6 เงินทดรอง
 การเก็บรักษาเงินทดรองคงเหลือเป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
หรือไม่
 มีการกาหนดวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรองไว้อย่างชัดเจน
หรือไม
 การเบิกชดใช้เงินทดรองเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
หรือไม่

มี/ใช่

ไม่ม/ี ไม่ใช่ คาอธิบาย/คาตอบ

คาถาม

มี/ใช่

ไม่ม/ี ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

 มีการตรวจรับเงินทดรองคงเหลือเป็นครั้งคราวหรือไม่
 มีการกระทบยอดเงินทดรองทุกสิ้นเดือนหรือไม่
 มีการติดตามผลเพื่อค้นคว้าและดาเนินการยกเลิกเงินทดรองที่
ไม่เคลื่อนไหวหรือไม่

สรุป : การควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร
.......(จากข้อ 1.1-1.6 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการรับจ่ายเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร เงินทดรองเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามระเบียบที่กาหนด บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนและสม่าเสมอ
หรือไม่)..........
ชื่อผู้ประเมิน................................................
ตาแหน่ง.....................................................
วันที่............../........................../................

คาถาม

2. ทรัพย์สิน
2.1 ความเหมาะสมของการใช้
 มีการแบ่งหน้าที่มิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
มากกว่าหนึ่งลักษณะงานต่อไปนี้
-การอนุมัติซื้อ โอน หรือจาหน่ายทรัพย์สิน
-การใช้ทรัพย์สิน
-การบันทึกบัญชีทรัพย์สิน
-การแก้ไขและการกระทบยอดคงเหลือของทรัพย์สิน
 การซื้อและเช่าทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
หรือไม่
 มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพย์สินไว้อย่างชัดเจน
หรือไม่
 การใช้ทรัพย์สินที่มีความสาคัญหรือมูลค่าสูงได้มีการ
กาหนดให้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะใช้ได้
 มีการฝึกอบรมวิธีการใช้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใช้ทรัพย์สินหรือไม่
2.2 การดูแลรักษาทรัพย์สิน
 มีการกาหนดมาตรการปูองกันและรักษาทรัพย์สินที่สาคัญ
หรือมูลค่าสูงมิให้สูญหายหรือเสียหายหรือไม่
 มีการติดหรือเขียนหมายเลขรหัสหรือหมายเลขครุภัณฑ์ไว้ที่
ทรัพย์สินทุกรายการหรือไม่
 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพย์สิน
หรือไม่
 มีการรักษาทรัพย์สินตามระยะเวลาที่กาหนดหรือไม่
 มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารประกันทรัพย์สินไว้อย่าง
เหมาะสมหรือไม่
2.3 การบัญชีทรัพย์สิน
 บัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สินมีรายละเอียดหมายเลข รหัส
รายการ สถานที่ใช้ หรือสถานที่เก็บรักษา และราคาทุกสิ้นปี
หรือไม่
 มีการตรวจนับทรัพย์สินทุกสิ้นปีหรือไม่
 มีการจัดทารายงานผลการตรวจนับทรัพย์สิน
เปรียบเทียบยอดจากการตรวจนับกับทะเบียนคุม/หรือบัญชี
ทรัพย์สินหรือไม่

มี/ใช่

ไม่ม/ี ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ
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สรุป : การควบคุมทรัพย์สิน
........(จากข้อ 2.1-2.3 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าทรัพย์สินทั้งหมดมีอยู่ครบถ้วน และ
ได้รับการดูแลรักษา รวมทั้งบันทึกบัญชีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่)........
ชื่อผู้ประเมิน..........................................
ตาแหน่ง...............................................
วันที่.............../................./..................
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3. รายงานการเงิน
3.1 ข้อมูลการเงิน
 บัญชีแยกประเภทมีการบันทึกรายการถูกต้องและครบถ้วน
หรือไม่
 สามารถติดตามตรวจสอบรายการจากเอกสารประกอบรายการ
หรือเอกสารเบื้องต้นไปยังบัญชีแยกประเภทหรือไม่
 มีการกระทบยอดบัญชีย่อยกับบัญชีคุมหรือบัญชีแยกประเภทมี
บัญชีย่อย หรือรายละเอียดประกอบหรือไม่
 นโยบายการบัญชีเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบหลักเกณฑ์ที่
กาหนดหรือไม่
 มีการสอบทานหรือตรวจสอบการบันทึกบัญชีเป็นครั้งคราว
หรือไม่
 มีการฝึกอบรมอย่างเพียงพอให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและการ
บัญชีหรือไม่
3.2 รายงานการเงิน
 รายงานทางการเงินจัดทาขึ้นตามระยะเวลาที่กาหนดหรือไม่
 มีการสอบทานและให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินโดยผู้มี
อานาจหรือไม่
 มีการประเมินประโยชน์จากรายงานการเงินเป็นครั้งคราว
หรือไม่

สรุป : การควบคุมทรัพย์สิน
.....(จากข้อ 3.1-3.2 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อมูลในรายงานการเงินจัดทามีความ
ถูกต้อง เชื่อถือได้และมีประโยชน์หรือไม่)..................
ชื่อผู้ประเมิน............................
ตาแหน่ง.................................
วันที่............./................/........
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที่ 3 ด้านการผลิต
แบบสอบถามนี้จะช่วยให้ทราบถึงกระบวนการแปรสภาพปัจจัยด้านการผลิตให้เป็นสินค้ามาตรฐานตามที่
ต้องการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ถึงมือลูกค้าด้วยความพึงพอใจสูงสุด ผู้ที่สามารถตอบแบบสอบถามชุดนี้ได้ดี
ที่สุด คือ ผู้บริหารระดับกลาง หรือผู้บริหารจัดการเกี่ยวกับการผลิตที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน การ
ดาเนินการผลิตและการบริหารคลังสินค้า
แบบสอบถามด้านการผลิต ประกอบด้วย
1. การวางแผนการผลิต
2. การดาเนินการผลิต
3. การบริหารคลังสินค้า
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการผลิต
คาถาม

1. การวางแผนการผลิต
 มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขายหรือไม่
 มีการกาหนดมาตรฐานต่างๆ ขึ้นใช้ เช่น มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ปริมาณการใช้วัตถุดิบ หรือวัสดุสิ้นเปลืองต่อหน่วยสินค้าที่
ผลิต หรือไม่
 การประมาณการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ สอดคล้องกับแผนการ
ผลิตและมาตรฐานที่กาหนดไว้หรือไม่
 การจัดอัตรากาลังสอดคล้องกับแผนการผลิตและลักษณะการ
ปฏิบัติงาน
2. การดาเนินการผลิต
 มีการกาหนดอานาจในการสั่งผลิตหรือไม่
 มีการจัดทาใบเบิกวัสดุซึ่งมีการอนุมัติถูกต้อง และตรงกับ
รายการผลิตเพื่อเป็นหลักฐานและข้อมูลในการบันทึกต้นทุนการผลิต
หรือไม่
 มีการจัดทารายงานผลแตกต่างระหว่างต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง กับ
ต้นทุนการผลิตหรือไม่
 มีการกาหนดมาตรฐานของสินค้า และตรวจสอบกับการผลิต
จริงอย่างสม่าเสมอหรือไม่
 มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าตามมาตรฐานก่อนรับผลผลิต
หรือไม่
 มีการจัดทารายงานสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน พร้อมการวิเคราะห์
สาเหตุ
 มีการบริหารวัสดุคงคลัง เช่น วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุอื่น ให้มี
ปริมาณพอเหมาะอยู่เสมอด้วยวิธีการที่เหมาะสม
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3. การบริหารคลังสินค้า
 มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน
ระหว่างการรับสินค้า การส่งสินค้า การผลิต และการบันทึกข้อมูล
 การรับจ่ายสินค้าเข้าหรือออกจากคลัง มีเอกสารการอนุมัติโดย
ผู้มีอานาจ ทุกครั้งหรือไม่
 มีนโยบายการตรวจนับสินค้าคงเหลืออยู่เป็นประจาและ
สม่าเสมอ
 มีการทารายละเอียดกระทบยอดระหว่างผลที่ได้จากการตรวจ
นับกับบัญชีคุมสินค้า และมีการอนุมัติโดยผู้รับผิดชอบการปรับปรุง
บัญชี
 มีมาตรการในการตรวจสอบสินค้าที่เคลื่อนไหวสินค้าที่ล้าสมัย
และสินค้าขาดบัญชี
 มีการจัดทาประกันภัยให้ครอบคลุมมูลค่าของสินค้าที่อยู่ในคลัง

สรุป : การควบคุมทรัพย์สิน
........(จากข้อ 1-3 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการผลิตมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เป็นไปด้วยความประหยัด หรือไม่)...............

ชื่อผู้ประเมิน..............................
ตาแหน่ง.....................................
วันที่........./................/...............

82
ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที่ 4 ด้านอื่นๆ
แบบสอบถามนี้เหมาะสาหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหารระดับผู้จัดการหรือกลุ่มผู้บริหารซึ่งคุ้นเคย
เกี่ยวกับการบริหารบุคคลากร ระบบสารสนเทศและการบริหารพัสดุของหน่วยรับตรวจ ข้อสรุปคาตอบจะต้อง
มาจากการสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ และการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ในเรื่องนี้
แบบสอบถามด้านอื่นๆ ประกอบด้วย
1. การบริหารบุคลากร
1.1 การสรรหา
1.2 ค่าตอบแทน
1.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.4 การฝึกอบรม
1.5 การปฏิบัติงานของบุคลากร
1.6 การสื่อสาร
2. ระบบสารสนเทศ
2.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2.2 การปูองกันดูแลรักษาสารสนเทศ
2.3 ประโยชน์ของสารสนเทศ
3. การบริหารพัสดุ
3.1 เรื่องทั่วไป
3.2 การกาหนดความต้องการ
3.3 การจัดหา
3.4 การตรวจรับและการชาระเงิน
3.5 การควบคุมและการแจกจ่าย
3.6 การบารุงรักษา
3.7 การจาหน่ายพัสดุ
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านอื่นๆ
คาตอบ

1. การบริหารบุคลากร
1.1 การสรรหา
 ฝุายบริหารมีการกาหนดทักษะและความสามารถที่จาเป็นของ
ตาแหน่งงานสาคัญไว้อย่างชัดเจนหรือไม่
 การสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งมีการทดสอบทักษะ
และความสามารถตามที่กาหนดไว้ของแต่ละตาแหน่งงานหรือไม่
 การเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึงในการรับสมัครบุคลากรหรือไม่
 มีการกาหนดกระบวนการคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสม
กับตาแหน่งงานที่สุดหรือไม่
1.2 ค่าตอบแทน
 มีการจัดทาแนวทางการปฏิบัติเรื่องค่าตอบแทนหรือไม่
 มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรและมีหัวหน้างานลงนาม
รับรองใบลงเวลาหรือไม่
 การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติและจัดทาลายลักษณ์
อักษรหรือไม่
1.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนเป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
ตามวัตถุประสงค์การดาเนินงานหรือไม่
 การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานมีการจัดทา
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่
 หน้าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญมีการอนุมัติโดยหัวหน้าส่วน
ราชการหรือผู้บริหารสูงสุดหรือไม่

มี/ใช่

ไม่ม/ี ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

คาถาม

มี/ใช่

ไม่ม/ี ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

1.4 การฝึกอบรม
มีการพิจารณาความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรเพื่อพัฒนา
ทักษะหรือไม่
 มีการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร เครื่องมือ และการจัด
ฝึกอบรมให้บุคลากรหรือไม่
1.5 การปฏิบัติงานของบุคลากร
 มีการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือไม่
 มีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนดเป็นครั้ง
คราว และจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่
การยกย่องหรือให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่า
มาตรฐานที่กาหนดหรือไม่
มีการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ต่ากว่ามาตรฐานที่
กาหนดหรือไม่
1.6 การสื่อสาร
 มีการสื่อสารข้อมูลคาสั่งให้บุคลากรระดับปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอหรือไม่
 มีการกาหนดวิธีการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรสามารถส่งข้อร้อง
เรียกร้องหรือข้อแนะนาให้กับฝุายบริหารได้หรือไม่
มีการกาหนดให้ฝุายบริหารติดตามผลและตอบข้อเรียกร้องและ
ข้อแนะนาของบุคลากรหรือไม่

สรุป : การควบคุมด้านการบริหารบุคลากร
......(จากข้อ 1.1-1.6 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าบุคลากรจะสามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์การดาเนินงานหรือไม่).............
ชื่อผู้ประเมิน...............................
ตาแหน่ง....................................
วันที่........../............./................

คาถาม

2. ระบบสารสนเทศ
2.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
มีการกาหนดนโยบายการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ดาเนินงานหรือไม่
 มีการกาหนดนโยบายของแต่ละส่วนงานย่อยในการดูแลรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือไม่
 ผู้ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 มีข้อแนะนาหรือการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับ
ผู้ใช้คนใหม่หรือไม่
 เมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหายหรือทางานไม่ได้มีการ
รายงานให้ทราบและมีการแก้ไขได้ทันทีหรือไม่
 มีการบารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามระยะเวลาที่กาหนด
หรือไม่
 การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการประสานและวางแผนกับ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าในระยะยาวคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อจะเข้า
กันได้กับคอมพิวเตอร์อื่นหรือไม่
2.2 การปูองกันดูและรักษาสารสนเทศ
 มีการกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ
ผู้ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงแฟูมข้อมูลและโปรแกรม
 แฟูมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สาคัญมีการกาหนดให้จัดทาแฟูม
สารองและเก็บรักษาหรือไม่
 มีนโยบายควบคุมความเสี่ยงจากการใช้อินเตอร์เน็ตหรือไม่

มี/ใช่

ไม่ม/ี ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

คาถาม

มี/ใช่

ไม่ม/ี ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

2.3 ประโยชน์ของสารสนเทศ
 มีการประเมินประโยชน์ของรายงาน ที่ประมวลจากระบบ
สารสนเทศเป็นครั้งคราวหรือไม่
 ผู้ใช้ มีการสารวจประโยชน์ของสารสนเทศที่ได้รับเป็นครั้งคราว
หรือไม่
 มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพใหม่ๆ ของระบบ
สารสนเทศอย่างสม่าเสมอหรือไม่

สรุป : การควบคุมด้านการบริหารบุคลากร
......(จากข้อ 2.1-2.3 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าบุคลากรจะสามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์การดาเนินงานหรือไม่).......
ชื่อผู้ประเมิน...............................
ตาแหน่ง.....................................
วันที่............/............../..............

คาถาม
3. การบริหารพัสดุ
3.1 เรื่องทั่วไป
 มีการแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงานต่อไปนี้
–การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การตรวจรับสินค้า/จัดจ้าง
- การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีและทะเบียน
 มีระเบียบจัดซื้อที่ครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี้ (กรณีมิได้ใช้
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ)
-นโยบายจัดซื้อ เช่น ซื้อจากผู้ขาย หรือผู้ผลิตโดยตรง
-วิธีการคัดเลือก
-ขั้นตอนการจัดหา
-การทาสัญญา
 มีระบบการตรวจสอบเพื่อให้ความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์ที่กาหนด
3.2 การกาหนดความต้องการ
 มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกาหนดความต้องการ
พัสดุหรือไม่
 ผู้ใช้พัสดุ เป็นผู้กาหนดความต้องการพัสดุหรือไม่
 การแจ้งความต้องการพัสดุหรือขอให้จัดหาได้ระบุรายการ
หรือประเภทพัสดุ ปริมาณพัสดุกาหนดเวลาต้องการอย่าง
ละเอียดและชัดเจนหรือไม่

มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ คาอธิบาย/คาตอบ

คาถาม


มีการกาหนดระยะเวลา การแจ้งความต้องการพัสดุหรือขอให้
จัดหาไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอสาหรับการจัดหา เพื่อปูองกัน
การจัดหาโดยวิธีพิเศษโดยอ้างความเร่งด่วนหรือไม่
3.3 การจัดหา
 มีการจัดหาพัสดุตามที่แจ้งความต้องการไว้หรือไม่
 กาหนดระยะเวลาการดาเนินการจัดหาในแต่ละวิธีไว้เหมาะสม
และทันกับความต้องการหรือไม่
 มีการจัดทาทะเบียนประวัติผู้ขายรวมทั้งสถิติราคาและปริมาณ
ไว้หรือไม่
 จัดให้มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดหาหรือไม่
 จัดทาราคากลางเพื่อใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหรือไม่
 มีการเปรียบเทียบราคาซื้อครั้งล่าสุดและ/หรือราคาจากผู้ขาย
หลายแห่ง เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดหรือไม่
 การจัดหากระทาโดยหน่วยจัดหา หรือพนักงานจัดหา ตามใบ
แจ้งความต้องการพัสดุหรือใบอนุมัติจัดหาที่ได้รับอนุมัติแล้วหรือไม่
 กาหนดอานาจอนุมัติ โดยพิจารณาจากมูลค่าของพัสดุหรือ
บริการ เพื่อความคล่องตัวและรัดกุมในการปฏิบัติงานหรือไม่
 มีการจัดทาใบสั่งซื้อและสาเนาให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ ผู้ตรวจรับของ
ผู้แจ้งจัดหา บัญชี หรือการเงิน ฯลฯ หรือไม่
 กาหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทาสัญญาชัดเจนและรัดกุมหรือไม่

มี/ใช่

ไม่ม/ี ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

คาถาม


กาหนดรูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานหรือไม่
 ใบสั่งซื้อจัดทาขึ้นโดยเรียงลาดับหมายเลขไว้ล่วงหน้าและมีการ
อนุมัติการสั่งซื้อหรือไม่
3.4 การตรวจรับและการชาระเงิน
 มีการกาหนดผู้มีอานาจในการตรวจรับหรือไม่
 พัสดุที่สาคัญหรือมูลค่าสูง ตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับ
หรือพัสดุที่มีคุณภาพพิเศษตรวจรับโดยผู้ชานาญในเรื่องนั้น
โดยเฉพาะหรือไม่
 ตรวจนับจานวน และชนิดของพัสดุที่ได้รับกับใบสั่งซื้อหรือใบส่ง
ของ พร้อมลงนามผู้ตรวจรับอย่างน้อย 2 คน ร่วมกันหรือไม่
 ทดสอบคุณภาพตามข้อกาหนดในใบสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อหรือไม่
มีการบันทึกบัญชีอย่างทันกาลและได้รับการอนุมัติถูกต้อง
หรือไม่
 เมื่อมีการคืนสินค้า มีเอกสารลดหนี้จากผู้ขายหรือไม่
มีการอนุมัติการชาระหนี้หรือไม่
 กาหนดหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการตรวจจ่ายชาระหนี้หรือไม่
 ใบสาคัญที่จ่ายเงินแล้ว จะต้องมีการทาเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์เพื่อปูองกันการจ่ายซ้าหรือไม่
 มีหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการตรวจสอบใบส่งของกับใบสั่งซื้อใน
เรื่องปริมาณ ราคา ค่าขนส่ง ส่วนลด (ถ้ามี) เป็นไปตามข้อตกลง
หรือไม่

มี/ใช่

ไม่ม/ี ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาตอบ

คาถาม

3.5 การควบคุมและแจกจ่าย
 มีการจัดทาบัญชี/ทะเบียนรับ – จ่ายพัสดุแยกเป็นประเภทและ
มีหลักฐานประกอบทุกรายการหรือไม่
 มีการตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก และลงบัญชี/ทะเบียน
ทุกครั้งที่มีการจ่ายพัสดุหรือไม่
การเบิกจ่ายพัสดุได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยพัสดุที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุหรือไม่
 มีการเก็บใบเบิกจ่ายพัสดุไว้เป็นหลักฐานเพื่อนามาสอบยันความ
ถูกต้องของพัสดุคงเหลือกับบัญชี ทะเบียนหรือไม่
มีกรรมการ ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบการรับ/จ่ายพัสดุ
คงเหลือประจาปีว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชี/ทะเบียน หรือไม่
 มีการจัดทารายงานผลการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุคงเหลือ
ประจาปีหรือไม่
 กรณีพัสดุชารุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือหมดความจาเป็นต้อง
ใช้งาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และ
ดาเนินการตามระเบียบหรือไม่
กรณีพัสดุสูญหายหรือเสียหาย ใช้การไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุ มี
การสอบสวนหาตัวผู้รับผิดทางแพ่งและติดตามเรียกค่าสินไหม
ทดแทนหรือไม่
 มีการให้หมายเลขทะเบียนพัสดุหรือไม่
 สถานที่จัดเก็บพัสดุ มีการแต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัย
หรือไม่
มีสถานที่จัดเก็บพัสดุเพียงพอหรือไม่

มี/ใช่

ไม่ม/ี ไม่ใช่ คาอธิบาย/คาตอบ

คาถาม

มี/ใช่

ไม่ม/ี ไม่ใช่ คาอธิบาย/คาตอบ

3.6 การบารุงรักษา
 มีการจัดทาแผนการบารุงรักษาพัสดุหรือไม่
 มีการจัดทารายงานผลการบารุงรักษาเป็นไปตามแผนหรือไม่
 มีการจัดฝึกอบรมหรือมีคู่มือการบารุงรักษาให้แก่ผู้ใช้พัสดุ
หรือไม่
 มีการพิจารณาข้อเปรียบเทียบการบารุงรักษาระหว่างการ
ดาเนินงานเองและการจ้างหน่วยงานภายนอกหรือไม่
3.7 การจาหน่ายพัสดุ
 มีการรายงานพัสดุที่หมดความจาเป็นหรือหากใช้ต่อไปจะ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก และพัสดุที่สูญหายต่อผู้มีอานาจเพื่อ
พิจารณาให้จาหน่ายพัสดุหรือไม่
มีการจัดทารายงานการจาหน่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือไม่

สรุป : การควบคุมด้านการบริหารบุคลากร
............(จากข้อ 3.1-3.7 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าบุคลากรจะสมารถปฏิบัติงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์การดาเนินงานหรือไม่)............

ชื่อผู้ประเมิน..........................
ตาแหน่ง................................
วันที่...../................/...............

ขั้นตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (องค์การตลาด.)
การประเมินการควบคุมด้วย
ตนเอง (CSA)

รายงานตาม

ประเมินการควบคุม

แบบ ปอ.๓

ภายในโดยภาพรวม

การประเมินตามแบบประเมิน
องค์ประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายใน

รายงานตาม

รายงานตาม

แบบ ปอ.๑ และ ปอ.๓

แบบ ปอ.๒

ขั้นตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
การประเมินการควบคุมด้วย
ตนเอง (CSA)

กำรประเมินตำม

การประเมินตามแบบประเมิน
องค์ประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายใน

แบบสอบถำมกำรควบคุม
ภำยใน

การประเมินผลการควบคุม

รายงานตาม

ภายในตามแบบ ปม.

แบบ ปย.๒

รายงานตามแบบ
ปย.๑

ขั้นตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน
การประเมินการควบคุม
อย่างเป็นอิสระ (IA)

การสอบทานการประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ของ

การสอบทานรายงานของฝ่ายบริหาร
แบบ ปอ.๒,ปอ.๓ และแบบ ปย.๑, ปย.๒,

รายงานผลการสอบทานการ
ประเมินการควบคุมภายในตาม

ขั้นตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส
ผู้อานวยการองค์การตลาด

หนังสือรับรองการควบคุมภายใน
ตามแบบ แบบ ปอ. ๑, ปอ.๒, ปอ.๓
และ แบบ ปส.

รายงานของฝ่ายบริหาร

รายงานของฝ่ายตรวจสอบ

แบบ ปอ. ๑, แบบ ปอ.๒

ภายในตามแบบ ปส.

และ แบบ ปอ.๓

การสอบทาน
และประเมินรายงาน

ขั้นตอนการรายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖
โดยผู้อานวยการองค์การตลาด.
คณะกรรมการ
องค์การการตลาด

คณะกรรมการ

รายงานการควบคุมภายในตาม

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน

แบบ ปอ.๑, ปอ.๒, ปอ.๓

ตรวจเงินแผ่นดิน

คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
คณะกรรมการ

ผู้อานวยการ
องค์การการตลาด

ขั้นตอนการรายงานการควบคุมภายใน
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
รายงานของเจ้าหน้าที่
ผู้อานวยการ

ระดับอาวุโส

องค์การการตลาด
ร่างรายงานของ องค์การตลาด.
(ปอ.๑, ปอ.๒ และ ปอ.๓)
ที่สอบทานแล้ว

รายงานของ
สานักตรวจสอบภายใน (ปส.)

เจ้าหน้าที่

ร่างรายงานของ องค์การตลาด.

ระดับอาวุโส

(ปอ.๑ ,ปอ.๒ และ ปอ.๓)

คณะทางานจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ประมวลผลในภาพรวม

จัดทารายงานการควบคุมภายในของ ทุกแผนก/สานักงาน
สาขา (ปย.๑ และ ปย.๒ )
ณ สิ้นปี งบประมาณ ๓๐ กันยายน

รายงานฉบับสาเนา

ทุกแผนก/สานักงานสาขา

รายงานฉบับจริง

ขององค์การตลาด.

สานักตรวจสอบภายใน

