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วิสัยทัศนการควบคุมภายใน

ก

“อต. จะมุงสูการเปนองคกรที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดีตามมาตรฐานที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนดเพื่อปองกันความเสียหายและลดความสูญเสียขององคกร”

นโยบายการควบคุมภายใน

องคการตลาดมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
1. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
2. บริหารระบบการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน มีความเชื่อถือไดของ
การรายงานทางการเงิน และเพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
3. ติดตามประเมินผลตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เพื่อใหเกิด
ความรวดเร็วในการประมวลผลการรายงานและการสื่อขอความ
4. สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการควบคุมภายในจนเกิด
วัฒนธรรมการควบคุมภายในที่ดี

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ข

องคการตลาด (อต.) ใหความสําคัญกับการมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) หมายถึง การมีระบบการบริหารอยางเปนมืออาชีพ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และ
ระบบรายงานทางการเงินที่นาเชื่อถือ เพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของ อต. จะบรรลุ
วัตถุประสงคในดาน ประสิทธิผลประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ความเชื่อถือไดของการรายงานทางการเงิน และการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
1. วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
1.1 เพื่อใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Operation Objectives) ไดแกการ
ปฏิบัติงานและการใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การ
ปองกันหรือลดความผิดพลาดความ เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหนวยงาน
1.2 เพื่อใหเกิดความเชื่อถือไดของการรายงานทางการเงิน (Financial Report Objectives) ไดแก การ
จัดทํารายงานทางการเงินที่ใชภายในและภายนอกหนวยงานใหเปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา
1.3 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance Objectives)
ไดแก การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหนวยงาน
รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่หนวยงานได กําหนดขึ้น
2. องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ผูกํากับดูแลและฝายบริหารจะตองจัดใหการ
ดําเนินงานภายใน อต. ประกอบไปดวยองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 ประการดังนี้
2.1 สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)
ในการดําเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของการควบคุม ผูกํากับดูแลฝายบริหารและบุคลากรของ อต.
จะตองสรางบรรยากาศของการควบคุมเพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน โดยสงเสริมใหบุคลากรทุกคนใน

อต. เกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญของการควบคุม
ภายใน รวมทั้งดํารงรักษาไวซึ่งสภาพแวดลอมของการควบคุมที่ดี
สภาพแวดลอมของการควบคุม สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ดั้งนี้
2.1.1 Soft Control เปนการควบคุมโดยการสรางจิตสํานึกและคุณภาพที่มองไมเห็น เชนความซื่อสัตย
ความโปรงใส การมีภาวะความเปนผูนํา การมีจริยธรรม
2.1.2 Hard Control เปนการควบคุมโดยกําหนดโครงสราง นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ
2.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงฝายบริหารตองประเมินความเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ อต. อยางเพียงพอและเหมาะสม
2.3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
ในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม ฝายบริหารตองจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ทําใหสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายใน สําหรับกิจกรรมการควบคุม ในเบื้องตนจะตองแบงแยกหนาที่งานภายใน อต. อยางเหมาะสม
ไมมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหนาที่เปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่เสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตตน
จนจบ แตถามีความจําเปนใหกําหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นที่เหมาะสมทดแทน
2.4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)
ในการดําเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสาร ฝายบริหารตองจัดใหมีสารสนเทศ อยางเพียงพอและ
สื่อสารใหฝายบริหารและบุคลากรอื่นๆ ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก อต. ซึ่งจําเปนตองใชสารสนเทศนั้นใน
รูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา
2.5 การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
ในการดําเนินการเกี่ยวการติดตามและประเมินผล ฝายบริหารตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผล ทั้ง
ระหวางการปฏิบัติงาน และเปนรายครั้งอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอเพื่อใหมั่นใจวา ระบบการควบคุมที่วางไวนั้นมีความ
เพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติจริงและไดรับการปรับปรุงแกไขอยางเหมาะสม และทันเวลาสอดคลอง
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในเปนเครื่องมือที่ผูบริหารนํามาใชเพื่อความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะ
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด
3.1 ผูบริหารระดับสูง จัดใหมีระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ ประเมินผลการควบคุมภายในใน
ภาพรวมองคกร รวมถึงการปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย มีคุณธรรมและจริยธรรม
3.2 ผูบริหารระดับรองลงมาทุกระดับ ดูแลและตรวจสอบระบบการทํางานภายในสวนงานที่รับผิดชอบใหมี
ประสิทธิภาพ สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมที่ใชบังคับในหนวยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการควบคุม
ภายในใหมีความรัดกุม กําชับดูแลใหพนักงานในสังกัดจัดทํา / ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานของหนวยงาน สําหรับใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปลูกฝงใหผูใตบังคับบัญชามีวินัยและจิตสํานึกที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
3.3 พนักงานทุกระดับ ตองเอาใจใสปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มาตรการ คูมือการปฏิบัติงานดาน
ตาง ๆ และระบบการควบคุมภายในที่ อต. จัดใหมีขึ้นโดยสม่ําเสมอและตอเนื่อง

บทที่ 1
มาตรฐานการควบคุมภายใน
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1. ความหมาย แนวคิด และประเภทของการควบคุมภายใน
1.1 ความหมายของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากรของหนวยรับตรวจ
กําหนดใหมีขึ้นเพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1) การดําเนินงาน (Operation: O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหนวยรับตรวจ
2) การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อใชภายในและ
ภายนอกหนวยรับตรวจ เปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือไดและทันเวลา
3) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance : C) ไดแก การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติ
ตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องคกรไดกําหนดขึ้น
1.2 แนวคิดของการควบคุมภายใน
1) การควบคุมภายในเปนกระบวนการที่รวมไวหรือเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ
2) การควบคุมภายในเกิดขึ้นโดยบุคลากรของหนวยรับตรวจ
3) การควบคุมภายในใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนด
1.3 ปะเภทของการควบคุมภายใน สามารถแบงเปน 5 ประเภท คือ

1) การควบคุมแบบปองกัน (Preventive Control) เปนการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงจาก
ความผิดพลาด ความเสียหาย เชน การแบงแยกหนาที่การงาน การควบคุมการเขาถึงทรัพยสิน
2) การควบคุมแบบคนพบ (Detective Control) เปนการควบคุมเพื่อคนพบความเสียหาย หรือความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว เชน การสอบทานงาน การสอบยันยอด การตรวจนับพัสดุ เปนตน
3) การควบคุมแบบแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่
เกิดขึ้นใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต
4) การควบคุมแบบสงเสริม (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุนใหเกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี
5) การควบคุมแบบชดเชย (Compensating Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อชดเชยหรือ
ทดแทนสํารองระบบที่ทําอยู เชน ระบบ Manual ที่สํารองระบบ Computerize เปนตน
การควบคุมทั้ง 5 แบบมีผลตอประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การควบคุมแบบปองกันนิยมวาเปนการควบคุม
ดานคุณภาพ และเสียคาใชจายนอยกวาการควบคุมแบบคนพบหรือแบบแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแลว แตการควบคุมแบบ
คนพบหรือแบบแกไขยังคงความสําคัญในการเปนหลักฐานยืนยันการทํางานของการควบคุมแบบปองกันวาไดผลจริง
และปองกันความสูญหายของทรัพยสินไดจริง การควบคุมแบบสงเสริมนิยมวาเปนวิธีที่ดีและทันสมัยเพราะมีผลดาน
บวกตอการสรางขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน
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2. ความรับผิดชอบของฝายบริหารตอการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในเปนเครื่องมือที่ผูบริหารนํามาใชเพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะ
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด
ผูบริหารระดับสูง มีหนาที่ในการกําหนดหรือออกแบบและประเมินผลการควบคุมภายในของ อต. รวมถึงการ
กําหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในของสวนงานตางๆ ภายใตความรับผิดชอบใหมีประสิทธิผลในระดับที่นา
พอใจ โดยริเริ่มและดําเนินการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมของการควบคุม และปฏิบัติตนใหเปนตัวอยาง
ที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย ความมีคุณธรรมและจริยธรรม มีการกําหนดบทบาทของหนวยงานตรวจสอบใหเปนสวนหนึ่ง
ของโครงสรางการควบคุมภายใน โดยทําหนาที่สอบทานหรือประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจอยางเปน
อิสระ (Independent Assessment) เพื่อใหความมั่นใจวาหนวยรับตรวจมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มี
กระบวนการบริหารความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได
ผูบริหารระดับรองลงมาทุกระดับ มีหนาที่กําหนดหรือออกแบบการควบคุมภายในของสวนงานที่รับผิดชอบ
โดยใหสอดคลองกับการควบคุมภายในที่ อต. กําหนด และสอบทานหรือประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานภายใต
ระบบการควบคุมภายในที่นํามาใช การประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self Assessment) ซึ่งเปนวิธีการที่
ชวยใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในใหมีความรัดกุม การปลูกฝงให
ผูใตบังคับบัญชามีความเขาใจ มองเห็นความสําคัญ มีวินัยและจิตสํานึกที่ดีก็เปนสิ่งสําคัญทีช่ วยใหการควบคุมภายในมี
ประสิทธิผลอยางตอเนื่อง
“ผูบริหารควรตระหนักวาโครงสรางการควบคุมภายในที่ดี เปนพื้นฐานที่สําคัญของการควบคุมเพื่อใหการ
ดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ”

การจัดใหมีโครงสรางการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และเพียงพอนั้นขึ้นอยูกับผูบริหารของหนวยรับตรวจ ผูบริหาร
หรือผูนําตองดําเนินการเพื่อความมั่นใจไดวาหนวยงานของตน มีโครงสรางการควบคุมภายในที่เหมาะสม ติดตามผล
และปรับปรุงใหทันกับเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหการควบคุมนั้นมีประสิทธิผลอยูเสมอ ทัศนคติที่ดีตอการ
ควบคุมภายใน และการสนับสนุนจากผูบริหารเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดการควบคุมภายในที่ดี นอกจากนี้ผูบริหาร
ตองเปนผูที่มีความซื่อสัตยสุจริตทั้งตอตนเองและตอองคกรและควรมีความรูความเขาใจอยางเพียงพอในหลักการ
พื้นฐานของการควบคุมภายในและใหความสําคัญของการจัดใหมีการควบคุมภายใน การนําการควบคุมภายในไปปฏิบัติ
และการดํารงรักษาไวซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล

การกําหนดหรือออกแบบโครงสรางการควบคุมภายในและดารงรักษาไวใหมีประสิทธิผล
บทบาทและความรับผิดชอบของผูบริหารตอการควบคุมภายใน
สรางสภาพแวดลอมการควบคุมที่ดีโดย
- จัดทําหัวขอกําหนดดานจริยธรรมและประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องความซื่อสัตย ความมี
จริยธรรม
- สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดอยางตอเนื่อง
- ฝายบริหารปฏิบัติตนเพื่อใหเปนตัวอยางที่ดี
- พิจารณาผลการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความซื่อสัตยและ
จริยธรรม
พิจารณาแตงตั้งบุคลากรที่มีความรูความสามารถเหมาะสม
กับหนาที่และความรับผิดชอบ
มอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหแกสว นงานตางๆ
อยางชัดเจน
จัดใหมีสายบังคับบัญชาที่เหมาะสม สะดวกในการจัดทํา
และพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
สนับสนุนกระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงกําหนดนโยบายการควบคุมจากผลของการประเมิน
ความเสี่ยง
สนับสนุนกระบวนการประเมินการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง

3

บทบาทและความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในตอการ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ดํารงไวซึ่งความเปนอิสระและเที่ยงธรรมในกิจกรรมที่
ประเมิน
ปฏิบัติงานดวยความรูความสามารถ ระมัดระวังในวิชาชีพ
และความรับผิดชอบ
รายงานและใหขอ เสนอแนะผูบริหารเกี่ยวกับการปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในเพื่อการปองกันหรือลดความเสี่ยง
ใหคําแนะนําวิธีการประเมินการควบคุมภายในแก
หนวยงาน
ตางๆภายในหนวยรับตรวจ
ศึกษาคนควาวิธีการควบคุมใหมๆ เพื่อนําเสนอฝายบริหาร
พิจารณาใชลดหรือปองกันจุดออนการควบคุมภายใน
ติดตามผลการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตาม
แผนปฏิบัติงานที่ไดรับอนุมัติจากฝายบริหาร
ประสานงานกับผูตรวจสอบภายนอกเกี่ยวกับผลการ
ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ

กกกกกกกกกก
การควบคุมภายใน
ติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายใน
อยางตอเนื่อง

จะตองเปนไปตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในฯ
ตัวอยางการควบคุมภายในที่ถือปฏิบัติทั่วไป
®การบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยรับตรวจเปนไปอยางมี

ประเมินประสิทธิผล
การควบคุมภายในเปน
ระยะๆ

ประสิทธิผลเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด
®แบงแยกหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบแตละบุคคลชัดเจน เพื่อปองกันมิใหทรัพยสินเกิด
ความสูญเสียหรือเสียหายและเกิดการทุจริต
®วัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ไดรับอนุมัติ
®กําหนดผูรับผิดชอบควบคุมดูแลและปองกันระบบการประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร
®กําหนดวิธกี ารและควบคุมการเขาถึงทรัพยสินและเอกสารหลักฐานเฉพาะผูที่เกี่ยวของหรือไดรับอนุญาต
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3. การพัฒนาการควบคุมภายใน
ระบบการควบคุมภายใน เปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทั้งภาครัฐและ
เอกชน เปนกระบวนการที่ชวยเสริมสรางความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหหนวยงานบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว การควบคุมภายในจึงตองมีการพัฒนาอยูเสมอ เพราะนอกจากจะชวยใหหนวยงานมีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีแลว ยังสงเสริมใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีอีกดวยกลไกภายนอกและกลไก
ภายในที่ใชในการพัฒนาการควบคุมภายใน ประกอบดวย
3.1 กลไกภายนอก – องคกรที่กํากับดูแล
องคกรที่กํากับดูแลตองเขามามีบทบาท โดยการกําหนดกฎเกณฑ ขอบังคับ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อ
สนับสนุนและเสริมสรางใหเกิดการจัดการดานการควบคุมภายใน ซึ่งในปจจุบันองคกรกํากับดูแล อต. ไดแก
กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
3.2 กลไกภายในหนวยงานของ อต. ไดแก
1) คณะกรรมการ อต. และผูบริหารระดับสูง เปนผูมีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหมีการพัฒนาระบบ
การควบคุมภายในขององคกรใหมีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง โดยใหความสําคัญในการกําหนดวัตถุประสงค แนว
ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการปรับปรุงจุดออนของการควบคุมภายใน รวมทั้งปฏิบัติตนใหเปน
แบบอยางที่ดีในเรื่องของจริยธรรมและความซื่อสัตย ไมยึดผลประโยชนของตนเองเปนสําคัญ ไมใชประโยชนจาก
ตําแหนงหนาที่ของหนวยงานเพื่อประโยชนของตนเอง รวมทั้งไมใชโอกาสและชองโหวในกฎ ขอบังคับ แสวงหา

ผลประโยชนใหกบั ตนเอง ซึ่งจะทําใหสามารถลดขอจํากัดของการควบคุมภายในลงได สงผลใหเกิดการพัฒนาและ
นําพาองคกรไปสูการดําเนินกิจการอยางยั่งยืน
2) หัวหนาสวนงานยอยและผูปฏิบัติ เปนผูนําเอาวิธีการควบคุมตางๆ ไปใชในการควบคุมงานและกํากับ
ดูแลใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามวิธีการที่ฝายบริหารกําหนด นอกจากนี้หัวหนาสวนงานยอยยังเปนผูที่มีความรู ความ
เขาใจปญหาอุปสรรค จุดออนการควบคุมภายใน และความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบ
3) ผูตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการควบคุมภายใน โดยการประเมินผลการ
ควบคุมภายในอยางเปนระบบและมีแบบแผน เพื่อชวยใหองคกรสามารถพัฒนากระบวนการการควบคุมภายในใหมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนผูที่มีบทบาทในการกระตุนบุคลากรทุกระดับภายในหนวยงานใหเห็น
ความสําคัญของการควบคุมภายในและปฏิบัติตามระบบดวยความเครงครัดอยางมีวินัย
4) วิธีการควบคุมและเครื่องมือที่ใช วิธีการควบคุมที่นํามาใชในปจจุบันอาจเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ในขณะที่ใช เมื่อเหตุการณเปลี่ยนแปลงไป วิธีการควบคุมที่ใชอยูอาจไมเหมาะสม ผูรับผิดชอบในการประเมินผลการ
ควบคุมภายในจะตองคิดหาวิธีการควบคุมใหมๆ มาปรับปรุงใชใหเหมาะสม นอกจากนี้ยังตองปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่ใช
ใหมีความทันสมัย สอดคลองกับวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป
4. การควบคุม
4.1 การควบคุมเชิงนามธรรม (Soft Control) หมายถึง การควบคุมที่เกิดขึ้นจากจิตสํานึก การกระทํา
ทักษะ ความสามารถ ของบุคลากรทุกระดับที่แสดงออกใหเห็นวาเปนสิ่งที่ดีและเปนประโยชนตอหนวยรับตรวจ ซึ่งไม
สามารถจับตองได สงเสริมใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ เชน ความซื่อสัตย
ความโปรงใส ความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ความขยันขันแข็ง ความรับผิดชอบเปนตน
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4.2 การควบคุมเชิงรูปธรรม (Hard Control) หมายถึง การควบคุมที่ฝายบริหารกําหนดขึ้นเปนลายลักษณ
อักษรเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับผูรับผิดชอบกิจกรรมใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปนสิ่งที่
จับตองได เชน ผังโครงสราง นโยบาย และคูมือปฏิบัติงาน เปนตน
การควบคุมภายในจะมีประสิทธิผลเพียงใดขึ้นอยูกับการควบคุมทั้งสองสวนประกอบกัน หนวยรับตรวจที่มีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลจะใหความสําคัญในเรื่องการควบคุมเชิงนามธรรม แตก็ไมไดละเลยการควบคุมเชิง
รูปธรรม
5. มาตรฐานการควบคุมภายใน
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มี 5 องคประกอบ ดังนี้
1) สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4) สารสนเทศ และการสื่อสาร (Information and Communications)
5) การติดตามประเมินผล (Monitoring)
องคประกอบทั้ง 5 ประการ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันโดยมีสภาพแวดลอมของการควบคุมเปนรากฐานที่
สําคัญขององคประกอบอื่นๆ องคประกอบทั้ง 5 นี้ เปนสิ่งจําเปนที่มีอยูในการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยรับตรวจ

เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 3 ประการ คือ การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ และมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ
5.1 สภาพแวดลอมของการควบคุม
สภาพแวดลอมของการควบคุมเปนเรื่องพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของการบริหารองคกรผูกํากับดูแล
ฝายบริหาร และบุคลากรของหนวยรับตรวจตองสรางสภาพแวดลอมใหบุคลากรทุกระดับมี
ทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน โดยสงเสริมใหบุคลากรทุกคนในหนวยรับตรวจเกิดจิตสํานึกใน
เรื่องความซื่อสัตย จริยธรรม ความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และความสําคัญของ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

สภาพแวดลอมของการควบคุม หมายถึง ปจจัยตางๆ ซึ่งสงเสริมใหองคประกอบการควบคุมภายในอื่นๆ มี
ประสิทธิผลในหนวยรับตรวจ หรือทําใหบุคลากรใหความสําคัญกับการควบคุมมากขึ้น ในกรณีตรงกันขาม
สภาพแวดลอมของการควบคุมที่ไมมีประสิทธิผลอาจทําใหองคประกอบการควบคุมอื่นๆ มีประสิทธิผลลดลง
สภาพแวดลอมของการควบคุมภายในสะทอนใหเห็นทัศนคติ และการรับรูถึงความสําคัญของการควบคุมภายในของ
บุคลากรระดับตางๆ ในหนวยรับตรวจ
สภาพแวดลอมของการควบคุมภายในเปนเรื่องเกี่ยวกับการสรางความตระหนัก (Control
Consciousness)และบรรยากาศของการควบคุมภายในหนวยงาน ใหบุคลากรในหนวยงานเกิดจิตสํานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบโดยเนนการสรางบรรยากาศโดยผูบริหารระดับสูง (Tone at the Top) สภาพแวดลอม
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ของการควบคุมที่ดี คือ สภาพแวดลอมที่ทําใหบุคลากรในหนวยรับตรวจยึดถือและปฏิบัติตามขอกําหนดดานจริยธรรม
มีความรับผิดชอบและเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่ของตนเอง มีความรูความสามารถ และทักษะที่จําเปนตองใชในการ
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายอยางเพียงพอ ยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
สภาพแวดลอมของการควบคุมมีปจจัยตางๆ ไดแก ความซื่อสัตยและจริยธรรม การพัฒนาความรูและความสามารถ
ของบุคลากร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผูบริหาร
โครงสรางองคกร การมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารงาน บุคคล
5.2 การประเมินความเสี่ยง
ฝายบริหารตองใหความสําคัญและประเมินความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบตอผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ ที่เกิดจากปจจัยภายในและภายนอกดวยวิธีการที่เปนระบบอยาง
เพียงพอและเหมาะสม

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสของบางสิ่งหรือเหตุการณบางอยางที่เกิดขึ้นแลว มีผลสืบเนื่อง ซึ่งสงผลกระทบ
ตอการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย โดยวัดความรุนแรงจากผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิด(Likelihood)

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงวามีมากนอยเพียงใดโดยนําความ
เสี่ยงที่ไดจากการระบุความเสี่ยง มาทําการประเมิน โดยใชเกณฑการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งมี 5 ระดับ ไดแก ระดับสูงมาก (5 คะแนน) ระดับสูง(4 คะแนน) ระดับปานกลาง (3
คะแนน) ระดับนอย (2 คะแนน) และระดับนอยมาก (1 คะแนน)
เมื่อทําการประเมินความเสี่ยงแลวจัดลําดับความเสี่ยง จัดลําดับความสําคัญของปญหาและแนวทางแกไขตามลําดับ
ความสําคัญ โดยฝายบริหารตองประเมินความเสี่ยง เพื่อใหทราบวาองคกรมีเรื่องใดเปนความเสี่ยงที่สําคัญ ขั้นตอนใดมี
ผลกระทบตอวัตถุประสงค เปาหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อจะไดมีการกําหนดแนวทางควบคุม ปองกัน หรือลดระดับ
ความเสี่ยงนั้นๆ โดยขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง มีดังนี้
1. การระบุปจจัยเสี่ยง (Risk Identification) วามีเหตุการณใด หรือกิจกรรมใดในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่อาจ
ผิดพลาด เสียหาย ทําใหไมบรรลุวัตถุประสงค มีทรัพยสินใดที่จําเปนตองไดรับการดูแลปองกันรักษา
2. การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) เปนขั้นตอนการวิเคราะหความเสี่ยงหรือผลกระทบตอองคกร
โดยทั่วไปจะวิเคราะหความเสี่ยงโดยประเมินผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง นอกจากการใชแนวทางในการ
วิเคราะหความเสี่ยงดังกลาวแลว ในทางปฏิบัติฝายบริหารควรพิจารณาถึงปจจัยอื่นๆ ประกอบ เชน ความเสี่ยงบาง
ประเภทอาจมีโอกาสที่จะเกิดสูงมาก ถึงแมผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกลาวในแตละครั้งมีจํานวนเงินนอย
แตหากเกิดขึ้นบอยครั้งผลโดยรวมอาจมีจํานวนเงินที่มีสาระสําคัญและอาจกอใหเกิดผลเสียหายตอหนวยรับตรวจได
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ลําดับความเสี่ยง (Risk Matrix) ของ องคการตลาด
โอกาสที่จะเกิดขึ้น
5 เกิดขึ้นเปนประจํา
4 เกิดขึ้นบอยครั้ง
3 เกิดขึ้นบาง
2 เกิดขึ้นนอย
1 เกิดขึ้นยาก

ความรุนแรงและผลกระทบ
นอยมาก

นอย

ปานกลาง

รุนแรง

รุนแรงมาก

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

1

2

3

4
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3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เมื่อทราบความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ให
ดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหเกิดความเสี่ยง พิจารณากําหนดกิจกรรมควบคุมหรือจะยอมรับความเสี่ยงนั้น
หรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได (ตามที่ผูบริหารกําหนด) โดยตองพิจารณาคาใชจายหรือตนทุนและ
ประโยชนที่ไดรับวาคุมคาหรือไม ดังนั้น ผูบริหารจึงควรใหความสําคัญในการประเมินความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ และ
ปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป
องคการตลาด จัดประเภทความเสี่ยงโดยใชหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง แบงเปน 4 ประเภท ดังนี้
1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธและการ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธอยางไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบายเปาหมาย กลยุทธ
โครงสรางองคกร ภาวะการณแขงขัน ทรัพยากร และสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายขององคกร
2) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (OperatIonal Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ
ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการ อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน
เปนตน
3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเงิน เชนสภาพคลองทาง
การเงิน ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน แนวโนมอัตราเงินเฟอสูงขึ้น เปนตน
4) ความเสี่ยงดานกฎระเบียบตางๆ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ตัวอยาง ความเสี่ยงดานกฎระเบียบตางๆ ของ อต. เชน การปรับปรุงแกไขขอบังคับ
ระเบียบ คําสั่ง ตางๆ ใหเปนปจจุบัน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานเชิงธุรกิจ เปนตน
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วิธีการจัดการความเสี่ยงของ อต. มี 4 วิธี ไดแก
1) การควบคุม/ลด (Treat) คือ การควบคุมความเสี่ยงหรือหาวิธีการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อจัดการความเสี่ยง เชน
ใชเทคนิควิชาการหรือการจัดการ มีการจัดทําแผนฉุกเฉิน มีการปรับปรุงแกไขกระบวนการดําเนินงาน เปนตน
2) การโอนยาย (Transfer) คือ การถายโอนความเสี่ยงหรือโอนยายความเสี่ยงใหผูอื่นรับผิดชอบ เชน การทํา
ประกันภัย หรือการจางบุคคลภายนอกเปนผูดําเนินการแทน เปนตน
3) การหลีกเลี่ยง/กําจัด (Terminate) คือ การกําจัดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงไมยอมรับความเสี่ยงนั้นเลย เชน
เปลี่ยนวัตถุประสงค หรือหยุดทํากิจกรรม เปนตน
4) การยอมรับ (Take) คือ เนื่องจากหนวยรับตรวจอาจมีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ หรือมีเงินทุนเพียง
พอที่จะรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น หรือระดับความเสี่ยงเหลืออยูในระดับที่ยอมรับได หรือการยอมรับใหมีความ
เสี่ยง เนื่องจากคาใชจายในการจัดการความเสี่ยงอาจมีมูลคาสูงกวาผลลัพธที่ได แตควรมีมาตรการติดตามและ
ควบคุมดูแล
5.3 กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมการควบคุมเปนวิธีการตางๆ ที่นํามาใชในการปฏิบัติงานซึ่งกําหนดหรือออกแบบ
เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฝายบริหารตองจัดใหมี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อปองกันหรือลดความเสียหาย ความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และใหสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน

กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการตางๆ ที่ฝายบริหารกําหนดขึ้น
เพื่อใหบุคลากรนําไปปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงและไดรับการตอบสนองโดยมีการปฏิบัติตาม ตัวอยาง
กิจกรรมการควบคุม ไดแก
- การกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
- การสอบทานโดยผูบริหาร
- การควบคุมการประมวลผลขอมูล
- การอนุมัติ
- การดูแลปองกันทรัพยสิน
- การแบงแยกหนาที่
- การจัดทําเอกสารหลักฐาน

5.4 สารสนเทศและการสื่อสาร
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สารสนเทศและการสื่อสารเปนสวนสนับสนุนที่สําคัญตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การกําหนดกลยุทธ ประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุม ฝายบริหารตองจัดใหมีสารสนเทศ
อยางเพียงพอ เหมาะสม และเชื่อถือได และสื่อสารใหฝายบริหารและบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยรับตรวจ ซึ่งจําเปนตองใชสารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและ
ทันเวลา
สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลที่ไดผานการประมวลผลและถูกจัดใหอยูในรูปที่มีความหมายและเปน
ประโยชนตอการใชงาน
บุคคลากรทุกระดับตองใชขอมูลสารสนเทศ ผูบริหารใชในการบริหารจัดการ ผูปฏิบัติงานใชเปนเครื่องชี้นํา
ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ โดยขอมูลขาวสารที่ดีจะตองมีความถูกตอง สมบูรณ เปนปจจุบัน ทันเวลาและมีความ
นาเชื่อถือ
การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสารระหวางบุคลากรทั้งภายในและภายนอก

หนวยรับตรวจ ซึ่งอาจใชคนหรือใชสื่อในการติดตอสื่อสารก็ได เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ
การสื่อสารที่ดีควรเปนไปอยางกวางขวาง มีการสื่อสารขอมูลทั้งจากระดับบนลงลาง จากระดับลางขึ้นบน
และในระดับเดียวกันภายในหนวยรับตรวจ และการสื่อสารที่เพียงพอกับบุคคลภายนอกเพื่อใหสามารถรับขอมูลจากผูมี
สวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียจากภายนอก เพื่อใหเกิดประโยชนตอองคกร
5.5 การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผล เปนวิธีการที่ชวยใหฝายบริหารมีความมั่นใจวาระบบการควบคุม
ภายในมีการปฏิบัติตาม ฝายบริหารตองจัดใหมีการติดตามประเมินผล โดยการติดตามผลใน
ระหวางการปฏิบัติงานและการประเมินผลเปนรายครั้ง อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อใหความ
มั่นใจวาระบบการควบคุมภายในที่กําหนดหรือออกแบบไวเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล
หรือตองปรับปรุง
การติดตามประเมินผล หมายถึงกระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในที่กําหนดไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบการควบคุมภายในที่กําหนด
ไวมีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริงขอบกพรองที่พบไดรับการแกไขอยาง
เหมาะสมและทันเวลา
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การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเปนรายครั้ง มีดังนี้
1. การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน ไดแก การวิเคราะหขอมูล การทดสอบความถูกตองและการ
เปรียบเทียบขอมูลตางๆ และกิจกรรมอื่นซึ่งเปนการปฏิบัติงานตามหนาที่ประจําของบุคลากร
2. การประเมินผลเปนรายครั้ง คือ การประเมินเปนครั้งคราวตามงวดเวลาที่กําหนดหรือตามความ
เหมาะสม มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ขอบเขตและ
ความถี่ในการประเมินขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการติดตามประเมินผล โดยสามารถดําเนินการไดดังนี้
2.1) การประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self-Assessment) เปนกระบวนการติดตาม
ประเมินผล เพื่อวัตถุประสงคในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน โดยการใหผูมีความชํานาญในกิจกรรมนั้นๆ เขา
มามีสวนรวมในการประเมิน กําหนดใหกลุมผูปฏิบัติงานของสวนงานยอยนั้นๆ รวมกันพิจารณาถึงความเพียงพอและ
ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และคนหาความเสี่ยงของงานที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการและกิจกรรมการควบคุมที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นฝายบริหารจึงควร
กําหนดใหมีการประเมินการควบคุมดวยตนเองทุกสวนงานยอย
2.2) การประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ (Independent Assessment) เปนการประเมินผลที่
กระทําโดยผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงานนั้นๆ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาผลการประเมินจะใหขอมูล

สารสนเทศที่มีความถูกตอง ครบถวน การประเมินผลอยางเปนอิสระอาจกระทําโดยผูตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบ
ภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก เพื่อใหผลการประเมินเปนไปตามวัตถุประสงคและมีความเที่ยงธรรมมากขึ้น
การประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระควรจะเปนกิจกรรมที่ชวยเสริมและสนับสนุนการประเมินการควบคุมดวยตนเอง
ความรับผิดชอบของผูบริหารตอการติดตามประเมินผล
1) กําหนดใหมีผูรับผิดชอบการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของแตละสายงานอยางตอเนื่อง
2) กําหนดใหการติดตามประเมินผลเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานและจัดทํารายงานเสนอ
คณะกรรมการ อต. และคณะกรรมการตรวจสอบของ อต.
3) เมื่อไดรับรายงานการติดตามประเมินผล ควรพิจารณาวิธีการปรับปรุงแกไขการควบคุมจากผลการ
ประเมินฯ กําหนดมาตรการที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามขอเสนอแนะ สั่งการใหผูที่เกี่ยวของดําเนินการแกไข
ขอบกพรอง และชี้แจงถึงเหตุผลที่ไมจําเปนตองดําเนินการใดๆ ตามขอเสนอแนะ

บทที่ 2
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
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การจัดวางระบบการควบคุมภายใน เริ่มจากการทําความเขาใจกับภารกิจ วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ
และระดับกิจกรรม มาตรฐานการควบคุมภายใน กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยว ของกับการ
ควบคุมภายใน หลังจากนั้นจึงสอบทานสภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง และออกแบบการควบคุม
เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมหรือที่ยอมรับได
1. การกําหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีขั้นตอน ดังนี้
1) กําหนดวัตถุประสงค ในการดําเนินงาน หนวยรับตรวจตองกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว สิ่งสําคัญที่ชวยใหผูบริหารดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคได คือ การสรางระบบการควบคุมภายในที่ดี
ชวยทําใหผูบริหารมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลวาจะสามารถควบคุมดูแลการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวได

วัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นในแตละระดับ ควรมีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจนและสามารถวัดผล
ได โดยวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ แบงเปน 2 ระดับ คือ
- วัตถุประสงคในระดับหนวยรับตรวจ เปนวัตถุประสงคของการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยรับ
ตรวจ
- วัตถุประสงคในระดับกิจกรรม เปนวัตถุประสงคของการดําเนินงานที่เฉพาะเจาะจงลงไปสําหรับแตละ
กิจกรรมของสวนงานยอย ซึ่งวัตถุประสงคของแตละกิจกรรมจะตองสนับสนุนและสอดคลองกับวัตถุประสงคในระดับ
หนวยรับตรวจ
ขั้นตอนการกําหนดวัตถุประสงคขององคกร มีดังนี้
- กําหนดภารกิจขององคกร
- กําหนดวัตถุประสงคในระดับองคกรใหสอดคลองกับภารกิจที่กําหนดไว
- กําหนดกิจกรรมที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคในระดับองคกร
- กําหนดวัตถุประสงคในระดับกิจกรรม
2) คนหาความเสี่ยงตางๆ ที่มีนัยสําคัญ ที่อาจทําใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
3) พิจารณาการควบคุมที่มีอยูแลว วาสามารถที่จะปองกันหรือลดความเสี่ยงไดในระดับใด
4) ระบุกิจกรรมการควบคุมใหมเพื่อปองกันความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงที่เหลือใหอยูระดับที่ยอมรับได
5) ประมาณการตนทุนที่จะตองใชในการจัดใหมีและดํารงรักษาไวซึ่งกิจกรรมการควบคุม ตนทุนหรือ
คาใชจายตองไมสูงกวาประโยชนที่จะไดรับจากการจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม
6) จัดทําแผนในการนํากิจกรรมการควบคุมนั้นมาใช
7) นํากิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติและติดตามผล
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2. แนวทางการกําหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน
ในการกําหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน หนวยรับตรวจตองทําความเขาใจโครงสรางองคกร
ภาระหนาที่และวัตถุประสงคของสวนงานยอยตางๆ ตามโครงสรางองคกร แลวจึงกําหนดงานในความรับผิดชอบ
ออกเปนกิจกรรม
3. การกําหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน อาจกําหนดจากวิธีการ ดังนี้
1) วิธีทั่วไป ไดแก วิธีการควบคุมที่เหมาะสมสําหรับงาน/กิจกรรมทั่วไป เชน การบริหารงานนโยบายการ
แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ เปนตน ซึ่งอาจเลือกจากรายการการควบคุมทั่วไป เชน จากแบบสอบถามการควบคุม
ภายใน (ภาคผนวก 2) แลวปรับแกไขเปนกิจกรรมการควบคุม

2) วิธีเฉพาะ ไดแก วิธีการควบคุมจากการออกแบบโดยเฉพาะ สําหรับงาน/กิจกรรมที่แตกตางจากงาน/กิจกรรม
ทั่วไป โดยเนนที่รายละเอียดของหลักการและวิธีการปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ โดยตรง เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงเฉพาะ
ตามที่ระบุไวในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงหรือพิจารณาจากความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญมากําหนดเปนกิจกรรมการ
ควบคุม
การกําหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน การออกแบบสอบถามจะตองเขาใจกระบวนงานของ
กิจกรรมนั้นเปนอยางดี วิธีการอยางงายคือ จัดทําแผนผังกระบวนงาน แลวพิจารณาวาการควบคุมภายในที่ดีสามารถ
ปองกันหรือลดความเสี่ยงในแตละขั้นตอนตามแผนผังกระบวนงาน เพื่อใหการดําเนินงานตามกิจกรรมนั้นบรรลุ
วัตถุประสงค มีอะไรบางแลวนํามาจัดแบบสอบถาม

บทที่ 3
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
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1. ความจําเปนในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ระบบการควบคุมภายในถึงแมจะกําหนดไวอยางดี เมื่อระยะเวลาผานไป ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของมาตรการควบคุมดานตางๆ ที่กําหนดไวอาจเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
เปลี่ยนแปลงไป เชน มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูง เปลี่ยนแปลงขอกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ เปนตน การ

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจะทําใหเกิดความมั่นใจวาระบบการควบคุมภายในที่มีอยูยังคงสามารถปองกัน
หรือลดความเสี่ยงตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือจําเปนตองปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ
ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
2. การดําเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
การติดตามประเมินผลมี 2 ลักษณะ คือ การติดตามผลการควบคุมในระหวางการปฏิบัติงานหรือการติดตาม
ประเมินผลอยางตอเนื่องและการประเมินผลการควบคุมเปนรายครั้ง ซึ่งประกอบดวยการประเมินการควบคุมดวย
ตนเอง และการประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ
2.1 การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน เปนกิจกรรมที่รวมอยูกับการบริหารจัดการและการควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานตามปกติประจําวันของแตละสวนงานยอย ฝายบริหารและบุคลากรทุกระดับตองมีความรับผิดชอบ
รวมกันในการจัดใหมีกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานตนเอง
2.2 การประเมินผลเปนรายครั้ง มีประโยชนในการเนนไปที่ประสิทธิผลของการควบคุมภายในโดยตรง ณ
เวลาใดเวลาหนึ่ง
1) ขอบเขตและความถี่ของการประเมิน ผูบริหารและผูปฏิบัติงานในแตละสวนงานยอยประเมินงานของ
ตนเอง โดยพิจารณาถึงความมีประสิทธิผลของการควบคุมในกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งหนวยงานตรวจสอบซึ่งถือ
เปนหนวยงานยอยหนึ่ง ควรประเมินผลการควบคุมภายในโดยถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ หรือ
ประเมินการควบคุมภายในตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร ซึ่งผูบริหารอาจใชทั้งการประเมินภายในหนวยรับตรวจ
และการประเมินภายนอกหนวยรับตรวจโดยผูต รวจสอบภายนอก
2) วิธีการประเมิน เปนไปตามรูปแบบของการประเมิน โดยผูประเมินตองทําความเขาใจ ภารกิจหลัก
วัตถุประสงคขององคกร รวมทั้งพิจารณาถึงการปฏิบัติจริง เปรียบเทียบกับรูปแบบการควบคุมภายในที่กําหนดหรือ
ออกแบบไว และพิจารณาจุดออนที่ตองปรับปรุงแกไข วิธีการปรับปรุงการควบคุมที่เหมาะสม จะชวยใหมีความเชื่อมั่น
อยางสมเหตุสมผลวาบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด เครื่องมือการประเมินผลเชน ผังแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน แผนการดําเนินงาน แบบสอบถามการควบคุมภายใน
3) การทดสอบการควบคุม สามารถทําไดทั้งการประเมินผลแบบตอเนื่อง และการประเมินผลเปนรายครั้ง
เชน การสอบทานรายการตางๆ การทดสอบการปฏิบัติงาน การสอบถามบุคคลที่เหมาะสม เปนตน ผลการสอบ
ทดสอบนี้จะไดรับการสอบทานโดยฝายบริหารเพื่อประเมินความสําคัญของขอบกพรองที่พบและจัดทําแผนการ
ปรับปรุงแกไข และติดตามผลการปรับปรุงแกไขตามแผน เพื่อใหมั่นใจวาขอบกพรองหรือจุดออนไดรับการปรับปรุง
แกไขแลว
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3. การวางแผนและการดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน
มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ระบุใหหนวยรับตรวจตองจัดใหมีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในทั้งในระหวางการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการควบคุมภายในเปนรายครั้ง เพื่อให
มั่นใจวาการควบคุมภายในไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไปรวมทั้งการควบคุมภายใน
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล โดย อต. ตองประเมินการควบคุมภายในและรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

3.1 การประเมินผลระดับหนวยรับตรวจ (ระดับองคกร) การควบคุมภายในควรใชผลการประเมินระดับสวน
งานยอยในการสรุปเปนการควบคุมภายในระดับองคกร ทั้งนี้ อาจตองทําการประเมินเพิ่มเติมในสวนของความเสี่ยง
บางอยาง ซึ่งควบคุมโดยหนวยกลางหรือองคกร เพราะผูบริหารระดับสวนงานยอยอาจไมคํานึงถึงวัตถุประสงคหลาย
วัตถุประสงคที่จะไปเกี่ยวของและสัมพันธซึ่งกันและกัน
3.2 การประเมินผลระดับสวนงานยอย เปนการประเมินผลกิจกรรมตางๆ ที่สวนงานยอยรับผิดชอบรายไตร
มาส หรือทําบอยครั้งตามที่กําหนด เพื่อใหผูรับผิดชอบในระดับกิจกรรม หรือหัวหนาสวนงานยอยมีความมั่นใจพอควร
เกี่ยวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมที่ถูกประเมินอยางตอเนื่อง ในการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับสวนงานยอยและระดับองคกร ผูบริหารระดับตางๆ รับผิดชอบในการพิจารณาประสิทธิผลของ 5
องคประกอบของการควบคุมภายในและตองปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ซึ่งจะทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคของระดับสวนงานยอยและองคกร
4. ขอแนะนําในการวางแผนและดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน

กําหนด
ผูร้ ับผิดชอบ

กําหนดขอบเขต
และวัตถุประสงค์
ของการประเมิน

ศึกษาและทําความ
เข้าใจโครงสร้าง
การควบคุมภายใน

จัดทําแผน
การประเมินผล

ดําเนินการ
ประเมินผล
การควบคุมภายใน

สรุ ปผลการ
ประเมิน
และจัดทําเอกสาร

รูปภาพที่ 4 การวางแผนและดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน

15

4.1 การกําหนดผูรับผิดชอบ
การควบคุมภายในของ อต. อยูในความรับผิดชอบของสวนงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน แผนก
บริหารความเสี่ยง โดยในป 2556 ไดมีคําสั่ง อต. ที่ 3 /2556 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการดานบริหารความ
เสี่ยง

แผนภาพที่ 2 : โครงสรางสวนงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของ อต.

คณะกรรมการ อต.
Audit committee
คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง(RMS)

ผูอํานวยการ อต.
รองผูอํานวยการ
แผนกบริหารความสี่ยง

แผนกตรวจสอบ

สวนงานอื่นๆ

คณะทํางานบริหารความ
เสี่ยง (RMT)
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บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของในการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการองคการตลาด
วางนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององคกรใหเพียงพอ เหมาะสม
เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกผูมีสวนไดสวนเสียขององคการตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่ดังนี้
1) กํากับดูแลใหมีระบบการตรวจสอบที่เหมาะสม เพียงพอ
2) กํากับดูแลใหมีระบบขอมูล ระบบบัญชี และรายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหารที่ถูกตอง เพียงพอ
และเชื่อถือได
3) กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่คณะกรรมการ
องคการตลาดกําหนด
4) กํากับดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและมีการเปดเผยขอมูลรายการที่ เกี่ยวของอยางเพียงพอ
5) กํากับดูแลกิจการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMS) มีหนาที่ดังนี้
1) กํากับดูแลการดําเนินการตามแผนงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ อต.
2) กลั่นกรอง นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนแมบท (Road Map) คูมือการบริหารความเสี่ยง ความ
เสี่ยงระดับองคกร Risk Map แผนบริหารความเสี่ยง เกณฑประเมินความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
3) กําหนดเครื่องมือชี้วัด หลักเกณฑการชี้วัดมาตรฐาน
4) วิเคราะหความเสี่ยงระดับองคกร
5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเปนไปตามเปาหมาย
6) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีนัยสําคัญ
7) สงเสริมใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติและเปนวัฒนธรรม ของ อต.
ผูอํานวยการองคการตลาด มีหนาที่ดังนี้
1) ติดตามและใหขอสังเกตในการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององคการตลาด เพื่อสรางความ
ตระหนักถึงความสําคัญแกบุคลากรทั่วทั้งองคกร
2) สนับสนุน สงเสริมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในใหเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง และเปน
วัฒนธรรมขององคกร
รอง/ผูชวยผูอํานวยการ
1) วางแนวทางและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององคกร พรอมกับ มอบหมาย
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
2) สนับสนุน สงเสริมการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององคกรใหมีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการทั่วทั้งองคกร
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หัวหนาแผนก
1) ระบุ ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในที่มีนัยสําคัญ ตามแนวทาง
และนโยบายที่ผูบริหารระดับสูงมอบหมาย
2) ประเมิน ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่สําคัญ ตามกําหนดเวลา

3) สนับสนุน สงเสริมการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของพนักงานในหนวยงาน
ใหมีประสิทธิภาพ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง (RMT) มีหนาที่ดังนี้
1) ศึกษา ติดตาม รวบรวมขอมูล ปญหาอุปสรรค และวิเคราะหสาเหตุความเสี่ยงเบื้องตน ที่มีผลตอการปฏิบัติงาน
รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน
2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขปญหาอุปสรรค จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน และ
เสนอรางบทวิเคราะหความเสี่ยงตอ RMS
3) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตอ RMS ทุกไตรมาส หรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
4) จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
หัวหนาสวนงาน พนักงาน และพนักงาน/ลูกจาง
1) ระบุ ประเมินความเสี่ยง กําหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารความเสี่ยง และรับผิดชอบการนําแผนงานไป
ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2) ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานตาง ๆ ตามกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงรวมถึงรายงาน ความเสี่ยง
ของการปฏิบัติงานรายวันใหผูบริหารหนวยงานทราบอยางสม่ําเสมอ
3) สงเสริม สนับสนุน ใหความรวมมือ และปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานที่ ปฏิบัติงานอยูใน
ขณะนั้น เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงเปนวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจํา ตามปกติ
แผนกตรวจสอบ
1) ทําใหมั่นใจวามีการควบคุมภายในที่เหมาะสมตอการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมเหลานั้นไดรับการปฏิบัติ
ตามภายในองคกร
2) ทําใหมั่นใจวาไดมีการนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใชอยางเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่ว ทั้ง
องคกร
3) สอบทานการปฏิบัติงานของหนวยงานการบริหารความเสี่ยง
4) สื่อสารกับหนวยงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและดําเนินการ ตรวจสอบ
ภายในตามแนวความเสี่ยง (Risk based auditing)
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สวนงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
1) ทําหนาที่เปนผูประสานงานระหวางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กับ
หนวยงานตาง ๆ ของ อต.

2) ใหการสนับสนุนและแนะนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแกหนวยงานตาง ๆ ภายใน
องคกร ใหมีการเชื่อมโยง บูรณาการทั่วทั้งองคกร
3) จัดทํา /ทบทวน ปรับปรุงรางนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนแมบท (Road Map) คูมือ การ บริหาร
ความเสี่ยง ทะเบียนความเสี่ยง Risk Map แผนบริหารความเสี่ยง เกณฑประเมินความเสี่ยง แผนควบคุมภายในเสนอ
RMS และ RMC พิจารณาใหความเห็นชอบ
4) ติดตาม รวบรวม รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําป และแผนการควบคุม ภายใน
นําเสนอ RMS และ RMC พิจารณาใหความเห็นชอบ
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานดานบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภายใน
และภายนอก
4.2 การกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของการประเมิน
เมื่อกําหนดผูทําการประเมินผลแลว ควรกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของการประเมินใหชัดเจนวาจะ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในทั้งระบบทั่วทั้งองคกรหรือจะประเมินผลเฉพาะบางสวนงานที่มีความเสี่ยงสูง และ
ควรกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินวาจะประเมินเพื่อใหทราบสิ่งใด เชน ดานความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล
ดานการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ เปนตน ซึ่งคณะผูประเมินควรรวมประชุมพิจารณาแลวเสนอเจาหนาที่
ระดับอาวุโส/คณะทํางาน เพื่อนําเสนอผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ ทั้งนี้การกําหนดขอบเขตขึ้นอยูกับความ
เหมาะสม ความจําเปนของแตละหนวยงาน
4.3 ศึกษาและทําความเขาใจโครงสรางการควบคุมภายใน
เมื่อกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของการประเมินผลการควบคุมภายในแลว ผูประเมินควรศึกษาทําความ
เขาใจโครงสรางการควบคุมภายใน รวมทั้งวัตถุประสงค วิธกี ารและรูปแบบของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู แลว
พิจารณาวาการทํางานจริงทําอยางไร โดยอาจใชวิธีการตางๆ เชน การสอบถาม สัมภาษณประชุมปรึกษา ศึกษา
เอกสารคูมือปฏิบัติงาน เปนตน
4.4 จัดทําแผนการประเมินผล
เปนการกําหนดรายละเอียดตางๆ เพื่อใหการดําเนินการประเมินผลเปนไปอยางมีระบบขั้นตอน โดยกําหนด
รายละเอียดในเรื่องที่จะทําการประเมิน วัตถุประสงคในการประเมิน ขอบเขตการประเมิน ผูประเมินระยะเวลาในการ
ประเมิน วิธีการประเมิน อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการประเมิน เมื่อจัดทําแผนการประเมินเสร็จแลวอาจใหมีการ
ประชุมผูที่เกี่ยวของเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแผนและควรประชุมชี้แจงแผนเพื่อทําความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน
4.5 ดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน
ผูบริหารและผูปฏิบัตงิ านของแตละสวนงานยอยที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูประเมินในความรับผิดชอบ
ดําเนินการโดยประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self Assessment: CSA) เปนกระบวนการสรางความ
รับผิดชอบในการควบคุมภายในใหแกทุกคนที่เปนเจาของงาน โดยนํากระบวนการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงคของงาน
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นั้นมาเชื่อมโยงกัน แลวทําการระบุการควบคุมภายในที่มีอยูของงานนั้นและประเมินความเสี่ยงที่มีอยูทําใหผูปฏิบัติมี
ความเขาใจอยางถองแทถึงกระบวนการทํางานและวัตถุประสงคของงานนั้นๆ เขาใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอ

วัตถุประสงคของงาน สามารถกําหนดการควบคุมภายในที่จําเปน เพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได และ
สามารถกําหนดแผนปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในใหเหมาะสม

CSA ประเมินการ
ควบคมด้ วย
วัตถุประสงค์
ของงาน

แผนปรับปรุง
การควบคม

ปัจจัยเสี่ ยง
ทีย่ งั มีอยู่

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

กิจกรรมการ
ควบคุมที่มอี ยู่

รูปภาพที่ 5 การประเมินการควบคุมดวยตนเอง (CSA)

ขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายใน
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเจาหนาที่ระดับอาวุโส/คณะทํางาน/ฝายบริหารของสวนงานยอย รวมกัน
พิจารณาแนวทางการประเมินและแผนปฏิบัติงานการประเมินในภาพรวมองคกร หลังจากนั้นฝายบริหารสวน
งานยอยไปจัดประชุมรวมกับผูปฏิบัติงานในสวนงานของตน
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2) กําหนดงานในความรับผิดชอบของสวนงานยอยออกเปนกิจกรรม /งาน เพื่อทําความเขาใจ วัตถุประสงคและ
เปาหมายหลักของกิจกรรม /งาน โดยกําหนดงานที่ปฏิบัติในสวนงานยอยออกเปนกิจกรรม ทําความเขาใจวัตถุประสงค
และเปาหมายหลักของกิจกรรมนั้น และสอบทานขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตาม กระบวนการปฏิบัติงานของกิจกรรม
3) จัดเตรียมเครื่องมือการประเมิน ผูประเมินควรจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลการควบคุมภายใน เชน ตาราง
กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน แบบประเมินองคประกอบ ของการควบคุมภายใน เปน
ตน
4) ดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับสวนงานยอย
- ผูประเมินทําการประเมินการมีอยูและความเหมาะสมของ 5 องคประกอบของการควบคุมภายใน และการบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในของกิจกรรมตางๆ ของสวนงาน โดยใชแบบ ประเมินองคประกอบของการควบคุม
ภายใน
- ผูประเมินรวมกันประเมินการควบคุมภายในที่มีอยูของกิจกรรมตางๆ ที่รับผิดชอบโดยทดสอบการมีอยูจริงและ
การปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายใน โดยอาจใชวิธีสอบถาม หรือสัมภาษณ ผูป ฏิบัติงานจริงและผูเกี่ยวของ
รวมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของกิจกรรม นั้นๆ แลวบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร
- ผูประเมินรวมกันประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยูที่เกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมตางๆ เริ่มดวยการ
ระบุปญหา อุปสรรค เหตุการณที่ไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นแลวสงผลใหไมบรรลุ วัตถุประสงคตามที่กําหนด โดยอาจ
ใชแบบสอบถามการควบคุมภายในตามภาคผนวก 2
ระดับองคกร
- เจาหนาที่ระดับอาวุโส/คณะกรรมการ ควรประเมินกิจกรรมหลักซึ่งมีผลสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคของ
ภารกิจหลัก และวัตถุประสงคโดยรวมขององคกร อาจประเมินเพิ่มเติมตามขั้นตอนขางตนโดยรวมผลการประเมิน
ระดับสวนงานยอย เพื่อสนับสนุนขอสรุปเกี่ยวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายในของระดับองคกรโดยรวม
4.6 สรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารการประเมิน
ระดับสวนงานยอย
- ผูประเมินสรุปผลการประเมินการควบคุมดวยตนเอง และนําขอมูลมาสรุปผลจัดทํารายงานของสวนงาน โดย
วิเคราะหความมีอยู ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ระบุและเสนอมาตรการปรับปรุงแกไขตาม
ความเหมาะสมและความจําเปน แลวนําเสนอผูบริหารของสวนงานสอบทานตอไปโดยมีแบบบันทึกผลการประเมินตาม
แบบรายงาน ดังนี้
1) แบบรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
2) แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
3) แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบติดตามผล ปย.2)
ระดับองคกร
- ผลการประเมินระดับองคกร เปนการนําผลสรุปจากการประเมินผลการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
และผลการประเมินจากผูตรวจสอบในฐานะเปนผูประเมินอิสระเพื่อนําเสนอผูวาการตรวจวิเคราะห เปรียบเทียบ
21

ผลสรุปการประเมินของเจาหนาที่อาวุโส/คณะกรรมการ/ผูตรวจสอบภายใน โดยมีแบบรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในระดับองคกร ดังนี้
1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)
2) รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
3) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)
- การรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตามระเบียบฯ ขอ 6 ใหจัดสงเฉพาะหนังสือรับรองการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน สําหรับรายงานแบบอื่นใหจัดเก็บไวที่หนวยรับตรวจ เพื่อใหหัวหนาสวนราชการและ
เจาหนาที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของเรียกดูและสอบทานตอไป
การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม

ระดับองค์ กร

ระดับส่ วนงานย่ อย

1.
2.
3.
4.

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

สํานักตรวจสอบ

1. แบบ ปอ.1
2. แบบ ปอ.2
3. แบบ ปอ.3

รูปภาพที่ 6 การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปส.

บทที่ 4
รูปแบบรายงานและตัวอยางรายงาน
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วัตถุประสงค
ใหฝายบริหารของหนวยรับตรวจใชประกอบในการจัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ
6 เพื่อรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
การใชรูปแบบรายงาน
1. ระดับหนวยรับตรวจ มีรายงาน 3 แบบ คือ
1.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 1
เปนการรับรองการควบคุมภายใน เพื่อใหความเห็นวาระบบการควบคุมภายในที่ใชอยูมีประสิทธิผล และมีความเพียง
พอที่จะสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จ ตามวัตถุประสงค หรือไมเพียงใด
1.2 รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปอ.2
เปนการสรุปผลการประเมินแตละองคประกอบของการควบคุมภายในจากการประเมินกิจกรรม
ตาง ๆ
1.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปอ.3
เพื่อนําเสนอจุดออนของระบบการควบคุมภายในหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู พรอมแผนการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน จากการประเมินระดับสวนงานยอยตามแบบ ปย.2
2. ระดับสวนงานยอย มีรายงาน 2 แบบ คือ
2.1 รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปย.1
เพื่อนําเสนอผลการประเมินแตละองคประกอบของการควบคุมภายในของสวนงานยอย
2.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปย.2
เพื่อบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ระบุการควบคุมที่มีอยู การประเมินผลการควบคุม ความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู การควบคุมภายในที่ตองปรับปรุงและผูรับผิดชอบ
3. ผูตรวจสอบภายใน
- รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน-แบบ ปส.
เพื่อรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาดําเนินการตามวิธีการที่
หนวยงานกําหนดหรือไม เพียงใด พรอมขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในใหมีความเพียงพอและมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

23

1. รูปแบบรายงานระดับหนวยรับตรวจ
และคําอธิบายรายงาน
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แบบ ปอ.1

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน (คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน / ผูกํากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ)
………….…………..…(ชื่อหนวยรับตรวจ)…………….……….ไดประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับปสิ้น
สุดวันที่............เดือน................พ.ศ. .............ดวยวิธีการที่……………… (ชื่อหนวยรับตรวจ) ……………….กําหนดโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกัน
หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการ
เงินและการดําเนินงานและดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึง
ระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร
จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของ………….. (ชื่อหนวยรับตรวจ)….…..สําหรับปสิ้นสุด
วันที่............เดือน................พ.ศ. .............เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว มีความเพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรก

ลายมือชื่อ........................................................
(ชื่อหัวหนาหนวยรับตรวจ)
ตําแหนง...........................................................
วันที.่ ............. เดือน................พ.ศ. ................

กรณีมีจุดออนของการควบคุมภายใน สามารถปรับแบบขางตน โดยอธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้
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จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของ…… (ชื่อหนวยรับตรวจ).…..สําหรับปสิ้นสุดวันที่
..............เดือน.........................พ.ศ. ....................เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไวมีความเพียงพอและ
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรก
อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดออนที่มีนัยสําคัญดังนี้
1………...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายงานแบบ ปอ. 1
1. ชื่อรายงาน หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
2. ผูรับรายงาน ไดแก คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลหนวยรับตรวจ และคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ถามี)
3. วรรคแรก
- ระบุชื่อหนวยรับตรวจและงวดเวลาของการประเมินระบบการควบคุมภายใน
- ระบุขอบเขตของการประเมินการควบคุมภายในตามที่หนวยรับตรวจกําหนด
4. วรรคสอง
- สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในวาเปนไปตามที่หนวยรับตรวจกําหนด มีความเพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในหรือไม
5. ผูรายงาน ไดแก หัวหนาหนวยรับตรวจ พรอมทั้งระบุตําแหนงและวันที่รายงาน
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แบบ ปอ.2

ชื่อหนวยรับตรวจ
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. .....................
องคประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ขอสรุป
(1)
(2)
1. สภาพแวดลอมการควบคุม
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
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

ชื่อผูรายงาน........................................................
(ชื่อหัวหนาหนวยรับตรวจ)
ตําแหนง...............................................................
วันที่................ เดือน.................พ.ศ. .................
คําอธิบายรายงาน แบบ ปอ. 2
1. ชื่อหนวยรับตรวจ
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาในการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
4. คอลัมน (1) องคประกอบของการควบคุมภายใน
- ระบุขอมูลสรุปการควบคุมภายในของแตละองคประกอบ
5 คอลัมน (2) ผลการประเมิน/ขอสรุป
- ระบุผลการประเมิน/ขอสรุปของแตละองคประกอบของการควบคุมภายในพรอมจุดออน
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู
6. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบของการควบคุมภายใน
7. ชื่อผูรายงาน ไดแก หัวหนาหนวยรับตรวจ ผูบริหารสูงสุด หรือผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
หรือการบริหารของหนวยรับตรวจ พรอมระบุตําแหนงและวันที่รายงาน
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แบบ ปอ.3

ชื่อหนวยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่............................................เดือน.................................................พ.ศ. ...........................................
กระบวนการ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู งวด/เวลาที่
การปรับปรุงการ
กําหนดเสร็จ/ หมายเหตุ
ปฏิบัติงาน/
พบจุดออน
ควบคุม
ผูรับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม/ดานของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ชือ่ ผูรายงาน.................................................
(ชื่อหัวหนาหนวยรับตรวจ)
ตําแหนง..............................................
วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ..............
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คําอธิบายรายงาน แบบ ปอ. 3
1. ชื่อหนวยรับตรวจ
2. ชื่อรายงาน รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
4. คอลัมน (1) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ .................. และวัตถุประสงคของการควบคุม
- ระบุวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือดานของงานที่กําลังประเมิน ถาเปนกระบวนการปฏิบัติงาน หรือโครงการ ใหระบุ
ขั้นตอนหลักที่สําคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้นรวมทั้งวัตถุประสงคของแตละขั้นตอนหลัก ทั้งนี้ หนึ่ง
กิจกรรม/ดานของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมีไดหลายวัตถุประสงค
5. คอลัมน (2) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู โดยสรุปมาจาก แบบ ปย.2 คอลัมน (4)
6. คอลัมน (3) งวด/เวลาที่พบจุดออน

- ระบุงวด/เวลาที่พบหรือทราบความเสี่ยงที่ยังมีอยูตามที่ระบุในคอลัมน (2)
7. คอลัมน (4) การปรับปรุงการควบคุม
- ระบุการปรับปรุงการควบคุม เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงที่ยังมีอยู โดยสรุปผลมาจากแบบปย.2 คอลัมน (5)
8. คอลัมน (5) กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
- ระบุผูรับผิดชอบในการแกไขปรับปรุง และวันที่ดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ
9. คอลัมน (6) หมายเหตุ
- ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
10. ชื่อผูรายงาน ไดแก หัวหนาหนวยรับตรวจ ผูบริหารสูงสุด หรือผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
หรือการบริหารของหนวยรับตรวจ พรอมระบุตําแหนงและวันที่รายงาน
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2. รูปแบบรายงานระดับสวนงานยอย
และคําอธิบายรายงาน

ชื่อสวนงานยอย
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. .....................
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แบบ ปย .1

องคประกอบของการควบคุมภายใน
(1)
1. สภาพแวดลอมการควบคุม
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

ผลการประเมิน / ขอสรุป
(2)

ผลการประเมินโดยรวม
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

ชื่อผูรายงาน........................................................
(ชื่อหัวหนาสวนงานยอย)
ตําแหนง...............................................................
วันที.่ ............... เดือน.................พ.ศ. .................
คําอธิบายรายงาน แบบ ปย.1
1. ชื่อสวนงานยอย
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
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- ระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาในการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
4. คอลัมน (1) องคประกอบของการควบคุมภายใน
- ระบุขอมูลสรุปการควบคุมภายในของแตละองคประกอบ
5. คอลัมน (2) ผลการประเมิน/ขอสรุป
- ระบุผลการประเมิน/ขอสรุปของแตละองคประกอบของการควบคุมภายใน พรอมจุดออนหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
6. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบของการควบคุมภายใน
7. ชื่อผูรายงาน ไดแก หัวหนาสวนงานยอย พรอมระบุตําแหนง และวันที่รายงาน

33

แบบ ปย.2

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/
กิจกรรม/ดาน
ของงานที่
ประเมินและ
วัตถุประสงค
ของการควบคุม
(1)

ชื่อสวนงานยอย.............
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่...........เดือน.....................พ.ศ. .............
การควบคุมที่ การประเมิน ความเสี่ยงที่ การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/
มีอยู
ลการควบคุม
ยังมีอยู
การควบคุม
ผูรับผิดชอบ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

หมาย
เหตุ

(7)

ชือ่ ผูรายงาน....................................
(ชื่อหัวหนาสวนงานยอย)
ตําแหนง.........................................
วันที่........เดือน..............พ.ศ. ........
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คําอธิบายรายงาน แบบ ปย.2
1. ชื่อสวนงานยอย
2. ชื่อรายงาน รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุสําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.25xx (กรณีรายงานตามปงบประมาณ)หรือ วันที่ 31 เดือน
ธันวาคม พ.ศ.25xx (กรณีรายงานตามปปฏิทิน)
4. คอลัมน (1) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ.................และวัตถุประสงคของการควบคุม
- ระบุวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือดานของงานที่กําลังประเมิน ถาเปนกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการใหระบุ
ขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น รวมทั้งวัตถุประสงคของแตละขั้นตอน ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม/
ดานของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาจมีไดหลายวัตถุประสงค
5. คอลัมน (2) การควบคุมที่มีอยู
- สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑที่ใชปฏิบัติอยูสําหรับกิจกรรมตาง ๆ
6. คอลัมน (3) การประเมินผลการควบคุม
- ประเมินวาการควบคุมที่มีอยูตามคอลัมน (2) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม โดยตอบคําถามตอไปนี้
➢ การกําหนด/สั่งอยางเปนทางการใหปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม
➢ มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม
➢ ถามีการปฏิบัติจริง การควบคุมชวยใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม
➢ ประโยชนที่ไดรับ คุมคากับตนทุนของการควบคุมหรือไม
7. คอลัมน (4) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยูที่มีผลกระทบตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการควบคุมดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน
คือ
➢ ดานการดําเนินงาน (Operation) = O
➢ ดานความถูกตองเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = F
➢ ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C
8. คอลัมน (5) การปรับปรุงการควบคุม
- เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน (4)
9. คอลัมน (6) กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
- ระบุผูรับผิดชอบในการแกไขปรับปรุง และวันที่ดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ
10. คอลัมน (7) หมายเหตุ
- ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
11. ชื่อผูรายงาน ตําแหนงและวันที่
- ระบุชื่อหัวหนาสวนงานยอย ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา พรอมทั้งตําแหนงและลงวันที่ เดือน ป พ.ศ. ที่จัดทําเสร็จสิ้น
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3. รายงานของผูตรวจสอบภายใน

36
แบบ ปส.
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน
(กรณีไมมีขอตรวจพบหรือขอสังเกต)
เรียน (หัวหนาหนวยรับตรวจ / ผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจ)
ขาพเจาไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ………... (ชื่อหนวยรับตรวจ)…………..…
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ......เดือน.............พ.ศ..........การสอบทานไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผลและระมัดระวังอยาง
รอบคอบ ผลการสอบทานพบวาการประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปตามวิธีการที่กําหนด ระบบการควบคุมภายใน
มีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน

ชื่อผูรายงาน........................................................
(ชื่อหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน)
ตําแหนง...............................................................
วันที.่ ............... เดือน..................พ.ศ. .................
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กรณีที่ผูตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแลวมีขอตรวจพบ หรือขอสังเกต
ที่มีนัยสําคัญ ใหรายงานขอตรวจพบหรือขอสังเกตที่มีนัยสําคัญตอทายผลการสอบทาน ดังนี้
ขาพเจาไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ……………. (ชื่อหนวยรับ
ตรวจ)……………….สําหรับปสิ้นสุดวันที่..........เดือน................... พ.ศ. .................. การสอบทานไดปฏิบัติอยาง
สมเหตุสมผลและระมัดระวังอยางรอบคอบ ผลการสอบทานพบวาการประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปตามวิธีการ
ที่กําหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในอยางไรก็ตาม
มีขอสังเกตที่มีนัยสําคัญดังนี้ ....................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายงาน แบบ ปส.
1. ชื่อรายงาน รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน
2. ผูรับรายงาน ไดแก หัวหนาหนวยรับตรวจ ผูบริหารสูงสุด หรือผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
หรือการบริหารของหนวยรับตรวจ
3. วรรครายงาน
- ระบุงวดเวลาของการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ระบุขอบเขตของการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในวาไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผลและระมัดระวังอยาง
รอบคอบ
- สรุปผลการสอบทาน
4. ชื่อผูรายงาน ไดแก หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ หัวหนา
หนวยรับตรวจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจใหทําหนาที่ตรวจสอบภายใน
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4. ตัวอยางรายงาน
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ตัวอยางรายงาน
ตัวอยางรายงานตามระเบียบฯ ขอ 6 ที่แสดงนี้ แบงเปน 2 สวนคือรายงานที่หนวยรับตรวจตองจัดทําและรายงาน
ที่ตองจัดสง
1. รายงานที่หนวยรับตรวจตองจัดทํา
1.1 รายงานระดับสวนงานยอย
รายงานที่สวนงานยอยตองจัดทําเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อประมวลผลในภาพรวมเปนรายงานของ
หนวยรับตรวจ
1.1.1 รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปย. 1
1.1.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปย. 2
1.2 รายงานระดับหนวยรับตรวจ
รายงานที่หนวยรับตรวจตองจัดทําโดยผานการประมวลจากรายงานของสวนงานยอยประกอบดวย
1.2.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 1
1.2.2 รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 2
1.2.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 3
1.3 รายงานของผูตรวจสอบภายใน
1.3.1 รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน -แบบ ปส.
2. รายงานที่หนวยรับตรวจตองจัดสง
เมื่อหนวยรับตรวจไดประเมินการควบคุมภายใน และจัดทํารายงานแสดงผลการประเมินทั้งระดับสวนงานยอย
และระดับหนวยรับตรวจ รวมทั้งผานการสอบทานการประเมินจากผูตรวจสอบภายในตามรายงานผลการสอบทานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายในแลว ใหหนวยรับตรวจจัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน - แบบ ปอ.1 เรียนคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน/สํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินภูมิภาค ผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ
สําหรับรายงานระดับสวนงานยอยและระดับหนวยรับตรวจที่ไมตองจัดสงใหเก็บไวที่หนวยรับตรวจ เพื่อให
หัวหนาสวนราชการหรือผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจ เจาหนาที่ระดับอาวุโส หรือหัวหนาสวนงานยอย ผูตรวจสอบ
ภายใน เจาหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของเรียกดูและสอบทานตอไป
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แบบ ปย. 2
-ตัวอยางชื่อสวนงานยอย สํานักทรัพยากรบุคคล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25xx
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการ
ควบคุม
(1)
ฯลฯ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. การจัดทํา แผนพัฒนา
บุคลากรประจําป

การควบคุมที่มี
อยู

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการ
ควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)
ฯลฯ

(3)
ฯลฯ

(4)
ฯลฯ

(5)
ฯลฯ

(6)
ฯลฯ

(7)
ฯลฯ

- เพื่อใหแผนการพัฒนา
บุคลากรเปนไปตามนโยบาย
สอดคลองกับกรอบแผน
ประจําปขององคกร

- มีการกําหนด
แนวทาง
ปฏิบัติงาน
ประจําปและมี
การมอบหมาย
จากผูบริหาร
อยางเปน
ทางการในการ
รวบรวมและ
จัดทําแผน

- การกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการ
มอบหมายจาก
ผูบริหาร มีผลดีตอ
การควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่ง
แตยังไมเพียงพอ ตอ
การบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค

- สํานักทรัพยากร
บุคคลยังไมมี
เปาหมายและแผน
ยุทธศาสตรที่ชัดเจน
เนื่องจากขาดการ
ประสานงานระหวาง
กลุมผูปฏิบัติงานทํา
ใหการจัดทําแผนไม
เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน

- ผูบังคับบัญชาควบคุม
ดูแลใหมีการประสาน
การจัดทําแผนระหวาง
ผูปฏิบัติงาน

ธ.ค. xx
แผนกบริหาร
บุคคล

- มีการสํารวจ
ความตองการ
ฝกอบรมของ
บุคลากรที่
ปฏิบัติงานดาน
ตางๆ กอนการ
จัดทําแผน

- การควบคุมทีม่ ีอยู
เพียงพอสามารถลด
ความเสี่ยงตามที่ระบุ
ไวไดในระดับหนึ่ง

- แบบสํารวจมีขอ มูล
ที่ไมชัดเจนเพียงพอ
ทําใหไดผลสรุป ไม
เปนไปตามความ
ตองการของบุคลากร

- ปรับปรุงแบบสํารวจ
ใหมีขอมูลที่ชัดเจน
เขาใจงาย บุคลการ
สามารถตอบคําตอบ
คําถามไดตรงตามความ
ตองการ

มี.ค.xx
แผนกบริหาร
บุคคล

- จัดใหมกี าร
ประเมินผล
ฝกอบรมทุกครั้ง
และสรุปผลการ
ประเมินเสนอ
หัวหนางานที่

- มีการประเมินผล
การฝกอบรมตาม
แบบฟอรมทุกครั้ง
แตไมมกี ารสรุปผล

- ผูทําการ
ประเมินผลการ
ฝกอบรมไมให
ความสําคัญกับระบบ
การติดตามและ
ประเมินผล การ

- ผูบังคับบัญชา
ควบคุมดูแลผูประเมิน
อยางใกลชิดและชี้แจง
วัตถุประสงคประโยชน
ใหผูประเมินเขาใจและ
เห็นความสําคัญของ

31 ม.ค. xx
หัวหนาแผนก
บริหารบุคคล

- เพือ่ ใหแผนการพัฒนา
บุคลากรสอดคลองกับความ
ตองการของบุคลากร

- เพื่อใหแผนการพัฒนา
บุคลากรสอดคลองกับความ
ตองการของบุคลากร

อบรมตาม
แบบฟอรมที่
กําหนด

2.การคัดเลือกบุคลากรเขา
รับฝกอบรม
- เพื่อคัดเลือกบุคลากรเขา
รับการฝกอบรม ไดอยาง
เหมาะสมกับหลักสูตรตรง
ตามตําแหนงและลักษณะ
งานทีร่ ับผิดชอบ

- การฝกอบรม
แตละโครงการ/
หลักสูตรสํานัก
ทรัพยากรฯ
จะแจงให
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
คัดเลือกผูเขารับ
การฝกอบรมให
ตรงตาม
คุณสมบัติที่
กําหนด

- การควบคุมทีม่ ีอยู
ยังไมเพียงพอ
เนื่องจากบาง
หนวยงานใชวิธี
กระจายจํานวนผูเ ขา
รับการฝกอบรมตาม
จํานวนกลุม ยอย
ภายในหนวยงานใหมี
จํานวนเทากันโดย
ไมไดคํานึงถึง
คุณสมบัติของผูเขา
รับการฝกอบรมทํา
ใหผูที่ผานการ
ฝกอบรมบางคนไม
สามารถนําความรูมา
ปรับใชในการ
ปฏิบัติงานได

ฝกอบรมทําใหละเลย
ไมสรุปผล

การสรุปผลการประเมิน

- บุคลากรที่เขารับ
การฝกอบรมไมตรง
กับหลักสูตรและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อยู เนือ่ งจาก
หนวยงานไมไดใช
ขอมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับบุคลากรเปน
เกณฑในการคัดเลือก
ผูเขารับการอบรม
เนื่องจากฐานขอมูล
ประวัตกิ ารฝกอบรม
บุคลากรไมเปน
ปจจุบัน

- จัดทําระบบฐานขอมูล
ประวัตกิ ารฝกอบรม
บุคลากรใหเปนปจจุบัน
เพื่อสามารถนํา
สารสนเทศดาน
บุคลากรมาใชประโยชน
ในการคัดเลือกบุคลากร
เขารับการฝกอบรม

มี.ค.xx
แผนกบริหาร
บุคคลและแผนก
สารสนเทศ

ชื่อผูรายงาน.........................................................
ตําแหนง..............................................................
วันที.่ ..................เดือน..................พ.ศ. ...............
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- ตัวอยาง -
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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กรม................................................................... ไดประเมินผลการควบคุมภายใน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 25xx ดวยวิธีการที่กรม.................................กําหนดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยาง
สมเหตุสมผลวา การดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร
จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของกรม.................................................สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 25xx เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของ
การควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรก

ลายมือชื่อ........................................................
(
)
ตําแหนงอธิบดีกรม..........................................
วันที.่ ............ เดือน................พ.ศ. .................

45
กรณีมีจุดออนของการควบคุมภายในสามารถรายงานจุดออนที่มีนัยสําคัญ โดยอธิบายเพิ่มเติมในวรรค
สาม ดังตัวอยางดานลางนี้
จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของกรม.....................................สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 25xx เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรก
อนึ่งการควบคุมภายในยังคงมีจุดออนเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีนัยสําคัญ กลาวคือการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรยังไมสอดคลองกับความตองการของบุคลากรรวมทั้ง การคัดเลือกบุคลากรเขารับการฝกอบรมสวนหนึ่งยังไม
ตรงกับหลักสูตรและลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู ซึ่งกรม...............................................จะดําเนินการปรับปรุงการควบคุม
โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําปตอไป

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

หมายเหตุ ตัวอยางจุดออนที่มีนัยสําคัญ ไดมาจากการประเมินการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปย.2) และปรากฏอยูใน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ของการดําเนินการตามระเบียบฯ ขอ 6 ซึ่งจุดออนเหลานี้
จะแปรเปลี่ยนไปตามผลการประเมินในแตละงวดของการรายงาน

- ตัวอยาง ชื่อหนวยงาน....................................................
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25xx
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องคประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ขอสรุป

1. สภาพแวดลอมการควบคุม
ผูบริหารไดสรางบรรยากาศของการควบคุม
เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน โดยให
ความสําคัญกับความซื่อสัตย จริยธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน มีการบริหารจัดการที่
สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลมีการกําหนดแนวทาง
ที่ชัดเจนตอการปฏิบัติที่ถูกตองและที่ไมถูกตองรวมทั้ง
ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง บุคลากรเขาใจขอบเขต
อํานาจหนาที่รวมทั้งมีความรูความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

สภาพแวดลอมการควบคุมขององคกรในภาพรวม
เหมาะสมและมีสวนทําใหการควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล อยางไรก็ตาม โครงสรางองคกรอยู
ระหวางการปรับสายบังคับบัญชาใหมีความสัมพันธ
ระหวางหนวยงานภายในอยางชัดเจนเพื่อใหสามารถ
รองรับการดําเนินงานในอนาคตไดอยางคลองตัวและ
มีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง
มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของ
องคกรและวัตถุประสงคระดับกิจกรรมที่ชัดเจน
สอดคลองและเชื่อมโยงกันในการที่จะทํางานใหสําเร็จ
ดวยงบประมาณและทรัพยากรที่กําหนดไวอยาง
เหมาะสม ผูบริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปจจัย
ภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอการ
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกรมีการ
วิเคราะหความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่สามารถบงชี้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปจจัยดานตางๆ เชน
การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามัน อัตรา ดอกเบี้ย เปน
ตน

องคกรมีการประเมินความเสี่ยงโดยนําระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่เปนสากลมาใช และมีการจัดการ
กับความเสี่ยงตาง ๆ จากผลการประเมินอยางเปน
ระบบ รวมทั้งยังสามารถกําหนดแนวทางการปองกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปจจัยตาง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นํามาใช

องคประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ขอสรุป

3. กิจกรรมการควบคุม
มีนโยบายและวิธีปฏิบตั ิงานที่ทําใหมั่นใจวา
เมื่อนําไปปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จตามที่ฝาย
บริหารกําหนดไว กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให
ผูปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงาน เหมาะสมตอความตองการของผูใชและ
มีการสื่อสารไปยังฝายบริหารและผูที่เกี่ยวของใน
รูปแบบที่ชวยใหผูรับขอมูลสารสนเทศปฏิบัติหนาที่
ตามความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
5. การติดตามประเมินผล
องคกรมีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดย
กําหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องและเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝาย
บริหาร ผูควบคุมงานและผูมีหนาที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้ง เปนครั้ง
คราว กรณีพบจุดออนหรือขอบกพรองมีการ
กําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อใหความมั่นใจวา ขอตรวจพบ
จากการตรวจสอบและการสอบทานไดรับการ
พิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให
ดําเนินการแกไขขอบกพรองทันที

ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ
และสอดคลองกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
สมควรโดยกิจกรรมควบคุมเปนสวนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานตามปกติโดยผูบริหารและหัวหนางาน
กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามอยางเครงครัด อยางไร
ก็ตาม งานในสวนการพัฒนาบุคลากร ยังตองมีการ
ปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมซึ่งไดรายงานไวแลว
ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม
กลาวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใชงานได
ครอบคลุมระหวางองคกร และ สํานักงานสาขาทุก
แหง รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน
ทันเวลาและสะดวกตอผูใช ผานระบบเครือขาย
รวมทั้งไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ
เผยแพรทั้งภายในและภายนอกองคกร
ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
ผูบริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอยางตอเนื่องและสิ้นปมีการประเมิน
ตนเองรวมกันระหวางผูบริหารและพนักงาน รวมทั้งมี
การประเมินอิสระโดยผูตรวจสอบภายใน ผลการ
ประเมินมีการจัดทํารายงานพรอมขอเสนอแนะเสนอ
ผูบริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแกไขและกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติงานประจําปตอไป

ผลการประเมินโดยรวม
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อต. มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ 5 องคประกอบ มีประสิทธิผลและ เพียงพอ ที่จะทําใหการ
ปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ตองปรับปรุงกระบวนการควบคุม
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงไดกําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมไวแลว

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

ตัวอยาง

-

ชื่อหนวยงาน....................................
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25xx
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่
ประเมินและ
วัตถุประสงคของการ
ควบคุม
(1)
ฯลฯ
การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
1. การจัดทํา
แผนพัฒนา
บุคลากรประจาป
- เพื่อใหแผนการ
พัฒนา บุคลากร
เปนไปตาม
นโยบาย
สอดคลองกับ
กรอบแผน
ประจําปของ
องคกร
- เพื่อใหแผนการ
พัฒนา บุคลากร
สอดคลองกับความ
ตองการของ
บุคลากร

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลา
ที่
พบ
จุดออน

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(6)

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

(5)
ฯลฯ

- สํานักทรัพยากร
บุคคลยังไมมี
เปาหมาย และแผน
ยุทธศาสตรที่ชัดเจน
เนื่องจาก ขาดการ
ประสานงานระหวาง
กลุม ผูปฏิบัติงานทํา
ใหการจัดทําแผนไม
เปนไป ในทิศทาง
เดียวกัน

งวดสิ้นสุด - ผูบังคับบัญชาควบคุม
30
ดูแลใหมีการประสานการ
ก.ย.xx
จัดทําแผนระหวาง
ผูปฏิบัติงาน

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย. - ปรับปรุงแบบสํารวจใหมี
xx
ขอมูลที่ชัดเจน
- แบบสํารวจขอมูลไม
เขาใจงาย บุคลากรสามารถ
ชัดเจนเพียงพอทําให
ตอบไดตรงตาม
ไดผลสรุปไมเปนไป
ความตองการ
ตามความตองการ
ของบุคลากร

ธ.ค. xx
แผนก
ทรัพยากร
บุคคล

มี.ค. xx
แผนก
ทรัพยากร
บุคคล

ฯลฯ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่
ประเมินและ
วัตถุประสงคของการ
ควบคุม
(1)
ฯลฯ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลา
ที่
พบ
จุดออน

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)
ฯลฯ

(3)

(4)
ฯลฯ

(5)
ฯลฯ

(6)
ฯลฯ

- จัดทําระบบฐานขอมูล
ประวัติการฝก
อบรมบุคลากรใหเปน
ปจจุบันเพื่อสามารถ
นําสารสนเทศดานบุคลากร
มาใชประโยชน
ในการคัดเลือกบุคลากรเขา
รับการฝกอบรม

มี.ค. xx
แผนก
ทรัพยากร
บุคคลและ
แผนก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฯลฯ

2. การคัดเลือก
บุคลากรเขา
รับการฝกอบรม
- เพื่อคัดเลือก
บุคลากรเขารับ
การฝกอบรมได
อยาง เหมาะสมกับ
หลักสูตรตรง ตาม
ตําแหนงและ
ลักษณะงาน ที่
รับผิดชอบ

- บุคลากรที่เขารับการ งวดสิ้นสุด
ฝกอบรมไมตรงกับ
30 ก.ย.
หลักสูตรเนื่องจาก
xx
หนวยงานไมไดใช
ขอมูล สารสนเทศ
เกี่ยวกับบุคลากรเปน
เกณฑใน การคัดเลือก
ผูเขารับการอบรมและ
จัดทํา ฐานขอมูล
ประวัติการฝกอบรม
บุคลากรไม เปน
ปจจุบัน

ชื่อผูรายงาน.................................................
ตําแหนง......................................................
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ..................
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แบบ ปส.

- ตัวอยาง รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน
เรียน ...............................................................
ขาพเจาไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ(หนวยงาน).............................................
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25xx การสอบทานไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผลและระมัดระวังอยาง
รอบคอบผลการสอบทานพบวา การประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปตามวิธีการที่กําหนด ระบบการ
ควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน

ลายมือชื่อ..........................................................
(
)
ตําแหนง หัวหนาแผนกตรวจสอบภายใน
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ..............
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กรณีที่ผูตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแลวมีขอตรวจพบหรือขอสังเกต
ที่มีนัยสําคัญ ใหรายงานขอตรวจพบหรือขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ ตอทายผลการสอบทานดังตัวอยาง
ดานลางนี้
ขาพเจาไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ....................................สําหรับปสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 25xx การสอบทานไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผลและระมัดระวังอยางรอบคอบ ผลการสอบทาน
พบวาการประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปตามวิธีการที่กําหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ
และสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน อยางไรก็ตามมีขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ ดังนี้
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรยังไมสอดคลองกับความตองการของบุคลากร และการคัดเลือกบุคลากรเขารับ
การฝกอบรมสวนหนึ่ง ยังไมตรงกับหลักสูตรและลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู ซึง่ ปรากฏในแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของกรมตามแบบ ปอ.3 แลว แตเห็นควรกําหนดไวใน แผนปฏิบัติงานประจําปของกรมเพื่อให
ดําเนินการตอไป

ลายมือชื่อ..........................................................
(
)
ตําแหนง หัวหนาแผนกตรวจสอบภายใน
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ..............
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ภาคผนวก ก
ตัวอยางแบบประเมินองคประกอบ
ของการควบคุมภายใน

ตัวอยางแบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
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แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน เปนเครื่องมือสําหรับการบริหารการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อชวยใหผูบริหารและผูประเมินพิจารณาตัดสินไดวา ระบบการ
ควบคุมภายในของหนวยรับตรวจไดรับการออกแบบอยางเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม ควรปรับปรุงแกไขใน
จุดใด อยางไร
แบบประเมินฯ นี้แยกเปน 5 องคประกอบของการควบคุมภายใน ในแตละองคประกอบ ประกอบดวย
ขอความภายใตหัวขอหลักๆ และหัวขอยอยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวขอหลัก ผูใชหรือผูประเมินอาจปรับปรุงแกไข
เพิ่มเติมขอความตามความเหมาะสม ชองวางใตหัวขอ “ความเห็นชอบ/คําอธิบาย” ใชสําหรับจดบันทึก
ขอคิดเห็นหรืออธิบายในหัวขอนั้นๆ
ขอคิดเห็นหรือคําอธิบายจะไมเปนลักษณะ “ใช” หรือ “ไมใช” แตจะสรุปรวมวาหนวยงานใหความสําคัญ
หรือปฏิบัติอยางไรในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะชวยใหไดขอสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแตละองคประกอบของ
การควบคุมภายใน สวนที่วางตอนทายของแตละองคประกอบของการควบคุมภายใน ใชสําหรับบันทึกผลการ
ประเมินโดยทั่วไป และระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ หรือควรพิจารณาองคประกอบนั้นๆ และชองวางตอนทายสุด
ของแบบประเมินใชสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม
ในการพิจารณาใหขอสรุปผลการประเมินแตละองคประกอบของการควบคุมภายใน ผูป ระเมินควรใช
วิจารณญาณวา
1. ขอความใตขอตางๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมที่จะนําไปประยุกตใชกับเหตุการณตางๆ ในองคกร
หรือไม ถาไมเหมาะสม ควรปรับปรุงแกไขเนื้อหาแบบประเมิน ในหัวขอยอยนั้นๆ กอน
2. หนวยที่ไดรับการประเมินมีการปฏิบัติตามที่ระบุ หรือไม อยางไร
3. การปฏิบัติจริงมีจุดออนของการควบคุมภายใน หรือไม อยางไร
4. การปฏิบัติจริงมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค หรือไม อยางไร
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1. สภาพแวดลอมของการควบคุม
ผูประเมินควรพิจารณาแตปจจัยที่มีผลกระทบตอสภาพแวดลอมการควบคุมเพื่อ
พิจารณาวาหนอยรับตรวจมีสภาพแวดลอมการควบคุมที่ดี หรือไม
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทางานของผูบริหาร
 มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ภายในองคกร รวมทั้งการติดตามผล
การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบ
ภายนอก
 มีทัศนคติที่เหมาะสมตอการรายงานทางการเงิน งบประมาณและการ
ดําเนินงาน
 มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมตอการกระจายอํานาจ
 มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะหความเสี่ยงที่
เกี่ยวของอยางรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือปองกันกับความเสี่ยง
 มีความมุงมั่นที่จะใชการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance –
Based Management)
1.2 ความซื่อสัตยและจริยธรรม
 มีขอกําหนดดานจริยธรรมและบทลงโทษเปนลายลักษณอักษร และเวียนให
พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเปนครั้งคราว
 พนักงานทราบและเขาใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไมยอมรับและ
บทลงโทษตามขอกําหนดดานจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง
 ฝายบริหารสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองคกรที่มุงเนนความสําคัญของ
ความซื่อสัตยและจริยธรรม
 ฝายบริหารมีการดําเนินการตามควรแกกรณี เมื่อไมมีการปฏิบัติตามนโยบายวิธี
ปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ
 ฝายบริหารกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่เปนไปไดและไมสรางความกดดัน
ใหแกพนักงานในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายที่เปนไปไมได

ความเห็น/คําอธิบาย
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 ฝายบริหารกําหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจําเปน เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานจะมี
ความซื่อสัตยและถือปฏิบัติตามจริยธรรม
 ฝายบริหารดําเนินการโดยเรงดวนเมื่อมีสัญญาณแจงวาอาจมีปญหาเรื่องความ
ซื่อสัตยและจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น
1.3 ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร
 มีการกําหนดระดับความรู ทักษะและความสามารถ
 มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงานของแตละตําแหนงและเปน
ปจจุบัน
 มีการระบุและแจงใหพนักงานทราบเกี่ยวกับความรูทักษะและความสามารถที่
ตองการสําหรับการปฏิบัติงาน
 มีแผนการฝกอบรมตามความตองการของพนักงานทั้งหมดอยางเหมาะสม
 การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปจจัยที่มีผลตอ
ความสําเร็จของงาน และมีการระบุอยางชัดเจนในสวนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี
และสวนที่ตองมีการปรับปรุง
1.4 โครงสรางองคกร
 มีการจัดโครงสรางและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาด
และลักษณะการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ
 มีการประเมินผลโครงสรางเปนครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จําเปนใหสอดคลอง
กับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง
 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองคกรที่ถูกตองและทันสมัยใหพนักงานทุกคนทราบ
1.5 การมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ
 มีการมอบหมายอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบใหกับบุคคลที่เหมาะสมและ
เปนไปอยางถูกตอง และมีการแจงพนักงานทุกคนทราบ
 ผูบริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดําเนินที่มอบหมาย

ความเห็น/
คําอธิบาย
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1.6 นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร
 มีการกําหนดมาตรฐานหรือขอกําหนดในการวาจางบุคลากรที่เหมาะสม โดย
เนนถึงการศึกษา ประสบการณความซื่อสัตยและมีจริยธรรม
 มีการจัดปฐมนิเทศใหกับพนักงานใหม และจัดฝกอบรมพนักงานทุกคนอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง
 การเลื่อนตําแหนงและอัตราเงินเดือน และการโยกยายขึ้นอยูกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานไดพิจารณารวมถึงความซื่อสัตย
และจริยธรรม
 มีการลงโทษทางวินัยและแกไขปญหา เมื่อมีการไมปฏิบัติตามนโยบายหรือ
ขอกําหนดดานจริยธรรม
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
 มีคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ และมีการกํากับดูแล
การปฏิบัติงานภายในองคกรใหเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ
 มีผูตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในตอหัวหนา
สวนราชการ
1.8 อื่นๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
ชื่อผูประเมิน.............................
ตําแหนง....................................
วันที่ ........./............./…………….
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2. การประเมินความเสี่ยง
กอนการประเมินความเสี่ยงจะตองสรางความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคการ
ดําเนินงานทั้งในระดับหนวยรับตรวจ และระดับกิจกรรม (เชน แผนงาน หรืองานที่
ไดรับมอบหมาย )
วัตถุประสงคของการประเมินองคประกอบการควบคุมภายในนี้เพื่อทราบ
กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห และการบริหารความเสี่ยง เหมาะสม
เพียงพอ หรือไม
2.1 วัตถุประสงคระดับหนวยตรวจ
 มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานของหนวยงานอยาง
ชัดเจนและวัดผลได
 มีการเผยแพรและชี้แจงใหบุคลากรทุกระดับทราบและเขาใจตรงกัน
2.2 วัตถุประสงคระดับกิจกรรม
 มีการกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค
นี้สอดคลองและสนับสนุนวัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ
 วัตถุประสงคระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได และวัดผลไดบุคลากรทุกคนที่
เกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนดและใหการยอมรับ
2.3 การระบุปจจัยเสี่ยง
 ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการระบุและประเมินความเสี่ยง
 มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยภายในและภายนอก
เชน การปรับลดบุคลากร การใชเทคโนโลยีสมัยใหม การเกิดภัยธรรมชาติ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เปนตน

ความเห็น/
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2.4 การวิเคราะหความเสี่ยง
 มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับความสําคัญของความเสี่ยง
 มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง
และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
2.5 การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันความเสี่ยง
 มีการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกําหนดวิธีการควบคุม
เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง
 มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการ
ควบคุมเพื่อปองหรือลดความเสี่ยง
 มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลด
ความเสี่ยง
 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมกําหนดเพื่อปองกันหรือลดความ
เสี่ยง
2.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ชื่อผูประเมิน……………………………
ตําแหนง…………………………………
วันที.่ .........../................./..............

ความหมาย/
คําอธิบาย
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3. กิจกรรมการควบคุม
ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผูประเมินควรพิจารณาวา มี
กิจกรรมควบคุมที่สําคัญเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม
3.1 กิจกรรมการควบคุมภายในกําหนดขึ้นตามวัตถุประสงคละผลการประเมิน
ความเสี่ยง
3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรมควบคุม
3.3 มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอนุมัติของผูบริหารแตละระดับ
ไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร
3.4 มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุมและเพียงพอ
3.5 มีการแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่เสี่ยงตอความเสียหาย
ตั้งแตตนจนจบ เชน การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพยสิน
3.6 มีขอกําหนดเปนลายลักษณอักษร และบทลงโทษกรณีฝาฝนในเรื่องการมี
ผลประโยชนทับซอนโดยอาศัยอํานาจหนาที่
3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการดําเนินงานของ
องคกรเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
3.8 อื่นๆ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

ชื่อผูประเมิน...........................................
ตําแหนง.................................................
วันที่ ................./................../..............

ความหมาย/
คําอธิบาย

.
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร
การดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะตองมีสารสนเทศที่เกี่ยวของและ
เชื่อถือได ผูประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ตอความตองการของผูใชและการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
4.1 จัดใหมีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสําหรับการบริหารและตัดสินใจ
ของฝายบริหาร
4.2 มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการเงิน และการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไวอยางถูกตอง ครบถวน และเปน
ปจจุบัน
4.3 มีการจัดเก็บขอมูล/เอกสารประกอบการจายเงินและการบันทึกบัญชีไว
ครบถวน สมบรูณ และเปนหมวดหมู
4.4 มีการรายงานขอมูลที่จําเปนทั้งจากภายในและภายนอกใหผูบริหารทุกระดับ
4.5 มีระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอยางเพียงพอ เชื่อถือได และ
ทันกาล
4.6 มีการสื่อสารอยางชัดเจนใหพนักงานทุกคนทราบและเขาใจบทบาทหนาที่ของ
ตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปญหาและจุดออนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและ
แนวทางการแกไข
4.7 มีกลไกหรือชองทางใหพนักงานสามารถเสนอขอคิดเห็น หรือ ขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร
4.8 มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน
สือ่ มวลชน
4.9 อื่นๆ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ชื่อผูประเมิน.................................

ความเห็น/
คําอธิบาย

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

ความเห็น/
คําอธิบาย

5. การติดตามประเมินผล
ผูประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในขององคกรในอันจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน และรายงานใหผูกํากับดูแลทราบ
เปนลายลักษณอักษรอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
5.2 กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน มีการดําเนินการแกไขอยางทันกาล
5.3 มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ
5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และ
ประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรในลักษณะการประเมินการควบคุมดวย
ตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
โดยตรงตอผูกํากับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
5.7 มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่พบจากการประเมินผลและการ
ตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
5.8 มีการกําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูกํากับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริต
หรือสงสัยวามีการทุจริต มีการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบขอบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีและมีการกระทําอื่นที่อาจมีผลกระทบตอองคกรอยางมีนัยสําคัญ
5.9 อื่นๆ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ชื่อผูประเมิน.................................
ตําแหนง………………………………….

วันที่ .........../............../................
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ชือ่ หนวยรับตรวจ/สวนงานยอย
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ......................
องคประกอบของการควบคุม ภายใน

ผลการประเมิน/
ขอสรุป

1.สภาพแวดลอมการควบคุม
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.....................................................................................................................................
ชือ่ ผูรายงาน............................................
(ชื่อหัวหนาหนวยรับตรวจ/หัวหนาสวนงานยอย)

ตําแหนง..........................................................
วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......................
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ภาคผนวก ข
ตัวอยางแบบสอบถามการควบคุมภายใน

ตัวอยางแบบสอบถามการควบคุมภายในและคําแนะนําการใชแบบสอบถาม
.....................................................
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วัตถุประสงค
แบบสอบถามการควบคุมภายในนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน และใชประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการ
ปรับปรุงแกไขตอไป
แบบสอบถาม

แบบสอบถามมี 4 ชุด คือ
ชุดที่ 1 แบบสอบถามดานการบริหาร สําหรับสอบถามผูบริหารที่รับผิดชอบดานบริหาร
ชุดที่ 2 แบบสอบถามดานการเงิน สําหรับสอบถามผูบริหารและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการเงิน
ชุดที่ 3 แบบสอบถามดานการผลิต สําหรับสอบถามผูบริหารและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการผลิต
ชุดที่ 4 แบบสอบถามดานอื่นๆ สําหรับสอบถามผูบริหารและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานบุคลากรดานระบบ
สารสนเทศและดานพัสดุ
แบบสอบถามทั้ง 4 ชุด เปนเพียงตัวอยาง ผูใชสามารถปรับปรุงแกไขไดตามความเหมาะสม
การใชแบบสอบถาม
1. ผูประเมินเปนผูถามตามแบบสอบถาม ถามีการปฏิบัติตามคําถามแสดงถึงการควบคุมภายในที่ดีให
กรอกเครื่องหมาย “” ในชอง “มี/ใช” ถาไมมีการปฏิบัติตามที่ถามใหกรอกเครื่องหมาย “” ในชอง “ไม
มี/ไมใช” ถาไมมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถามใหกรอกในชอง “ไมมี/ไมใช” โดยใชอักษร NA ซึ่งยอมาจาก
Not Applicable และหมายเหตุวา ไมมีเรื่องที่เกี่ยวกับคาถาม
2. คําตอบ “ไมม/ี ไมใช” หมายถึง มิไดปฏิบัติตามคําถาม แสดงถึงจุดออนของระบบการควบคุมภายใน ผู
ประเมินควรทดสอบและหาสําเหตุ และพิจารณาวามีการควบคุมอื่นทดแทนหรือไม
จากคําตอบที่ไดรับ ผูสอบทานหรือผูประเมินควรสังเกตการณการปฏิบัติงานจริง การวิเคราะหเอกสาร
หลักฐาน หรือคําตอบของผูที่มีความรูในเรื่องที่ถามและเชื่อถือได เพื่อสรุปคําตอบและอธิบายวิธีปฏิบัติในแต
ละขอของคําถามในชอง “คําอธิบาย/คําตอบ” เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองที่จะนํามาประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน
3. จากขอมูลในชอง “คําอธิบาย/คําตอบ” จะนํามาพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของแตละดานและแตละเรื่องในดานนั้นๆ
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ชุดที่ 1 ดานการบริหาร
ผูที่จะตอบแบบสอบถามดานนี้ไดดีที่สุด คือ ผูบริหารที่รับผิดชอบดานการบริหารของหนวยรับตรวจการ
สรุปคําถามคําตอบในชอง “คําอธิบาย/คําตอบ” จะนําขอมูลจากการสังเกตการณปฏิบัติงาน การวิเคราะห
เอกสารหลักฐาน และการสัมภาษณผูมีความรูในเรื่องที่สอบถาม
แบบสอบถามดานการบริหาร ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังนี้
1. ภารกิจ
1.1 วัตถุประสงคหลัก
1.2 การวางแผน
1.3 การติดตามผล
2. กระบวนการปฏิบัติงาน
2.1 ประสิทธิผล
2.2 ประสิทธิภาพ
3. การใชทรัพยากร
3.1 การจัดสรรทรัพยากร
3.2 ประสิทธิผลของการใชทรัพยากร
4. สภาพแวดลอมของดําเนิน
4.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับ
4.2 ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมการดําเนินงาน
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ดานการบริหาร
คําถาม
1. ภารกิจ
1.1 วัตถุประสงคหลัก
 หนวยรับตรวจมีการกําหนดภารกิจเปนลายลักษณอักษร
 ภารกิจที่กําหนดมีความชัดเจน กะทัดรัด และเขาใจงาย
สอดคลองกับภารกิจขององคกรทีก่ ํากับดูแล (อาทิ กระทรวง ทบวง
กรม จังหวัด) เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
หรือไม
 มีการประกาศใหบุคลากรของหนวยรับตรวจทุกคนทราบภารกิจ
ขององคกรหรือไม
 ฝายบริหารมีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการ
ดําเนินงานของหนวยรับตรวจหรือไม
 วัตถุประสงคและเปาหมายการดาเนินงานที่กําหนดสอดคลอง
กับภารกิจ และสามารถวัดผลสําเร็จไดหรือไม
 วัตถุประสงคการดําเนินงานมีการแบงออกเปนวัตถุประสงคยอย
ในระดับกิจกรรม หรือสวนงานยอยหรือไม
 มีการกําหนดวิธีการ เพื่อใหบุคลากรเขาใจในงานที่ปฏิบัติวาจะ
ชวยใหบรรลุวตั ถุประสงคของการดําเนินงานของสวนงานยอย ที่ เขา
ปฏิบัติงาน และบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจขององคกรหรือไม
1.2 การวางแผน
 ฝายบริหารมีการจัดทําแผน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายการดําเนินงานที่กําหนดหรือไม
 แผนที่จัดทามีการกําหนดวัตถุประสงคเปาหมาย วิธีการ
ดําเนินงานงบประมาณอัตรากําลัง และระยะเวลาดําเนินงานไวอยาง
ชัดเจนหรือไม
 มีการสื่อสารใหกับบุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบตั ิตามแผนทราบ
หรือไม
 มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการตาม
แผนใหแกเจาหนาที่หรือไม

มี/ใช

ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย/
คําตอบ
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1.3 การติดตามผล
 มีการประเมินความคืบหนาของการบรรลุวัตถุประสงค
การดําเนินงานขององคกร เปนครั้งคราวหรือไม อยางไร
 การประเมินความคืบหนาไดรวมการเปรียบเทียบผล
การใชจายเงินจริงกับงบประมาณและสาเหตุของความ
แตกตางของจํานวนเงินที่ใชจายจริงกับงบประมาณหรือไม
 การประเมินความคืบหนามีการดําเนินการในชวงเวลา
และความถี่ที่เหมาะสมหรือไม
 มีการแจงผลการประเมินใหบุคลากรที่รับผิดชอบทราบ
และแกไขปรับปรุงการดําเนินงานหรือไม
 บุคลากรที่รับผิดชอบไดรองขอใหมีการทบทวนหรือ
ปรับปรุงวัตถุประสงคการดําเนินงาน แผนกระบวนการ
ดําเนินงานหรือไม
2. กระบวนการปฏิบัติงาน
2.1 ประสิทธิผล
 กระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญในการดําเนินงานตาม
ภารกิจไดรับการพิจารณาและกําหนดโดยฝายบริหารหรือไม
 ฝายบริหารมีการติดตามผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
กระบวนการปฏิบัติงานหรือไม
 ในชวง 2-3 ป ที่ผานมามีการประเมินผลการดําเนินงาน
ในระดับ ผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ (Outcome) ของ
องคกรวาบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดหรือไม
 ขอเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุงประสิทธิผลของการ
ดําเนินงาน ไดมีการนําไปปฏิบัติและจัดทําเปนเอกสารใน
รูปแบบที่สามารถ แกไขปรับปรุงไดงาย และเปนปจจุบัน
หรือไม
2.2 ประสิทธิภาพ
 มีการคํานวณและเปรียบเทียบตนทุนของการดําเนินงาน
กับผลผลิตหรือผลลัพธวามีประสิทธิภาพหรือไม
 มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดังกลาวกับองคกรเพื่อที่
มีลักษณะการดําเนินงานเชนเดียวกัน หรือไม
 ขอเสนอแนะไดนํามาปรับปรุงแกไขทันตอเหตุการณและ

มี/ใช

ไมม/ี ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ

มีการดําเนินงานอยางเหมาะสมหรือไม
คําถาม

3. การใชทรัพยากร
3.1 การจัดสรรทรัพยากร
 ทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกรไดรับการจัดสรรใหกับ
กระบวนการดําเนินงานทั้งหมดหรือไม
 ทรัพยากรที่มีการใชประโยชนนอยไดรับการแกไข
ปรับปรุงใหดีขึ้นหรือไม
 มีการจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคการ
ดําเนินงานหรือไม
 การจัดสรรทรัพยากร ไดถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหองคกรบรรลุที่ดีที่สุดในดานประสิทธิผลกับ
ประสิทธิภาพหรือไม
3.2 ประสิทธิผลของการใชทรัพยากร
 คุณลักษณะเฉพาะตําแหนงของตําแหนงที่สําคัญ มีการ
กําหนดหนาที่ไวชัดเจนและปฏิบัติงานตามที่กําหนดหรือไม
 มีคูมือแสดงการใชอุปกรณ เครื่องมือระบบสารสนเทศ
และการบริหารเงินงบประมาณหรือไม
 มีการกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรแต
ละประเภท เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงานหรือไม
 กรณีการดําเนินงานต่ํากวาระดับที่กําหนดมีการปฏิบัติที่
เหมาะสม เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานหรือไม
 บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดวา
จะตองปฏิบัติไดในระดับที่กําหนดหรือสูงกวาหรือมไม
 มีแผนการฝกอบรมที่เพียงพอสําหรับบุคลากรในการ
ฝกฝนทักษะและความสามารถที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
หรือไม
 มีการจูงใจใหบุคลากรพัฒนาทักษะและความสามารถ
ของตนเองหรือไม
4. สภาพแวดลอมของการดําเนินงาน
4.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับ
 มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมาตรฐานที่
สําคัญและจําเปนตอการดําเนินงานหรือไม
 มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ
และ มาตรฐานที่กําหนดหรือไม

มี/ใช่

ไม่มี/ไม่ใช่ คําอธิบาย/คําตอบ

คําถาม

มี/ใช

ไมม/ี ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ

 มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ
ขอบังคับ และมาตรฐานหรือไม
4.2 ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมการดําเนินงาน
 มีการระบุปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอ
การ ดําเนินงานในอนาคตขององคกรหรือไม (เชน แนวโนม
การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี และการออก
กฎระเบียบใหมๆ )
 มีการติดตามผลและวางแผนปองกันหรือลดผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นจากปจจัยภายนอกหรือไม

สรุป : การควบคุมดานการบริหาร
.......... (จากขอ 1-4 มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม เพื่อใหความมัน่ ใจวา การดําเนินงานดานการบริหารเปนไปตามภารกิจ
กระบวนการปฏิบัติงานและการใชทรัพยากรและสภาพแวดลอมของการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม)...........
ชื่อผูประเมิน............................
ตําแหนง...................................
วันที่........../............../..............
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ตัวอยางแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที่ 2 ดานการเงิน
แบบสอบถาม นี้จะชวยใหทราบขอมูลเกี่ยวกับ ความนาเชื่อถือของขอมูลการเงินและรายงานการ เงิน ผูที่
สามารถตอบแบบสอบชุดที่ 2 ไดดีที่สุด คือ ผูบริหารระดับกลาง หรือกลุมผูบริหารจัดการที่คุนเคยกับการ
ดําเนินงานดานการเงินของหนวยรับตรวจ
แบบสอบถามดานการเงิน ประกอบดวย
1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
1.1 การรับเงิน
1.2 การเบิกจายเงิน
1.3 เงินสดในมือ
1.4 การนําเงินสงคลัง
1.5 การบันทึกบัญชี
1.6 เงินทดรอง
2. ทรัพยสิน
2.1 ความเหมาะสมของการใช
2.2 การดูแลรักษาทรัพยสิน
2.3 การบัญชีทรัพยสิน
3. รายงานการเงิน
3.1 ขอมูลการเงิน
3.2 รายงานการเงิน
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ตัวอยางแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ดานการเงิน
คําถาม

1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
1.1 การรับเงิน
 มีการแบงแยกหนาที่ดานการเงิน มิใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมี
หนาที่รับผิดชอบมากกวาหนึ่งลักษณะงานตอไปนี้
- การอนุมัติการรับเงินสด
- การเก็บรักษาเงินสด
- การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร
- การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร
 มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการรับสงเงินระหวางบุคคล
และหนวยงานเปนลายลักษณอักษรหรือไม
 การรับสงเงินมีเอกสารหลักฐานสนับสนุนครบถวนและ
ถูกตองหรือไม
 การรับเงินโดยการโอนผานระบบอิเล็กทรอนิกสมีการยืนยัน
เปนลายลักษณอักษร โดยระบุชื่อผูจายเงินและจํานวนเงิน และ
วัตถุประสงคการจายหรือไม
 มีการกําหนดขอหามมิใหนําเช็คที่รับไปขึ้นเงินสดหรือไม
 มีการบันทึกบัญชีแยกรายการรับที่เปนเงินสดกับรับเปนเช็ค
หรือไม
 มีการกําหนดใหผูชําระดวยเช็คธนาคารระบุสั่งจายในนาม
หนวยรับตรวจและขีดครอมเช็ค หรือไม อยางไร
 มีการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของเช็คกอนรับ
หรือไม
 เงินสดที่ไดรับมีการบันทึกบัญชีภายในวันที่ไดรับเงินนั้น
หรือไม
 มีการออกใบเสร็จรับเงินสําหรับการรับเงินทุกครั้งหรือไม

มี/ใช

ไมม/ี ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ

คําถาม

 ใบเสร็จรับเงินมีการพิมพหมายเลขกํากับเลมและใบเสร็จรับเงิน
เรียงกันไปทุกฉบับหรือไม
 มีการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินหรือไม
 มีการสรุปยอดเงินที่ไดรับทุกวันเมื่อสินเวลารับเงินหรือไม
 มีการตรวจสอบจํานวนเงินที่ไดรับหลักฐานการรับและรายการที่
บันทึกไวในบัญชีทุกสิ้นวันหรือไม
1.2 การเบิกจายเงิน
 มีการแบงแยกหนาที่ดานการเบิกจายเงินมิใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งมีหนาที่รับผิดชอบมากกวาหนึ่งลักษณะงาน ตอไป
-การอนุมัติการจายเงินสดและเงินฝากธนาคาร
-การเก็บรักษาเงินสด
-การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร
-การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร
 มีการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติเบิกจายเงินอยาง
ชัดเจนหรือไม
 การเบิกจายเงินมีใบสําคัญหรือเอกสารหลักฐานประกอบที่มีการ
อนุมัติอยางถูกตองหรือไม
 มีการตรวจสอบรายการจายเงินที่บันทึกไวในบัญชีกับหลักฐาน
การจายทุกสิ้นวันหรือไม
 มีการกําหนดวงเงินและผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินหรือไม
 มีมาตรการปองกันและเก็บรักษาสมุดเช็คธนาคาร ที่ยังไมไดใช
ตรายางชื่อผูมีอํานาจลงนามหรือไม
 มีการกําหนดใหผูมีอํานาจมากกวาหนึ่งคนรวมกันลงนามในเช็ค
ที่สั่งจายหรือไม
 มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการประกอบการเบิกจายกอน
การลงนามในเช็คสั่งจายหรือไม
 เช็คที่ลงนามแลวมีการสงใหเจาหนาที่อื่นที่มิใชผูจัดเตรียมเช็ค
เพื่อชําระใหแกเจาหนี้หรือไม
 มีการกําหนดใหการจายเงินโดยการโอนผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการหรือไม
 มีการเขียนหรือประทับตรายางวา “ชําระเงินแลว”ไวใน
ใบสําคัญจายและหลักฐานการจายที่ชําระเงินแลวหรือไม

มี/ใช

ไมม/ี ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ

คําถาม

1.3 เงินสดในมือ
 มีการเก็บรักษาเงินสดไวอยางปลอดภัยหรือไม
 มีการนําเงินสดที่ไดรับ ฝากธนาคารภายในวันที่ไดรับเงิน หรือ
วันทําการนัดไปหรือไม
 การเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเปนไปตามระเบียบที่กําหนด และ
ไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการหรือไม
 บัญชีเงินฝากธนาคารเปดในนามของหนวยรับตรวจหรือไม
 มีการตรวจรับเงินสดคงเหลือเปนครั้งคราวหรือไม
1.4 การนาเงินสงคลัง
 มีการนําเงินสงคลังโดยวิธีการที่ปลอดภัยและภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนดหรือไม
 การนําเงินสงคลังมีการสอบยันความถูกตองระหวางผูสงกับผูรับ
หรือไม
1.5 การบันทึกบัญชี
 มีการบันทึกเงินที่ไดรับในบัญชีเงินสดภายในวันที่ไดรับเงินนั้น
หรือวันทําการถัดไปหรือไม
 มีการบันทึกเงินที่ฝากธนาคารในบัญชีเงินฝากธนาคารภายใน
วันที่นําฝากหรือไม
 มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือนหรือไม
 มีการบันทึกการจายเงินในบัญชีเงินสด หรือบันชีเงินฝาก
ธนาคารภายในวันที่จายเงินนั้นหรือไม
 มีการบันทึกบัญชีเงินฝากคลังทันทีที่มีการนําสงคลังหรือไม
1.6 เงินทดรอง
 การเก็บรักษาเงินทดรองคงเหลือเปนไปตามระเบียบที่กําหนด
หรือไม
 มีการกําหนดวิธีปฏิบัติในการใชจายเงินทดรองไวอยางชัดเจน
หรือไม
 การเบิกชดใชเงินทดรองเปนไปตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
หรือไม

มี/ใช

ไมม/ี ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ

คําถาม

มี/ใช

ไมม/ี ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ

 มีการตรวจรับเงินทดรองคงเหลือเปนครั้งคราวหรือไม
 มีการกระทบยอดเงินทดรองทุกสิ้นเดือนหรือไม
 มีการติดตามผลเพื่อคนควาและดําเนินการยกเลิกเงินทดรองที่
ไมเคลื่อนไหวหรือไม

สรุป : การควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร
.......(จากขอ 1.1-1.6 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจวาการรับจายเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร เงินทดรองเปนไปอยางถูกตองตรงตามระเบียบที่กําหนด บันทึกบัญชีถูกตองครบถวนและสม่ําเสมอ
หรือไม)..........
ชือ่ ผูประเมิน................................................
ตําแหนง.....................................................
วันที่............../........................../................

คําถาม

2. ทรัพยสิน
2.1 ความเหมาะสมของการใช
 มีการแบงหนาที่มิใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ
มากกวาหนึ่งลักษณะงานตอไปนี้
-การอนุมัติซื้อ โอน หรือจําหนายทรัพยสิน
-การใชทรัพยสิน
-การบันทึกบัญชีทรัพยสิน
-การแกไขและการกระทบยอดคงเหลือของทรัพยสิน
 การซื้อและเชาทรัพยสินเปนไปตามระเบียบที่กําหนด
หรือไม
 มีการกําหนดวัตถุประสงคในการใชทรัพยสินไวอยางชัดเจน
หรือไม
 การใชทรัพยสินที่มีความสําคัญหรือมูลคาสูงไดมีการ
กําหนดใหเฉพาะผูไดรับอนุญาตเทานั้นที่จะใชได
 มีการฝกอบรมวิธีการใชที่ถูกตองใหแกผูใชทรัพยสินหรือไม
2.2 การดูแลรักษาทรัพยสิน
 มีการกําหนดมาตรการปองกันและรักษาทรัพยสินที่สําคัญ
หรือมูลคาสูงมิใหสูญหายหรือเสียหายหรือไม
 มีการติดหรือเขียนหมายเลขรหัสหรือหมายเลขครุภัณฑไวที่
ทรัพยสินทุกรายการหรือไม
 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพยสิน
หรือไม
 มีการรักษาทรัพยสินตามระยะเวลาที่กําหนดหรือไม
 มีการจัดเก็บขอมูลและเอกสารประกันทรัพยสินไวอยาง
เหมาะสมหรือไม
2.3 การบัญชีทรัพยสิน
 บัญชีหรือทะเบียนทรัพยสินมีรายละเอียดหมายเลข รหัส
รายการ สถานที่ใช หรือสถานที่เก็บรักษา และราคาทุกสิ้นป
หรือไม
 มีการตรวจนับทรัพยสินทุกสิ้นปหรือไม
 มีการจัดทํารายงานผลการตรวจนับทรัพยสิน
เปรียบเทียบยอดจากการตรวจนับกับทะเบียนคุม/หรือบัญชี
ทรัพยสินหรือไม

มี/ใช

ไมม/ี ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ
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สรุป : การควบคุมทรัพยสิน
........(จากขอ 2.1-2.3 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจวาทรัพยสินทั้งหมดมีอยูครบถวน และ
ไดรับการดูแลรักษา รวมทั้งบันทึกบัญชีความถูกตองและครบถวนหรือไม)........
ชื่อผูประเมิน..........................................
ตําแหนง...............................................
วันที่.............../................./..................
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คําถาม

มี/ใช

ไมม/ี ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ

3. รายงานการเงิน
3.1 ขอมูลการเงิน
 บัญชีแยกประเภทมีการบันทึกรายการถูกตองและครบถวน
หรือไม
 สามารถติดตามตรวจสอบรายการจากเอกสารประกอบรายการ
หรือเอกสารเบื้องตนไปยังบัญชีแยกประเภทหรือไม
 มีการกระทบยอดบัญชียอยกับบัญชีคุมหรือบัญชีแยกประเภทมี
บัญชียอย หรือรายละเอียดประกอบหรือไม
 นโยบายการบัญชีเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบหลักเกณฑที่
กําหนดหรือไม
 มีการสอบทานหรือตรวจสอบการบันทึกบัญชีเปนครัง้ คราว
หรือไม
 มีการฝกอบรมอยางเพียงพอใหแกเจาหนาที่การเงินและการ
บัญชีหรือไม
3.2 รายงานการเงิน
 รายงานทางการเงินจัดทําขึ้นตามระยะเวลาที่กําหนดหรือไม
 มีการสอบทานและใหความเห็นชอบรายงานทางการเงินโดยผูมี
อํานาจหรือไม
 มีการประเมินประโยชนจากรายงานการเงินเปนครั้งคราว
หรือไม

สรุป : การควบคุมทรัพยสิน
.....(จากขอ 3.1-3.2 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจวาขอมูลในรายงานการเงินจัดทํามีความ
ถูกตอง เชื่อถือไดและมีประโยชนหรือไม)..................
ชือ่ ผูประเมิน............................
ตําแหนง.................................
วันที่............./................/........

ตัวอยางแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที่ 3 ดานการผลิต
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แบบสอบถามนี้จะชวยใหทราบถึงกระบวนการแปรสภาพปจจัยดานการผลิตใหเปนสินคามาตรฐานตามที่
ตองการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหถึงมือลูกคาดวยความพึงพอใจสูงสุด ผูที่สามารถตอบแบบสอบถามชุดนี้ไดดี
ที่สุด คือ ผูบริหารระดับกลาง หรือผูบริหารจัดการเกี่ยวกับการผลิตที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน การ
ดําเนินการผลิตและการบริหารคลังสินคา
แบบสอบถามดานการผลิต ประกอบดวย
1. การวางแผนการผลิต
2. การดําเนินการผลิต
3. การบริหารคลังสินคา
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ตัวอยางแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ดานการผลิต
คําถาม

1. การวางแผนการผลิต
 มีการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับแผนการขายหรือไม
 มีการกําหนดมาตรฐานตางๆ ขึ้นใช เชน มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ปริมาณการใชวัตถุดิบ หรือวัสดุสิ้นเปลืองตอหนวยสินคาที่
ผลิต หรือไม
 การประมาณการใชปจจัยการผลิตตางๆ สอดคลองกับแผนการ
ผลิตและมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไม
 การจัดอัตรากําลังสอดคลองกับแผนการผลิตและลักษณะการ
ปฏิบัติงาน
2. การดําเนินการผลิต
 มีการกําหนดอํานาจในการสั่งผลิตหรือไม
 มีการจัดทําใบเบิกวัสดุซึ่งมีการอนุมัติถูกตอง และตรงกับ
รายการผลิตเพื่อเปนหลักฐานและขอมูลในการบันทึกตนทุนการผลิต
หรือไม
 มีการจัดทํารายงานผลแตกตางระหวางตนทุนที่เกิดขึ้นจริง กับ
ตนทุนการผลิตหรือไม
 มีการกําหนดมาตรฐานของสินคา และตรวจสอบกับการผลิต
จริงอยางสม่ําเสมอหรือไม
 มีการตรวจสอบคุณภาพของสินคาตามมาตรฐานกอนรับผลผลิต
หรือไม
 มีการจัดทํารายงานสินคาที่ไมไดมาตรฐาน พรอมการวิเคราะห
สาเหตุ
 มีการบริหารวัสดุคงคลัง เชน วัตถุดิบ อะไหล และวัสดุอื่น ใหมี
ปริมาณพอเหมาะอยูเสมอดวยวิธีการที่เหมาะสม

มี/ใช

ไมม/ี ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ

คําถาม

มี/ใช

ไมม/ี ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ

3. การบริหารคลังสินคา
 มีการแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบกันอยางชัดเจน
ระหวางการรับสินคา การสงสินคา การผลิต และการบันทึกขอมูล
 การรับจายสินคาเขาหรือออกจากคลัง มีเอกสารการอนุมัติโดย
ผูมีอํานาจ ทุกครั้งหรือไม
 มีนโยบายการตรวจนับสินคาคงเหลืออยูเปนประจําและ
สม่ําเสมอ
 มีการทํารายละเอียดกระทบยอดระหวางผลที่ไดจากการตรวจ
นับกับบัญชีคุมสินคา และมีการอนุมัติโดยผูรับผิดชอบการปรับปรุง
บัญชี
 มีมาตรการในการตรวจสอบสินคาที่เคลื่อนไหวสินคาที่ลาสมัย
และสินคาขาดบัญชี
 มีการจัดทําประกันภัยใหครอบคลุมมูลคาของสินคาที่อยูในคลัง

สรุป : การควบคุมทรัพยสิน
........(จากขอ 1-3 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจวาการผลิตมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เปนไปดวยความประหยัด หรือไม)...............

ชือ่ ผูประเมิน..............................
ตําแหนง.....................................
วันที่........./................/...............

ตัวอยางแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที่ 4 ดานอื่นๆ
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แบบสอบถามนี้เหมาะสําหรับผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูบริหารระดับผูจัดการหรือกลุมผูบริหารซึ่งคุนเคย
เกี่ยวกับการบริหารบุคคลากร ระบบสารสนเทศและการบริหารพัสดุของหนวยรับตรวจ ขอสรุปคําตอบจะตอง
มาจากการสังเกตการณ การวิเคราะห และการสัมภาษณผูมีความรูในเรื่องนี้
แบบสอบถามดานอื่นๆ ประกอบดวย
1. การบริหารบุคลากร
1.1 การสรรหา
1.2 คาตอบแทน
1.3 หนาที่ความรับผิดชอบ
1.4 การฝกอบรม
1.5 การปฏิบัติงานของบุคลากร
1.6 การสื่อสาร
2. ระบบสารสนเทศ
2.1 อุปกรณคอมพิวเตอร
2.2 การปองกันดูแลรักษาสารสนเทศ
2.3 ประโยชนของสารสนเทศ
3. การบริหารพัสดุ
3.1 เรื่องทั่วไป
3.2 การกําหนดความตองการ
3.3 การจัดหา
3.4 การตรวจรับและการชําระเงิน
3.5 การควบคุมและการแจกจาย
3.6 การบํารุงรักษา
3.7 การจําหนายพัสดุ
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ตัวอยางแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ดานอื่นๆ
คําตอบ

1. การบริหารบุคลากร
1.1 การสรรหา
 ฝายบริหารมีการกําหนดทักษะและความสามารถที่จําเปนของ
ตําแหนงงานสําคัญไวอยางชัดเจนหรือไม
 การสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแตงตั้งมีการทดสอบทักษะ
และความสามารถตามที่กําหนดไวของแตละตําแหนงงานหรือไม
 การเผยแพรขอมูลอยางทั่วถึงในการรับสมัครบุคลากรหรือไม
 มีการกําหนดกระบวนการคัดเลือก เพื่อใหไดบุคลากรที่เหมาะสม
กับตําแหนงงานที่สุดหรือไม
1.2 คาตอบแทน
 มีการจัดทําแนวทางการปฏิบัติเรื่องคาตอบแทนหรือไม
 มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรและมีหัวหนางานลงนาม
รับรองใบลงเวลาหรือไม
 การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติและจัดทําลายลักษณ
อักษรหรือไม
1.3 หนาที่ความรับผิดชอบ
 มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแตละคนเปน
ลายลักษณอักษรอยางชัดเจนเพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได
ตามวัตถุประสงคการดําเนินงานหรือไม
 การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานมีการจัดทํา
เปนลายลักษณอักษรหรือไม
 หนาที่ความรับผิดชอบที่สําคัญมีการอนุมัติโดยหัวหนาสวน
ราชการหรือผูบริหารสูงสุดหรือไม

มี/ใช

ไมม/ี ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ

คําถาม

มี/ใช

ไมม/ี ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ

1.4 การฝกอบรม
• มีการพิจารณาความตองการฝกอบรมของบุคลากรเพื่อพัฒนา
ทักษะหรือไม
• มีการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร เครื่องมือ และการจัด
ฝกอบรมใหบุคลากรหรือไม
1.5 การปฏิบัติงานของบุคลากร
• มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือไม
• มีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดเปนครั้ง
คราว และจัดทําเปนลายลักษณอักษรหรือไม
• การยกยองหรือใหรางวัลแกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกวา
มาตรฐานที่กําหนดหรือไม
• มีการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ต่ํากวามาตรฐานที่
กําหนดหรือไม
1.6 การสื่อสาร
• มีการสื่อสารขอมูลคําสั่งใหบุคลากรระดับปฏิบัติอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอหรือไม
• มีการกําหนดวิธีการสื่อสารเพื่อใหบุคลากรสามารถสงขอรอง
เรียกรองหรือขอแนะนําใหกับฝายบริหารไดหรือไม
• มีการกําหนดใหฝายบริหารติดตามผลและตอบขอเรียกรองและ
ขอแนะนําของบุคลากรหรือไม

สรุป : การควบคุมดานการบริหารบุคลากร
......(จากขอ 1.1-1.6 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจวาบุคลากรจะสามารถปฏิบัติงานให
บรรลุตามวัตถุประสงคการดําเนินงานหรือไม).............
ชือ่ ผูประเมิน...............................
ตําแหนง....................................

วันที่........../............./................
คําถาม

2. ระบบสารสนเทศ
2.1 อุปกรณคอมพิวเตอร
• มีการกําหนดนโยบายการนําคอมพิวเตอรมาใชในการ
ดําเนินงานหรือไม
• มีการกําหนดนโยบายของแตละสวนงานยอยในการดูแลรักษา
อุปกรณคอมพิวเตอรหรือไม
• ผูไดรับอนุมัติเทานั้นที่สามารถเขาถึงอุปกรณคอมพิวเตอร
• มีขอแนะนําหรือการฝกอบรมการใชอุปกรณคอมพิวเตอรกับ
ผูใชคนใหมหรือไม
• เมื่ออุปกรณคอมพิวเตอรเกิดความเสียหายหรือทํางานไมไดมีการ
รายงานใหทราบและมีการแกไขไดทันทีหรือไม
• มีการบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรตามระยะเวลาที่กําหนด
หรือไม
• การจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรมีการประสานและวางแผนกับ
ผูเกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจวาในระยะยาวคอมพิวเตอรที่จัดซื้อจะเขา
กันไดกับคอมพิวเตอรอื่นหรือไม
2.2 การปองกันดูและรักษาสารสนเทศ
• มีการกําหนดคุณสมบัติของผูที่รับผิดชอบดานความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ
• ผูที่ไดรับอนุมัติเทานั้นที่สามารถเขาถึงแฟมขอมูลและโปรแกรม
• แฟมขอมูลคอมพิวเตอรที่สําคัญมีการกําหนดใหจัดทําแฟม
สํารองและเก็บรักษาหรือไม
• มีนโยบายควบคุมความเสี่ยงจากการใชอินเตอรเน็ตหรือไม

มี/ใช

ไมม/ี ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ

คําถาม

มี/ใช

ไมม/ี ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ

2.3 ประโยชนของสารสนเทศ
• มีการประเมินประโยชนของรายงาน ที่ประมวลจากระบบ
สารสนเทศเปนครั้งคราวหรือไม
• ผูใช มีการสํารวจประโยชนของสารสนเทศที่ไดรับเปนครั้งคราว
หรือไม
• มีการแจงใหผูใชทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพใหมๆ ของระบบ
สารสนเทศอยางสม่ําเสมอหรือไม

สรุป : การควบคุมดานการบริหารบุคลากร
......(จากขอ 2.1-2.3 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจวาบุคลากรจะสามารถปฏิบัติงานให
บรรลุตามวัตถุประสงคการดําเนินงานหรือไม).......
ชือ่ ผูประเมิน...............................
ตําแหนง.....................................
วันที่............/............../..............

คําถาม
3. การบริหารพัสดุ
3.1 เรื่องทั่วไป
• มีการแบงแยกหนาที่มิใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหนาที่
รับผิดชอบมากกวาหนึ่งลักษณะงานตอไปนี้
–การขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง
- การจัดซื้อจัดจาง
- การตรวจรับสินคา/จัดจาง
- การอนุมัติเบิกจายเงิน
- การบันทึกบัญชีและทะเบียน
• มีระเบียบจัดซื้อที่ครอบคลุมถึงเรื่องตอไปนี้ (กรณีมิไดใช
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ)
-นโยบายจัดซื้อ เชน ซื้อจากผูขาย หรือผูผลิตโดยตรง
-วิธีการคัดเลือก
-ขั้นตอนการจัดหา
-การทําสัญญา
• มีระบบการตรวจสอบเพื่อใหความมั่นใจวามีการปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎเกณฑที่กําหนด
3.2 การกําหนดความตองการ
• มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดความตองการ
พัสดุหรือไม
• ผูใชพัสดุ เปนผูกําหนดความตองการพัสดุหรือไม
• การแจงความตองการพัสดุหรือขอใหจัดหาไดระบุรายการ
หรือประเภทพัสดุ ปริมาณพัสดุกําหนดเวลาตองการอยาง
ละเอียดและชัดเจนหรือไม

มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ

คําถาม

• มีการกําหนดระยะเวลา การแจงความตองการพัสดุหรือขอให
จัดหาไวอยางเหมาะสมและเพียงพอสําหรับการจัดหา เพื่อปองกัน
การจัดหาโดยวิธีพิเศษโดยอางความเรงดวนหรือไม
3.3 การจัดหา
• มีการจัดหาพัสดุตามที่แจงความตองการไวหรือไม
• กําหนดระยะเวลาการดําเนินการจัดหาในแตละวิธีไวเหมาะสม
และทันกับความตองการหรือไม
• มีการจัดทําทะเบียนประวัติผูขายรวมทั้งสถิติราคาและปริมาณ
ไวหรือไม
• จัดใหมีการหมุนเวียนเจาหนาที่จัดหาหรือไม
• จัดทําราคากลางเพื่อใชเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหรือไม
• มีการเปรียบเทียบราคาซื้อครั้งลาสุดและ/หรือราคาจากผูขาย
หลายแหง เพื่อใหไดราคาที่ดีที่สุดหรือไม
• การจัดหากระทําโดยหนวยจัดหา หรือพนักงานจัดหา ตามใบ
แจงความตองการพัสดุหรือใบอนุมัติจัดหาที่ไดรับอนุมัติแลวหรือไม
• กําหนดอํานาจอนุมัติ โดยพิจารณาจากมูลคาของพัสดุหรือ
บริการ เพื่อความคลองตัวและรัดกุมในการปฏิบัติงานหรือไม
• มีการจัดทําใบสั่งซื้อและสําเนาใหผูเกี่ยวของ คือ ผูตรวจรับของ
ผูแจงจัดหา บัญชี หรือการเงิน ฯลฯ หรือไม
• กําหนดหลักเกณฑในการจัดทําสัญญาชัดเจนและรัดกุมหรือไม

มี/ใช

ไมม/ี ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ

คําถาม

• กําหนดรูปแบบสัญญาที่เปนมาตรฐานหรือไม
• ใบสั่งซื้อจัดทําขึ้นโดยเรียงลําดับหมายเลขไวลวงหนาและมีการ
อนุมัติการสั่งซื้อหรือไม

3.4 การตรวจรับและการชําระเงิน
• มีการกําหนดผูมีอํานาจในการตรวจรับหรือไม
• พัสดุที่สําคัญหรือมูลคาสูง ตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับ
หรือพัสดุที่มีคุณภาพพิเศษตรวจรับโดยผูชํานาญในเรื่องนั้น
โดยเฉพาะหรือไม
• ตรวจนับจํานวน และชนิดของพัสดุที่ไดรับกับใบสั่งซื้อหรือใบสง
ของ พรอมลงนามผูตรวจรับอยางนอย 2 คน รวมกันหรือไม
• ทดสอบคุณภาพตามขอกําหนดในใบสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อหรือไม
• มีการบันทึกบัญชีอยางทันกาลและไดรับการอนุมัติถูกตอง
หรือไม
• เมื่อมีการคืนสินคา มีเอกสารลดหนี้จากผูขายหรือไม
• มีการอนุมัติการชําระหนี้หรือไม
• กําหนดหนวยงานที่ทําหนาที่ในการตรวจจายชําระหนี้หรือไม
• ใบสําคัญที่จายเงินแลว จะตองมีการทําเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณเพื่อปองกันการจายซ้ําหรือไม
• มีหลักฐานที่แสดงวาไดมีการตรวจสอบใบสงของกับใบสั่งซื้อใน
เรื่องปริมาณ ราคา คาขนสง สวนลด (ถามี) เปนไปตามขอตกลง
หรือไม

มี/ใช

ไมม/ี ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ

คําถาม

3.5 การควบคุมและแจกจาย
• มีการจัดทําบัญชี/ทะเบียนรับ – จายพัสดุแยกเปนประเภทและ
มีหลักฐานประกอบทุกรายการหรือไม
• มีการตรวจสอบความถูกตองของใบเบิก และลงบัญชี/ทะเบียน
ทุกครั้งที่มีการจายพัสดุหรือไม
• การเบิกจายพัสดุไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยพัสดุที่ไดรับการ
แตงตั้งเปนผูสั่งจายพัสดุหรือไม
• มีการเก็บใบเบิกจายพัสดุไวเปนหลักฐานเพื่อนํามาสอบยันความ
ถูกตองของพัสดุคงเหลือกับบัญชี ทะเบียนหรือไม
• มีกรรมการ ซึ่งไมใชเจาหนาที่พัสดุ ตรวจสอบการรับ/จายพัสดุ
คงเหลือประจําปวาถูกตองครบถวนตรงตามบัญชี/ทะเบียน หรือไม
• มีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบการรับ – จายพัสดุคงเหลือ
ประจําปหรือไม
• กรณีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือหมดความจําเปนตอง
ใชงาน มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง และ
ดําเนินการตามระเบียบหรือไม
• กรณีพัสดุสูญหายหรือเสียหาย ใชการไมไดโดยไมทราบสาเหตุ มี
การสอบสวนหาตัวผูรับผิดทางแพงและติดตามเรียกคาสินไหม
ทดแทนหรือไม
• มีการใหหมายเลขทะเบียนพัสดุหรือไม
• สถานที่จัดเก็บพัสดุ มีการแตงตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัย
หรือไม
• มีสถานที่จัดเก็บพัสดุเพียงพอหรือไม

มี/ใช

ไมม/ี ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ

คําถาม

มี/ใช

ไมม/ี ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ

3.6 การบํารุงรักษา
• มีการจัดทําแผนการบํารุงรักษาพัสดุหรือไม
• มีการจัดทํารายงานผลการบํารุงรักษาเปนไปตามแผนหรือไม
• มีการจัดฝกอบรมหรือมีคูมือการบํารุงรักษาใหแกผูใชพัสดุ
หรือไม
• มีการพิจารณาขอเปรียบเทียบการบํารุงรักษาระหวางการ
ดําเนินงานเองและการจางหนวยงานภายนอกหรือไม
3.7 การจาหนายพัสดุ
• มีการรายงานพัสดุที่หมดความจําเปนหรือหากใชตอไปจะ
สิ้นเปลืองคาใชจายมาก และพัสดุที่สูญหายตอผูมีอํานาจเพื่อ
พิจารณาใหจําหนายพัสดุหรือไม
• มีการจัดทํารายงานการจําหนายพัสดุออกจากบัญชีหรือไม

สรุป : การควบคุมดานการบริหารบุคลากร
............(จากขอ 3.1-3.7 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจวาบุคลากรจะสมารถปฏิบัติงานให
บรรลุตามวัตถุประสงคการดําเนินงานหรือไม)............

ชื่อผูประเมิน..........................
ตําแหนง................................
วันที่...../................/...............

ขั้นตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร (องคการตลาด.)
การประเมินการควบคุมดวย
ตนเอง (CSA)

รายงานตาม

ประเมินการควบคุม

แบบ ปอ.๓

ภายในโดยภาพรวม

การประเมินตามแบบประเมิน
องคประกอบของมาตรฐาน
การควบคมภายใน

รายงานตาม

รายงานตาม

แบบ ปอ.๑ และ ปอ.๓

แบบ ปอ.๒

ขั้นตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย
การประเมินการควบคุมดวย
ตนเอง (CSA)
การประเมินตาม

การประเมินตามแบบประเมิน

แบบสอบถามการควบคุม

องคประกอบของมาตรฐาน

การประเมินผลการควบคุม

รายงานตาม

ภายในตามแบบ ปม.

แบบ ปย ๒

ใ

รายงานตามแบบ
ปย.๑

ขั้นตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยฝายตรวจสอบภายใน
การประเมินการควบคุม
อยางเปนอิสระ (IA)

การสอบทานการประเมินการ
ควบคุมดวยตนเอง (CSA) ของ

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

รายงานผลการสอบทานการ
ประเมินการควบคุมภายในตาม

ขั้นตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยเจาหนาที่ระดับอาวุโส
ผูอํานวยการองคการตลาด

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

รายงานของฝายบริหาร

รายงานของฝายตรวจสอบ

แบบ ปอ. ๑, แบบ ปอ.๒

ภายในตามแบบ ปส.

และ แบบ ปอ.๓

การสอบทาน
และประเมินรายงาน

ขั้นตอนการรายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖
โดยผูอํานวยการองคการตลาด.
คณะกรรมการ
องคการการตลาด

คณะกรรมการ

รายงานการควบคุมภายในตาม

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน

แบบ ปอ.๑, ปอ.๒, ปอ.๓

ตรวจเงินแผนดิน

คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
คณะกรรมการ

ผูอํานวยการ
องคการการตลาด

ขั้นตอนการรายงานการควบคุมภายใน
องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย
รายงานของเจาหนาที่
ผูอํานวยการ

ระดับอาวุโส

องคการการตลาด
รางรายงานของ องคการตลาด.
(ปอ.๑, ปอ.๒ และ ปอ.๓)

รายงานของ

ที่สอบทาน ลว

สํานักตรวจสอบภายใน (ปส.)
เจาหนาที่

รางรายงานของ องคการตลาด.

ระดับอาวุโส

(ปอ.๑ ,ปอ.๒ และ ปอ.๓)

คณะทํางานจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ประมวลผลในภาพรวม

จัดทํารายงานการควบคุมภายในของ ทุกแผนก/สํานักงาน
สาขา (ปย.๑ และ ปย.๒ )
ณ สิ้นป งบประมาณ

กันยายน

รายงานฉบับสําเนา

ทุกแผนก/สํานักงานสาขา

รายงานฉบับจริง

ขององคการตลาด.

สํานักตรวจสอบภายใน

