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คํานํา
แผนกบริหารความเสี่ยง (ดานควบคุมภายใน) ไดจัดทําคูมือการควบคุมภายในขององคการ
ตลาด ไดอาศัยแนวทางของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ที่ไดปรับแกไขและไดนํามาใชในปงบประมาณ
2560 นี้
จึงหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในฉบับนี้จะ
สามารถลดภาวะตลอดจนลดปญหาในทางปฏิบัติลงได อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในขององคการตลาดตอไป

แผนกบริหารความเสี่ยง
(ดานการควบคุมภายใน)
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สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
บทที่ ๑ หลักการควบคุมภายใน
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
แนวคิดของการควบคุมภายใน
ความหมายของการควบคุมภายใน
นิยามศัพท
บทที่ ๒ องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
๑. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)
๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)
๕. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
สาระสําคัญของการรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
รายละเอียดที่ตองรายงานตามระเบียบฯ ขอ ๕
รายละเอียดที่ตองรายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖
คานิยม ที่พึงประสงคองคการตลาด
แบบรายงานการควบคุมภายใน
แบบรายงานระดับสวนงานยอย เปนแบบรายงานทีส่ ํานักจะตองจัดทํา
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๕
๕
๖
๖
๗
๙
๑๑
๑๕
๑๗
๑๘
๒๐
๒๐
๒๐
๒๓
๒๔
๒๔

แบบรายงานระดับองคกรเปนแบบรายงานที่คณะทํางานจัดวางระบบควบคุมภายในจะตองจัดทํา
บทสรุป การควบคุมภายใน
ขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทํารายงานตามระเบียบฯ
การกําหนดผูรับผิดชอบ
การประเมินผลการควบคุมภายใน องคการตลาด
ระดับสวนงานยอย
- การประเมินตามแบบประเมินองคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑ และ แบบ ปย.๒)
- (แบบ ปย.๑)
- (แบบ ปย.๒)
- (แบบ ติดตาม)

๒๔
๒๕
๒๖
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๔๒
๔๒

สารบัญ (ตอ)
หนา
๔๓

ระดับองคกร
- รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน (ปอ. ๑)
- แบบ ปอ.๑ แบบที่ ๑ กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ
๔๔
- แบบ ปอ.๑ แบบที่ ๒ กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ
๔๕
- รายงานสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร (แบบ ปอ.๒) ๔๗
- แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร (แบบ ปอ.๓)
๕๙
การประเมินผลโดยฝายตรวจสอบภายใน
๖๐
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน (ปส.)
๖๑
- แบบ ปส. แบบที่ ๑ กรณีไมพบขอบกพรอง หรือขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ
๖๑
- แบบ ปส. แบบที่ ๒ กรณีพบขอบกพรอง หรือขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ
๖๒
การรายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖ โดยผูอํานวยการองคการตลาด.
๖๓
ภาคผนวก
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
ขั้นตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร (องคการตลาด.)
ขั้นตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย (สํานัก)
ขั้นตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยฝายตรวจสอบภายใน
ขัน้ ตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยเจาหนาที่ระดับอาวุโส
ขั้นนตอนการรายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖ โดยผูอํานวยการองคการตลาด
ขัน้ ตอนการรายงานการควบคุมภายในขององคการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน ผูบริหาร
แบบสอบถามการควบคุมภายใน แบบทั่วไป
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๖๕
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๕
๗๖

บทที่ ๑
บทนํา
หลักการการควบคุมภายใน
การการควบคุมภายในขององคการตลาดมีหลักการและความจําเปนมาจาก
องคการตลาดตองปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด
มาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยใหแตละหนวยงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คตง.ฯ ขอ ๕ เมื่อหนวยงานจัดวางระบบฯ แลวจะตองรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คตง.ฯ ขอ ๖ ตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน อยางนอยปละ ๑ ครั้ง นับจากวันสิ้นป งบประมาณหรือปปฏิทิน โดยหวังเปนอยางยิ่งวาการจัดวาง
ระบบการควบคุ มภายใน จะสงผลให เกิ ดประโยชนสู งสุดในการดําเนิน งานและเปนประโยชนแกการใช
จายเงินและทรัพยสินของประเทศชาติโดยรวม
องคการตลาด ไดนําระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใชในการบริหารงาน
เพื่อใหเกิดความมั่นใจแกผูมีสวนไดเสียวาการบริหารงานขององคการตลาดเปนไปอยางเหมาะสมและทั่วทั้ง
องคกร โดยผูบริหารและพนักงานมีความรูความเขาใจในการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดขึ้น และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และภารกิจหลัก ขององคการตลาดที่วางไว
โดยวัตถุประสงคที่สําคัญของการบริหารความเสี่ยงคือ สนับสนุนใหองคการตลาดสามารถกําหนดวิธีการบริหาร
ความเสี่ยงใหสามารถลดลงอยูในระดับที่องคการตลาดยอมรับได
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
๑. เพื่อใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Operation Objectives)
ไดแก การปฏิบัติงานและการใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย สิน การป องกั นหรื อลดความผิ ดพลาด ความเสีย หายการรั่ว ไหลการสิ้น เปลื องหรือการทุจ ริต
เพื่ อใหผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของหน ว ยงานภายในองค การตลาด ได มีค วามรู ความเข า ใจ เทคนิ ค และ
กระบวนการการควบคุมภายในขององคการตลาด
๒. เพื่อใหเกิดความเชื่อถือไดของการรายงานทางการเงิน (Financial Report bjectives)
ไดแก การจัดทํารายงานทางการเงินที่ใชภายในและภายนอกหนวยงานใหเปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได และ
ทันเวลา และผูปฏิบัติงานไดรับทราบขั้นตอนและดําเนินการการควบคุมภายในที่เกี่ยวของ
๓. เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance
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Objectives) ได แก การปฏิ บั ติตามกฎหมาย ระเบีย บ ขอบังคับ หรื อมติคณะรั ฐ มนตรี ที่เกี่ย วข องกับ การ
ดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการการควบคุมภายในอยางเปนระบบและตอเนื่อง
รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่หนวยงานไดกําหนดขึ้น
๔. เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจในการควบคุมภายในหนวยงานทุก
ระดับขององคการตลาด

การควบคุมภายใน
แนวคิดของการควบคุมภายใน
๑. การควบคุมภายในเปนกระบวนการที่รวมไว หรือเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ การ
ควบคุ ม ภายในมิ ใ ช เ หตุ ก ารณ ใ ดเหตุ ก ารณ ห นึ่ ง และมิ ใ ช ผ ลสุ ด ท า ยของการกระทํ าแต เ ป น กระบวนการ
(Process) ที่มีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง ซึ่งกําหนดไวในกระบวนการปฏิบัติงาน (Built in) ประจําวันตามปกติ
ของหนวยรับตรวจ ดังนั้นฝายบริหารจึงควรนําการควบคุมภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารงาน ไดแก การวางแผน (Planning) การดําเนินงาน (Executing) และการติดตามผล (Monitoring)
๒. การควบคุมภายในเกิดขึ้นไดโดยบุคลากรของหนวยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับเปนผูมีบทบาท
สําคัญในการใหความสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ใหมีประสิทธิผล ผูบริหารเปน
ผูรับผิดชอบในการกําหนด และจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยการสรางบรรยากาศ
สภาพแวดลอมการควบคุม กําหนดทิศทาง กลไกการควบคุม และกิจกรรมตางๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
ควบคุมภายใน สวนบุคลากรอื่นของหนวยรับตรวจ มีหนาที่รับผิดชอบโดยการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่ฝายบริหารกําหนดขึ้น
๓. การควบคุ มภายในให ความมั่ น ใจอยางสมเหตุส มผลวาการปฏิบัติงานจะบรรลุผลสําเร็จ ตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด ถึงแมวาการควบคุมภายในจะออกแบบไวใหมีประสิทธิผลเพียงใดก็ตาม ก็ไมสามารถให
ความมั่นใจวา จะทําใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคไดอยางสมบูรณตามที่ตั้งใจไว ทั้งนี้
เพราะการควบคุ ม ภายในมี ข อ จํ า กั ด เช น โอกาสที่ จ ะเกิ ด ข อ ผิ ด พลาดจากบุ ค ลากร เนื่ อ งจากความไม
ระมัดระวัง ไมเขาใจคําสั่ง หรือการใชดุลยพินิจผิดพลาด การสมรูรวมคิดกัน การปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบ
และกฎเกณฑที่กําหนดไว ที่สําคัญที่สุด คือ การที่ผูบริหารหลีกเลี่ยงขั้นตอนของระบบการควบคุมภายในหรือ
ใชอํานาจในทางที่ผิด นอกจากนี้การวางระบบการควบคุมภายในจะตองคํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนที่
เกี่ยวของกันวาผลประโยชนที่ไดรับจากการควบคุมภายในจะคุมคากับตนทุนที่เกิดขึ้น
ความหมายของการควบคุมภายใน
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การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากรของ
องค การตลาดจั ดให มีขึ้น เพื่อสรางความมั่น ใจอยางสมเหตุ สมผลวา การดําเนิน งานขององคการจะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หนว ยรั บ ตรวจ ด านความเชื่ อถื อได ของรายงานทางการเงิน และด านการปฏิบั ติต าม กฎหมายระเบี ย บ
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
๑. การดําเนินงาน (Operation : O ) หมายถึง การบริหารจัดการ การใชทรัพยากรใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตของหนวยรับตรวจ
๒. การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อใช
ภายในและภายนอกหนวยรับตรวจ เปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance : C) ไดแก การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ
รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องคกรไดกําหนดขึ้น
การควบคุมภายใน หรือ ระบบการควบคุมภายใน เปนสิ่งที่ผูบริหารระดับสูงของหนวยรับตรวจ ทุก
คนควรใหความสําคัญ เพราะเปนพันธกรณีที่สําคัญ ซึ่งจะชวยใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางสําเร็จลุลวง ตาม
นโยบายและวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ ดังนั้น การออกแบบการควบคุมภายในอยางเหมาะสม และ
การติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ที่ฝายบริหารกําหนด รวมทั้งการประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง จะช วยใหผูบริหารไดรับทราบจุดอ อนตางๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหหนวยรับตรวจ
สามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงคอยางตอเนื่อง
นิยามศัพท
หนวยรับตรวจ หมายถึง องคการตลาด
สวนงานยอย หมายถึง แผนก / สํานักงานตลาดสาขา
หัวหนาหนวยรับตรวจ หมายถึง ผูอํานวยการองคการตลาด
หัวหนาสวนงานยอย หมายถึง ผูจัดการฝาย (ตําแหนงสูงสุดของสวนงานยอย ที่ทําหนาที่บริหารหรือ
ควบคุมงานของสวนงานยอย)
เจาหนาที่ระดับอาวุโส หมายถึง ผูบริหารระดับสูง หรือผูเชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ที่มีความรูความชํานาญ
เรื่องการควบคุมภายใน และไดรับมอบมายใหอํานวยการและประสานการประเมินผลการควบคุมภายใน การ
ปรับปรุงการควบคุมภายในและการรายงานการควบคุมภายในของ องคการตลาด
* องคการตลาด. กําหนดใหรองผูอํานวยการ ทําหนาที่เปนเจาหนาที่อาวุโสโดยตําแหนง
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ผูกํากับดูแล หมายถึง คณะกรรมการองคการตลาด
การควบคุ ม หมายถึ ง วิ ธี ก ารที่ นํ า มาใช เ พื่ อ ให มั่ น ใจว า การปฏิ บั ติ ง านจะบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงค
ระบบการควบคุ มภายใน หมายถึง การควบคุม ที่ออกแบบใหมีก ารเชื่อมโยงซึ่ง กัน และกัน ไว ใ น
กระบวนการของกิจกรรม/การปฏิบัติงานตั้งแตตนจนจบ
โครงสรางการควบคุมภายใน หมายถึง การออกแบบการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธของ
ทรัพยากรตางๆ กระบวนการทํางาน กระบวนการบริหารภายในองคกรนั้นๆ
สภาพแวดลอมของการควบคุม หมายถึง ปจจัยตางๆ ซึ่งรวมกันสงผลใหมีการควบคุมขึ้นภายใน
องคการตลาดหรือทําใหการควบคุมที่มีอยูไดผลดีขึ้น หรือในทางตรงขามสภาพแวดลอมอาจทําใหการควบคุม
ยอหยอนลงได
ตัวอยาง ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน เชน ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของ
ผูบริหาร ความซื่อสัตยและจริยธรรม ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร โครงสรางการจัดองคกร
การมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารดานบุคลากร เปนตน
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลความสูญเปลา หรือ
เหตุการณที่ไมพึงประสงคที่ทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
การประเมิ น ความเสี่ ยง หมายถึ ง กระบวนการที่ใช ในการระบุ และการวิเคราะหค วามเสี่ย งที่ มี
ผลกระทบ ตอการบรรลุวัตถุประสงคของ องคการตลาดรวมทั้งการ กําหนดแนวทางที่จําเปนตองใชในการ
ควบคุมความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและ วิธีการตางๆ ที่ฝายบริหาร กําหนดใหบุคลากรของ
องคการตลาดปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง และไดรับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม
ตัวอยาง กิจกรรมการควบคุ ม เชน การอนุ มัติ การสอบทานงาน การดูแลปองกั นทรั พยสิน การ
แบงแยกหนาที่งาน การบริหารทรัพยากรบุคคล การควบคุมระบบสารสนเทศ การจัดทําเอกสารหลักฐาน การ
บันทึกรายการอยางถูกตองและทันเวลาเปนตน
สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลขาวสารทางการเงิน และขอมูลขาวสารอื่นๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
องคการตลาด ไมวาจะเปนขอมูลจากแหลงภายในหรือจากภายนอก
การติ ด ตามและประเมิน ผล หมายถึง กระบวนการประเมิน คุณภาพการปฏิ บัติ งานและประเมิน
ประสิ ทธิผ ลของการควบคุมภายในที่วางไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยการติดตามผลในระหวางการ
ปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเปนรายครั้ง (Separate Evaluation) ซึ่งแยกเปนการ
ประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self Assessment) เชน การประเมินการควบคุมโดยกลุม
ผูปฏิบัติงานภายใน และการประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ (Independent Assessment) เชน การ
ประเมินโดยผูตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบภายนอก เปนตน
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บทที่ ๒
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ผูกํากับดูแลและฝาย
บริหารจะตองจัดใหการดําเนินงานภายใน องคการตลาด ประกอบไปดวยองคประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ๕ ประการ ดั งนี้
๑. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)
ในการดําเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของการควบคุม ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากรของ
องคการตลาดจะตองสรางบรรยากาศของการควบคุมเพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน โดยสงเสริม
ใหบุคลากรทุกคนใน องคการตลาด เกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และตระหนักถึง
ความจําเปนและความสําคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งดํารงรักษาไวซึ่งสภาพแวดลอมของการควบคุมที่ดี
สภาวการณหรือปจจัยตาง ๆ ที่สงผลใหเกิดระบบการควบคุมในหนวยงาน ในการดําเนินงานจะ มี
หลายปจจัยที่สงผลใหเกิดมาตรการการควบคุมภายในขึ้นในหนวยงาน ซึ่งฝายบริหารจะมีอิทธิพลสําคัญตอการ
สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมการควบคุมภายในในหนวยงาน เชน จริยธรรมของการทํางาน ความซื่อสัตย
ความไวใจได ความโปรงใส และการมีภาวะผูนําที่ดี ซึ่งรวมทั้งการกําหนดนโยบาย โครงสราง และระเบียบ
วิธีปฏิบัติที่เหมาะสม สําหรับตัวอยางสภาพแวดลอมการควบคุมในหนวยงาน เชน
๑.๑ ปรัชญาและลักษณะการทํางานของผูบริหาร
ปรัชญาและลักษณะการทํางานของผูบริหารแตละบุคคลยอมแตกตางกัน และจะเปนปจจัยที่
สงผลถึงการกําหนดระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน เพราะผูบริหารมีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย
มาตรการ และระบบการควบคุมภายใน แตอยางไรก็ตาม ผูบริหารตองรับผิดชอบในการเลือกปรัชญาและ
วิธี การทํ างานที่ เหมาะสมกับ สถานการณ รวมทั้งรับ ผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้น ผูบ ริห ารสามารถสงเสริมและ
สนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมการควบคุมที่ดี โดยดําเนินการ ดังนี.้ ๑. กําหนดนโยบายและกลยุทธการดําเนินงาน มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงานเปน
ลายลักษณอักษรใหชัดเจน และแจงใหบุคลากรทุกคนในหนวยงานทราบ
๒. กําหนดโครงสรางการจัดหนวยงานใหเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชา และความ
สัมพันธระหวางหนวยงานภายในที่ชัดเจน รวมทั้งมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหแกบุคลากร
ในแตละตําแหนงอยางเหมาะสม
๓. กําหนดคุณลักษณะงานเฉพาะตําแหนง ( Job Description ) ของบุคลากรทุกตําแหนง
หนาที่ และระดับของความรู ความสามารถ และทักษะที่จําเปนตองใชในแตละงานอยางชัดเจน
๔. กําหนดใหมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานดานการบริหารบุคลากรตลอดจนการ
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ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางชัดเจน และเปนธรรม รวมทั้งกําหนดบทลงโทษทางวินัยใหชัดเจน
๕. กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee )
และหนวยตรวจสอบภายใน

๑.๒ ความซื่อสัตยและจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบตั ิงาน
การบริหารและการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยและมีจริยธรรม เปนสิ่งที่มีความสําคัญอยาง
ยิ่งทั้งสองประการนี้เปนสิ่งที่ตองสนับสนุนสงเสริมใหเกิดขึ้น โดยการประชาสัมพันธ ฝกอบรมหรือกําหนด
สิ่งจูงใจ และผูบริ หารต องเป นตัวอย างของเจาหนาที่ในหนวยงาน ทั้งนี้ ผูบริ หารต องมีการสื่อสารให
เจาหนาที่ทุกคนในหนวยงานรับทราบ และตระหนักถึงคุณคาในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยและมี
จริ ยธรรม จนเปน บรรทั ดฐานหรื อข อตกลงรวมกัน ที่ใหห นว ยงานถือปฏิบัติเพราะความซื่อสัตยและ
จริยธรรมเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญของสภาพแวดลอมการควบคุมโดยผูบริหารควรดําเนินการ ดังนี้.๑. กําหนดนโยบายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานใหชัดเจน และทําตัวใหเปนตัวอยาง อยาง
สม่ํ า เสมอทั้ ง โดยคํ า พู ดและการกระทํ า สื่ อสารและแจงให เจาหนาที่ทุก คนได รับ ทราบตลอดจนเข าใจใน
หลักการของจริยธรรมดังกลาว
๒. จัดทําขอกําหนดจริยธรรมหรือแนวทางที่พึงปฏิบัติของหนวยงานไวใหชัดเจนโดยรวม
ถึงกรณีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความขัดแยงทางผลประโยชนดวย
๓. ลดวิธีการหรือโอกาสที่จะจูงใจใหเกิดการกระทําผิด ความซื่อสัตยและจริยธรรมเปน
ปจ จั ยเบื้ องต นที่ สํ า คัญ ซึ่งจะส งผลถึ งการจัดโครงสรางของหนว ยงาน รวมทั้งการจัดการและการติดตาม
ประเมินผลองคประกอบของระบบการควบคุมภายในอื่น ๆ ดวย
๑.๓ โครงสรางของหนวยงาน
โครงสรางของหนวยงานที่ไดรับการจัดไวเปนอยางดี จะเปนพื้นฐานสําคัญที่ทําใหผูบริหาร
สามารถวางแผนงาน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานไดถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยการจัด
โครงสรางของหนวยงานใหเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมของหนวยงานนั้น ๆ เชน
๑. การรวมศูนยอํานาจหรือกระจายศูนยอํานาจการตัดสินใจในระดับตางๆ หากกิจการเลือก
ใช การรวมศู น ย อํา นาจในการตั ดสิ น ใจ คุ ณสมบัติเฉพาะตัว ของผูไดรับ อํานาจยอมมีความสําคัญ กรณี วิ ธี
กระจายศูนยอํานาจการตัดสินใจ ระบบและขั้นตอนการทํางาน รวมถึงกระบวนการในการติดตามผล ก็จะมี
ความสําคัญมากกวาคุณสมบัติของตัวบุคคล
๒. การจัดโครงสรางของหนวยงานที่มีการผลิตโดยเครื่องจักร อาจใชโครงสรางและการควบ
คุมที่เปนระเบียบแบบแผนแนนอน แตโครงสรางที่มีรูปแบบแนนอนอาจไมเหมาะสมกับกิจกรรมการบริการ หรือ
งานที่เกี่ยวกับการคนควาวิจัย ทางวิชาการ เปนตน
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๓. การมอบอํานาจตองใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและตอง
ชัดเจน
๑.๔ นโยบายการบริหารและการพัฒนาดานบุคลากร
ปจจัยสําคัญที่ชวยใหระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ คือบุคลากรในหนวยงานนั่นเอง
ที่เปนตัวจักรสําคัญ ดังนั้น การมีนโยบายและระบบการบริหารบุคลากรที่ชัดเจนและเหมาะสม จะชวยใหระบบ
การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เชน
๑. กําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับการวาจาง การพัฒนา การประเมินผล การปฏิบัติ
งาน การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง รวมทั้งการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น
๒. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะงาน ( Job Description ) ของเจาหนาที่ในแตละตําแหนง
ใหชัดเจนเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงาน
๓. กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการประกันความซื่อสัตยของพนักงาน
๔. มีระบบการฝกอบรมอยางตอเนื่อง และติดตามผลการปฏิบัติงาน อยางเปนระบบและ
สม่ําเสมอ
๕. กําหนดแนวปฏิบัติกรณีที่มีการขัดแยงของผลประโยชน ( Conflict of Interest )
ตอหนวยงาน
๑.๕ การกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ
การกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหนวยงาน เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ดังนั้น ผูบริหารควรกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต
ละตําแหนงใหชัดเจน ดังนี้.๑. กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในแตละตําแหนงใหชัดเจน โดยคํานึงถึงการกระจาย
อํานาจและระบบการสอบยันความถูกตองระหวางกัน
๒. กําหนดคูมือปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ
๓. กําหนดระบบการติดตามประเมินผล ซึ่งรวมถึงการจัดทําแผนงาน และระบบการรายงาน
ผลงานอยางสม่ําเสมอ
๑.๖ คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในเปนกลไกและ เครื่องมือชนิดหนึ่งในการชวย
ตรวจสอบและสอบทานงานใหเปนไปตามแผนงานที่ฝายบริหารวางไว คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู
ความสามารถและมีความเปนอิสระในการทํางาน จะชวยสงเสริมและสนับสนุนสภาพแวดลอมการควบคุม
ภายในหนวยงานใหดียิ่งขึ้น
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สภาพแวดลอมการควบคุม เปนองคประกอบเกี่ยวกับการสรางบรรยากาศในหนวยงาน เพื่อให
บุคลากรในหนวยงานเกิ ดจิตสํานึ กที่ดีในการปฏิบั ติงานตามความรับผิดชอบใหบรรลุวัตถุ ประสงค ซึ่งเป น
องคประกอบพื้นฐานที่จะไปเสริมองคประกอบการควบคุมอื่น ๆ ตอไป
สภาพแวดลอมของการควบคุม สามารถแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนั้น
๑.๑ Soft Control เปนการควบคุมโดยการสรางจิตสํานึกและคุณภาพที่มองไมเห็น เชน ความ
ซื่อสัตยความโปรงใส การมีภาวะความเปนผูนํา การมีจริยธรรม
๑.๒ Hard Control เปนการควบคุมโดยกําหนดโครงสราง นโยบาย และระเบียบวิธิปฏิบัติ
๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๒.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณที่ไมพึงประสงคหรือการกระทําใด ๆ อันจะกอใหเกิดผลลัพธใน
ดานลบหรือเปนผลลัพธที่ไมตองการ ทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดความเสี่ยง
อาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหนวยงาน การควบคุมภายใน หรือการที่หนวยงานตรวจไมพบ
ขอผิดพลาด ฯลฯ
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง ฝายบริหารตองประเมินความเสี่ยงทั้งจากปจจัย
ภายในและป จจัย ภายนอกที่มีผ ลกระทบ ตอการบรรลุวัต ถุประสงคของ องคการตลาดอยางเพี ยงพอและ
เหมาะสม
๑. ความเสี่ยงจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหนวยงาน ความเสี่ยงลักษณะนี้ เปนความเสี่ยง
ที่มีอยูโดยธรรมชาติในงานนั้น ๆ เอง เมื่อใดก็ตามที่ตัดสินใจที่จะทํางานหรือกิจกรรม ก็ยอมจะมีความเสี่ยง
เกิดขึ้น เชน การทําธุรกิจการคาขายกับตางประเทศหรือการสั่งซื้อของจากตางประเทศขององคการตลาด
ความเสี่ยงก็คืออัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ฯลฯ
๒. ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน เปนความเสี่ยงที่ระบบ
การควบคุมภายในของหนวยงานไมครอบคลุม และไมสามารถปองกันขอผิดพลาดจากการดําเนินงานของ
หนวยงานได อาจเปนเพราะหนวยงานไมมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุม เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงใน
การดําเนินงาน หรือหนวยงานนั้นไมมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ไดจัดไว เปนตน
๓. ความเสี่ยงจากการตรวจไมพบขอผิดพลาด ความเสี่ยงลักษณะนี้ เปนความเสี่ยงที่การตรวจ
สอบไมสามารถคนพบความผิดพลาดของรายการที่มีอยู เนื่องจากผูตรวจสอบไมสามารถตรวจสอบทุกกิจกรรม
ในหนวยงานนี้ได และจําเปนตองใชระบบการตรวจสอบโดยเลือกสุมตัวอยางหรืออาจเนื่องจากผูตรวจสอบไมมี
ความอิสระเพียงพอหรือไมอยูในวิสัยที่จะเขาไปตรวจสอบได
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สาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยภายในและภายนอกหนวยงาน
๑. ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของ
บุคลากร การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและ
เจาหนาที่บอยครั้ง การควบคุมกํากับดูแลไมทั่วถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
ของหนวยงาน เปนตน
๒. ปจ จัย ภายนอก เชน กฎหมาย ระเบีย บ ขอ บัง คับ ของทางราชการ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน
๒.๒ การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใชในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความ
เสี่ยง และการกําหนดแนวทางการควบคุม เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงในหนวยงาน จะเปนการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของหนวยงาน
เพื่อใหทราบเหตุการณของความเสี่ยงและหาทางแกไขและควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่เกิดความเสียหาย
นอยที่สุด
๒.๓ กระบวนการในการประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงให
อยูในระดับที่หนวยงานยอมรับได สามารถดําเนินการเปน ๔ ขั้นตอน ดังนี้
๑. ศึกษาวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน วัตถุประสงคและเปาหมายของ
หนวยงาน จะตองสอดคลองกับภารกิจ ( Mission ) ของหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปวัตถุประสงคของ
หนวยงานจะแบงออกเปน ๒ ระดับ คือ
๑.๑ วัตถุประสงคในระดับหนวยงาน ( Entity – Level objectives ) เปน
วัตถุประสงคของการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน โดยทั่วไปจะระบุไวในแผนกลยุทธ และแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน เชนเดียวกับภารกิจ ( Mission ) และกลยุทธในภาพรวมของหนวยงาน
เชน ภารกิจหลักของหนวยงาน โครงสรางของหนวยงาน แนวโนมการดําเนินงานของหนวยงานในอนาคต
นโยบายการบริหารงาน หรือนโยบายการเงินการคลัง เปนตน
๑.๒ วัตถุประสงคในระดับกิจกรรม ( Activity – Level objectives ) เปนวัตถุประสงค
ของการดําเนินงานที่เฉพาะเจาะจงสําหรับแตละกิจกรรมที่หนวยงานกําหนด เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงาน ซึ่งวัตถุประสงค ของแต ละกิจกรรมจะตองสนับสนุ น และสอดคลอ งกับ วัต ถุป ระสงคใ นระดับ
หนวยงาน เชน ระบบการประมวลขอมูลทางการเงินและบัญชี เปนตน
๒. ระบุปจจัยเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงของหนวยงานสามารถเกิดขึ้นไดทั้งจากปจจัยภายในและ
ปจ จัย ภายนอก ซึ่ งป จ จั ย เหล านี้ จ ะส งผลกระทบถึ ง วั ตถุ ป ระสงค เป า หมาย หรื อ ผลการดํ าเนิ น งานใน
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หนวยงาน เชน การเปลี่ยนตัวผูบริหารและผูปฏิบัติงานในตําแหนงที่สําคัญ ๆ บอยครั้ง การเปลี่ยนแปลง
กฎหมายใหม ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของหนวยงาน เปนตน
เนื่องจากปจจัยเสี่ยงแตละชนิดมีผลกระทบตอการดําเนินงานและการบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงานไมเทากัน บางชนิดมีผลกระทบทันที บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว ดังนั้น ผูบริหารตองติดตาม
พิจารณา และระบุปจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหครอบคลุมทุกประเด็นปญหาที่คาดวาจะเกิด ซึ่งควรครอบคลุม
ถึง
๑. ผลกระทบจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม และสิ่งแวดลอม
ตอการดําเนินงานของหนวยงาน
๒. ปจจัยความเสี่ยงที่ไดระบุไวในการวางแผน และการประมาณการของหนวยงาน
๓. ขอตรวจพบที่ไดรับจากการตรวจสอบ การสอบทาน การติดตาม และประเมินผล
๔. ปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน เชน ปจจัยที่ทําให
การดําเนินงานในอดีตที่ผานมาไมบรรลุตามวัตถุประสงค คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่
รับ ผิด ชอบในการบริ หารหรื อปฏิบั ติงาน การเปลี่ย นแปลงที่เ กิดจากเงื่ อนไขตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอกําหนดตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน ฯลฯ
๓. การวิเคราะหและจัดระดับความเสี่ยง การวิเคราะหถึงผลกระทบของปจจัยเสี่ยงที่มีตอ
หนวยงาน ซึ่งโดยปกติปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยมีผลกระทบตอหนวยงานมากนอยไมเทากัน การวิเคราะหปจจัย
เสี่ยงมีหลายวิธีแตกตางกัน ผูบริหารควรใหความสําคัญกับความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ และมีโอกาสเกิดขึ้นบอย ๆ
จึงควรพิจารณาเลือกใชวิธีการหรือเทคนิคที่ใชวิเคราะหใหเหมาะสมกับขนาด ลักษณะการดําเนินงาน เพื่อให
สามารถประเมินระดับความสําคัญของความเสี่ยงไดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผลเสียหายที่อาจ
เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทั่วไปขั้นตอนการวิเคราะหปจจัยเสี่ยง จะเปนดังนี้
๓.๑ ประเมินระดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง คือ การนําปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยมา
พิจารณาถึงความสําคัญวา หากเกิดขึ้นแลวมีผลกระทบตอหนวยงานมากนอยแคไหน โดยอาจวัดเปนระดับ
นอย ปานกลาง สูง
๓.๒ ประเมินความถี่ที่ปจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น คือ การพิจารณาวาปจจัยเสี่ยงที่ไดเรียงลําดับ
ความสําคัญไวแลว มีโอกาสที่จะเกิดปจจัยเสี่ยงนั้น ในระดับนอยมาก นอย ปานกลาง สูง การวิเคราะหโดย
การประเมินความสําคัญและการประเมินความถี่ที่ปจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น อาจใชผสมผสานกัน เชน ปจจัยเสี่ยง
บางอยางมีอัตราความถี่สูง เมื่อเกิดขึ้นแตละครั้งสูญเสียเงินนอย แตถาเกิดบอย ๆ เขา โดยรวมอาจมีจํานวน
เงินสูงก็จะทําใหเกิดความสําคัญได
๓.๓ เลือกใชเทคนิคการวิเคราะหความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยบางครั้งอาจไมจําเปนตอง
วิเคราะหในรูปตัวเลข แตอาจวิเคราะหออกมาเปนระดับตาง ๆ เชน สําคัญมาก ปานกลาง หรือนอย
เปนตน
คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

๔. กําหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง เมื่อหนวยงานสามารถวิเคราะหและจัดลําดับความ
เสี่ยงแลว ฝายบริหารควรพิจารณาหาวิธี เพื่อปองกันความเสี่ยงนั้น ๆ โดยตองคํานึงถึงคาใชจายที่ตองใชวา
คุมกับประโยชนที่จะไดรับหรือไม ซึ่งในการกําหนดแนวทางในการปองกันหรือลดความเสี่ยง ผูบริหารควร
พิจารณาวาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเปนความเสี่ยงในลักษณะใด เชน
๔.๑ กรณีที่เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับหนวยงานโดยรวม ซึ่งเปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย
ภายนอกที่มิไดอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร การปองกันหรือลดความเสี่ยงกระทําไดโดยการบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งมีกลยุทธ ดังนี้
๔.๑.๑ กําหนดโครงสรางพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง กําหนดผูรับผิดชอบ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกําหนดความสัมพันธระหวางหนาที่การบริหารความเสี่ยงกับหนาที่การ
ประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะเริ่มตนดวยการกําหนดวัตถุประสงค ซึ่งสัมพันธ
กับกลยุทธและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ เราจะประเมินความเสี่ยงดวยการระบุผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น การจัดลําดับความสําคัญ และการวัดผลกระทบของความเสี่ยงเหลานั้นที่อาจเกิดขึ้นตอหนวยงาน
๔.๑.๒ ประเมินความเสี่ยงของหนวยงาน กําหนดกรอบแนวคิด ซึ่งจะใชระบุความ
เสี่ ยงทั้ งหมดที่ เป นไปได เพื่ อใชเ ป นจุ ดเริ่ มตนในการประเมิน ความเสี่ยง มองภาพรวมของความเสี่ยงที่มี
ความสําคัญที่สุดกอน และจัดสรรทรัพยากรใหอยางเหมาะสม
๔.๑.๓ พัฒนากลยุทธการบริหารความเสี่ยง กลยุทธการบริหารความเสี่ยงที่จะ
ประสบความสําเร็จ ตองมีความเกี่ยวเนื่องหรือสอดคลองกับกลยุทธของหนวยงานโดยตรง กลยุทธการบริหาร
ความเสี่ยง ตองไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับความเสี่ยงแตละประเภท เชน กลยุทธการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
การลดความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และการถายโอนความเสี่ยง เปนตน
๔.๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง หนวยงานตอง
พัฒนาเทคนิคการบริ หารความเสี่ย งอย างสม่ํ าเสมอ เพื่อใชเ ปนแนวปฏิบัติของหน ายงาน โดยเฉพาะการ
บริหารความเสี่ยงในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง
๔.๑.๕ การติ ดตามประเมิ น ผลกระบวนการบริ ห ารความเสี่ย ง เปน ขั้น ตอนของ
หนวยงาน ตองอาศัยงานดานตรวจสอบภายใน โดยในขั้นตอนนี้รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานในหนาที่อื่น
ๆ เชน การปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบ และการใหความสําคัญตอสภาพแวดลอมและความปลอดภัย อยางไร
ก็ตาม การบริหารความเสี่ยงที่สัมฤทธิ์ผล หมายรวมถึง การเสาะแสวงหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การเชื่อมโยง
การประเมินผลตอบแทนที่เพิ่มคาใหแกผูถือหุน ( สําหรับธุรกิจ ) และหนวยงาน หนาที่การติดตามประเมินผล
จะมีความสัมพันธใกลชิดกับการประเมินความเสี่ยงของหนวยงานในขอ (๒) ดังกลาว
๔.๑.๖ การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การปรับปรุง และ
พัฒนาการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง มีความสําคัญอยางยิ่งตอการประสบความสําเร็จของหนวยงานใน
ที่สุด แหลงขอมูลที่สามารถนํามาใชในการปรับปรุงการบริห ารความเสี่ยงนั้น รวมถึงขอมูลสารสนเทศที่
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ถูกตองเชื่อถือไดและขอมูลที่เกิดจากการสะทอนความเสี่ยงของหนวยงาน การปรับปรุงตองรวมถึงระบบการ
วัดเปนจํานวนหนวยที่ใชไดในระยะยาว เชน จํานวน และผลกระทบจากความเสี่ยงที่ไดรับการจัดการภายใน
กระบวนการ ฯลฯ ในการปรั บ ปรุ งพั ฒ นาการบริห ารความเสี่ย งนั้น ระบบการวัดผลที่เชื่อถือไดจึงเปน
สิ่งจําเปน และจะทําใหหนวยงานสามารถทราบถึงขนาดของความเสี่ยงและผลกระทบที่หนวยงานจะสามารถ
รับไดหรือไมเพียงใด
๔.๒ กรณีที่เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่งเปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายใน
และอยูภายใต การควบคุ มของผู บริ ห าร การปองกัน หรือลดความเสี่ย งกระทําไดโดยจัดใหมีกิจ กรรมการ
ควบคุมอยางเพียงพอและเหมาะสม การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อจัดการใหความเสี่ยงอยูในสภาพที่เปนผลดี
กับหนวยงานนั้น จะมีลักษณะการจัดการได ๕ ลักษณะ คือ
๔.๒.๑ การจัดการในลักษณะที่ยอมรับในความเสี่ยงนั้น
๔.๒.๒ การจัดการในลักษณะที่ทําใหลดความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูงไปสู
ระดับความเสี่ยงต่ํา
๔.๒.๓ การจัดการในลักษณะที่เปนการกระจายความเสี่ยง
๔.๒.๔ การจัดการในลักษณะที่เปนการถายโอนความเสี่ยงหรือโยกยายความเสี่ยง
๔.๒.๕ การจัดการในลักษณะที่เปนการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
การจะใชวิธีการใดในการจัดการความเสี่ยงดังกลาวขางตน ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและความ
เหมาะสมของการดําเนินงานในหนวยงานนั้น ๆ ดวย ทั้งนี้การจัดการความเสี่ยงจะตองคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้
๑. ตองกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนวาจะทําอะไร ณ จุดใด
๒. ตองปรับเปลี่ยนระบบการบริหารและระบบปฏิบัติงานในหนวยงานหรือไม อยางไร ณ จุด
ใด
๓. กระบวนการจัดการความเสี่ยงเปนอยางไร ตองดําเนินการใหเกิดความชัดเจน และตอง
สื่อสารใหผูที่เกี่ยวของในหนวยงานทราบดวย
๔. ตองมีการรายงานผล เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
หนวยงานจึงตองจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงอยูเสมอ และสรางกลไกชวยบริหารความเสี่ยง
ใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได หรือกําหนดมาตรการการควบคุมที่เหมาะสมตอไป
๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมการควบคุม เปนองคประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่หนวยงานตองจัดใหมีขึ้น
เพื่อลดความเสี่ยงและทําใหเกิดความคุมคา ตลอดจนใหฝายบริหารเกิดความมั่นใจในประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในที่มีอยู
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ประเภทการควบคุม กิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจําเปนและลักษณะของการควบคุม
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการดําเนินงานของหนวยงานนั้น ๆ เชน
๑. การควบคุ ม ในลั ก ษณะการป อ งกั น การผิ ด พลาดที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในทางปฏิ บั ติ ( Preventive
Control ) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้น เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก โดย
เหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยงยังไมเกิดขึ้น เชน การแบงแยกหนาที่ผูรับเงิน ผูจายเงิน และผูบันทึกบัญชี การ
กําหนดวงเงินสําหรับผูมีอํานาจอนุมัติเงินในแตละระดับชั้น เปนตน
๒. การควบคุมในลักษณะของการคนพบขอผิดพลาด ( Detective Control ) เปนการควบคุมที่
กําหนดขึ้น เพื่อคนพบขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เชน การทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
การตรวจนับพัสดุประจําป หรือการทบทวนการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม เปนตน
๓. การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ ( Suggestive Control ) เปนการควบคุมที่กําหนดขึ้น
เพื่ อ เสนอแนะ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบการดํ า เนิ น งานและระบบการควบคุ ม ภายในให เ หมาะสมกั บ
สถานการณอื่น ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสมในการดําเนินงานของหนวยงาน
ตัวอยางกิจกรรมการควบคุมที่ควรจัดใหมีขึ้นในขั้นตอนของการปฏิบัติงานตาง ๆ ไดแก
๓.๑ นโยบายและวิธีปฏิบัติ ผูบริหารทุกระดับมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติงาน แผน
งบประมาณ แนวทางการปฏิบัติงาน อํานาจในการอนุมัติ ฯลฯ ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนปจจัยที่กอใหเกิดการ
ควบคุม เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและควรระบุผลลัพธและตัวชี้วัดที่คาดหมายไวอยางชัดเจน เพื่อ
สามารถใชในการติดตามประเมินผลตอไป
๓.๒ การกระจายอํานาจความรับผิดชอบและการแบงแยกหนาที่ ผูบริหารควรจัดใหมีการกระจาย
อํานาจและแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางหนวยตาง ๆ หรือบุคคลใหชัดเจน เพื่อใหเกิดความคลองตัว
และชัดเจนในการปฏิบัติงาน สามารถสอบยันกันได เชน อํานาจในการอนุมัติ การกําหนดขอบเขตของงาน
เพราะเมื่อผูบริหารได กระจายอํานาจไปแลว ก็จําตองสรางวิ ธีการควบคุมเพื่อใหการปฏิบัติ งานเป นไปตาม
นโยบายและวัตถุประสงคที่วางไว
๓.๓ การสอบยันและการกระทบยอด
ผูบริหารในแตละระดับควรจัดใหมีการสอบยันการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในระดับตาง ๆ เพื่อใหทราบปญหาในการปฏิบัติงานและหาแนวทางในการแกไข ซึ่งใน
แตละระดับอาจกําหนดวิธีการสอบยันและกระทบยอดไดหลายวิธี ดังนี้
(๑) ผูบริหารระดับสูงอาจสอบยันการปฏิบัติงานโดยการวิเคราะหเปรียบเทียบ เปาหมาย
แผน และผลการดําเนินงาน ในภาพรวมกับขอมูลในอดีตที่ผานมา เพื่อใหสามารถทราบปญหาและหาแนว
ทางการแกไข และเตรียมรับสถานการณในอนาคตตอไป
(๒) ผูบริหารระดับกลางอาจสอบยันและกระทบยอดการปฏิบัติงานเฉพาะดาน จากรายงาน
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ผลการปฏิบัติงานจริงกับเปาหมายที่กําหนด รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบที่วางไวโดยอาจทําการสอบ
ยันและหรือกระทบยอดบอยครั้งตามลักษณะงาน และความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้น
๓.๔ การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล การจัดใหมีกระบวนการประมวลผลขอมูล
อย างเป นระบบ จะทําใหผูบริ หารได ขอมูล ขาวสารที่ ถูกตองสมบูร ณ ทัน เวลา และเชื่อถือได สามารถ
นําไปใชในการตัดสินใจในการบริหารงานไดทันตอเหตุการณและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การจัดใหมีระบบ
การควบคุมระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ จะเปนการปองกันการเขาถึงขอมูล และปองกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นในการนําขอมูลไปใชในทางที่ไมสมควร
๓.๕ การควบคุมทรัพยสินที่มีตัวตนและเอกสารหลักฐาน ทรัพยสินที่มีตัวตนและเอกสารหลักฐาน
เชน เครื่องใชสํานักงาน วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ เงินสดและเอกสารสิทธิตาง ๆ ฯลฯ ควรจัดใหมีการควบคุม
เชน การกําหนดสถานที่เก็บรักษา การเขาถึงทรัพยสินนั้น ๆ และการจัดใหทําทะเบียนคุม และการตรวจนับ
อยางเปนระบบ เปนตน
๓.๖ กําหนดดัชนีวัดผลการดําเนินงาน ดัชนีวัดผลการดําเนินงาน เปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ผูบริหาร
สามารถใช ในการติดตามผลการปฏิ บัติ เพื่อใหทราบวาการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายที่ว างไวอยางมี
ประสิทธิภาพเพียงใด
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)
สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลขาวสารที่ใชในการบริหาร ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับการเงินและไมใช
การเงินรวมทั้งขอมูลขาวสารอื่น ๆ ทั้งจากแหลงภายในและภายนอก
การสื่อสาร หมายถึง การรับและสงขาวสารระหวางกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางบุคคลที่
มีหนาที่ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธกัน การสื่อสารจะเกิดไดทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ระบบการ
สื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ ควรเปนการสื่อสารแบบสองทาง และติดตอระหวางหน วยงานอยางทั่วถึ ง
ครบถวน
หนวยงานควรจัดใหมีระบบสารสนเทศที่สามารถสนองความตองการของผูใชขอมูลอยางเพียงพอ
และเหมาะสมทันตอการปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ขาวสารที่ถูกตอง เชื่อถือได
ทันเหตุการณ สะดวกในการเขาถึง และปลอดภัย รวมทั้งมีการจัดลําดับความสําคัญ และมีระบบการสื่อสาร
ที่ดีซึ่งจะสงผลถึงการบริหารงานของผูบริหาร โดยเฉพาะขาวสารที่เปนสัญญาณบอกเหตุ อันจะทําใหผูบริหาร
สามารถแกไขปญหาไดทันกาล และบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน
การสื่อสารจึงเปนเรื่องสําคัญที่ผูบริหารตองจัดใหมีขึ้นและควรเปนระบบการสื่อสารสองทาง การ
สื่อสารภายในหนวยงานที่ชัดเจน ไมวาจะเปนทางการหรือไมก็ตาม จะเปนผลดีตอการปฏิบัติงานใหสามารถ
บรรลุเปาหมายที่วางไว ซึ่งปจจัยสําคัญที่ทําใหการสื่อสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ

คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

๑. เจาหนาที่ทุกคน ตองไดรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของตนอยางชัดเจนและทัน
กาล ทั้งจากภายในหรือภายนอกหนวยงาน รวมทั้งขอมูลขาวสารที่มีผลตอความเสี่ยงที่อาจเกิดกับหนวยงาน
เชน นโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงดานกฎหมายใหม ๆ ฯลฯ
๒. การกําหนดภาระหนาที่และความรับผิดชอบในแตละตําแหนงงานตองชัดเจน เจาหนาที่ทุกคน
ตองเขาใจถึงบทบาทที่เกี่ยวของกับงานของตนและของผูอื่น รวมทั้งใหความรวมมือในการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมที่กําหนดไว
๓. การจัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูลที่ดีระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ทําใหสามารถทําความ
เขาใจ และประสานงานกันไดเปนอยางดี
ในทํานองเดี ยวกัน ควรใหความสําคัญกับ การสื่ อสารภายนอกหนว ยงานซึ่งจะมีผลกระทบตอการ
บริหารงานของหนวยงานดวย ดังนั้น ประเด็นสําคัญที่ควรดําเนินการ คือ
๑. กําหนดชองทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของใหงายขึ้น
๒. เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับหนวยงานภายนอก ตองเรียนรูวัฒนธรรมของหนวยงานที่เกี่ยวของดวย
๓. ผูบริหารควรใหความสนใจในขอสังเกตหรือขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายนอก
๔. การติดตอสื่อสารกับบุคคลภายนอก ตองมีขอมูลขาวสารที่เพียงพอและสัมพันธกันในอันที่จะทําให
เกิดความเขาใจอันดีตอกัน และเขาใจถึงสภาพความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สําหรับการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ โดยทั่วไปมักจะเกี่ยวของกับการควบคุมการนําขอมูล
เข า สูร ะบบ การแบ งแยกงาน การสอบทานความถูกตองในการประมวลผล การควบคุมการรับ สงขอมูล
ระหวางระบบงาน และการควบคุมทางดานผลผลิต เปนตน
๕. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
การติดตามผล หมายถึง การสอดสองดูแลกิจกรรมที่อยูระหวางการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความมั่นใจ
วา การดําเนินงานเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด
การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว
วามี ความสอดคล องหรือไม เพี ยงใด และประเมินระบบการควบคุ มภายในที่ มีอยูวายังมีความเหมาะสมกั บ
สภาพแวดลอมในปจจุบันหรือไม รวมทั้งการวิเคราะห การหาสาเหตุของความแตกตางระหวางแผนงานกับผล
การดําเนินงาน สรุปผลและเสนอขอแนะนํา เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
การติดตามและประเมินผล เปนกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบงานต า ง ๆ ของหน ว ยงาน ซึ่ ง รวมถึ ง การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ หรื อ ข อ บั ง คั บ และการ
ปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ฝายตาง ๆ ในหนวยงาน ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการ
ตาง ๆ และระบบการควบคุมภายในมีการเปลี่ยนแปลงหรือตองพัฒนาตลอดเวลา ผูบริหารจึงจําเปนตองมีการ
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ติดตามและประเมินผล เพื่อใหทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในวาอยูในระดับที่
เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เพียงใด
สําหรับความถี่ในการติดตามประเมินผลจะมีมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับผลการประเมินความเสี่ยงใน
เบื้องตนและผลที่ไดจากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานนั้นเอง
การติดตามประเมินผลจะไดผลดี ควรมีการปฏิบัติดังนี้
๕.๑ มีการสอบทานและรายงานผลเกี่ย วกั บประสิทธิผ ลของแตล ะองคประกอบของการควบคุ ม
ภายใน ในทุกๆ ดานอยางสม่ําเสมอ ซึ่งเปนการรายงานจากภายในและจากบุคคลภายนอก เชน ผูตรวจสอบ
ผูตรวจราชการ หรือผูมาติดตอ โดยเปรียบเทียบกับขอมูลที่ปฏิบัติงานจริง
๕.๒ จํ าแนกเรื่ องที่จะประเมิน ผล ซึ่งจะเปนประโยชนตอการควบคุมภายในเฉพาะจุด เชน การ
ประเมินประสิทธิภาพภายในหนวยงาน การประเมินระบบงาน การประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค การ
ประเมินบุคคล เปนตน ซึ่งการประเมินควรพิจารณาขอบเขตและความถี่ของการประเมินดวย เพื่อใหมั่นใจถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในในเรื่องนั้น ๆ วา สามารถปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได โดย
เครื่องมือการประเมินผล รวมถึงการตรวจเช็คการตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะหเชิงปริมาณ นอกจากนี้
ตัวชี้วัดและการเปรียบเทียบกับผลงานของหนวยงานอื่น หรือมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ก็เปนเครื่องมือ
ชวยในการประเมินผลไดเชนกัน
๕.๓ รายงานผลตามขอเท็จจริงอยางเปนอิสระ ไมปดบังสิ่งผิดปกติ
๕.๔ สั่งการใหมีการแกไขและติดตามผลอยูเสมอ
สําหรับการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล ควรมีอยูในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และควร
ทําอยางตอเนื่อง ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการกําหนด กฎหมาย ระเบียบ การบริหารงาน และที่
ปรึกษาตาง ๆ โดยมีวิธีการ เชน การเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน การตรวจสอบ การกระทบยอด ฯลฯ
สําหรับบางโครงการอาจกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโดยเฉพาะ แยกตางหากจากที่ไดกําหนดการ
ติดตามและประเมินผลโดยปกติ การติดตามประเมินผลโครงการที่เปนกรณีเฉพาะ อาจใชแบบประเมินตนเอง
การออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ การทดสอบ หรืออาจจางผูเชี่ยวชาญหรือผูตรวจสอบภายนอกมาดําเนินการได
การติดตามประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมีการสื่อสารกับบุคลากรที่รับผิดชอบงานนั้นๆ
ในหนว ยงาน และกรณีมีเ รื ่อ งสํ า คัญ ควรรายงานตอ ผูบังคั บ บัญ ชาระดับ สู งดว ย นอกจากนี้การติดตาม
ประเมินผลในระบบการควบคุมภายใน ควรหมายรวมถึงการประเมินผลนโยบาย กฎระเบียบ ระบบงานตาง
ๆ ของหนวยงานดวย เพื่อใหมั่นใจวา
๑. ไดมีการกําหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ถูกตอง และเปนผลดีตอการบริหารงาน
ของหนวยงาน
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๒. ไดมีการตรวจสอบและติดตามผล รวมทั้งรายงานของผูตรวจสอบที่ไดสอบทานงาน และตั้งขอ
สังเกตไวตอผูบริหารของหนวยงาน ขอสังเกตเหลานั้น ไดมีการแกไขและปฏิบัติตามในระยะเวลาที่เหมาะสม
๓. การดําเนินงานตาง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงคที่หนวยงานตั้งไว
๔. การจัดทํารายงานทางการเงินเปนไปอยางถูกตองเชื่อถือได
เมื่อไดติดตามและประเมินผลแลว ผูประเมินผลจะตองจัดทํารายงานเสนอผูบริหารที่รับผิดชอบ โดย
การจัดทํารายงานแสดงผลความคลาดเคลื่อนของการดําเนินงานเปนระยะ ๆ โดยควรจัดทําคําชี้แจงหรืออธิบาย
ใหทราบวาความแตกตางระหวางผลการดําเนินงานจริง กับตัวเลขตามประมาณการเกิดขึ้นเพราะเหตุใด ผูใด
จะตองรับผิดชอบกับผลตางที่เกิดขึ้นนั้น และหาวิธีการแกไขที่เหมาะสมตอไป
การติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องเปนประจํา และมีการสั่งการใหแกไขขอผิดพลาดอยูเสมอ
เปนหัวใจสําคัญของการควบคุมทางการบริหาร
การติดตามและประเมินผล ไมควรจัดทําเฉพาะกับระบบ หรือมาตรการควบคุมภายในเทานั้น แต
ควรจัดใหมีการติดตามและประเมินผลกับการปฏิบัติงานดานอื่น ๆ ทุกดาน จากผูรับผิดชอบโดยตรงและอยาง
อิสระ หรือโดยผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดมาตรการหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน เพื่อให
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเปนอิสระ เชน จากการตรวจสอบภายใน อันเปนเครื่องมือของฝายบริหาร
ในการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน เปนตน
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สาระสําคัญของการรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๕ หนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป นับจากวันที่ระเบียบมีผลบังคับ
ใช (๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔) ประกอบดวย
รายละเอียดที่ตองรายงานตามระเบียบฯ ขอ ๕
๑. สรุปภารกิจและวัตถุประสงคระดับหนวยงานและระดับกิจกรรม
๒. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุม
๓. ระบุความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบวัตถุประสงค
๔. กิจกรรมการควบคุม/ปองกันเพื่อลดความเสี่ยง
๕. ผูรับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายในและวิธีการติดตามผล
หน ว ยรั บ ตรวจรายงานความคื บ หนา ในการจัด วางระบบการควบคุม ภายในตอ ผู กํ ากั บ ดู แ ลและ
คณะกรรมการตรวจสอบของหนวยรับตรวจทุก ๖๐ วัน พรอมทั้งสงสําเนาใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ดวย
ขอ ๖ ใหหนวยรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ (๓๐ กันยายน)
หรือปปฏิทิน (๓๑ ธันวาคม)
รายละเอียดที่ตองรายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖
๑. การควบคุมภายในเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมหรือไม
๒. ผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและผลการประเมิน
องคประกอบของการควบคุมภายใน
๓. จุดออน ขอเสนอแนะ และแผนการปรับปรุงแกไข
ขอ ๗ หนวยรับตรวจไมสามารถปฏิบัติไดใหตกลงกับคณะกรรมการตรวจเงนแผนดิน
ขอ ๘ การเจตนาปลอยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยไมมีเหตุอันควร คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ น ดิ น สามารถเสนอข อสังเกตและรายงานตามลําดับ ขั้ น อาจมีผ ลตอการพิ จารณางบประมาณรายจ า ย
ประจําป
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การจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีความเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจขององคการตลาด
การจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นภายใตการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีตามแนวปฏิบัตินั้น การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงจึงตองมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับ
แผนวิสาหกิจขององคกรดวย ดังนั้นที่ปรึกษาจึงไดรวมประสานงาน (Facilitate) กับคณะทํางานบริหารความ
เสี่ ย งในการกํ า หนดแนวทางและกลยุ ทธ ขององคกร และจัดทํากระบวนการบริห ารความเสี่ย ง เพื่อนําไป
ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานใหสามารถนําไปใชไดจริง ดังผลสรุปตอไปนี้ คือ
แผนวิสาหกิจขององคการตลาด
ในการนําการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเพื่อใหเห็นผลอยางสมบูรณเปนรูปธรรมที่ชัดเจน และเปน
แนวทางเดีย วกันทั้ งองคกรนั้น องค กรจําเปนต องตั้งวิสัยทัศน พัน ธกิจ วัตถุป ระสงค นโยบาย ซึ่งจากการ
ดํ า เนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งในป พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ องคก ารตลาดไดว างกรอบแนวคิ ด เพื่ อนํ าองค กรไปสู
ความสําเร็จดังนี้ คือ
๑. วิสัยทัศน (Vision)
“เปนองคกรมุงเนนการบริหารจัดการ พัฒนาองคกรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน สงเสริม
ตลาดการคาผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑสุขภาพ”
๒. พันธกิจ (Mission)
๑. สงเสริมใหตลาดสาขาขององคการตลาดใหเปน “ศูนยรวมและกระจายสินคา” ผลผลิต
ทางการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน
๒. รักษาและขยายฐานตลาด การจําหนายขาวสารและอาหารดิบเพิ่มขึ้น
๓. บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในองคการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๔. พัฒนาทรัพยสิน และขยายฐานธุรกิจอื่นๆ รวมกับหนวยงานภาคีเครือขาย
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ๕ ดาน (Strategies) ที่สอดคลองกับแผนที่กลยุทธขององคการตลาด
(Strategy Map of the Market Organization, Ministry of Interior)
๑. มิติการเรียนรูและพัฒนา
๒. มิติดานกระบวนการภายใน
๓. มิติดานเครือขาย
๔. มิติดานลูกคา
๕. มิติดานการเงิน

คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

๓. วัตถุประสงค (Objective)
๑. จัดสรางตลาดสาธารณะใหเพียงพอแกความตองการ
๒. ปรับปรุงตลาดสาธารณะที่มีอยูแลวใหถูกสุขลักษณะและทันสมัย
๓. สงเสริมตลาดเอกชน
๔. จัดและสงเสริมการผลิตโภคภัณฑใหพอแกความตองการของตลาด
๕. จัดการขนสงโภคภัณฑไปสูตลาดใหเปนไปโดยสะดวก
๖. จัดดําเนินการ ควบคุมและอํานวยบริการเกี่ยวกับตลาดขององคการ

ใหองคการมีอํานาจดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๖ และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) สราง ซื้อ จัดหา ยืม ใหยืม เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือ
ดําเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใชบริการ หรือทรัพยสินใดๆ อันเกี่ยวกับตลาด
(๒) กูยืมเงิน หรือใหกูยืมเงิน โดยมีหลักประกันดวยบุคคล หรือดวยทรัพย หรือรับทรัพยสินที่
มีผูอุทิศใหเพื่อสรางตลาดและปรับปรุงตลาด การกูยืมเงินถาเปนจํานวนเงินเกินสามลานบาทตองไดรับอนุญาต
จากคณะรัฐมนตรีกอน
(๓) ทําการคาและขนสงสินคา
(๔) ออกเงินลงทุนหรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวน หรือถือหุนในบริษัทจํากัด เพื่อจัดตั้ง
หรือดําเนินการตลาด
(๕) วางระเบียบในการจัดตลาดขององคการ
(๖) กระทําการอื่นใดเพื่อสงเสริมตลาดและการผลิตโภคภัณฑเพื่อใหพอแกความตองการ
ของตลาด
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คานิยม ที่พึงประสงคขององคการตลาด

คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

การจัดทํารายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
วัตถุประสงค
ใหฝา ยบริหารของหนวยงานรับตรวจใชประกอบในการจัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตาม
ระเบียบฯ ขอ ๖ เพื่อรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน การใชรูปแบบรายงาน

แบบรายงานการควบคุมภายใน
๑.แบบรายงานระดับสวนงานยอย (แผนก/สํานักงานตลาดสาขา)
ประกอบดวย
๑. แบบ ปย. ๑ หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหนาแผนก/ ผูจัดการตลาดสาขา
๒. แบบ ปย. ๒ สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
๒.แบบรายงานระดับองคกร เปนแบบรายงานที่ องคการตลาดจะตองจัดทํามี ๓ แบบ ประกอบดวย
๑. แบบ ปอ. ๑ รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของผูอํานวยการองคการตลาด
๒. แบบ ปอ. ๒ สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร
๓. แบบ ปอ. ๓ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
๓. แบบรายงานของตรวจสอบภายใน ประกอบดวย
๑. แบบ ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบภายใน
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บทสรุป
การควบคุมภายใน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหระบบการควบคุมภายในของหนวยงานประสบความสําเร็จ ประกอบดวย
๑. ปจจัยเกื้อหนุน
๑.๑ ผูบริหารระดับสูงตองเปนผูริเริ่ม ในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในขึ้นในหนวยงาน
และระบบการควบคุมภายในนั้นตองไดรับการยอมรับในระดับปฏิบัติ
๑.๒ มีการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ
๑.๓ มีการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบและเหมาะสม
๑.๔ ผูปฏิบัติงานทุกระดับมีความซื่อสัตย รับผิดชอบในหนาที่การงาน
๒. ปจจัยผลักดัน
ปจจัยที่เปนแรงผลักดันใหระบบการควบคุมภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒.๑ ไดแกวัตถุประสงค (Purpose) หนวยงานจะตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนวากําลังจะทํา
อะไร เพื่อใหสามารถกําหนดทิศทางการทํางานและความกาวหนาของหนวยงานได
๒.๒ ขอตกลงรวมกัน (Commitment) เจาหนาที่ทุกระดับควรมีการตกลงรวมกันที่จะ
ปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงคและเพิ่มคุณคาแกหนวยงาน
๒.๓ ความสามารถในการบริหารงาน (Capability) เพื่อใหหนวยงานมีระบบการควบคุมภาย
ในที่มีประสิทธิภาพ สามารถแขงขันกับผูอื่นได ผูบริหารของหนวยงานควรเพิ่มขีดความสามารถในดานตาง ๆ
เชน การบริหารงบประมาณ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใหมีการนําไปใช
อยางมีประสิทธิภาพ เปนตน
๒.๔ ปฏิบัติการ (Action) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง และสม่ําเสมอ
๒.๕ การเรียนรูตอเนื่อง (Learning) หนวยงานตองเสริมสรางหรือสนับสนุนใหเจาหนาที่ทุก
ระดับมีการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีการเรียนรูที่จะพัฒนางานใหดีขึ้น หรือพัฒนาระบบการควบคุมใหม ๆ
ใหกับหนวยงาน ทั้งนี้ เพื่อใหหนวยงานมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและปรับ เปลี่ย นได
ทันเหตุการณ
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ขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทํารายงานตามระเบียบฯ
การกําหนดผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการองคการตลาด มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดใหมีการควบคุมภายในและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการสรางบรรยากาศภายใน องคการตลาด เพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมของการควบคุมที่ดี
และทําใหสามารถมั่นใจไดวา องคการตลาดมีการควบคุมภายในเพียงพอที่จะบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
ยอมรับไดดังนั้น ผูอํานวยการองคการตลาด จึงไดกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายในขึ้น
เพื่อดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน องคการตลาดใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยูในระดับที่
นาพอใจ ดังนี้
เจาหนาที่ระดับอาวุโส ผูอํานวยการองคการตลาดแตงตั้งใหรองผูอํานวยการเปน เจาหนาที่ระดับอาวุโส โดยมี
บทบาทหนาที่ ดังนี้
๑.อํานวยการและประสานงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานโดยรวม
๒.สอบทานและประเมินรายงานของฝายบริหารและฝายตรวจสอบภายในเพื่อนํามาประมวลเปน
ภาพรวมขององคกร
หนวยงานรับผิดชอบ (สวนบริหารจัดการองคกร)
โดยมีบทบาทหนาที่ ดังนี้.๑. ประสานการประเมินผล รวบรวมและจัดเก็บหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายในของ องคการตลาด
๒. ปรับปรุงขอมูลการควบคุมภายในใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
๓. สรุปภาพรวมของการประเมินผลการควบคุมภายใน
๔. การจัดทํารายงานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด
ฝายตรวจสอบภายใน
สํานักตรวจสอบภายในดําเนินการประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ (Independent Assessment:
IA) โดยมีบทบาทหนาที่ ดังนี.้ ๑. สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมดวยตนเอง (Control Self – Assessment: CSA)
ของหนวยงานยอย (แผนก/สํานักงานตลาดสาขา)
๒. การสอบทานรายงานการควบคุมภายในระดับองคกร
๓. การจัดทํารายงานการประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ (แบบ ปส.)
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การประเมินผลการควบคุมภายใน องคการตลาด
ในขั้นตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในโดยหนวยงานรับผิดชอบการควบคุมภายในของ
องคกร ประสานความรวมมือกับผูรับผิดชอบในเรื่องการควบคุมภายในของแตละแผนก/สํานักงานตลาดสาขา
เพื่อใหประเมินผลการควบคุมภายในดวยตนเอง (CSA) พรอมทั้งจัดทํารายงานการควบคุมภายในระดับสวน
งานยอย (แบบ ปย. ๑ และ ปย. ๒) ณ วันสิ้นป งบประมาณ (๓๐ กันยายน ของป) และสงใหหนวยงาน
รับผิดชอบการควบคุมภายใน ภายในสัปดาหที่ ๒ ของเดือนตุลาคม
ซึ่ งคณะทํ างานฯ จะดํ าเนิ น การรวบรวมขอ มูล ผลการประเมิ น การควบคุ ม ภายในของทุ กแผนก/
สํานักงานตลาดสาขา เพื่อจัดทําเปนรางรายงานการติดตามผลการควบคุมภายในระดับองคกร (แบบ ปอ.๑
ปอ.๒ และปอ.๓ ) เสนอตอสํานักตรวจสอบภายในใหดําเนินการสอบทานรางรายงานฯ ดังกลาว ภายใน
สัปดาหที่ ๓ ของตุลาคม
ทั้งนี้ สวนบริหารจัดการองคกร จะตองปรับปรุงแกไขรางรายงานฯ ตามขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
ของสํานักตรวจสอบภายใน กอนนําเสนอเจาหนาที่ระดับอาวุโสพิจารณา ในสัปดาหที่ ๓ ของเดือนตุลาคม
พรอมทัง้ สงสําเนารางรายงานฯ ใหสํานักตรวจสอบภายในดวย
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การประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ระดับสวนงานยอย (แผนก/สํานักงานตลาดสาขา)
๑.๑ การประเมินตามแบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน(แบบ ปย.๑)
วัต ถุประสงค เพื่ อใหสํ า นั กงานตลาดสาขาประเมิน ความเสี่ย ง ความเหมาะสมและความเพี ย งพอของ ๕
องคประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ไดแก
๑) สภาพแวดลอมของการควบคุม
๒) การประเมินความเสี่ยง
๓) กิจกรรมการควบคุม
๔) สารสนเทศและการสื่อสาร
๕) การติดตามประเมินผล
ขั้นตอนการประเมินตามแบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
๑ ) กําหนดตัวผูร ับผิดชอบในการประเมินตามแบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ซึ่งควรเปนผูที่มีคุณสมบัติและประสบการณเหมาะสม โดยอาจ กําหนดใหมีผูประเมินคนเดียวหรือ
กําหนดเปนกลุมก็ได
๒) ผูรับผิดชอบในการประเมินควรศึกษาแบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
เพื่อทําความเขาใจวัตถุประสงค ขอบเขต และวิธีการประเมิน
๓) ผูรับผิดชอบในการประเมิน ดําเนินการประเมินแตละองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภาย
ในตามแบบ ปย.๑ ซึ่งขอคําถามในแบบ ปย.๑ จะเปนขอคําถามชุดเดียวกับคําถามที่อยูใ นแบบประเมิน
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (เอกสารแนะนํา : การจัดทําคําแนะนําการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ )
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แบบ ปย. ๒ เปนแบบสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ซึ่งประกอบดวย
ชื่อหนวยงาน ใหระบุชื่อสํานักงานตลาดสาขา
ชื่อรายงาน สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
งวดรายงาน ใหระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาในการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
เชน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕xx
คอลัมนที่ ๑ องคประกอบการควบคุมภายใน ใหระบุขอมูลสรุปการควบคุมภายในของแตละองคประกอบ (นํา
ขอมูลจากคอลัมนที่ ๓ (ความเห็น/คําอธิบาย) มาสรุปไวดานลางของแตละองคประกอบ)
คอลัมนที่ ๒ ผลการประเมิน/ขอสรุป ใหระบุผลการประเมิน/ขอสรุปในแตละองคประกอบของการควบคุม
ภายในพรอมทั้งจุดออนหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู( คัดลอกขอสรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
ของแตละองคประกอบจากแบบ ปย. ๒-๑ มาใสในคอลัมนนี้)
สรุปผลการประเมิน ใหสรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบการควบคุมภายใน
ชื่อผูรายงาน ใหระบุชื่อ แผนก/สํานักงานตลาดสาขา พรอมระบุตําแหนงและวันที่รายงาน
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ชื่อหนวยงาน (แผนก/สาขา)
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕..
องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม
๑.๑. ความซื่อสัตยและจริยธรรม
- กําหนดจริยธรรมที่บุคลากรในองคกรควรปฏิบัติไวเปนลาย
ลักษณอักษร และแจงเวียนใหทราบโดยทั่วถึงอยางสมํ่าเสมอ
และจริงจัง
- ผูบริหารทุกระดับในองคกรสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม
องคกรที่มุงเนนความสําคัญของความซื่อสัตยและจริยธรรม
โดยสื่อสารทางวาจาในการประชุม หรือพูดคุยกับบุคลากรใน
องคกร
- ผูบ ริหารทุกระดับในองคกรปฏิบัติตัวเปนแบบอยางในเรื่อง
ความซื่อสัตยจริยธรรม
- ผูบริหารทุกระดับในองคกร มีการดําเนินการตามควรแก
กรณีเมื่อทราบวาไมมีการปฏิบัติตานโยบาย ระเบียบ หรือ
แนวทางการปฏิบัติ
๑.๒. ความรูทักษะและความสามารถของบุคลากร
- คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ( Job Specification) ไดกํา
หนดระดับความรูความสามารถ ทักษะ และประสบการณที่
จําเปนสําหรับแตละตําแหนงงานไวอยางเหมาะสม
- คําอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ของแตละ
ตําแหนง ไดกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรและเปนปจจุบัน

แบบ ปย.๑

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)
- องคการตลาด มีการจัดทําคูมือจรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและขอกําหนดทางคุณธรรม
จริยธรรม และ สั่งการใหพนักงานและลูกจางถือปฏิบัติ
- ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับเรื่องนี้โดยกําหนด
โครงการสรางเสริมวัฒนธรรมองคกรตามหลักธรรมาภิ
บาล ไวเปนยุทธศาสตรหนึ่งขององคการ ในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรขององคกร
- ผูปฏิบัติงานเห็นถึงความทุมเทเสียสละของผูบังคับ
บัญชา และไมเคยเห็นผูบังคับบัญชาเบียดบังผลประโย
ชนของทางองคกรเลย
- กรณีพบวาผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตามระเบียบหรือ
แนวทางปฏิบัติทําใหเกิดการเสียหายจะดําเนกี่ยวของ
ฯลฯ

- องคการตลาดมีการจัดทําคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงไว
แลว ตามที่องคการตลาดกํา หนดแตยั งไม เปน ปจ จุ บั น
เนื่องจากองคการตลาดไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร
ใหม อยางไรก็ตาม แผนบริหารบุคคลขององคการ๕๕๔
- ทุกตําแหนงงานมีคําอธิบายลักษณะงาน (Job
Description) ไวเปนลายลักษณอักษรซึ่งอางอิงตามที่
สํานักงานก.พ. กําหนด แตยังไมเปนปจจุบัน เนื่องจาก
องคการตลาด ไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรใหม อย
คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

างไรก็ตามแผนกบริหารบุคคลฯ มีแผนงานที่จะปรับปรุง

องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
- องคกรมีการจัดฝกอบรมตามความตองการของบุคลากร
อยางสมํ่าเสมอ

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)
- องค ก ารตลาด มี แ ผนการฝ ก อบรมบุ ค ลากรอย า ง
เหมาะสมและแจงเวียนใหบุคลากรทุกคนทราบลวงหนา
แตป ฏิบั ติไมไดในบางส วน เนื่องจากมีการฝ กอบรมที่
สําคัญกวาเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีแบบ
เกณฑคงคาง และการเปลี่ยนแปลง โครงสรางองคกร
- การประเมินผลงานและการพิจารณาความดีความชอบ ของ - องคการตลาด กําหนดการประเมินผลการปฎิบัติงานป
บุคลากรในองคกรพิจารณาจากความสําเร็จของงาน และมี
ละ 2 ครั้ง ตามรอบปความดีความชอบ ชวงที่ 1 เดือน
การระบุอยางชัดเจนในสวนที่บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานดี ม.ค. – มิ.ย. และชวงที่ 2 เดือน ก.ค.– ธ.ค. ในแบบ
และสวนที่ตองมีการปรับปรุง
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและลูกจางระบุ
หัวขอการประเมินไวอยางชัดเจนตามที่ ก.พ. กํา ห น ด
ฯลฯ
ไ วห นัง สือสํานักงาน ก.พ. ที่นร 0708.1/ว.10 ลงวันที่
3 กรกฎาคม 2538
๑.๓. ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร
- มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับระบบ
บัญชีการเลือกนโยบายการบัญชี ระบบสารสนเทศ ทางการ
บริหารการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การติดตามผล
การตรวจสอบและประเมินผลทั้งจากการ ตรวจสอบภายใน
และการตรวจสอบภายนอก

- ผลจากการปรับระบบบัญชีเปนเกณฑคงคางในระยะ
แรกของการเปลี่ ย นแปลง การปฏิบั ติตามระบบบัญชี
ใหมนี้มีขอผิดพลาดอยูบาง อยางไรก็ตามหัวหนาฝาย
บัญ ชีการเงิน ได ติดตาม และรวบรวมปญ หาจากการ
ปฏิบัติงาน และรายงานใหผูบริหารตามลําดับชั้นไดรับ
ทราบแลวนอกจากนี้ ผูอํานวยการไดสั่งการใหจัดการ
ฝ ก อบรมหลั ก สู ต รระบบบั ญ ชี ต ามเกณฑ ค งค า งแก
พนักงานทั้งในสวนกลางและสํานักงานตลาดสาขา
จํ า นวน ๑ รุ  น เสร็ จ สิ้ น ภายในเดื อ นมกราคม พ.ศ.
๒๕๕๔
- ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญตอการกระจายอํานาจตาม - มีคําสัง่ องคการตลาดที่ ** / ๒๕๕๔ มอบอํานาจใน
คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

ลักษณะการดําเนินงาน เพื่อใหการบริหารจัดการเกิดความ การปฏิบัติงานใหกระจายไปที่สํานัก / กอง ทั้งในสว นก
คลองตัว และไมลาชา
ลางและสวนภูมิภาค เชน การมอบอํานาจให
***************มีอาํ นาจเบ็ดเสร็จในการ บรานักงาน
- ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง สนั บ สนุ น ในการจั ด วางระบบการ - มีคําสั่งองคการตลาดที่ *** / ๒๕๕๔
ควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และการดําเนินการตาม แตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ภารกิจหรือการปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุงภายหลังจากการวิ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ซึ่งจะรายงานผลใหผู
เคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวของอยางรอบคอบและการพิจารณา บริหารระดับสูงทราบเปนระยะ ๆ แตไมไดมีการ
วิธีการลดหรือปองกันความเสี่ยง
กําหนดเวลาการรายงานที่แนนอนไว

องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
- ผูบริหารทุกระดับในองคกรมีความรูเ พียงพอและมุงเนนที่จะ
ใช ก ารบริ ห ารแบบมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน(PerformanceBased Management)
ฯลฯ

๑.๔. โครงสรางองคกร
- การกํ าหนดโครงสร างองค กรและสายการบั งคับ บัญ ชามี
ความชั ด เจนและเหมาะสมกั บ ขนาดและลั ก ษณะการ
ดําเนินงานขององคกร
- มี ก ารแสดงแผนผั ง การจั ด องค ก รที่ ถู ก ต อ ง และเป น
ปจจุบันใหบุคลากรทุกคนทราบ
ฯลฯ

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)
- ปจจุบันองคการตลาดอยูในระหวางดําเนินการกําหนด
ตัวชี้วัดของผูบริหาร ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แตได
กํ า หนดนโยบายและเป า หมายที่ ชั ด เจนในการวั ด ผล
สัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานโดยใหทุกแผนก/ สาขา จัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปใหสอดคลองกับนโยบายและเป
าหมาย เพี ย งแต ยั ง ไม มี ก ารวั ด ผลโดยการใช ตั ว ชี้ วั ด
ความสําเร็จของการปฏิบัติงานมาใชเปนตัววัดผล
อยางไรก็ตามองในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕
- โครงสรางองคกรมีการแบงแยกชัดเจนในหนาที่ของ
งานภารกิจหลักงานสนับสนุน และงานวิชาการ
- องคการตลาด มีการแสดงผังการจัดโครงสรางองคกร
ที่แสดงสายการบริหารงานและแจงเวียนใหบุคลากร ทุก
คนทราบเปนลายลักษณอักษร
ฯลฯ

คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

๑.๕. การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
- ผูบริหารสูงสุดขององคกรไดมอบอํานาจตามความจําเปนใน
การปฏิบัติงานใหกับบุคคลที่เหมาะสมเปนลาย ลักษณอักษร
และแจงใหบุคลากรทุกคนทราบ

- ในทางปฏิบัติยังมีการมอบหมายหนาที่ไมตรงตามสาย
งานของบุคลากร เชน การยายพนักานบัญชีที่ไมมีความรู
ดานระบบสารสนเทศไปฏิบตั ิงานดานการพัฒนา
ระบบสารสนเทศสังกัดศูนยคอมพิวเตอรและมอบหมาย
หนาที่เจาหนาที่คอมพิวเตอรที่มีความรูความชํานาญ
ดานระบบคอมพิวเตอรไปปฏิบัติงานเปนเลขานุการ
ผูบริหารสังกัดสํานักงานเลขานุการกรม โดยมิไดใชความ
รูที่มีลฯ

๑.๖. นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร
- การบรรจุแตงตั้ง และโยกยายบุคลากร พิจารณาจากคุณวุฒิ - องคการตลาด มีระบบการคัดเลือกบุคลากรที่มี
ประสบการณความซื่อสัตยและจริยธรรม
คุณภาพเขามาปฏิบัติงาน โดยกําหนดคุณสมบัติเบื้องตน
ตามเกณฑที่ ********พนักงานรัฐวิสาหกิจ***
- มีการจัดปฐมนิเทศใหกับพนักงานใหม
- มีการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหมตามขอกําหนดของ
ก.พ.

องคประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๑)
(๒)
- การเลื่อนตําแหนง อัตราเงินเดือน และการโยกยายขึ้นอยู - การเลื่อนตําแหนงและอัตราเงินเดือนรวมทั้งการโยก
กับการประเมินผลงาน
ยาย พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน และมี
การกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนลายลักษณ
อักษร
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไดพิจารณา
- ความซื่อสัตยและความมีจริยธรรมเปนสวนหนึ่งของ
รวมถึง ความซื่อสัตยและจริยธรรม
ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ที่ ถูก กํ าหนดไว ใ นแบบฟอร มการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแลว
๑.๗. การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีบทบาท
ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในองคกรใหเปนไปตาม
ระบบการควบคุมภายในที่กําหนดอยางตอ
เนื่องและสมํ่าเสมอ
คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

สรุป / วิธกี ารที่ควรปฏิบัติ
ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน ชวยทําใหการควบคุมภายในที่มีอยูม ีประสิทธิผลตามสมควร
อยางไรก็ตาม ควรมีการมอบหมายงานใหตรงตามความรูความชํานาญ โดยเฉพาะเจาหนาที่คอมพิวเตอรที่มีความรูความ
ชํานาญดานระบบคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ ซึ่งเปนบุคลากรขาดแคลนไมควรมอบหมายให ปฏิบัติงานที่ไมตรงกับความรู
ความสามารถ และความชํานาญ

ชื่อผูประมวลผล.....................................................
(...นายดํา ดูดี)...
ตําแหนง...(หน.แผนก/ผจก.ตลาดสาขา)...
วันที่...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕...
๒๕๕๔

คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๒. การประเมินความเสี่ยง

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)

๒.๑. วัตถุประสงคระดับองคกร
- มี เ อกสารที่ ร ะบุ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายทิ ศ ทางการ
- ระบุเปนลายลักษณอักษรไวในแผนยุทธศาสตร
ดําเนินงานขององคกรไวอยางชัดเจนและวัดผลได
ขององคการตลาด ในงบประมาณป ๒๕๕๔
- วัตถุประสงคดังกลาว ไดเผยแพรและชี้แจงใหบุคลากร ทุกระดับ - แผนยุทธศาสตรขององคการตลาด ที่ระบุถึงวัตถุ
ทราบและเขาใจตรงกัน
ประสงคไดนําเสนอใหผูบริหารทุกระดับโดยการ
จัดประชุมผูบริหารทุกแผนก /ผูจัดการทุกสาขา ถ
ายทอดขอมูลนี้ใหแกพนักงานและลูกจางในบังคับ
บัญชาทุกคนไดรับทราบ
๒.๒. วัตถุประสงคระดับกิจกรรม
- ขอความวัตถุประสงคของการดําเนินงานในระดับกิจกรรมสอด
คล อ งและสนั บ สนุ น วั ต ถุ ป ระสงค ร ะดั บ องค ก รและแผน
ยุทธศาสตร
- วัตถุประสงคระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติไดวัดผลไดและเปนที่
ยอมรับกันอยางแพรหลายในองคกร
- บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค - ทุกสวนงานขององคการตลาด ไดรวมกันจัดทํา
ระดับกิจกรรมและใหการยอมรับ
แผน ปฏิบัติงานของสวนงาน เพื่อสนับสนุนแผน
กลยุทธขององคการตลาด มีการรวมกันทํา ****
ธารา บางคลา ? ****
๒.๓. การระบุปจจัยเสี่ยง
- ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการระบุและประเมินความเสี่ยง

- ผูบริหารระดับสูงจะมอบหมายใหหัวหนางานระดับ 8 และเจาหน
าที่ระดับป ฏิบัติงานรวมกันดําเนินการระบุ
และประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบแตไมมีเจาหนาที่
ระดับผูอํานวยการขึ้นไปเขารวมดวย
ผูบริหารทุกแผนก / ผูจัดการตลาดทุกสาขา มีสว นรวมในการระบุ
ความเสี่ยงของตนเอง คณะทํางานดานการพัฒนากระบวนงาน
ภายในและบริหารความเสี่ยง รวมการพิจารณาในการะบุและ

คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

ประเมินความเสี่ยง นั้นๆ

- มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยทั้งภายในและ - ไมมกี ารระบุความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก ทุกสวนงาน
ระบุและประเมินความเสี่ยงโดยอาศัยประสบการณใน
ภายนอก
อดีตของผูประเมินจากการปฏิบตั งิ านภายในสวนงาน

คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๒.๔. การวิเคราะหความเสี่ยง

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)

- ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง กํ า หนดเกณฑ ใ นการตั ด สิ น ระดั บ - ใชเกณฑตามหนังสือคําแนะนํา : การนํามาตรฐานการ
ความสําคัญของความเสี่ยง
ควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติหนา ๘ – ๑๑ ของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผน
- ผูบริหารระดับสูงจัดใหมีการวิเคราะหและประเมินระดับ - บุคลากรทุกระดับในองคกรมีสวนรวมในการวิเคราะห
ความสําคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่
ความเสี่ยง
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
๒.๕. การกําหนดวิธกี ารควบคุมเพื่อปองกันความเสี่ยง - ใชเกณฑตามหนังสือคําแนะนํา : การนํามาตรฐานการ
ควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติหนา ๘ – ๑๑ ของ
- ผูบริหารระดับสูงจัดใหมีการวิเคราะห สาเหตุของความ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น กําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือ
ลดความเสี่ยง
- ในการกําหนดกิจกรรมการควบคุม ทุกแผนก / สาขาจะ - เปรียบเทีย บต นทุน การสร างกิ จกรรมการควบคุมกั บ
พิจารณาความคุมคาของตนทุนที่จะเกิดขึ้นเสมอ
ประโยชนที่จะเพิ่มขึ้นจากการกําหนดกิจกรรมกควบคุม
- เผยแพรใหบุคลากรทุกระดับในองคกรรับทราบเกี่ยวกับ - มีการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุม
กิจกรรมการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อปองกันหรือลดความ ภายในและการประเมินความเสี่ยง ใหแกพนัดงานทุก
ระดับไปแลวเมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒
- ผูบริหารระดับสูงจัดใหมีการติดตามผลการปฏิบัติตาม - ติดตามผลโดยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุม
วิธีการควบคุมที่กําหนดเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง
ภายใน และดําเนินการอยางตอเนื่อง
สรุป / วิธกี ารที่ควรปฏิบัติ
การดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสมพอสมควรอยางไรก็ตามยังมีสิ่งที่ปรับปรุง
เพื่อใหการประเมินความเสี่ยงโดยรวมมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น คือ
(๑) การประเมินความเสี่ยงของทุกสวนงาน นอกจากการประเมินความเสี่ยงจากปจจัยภายในแลวควร
พิจารณาถึงปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของสวนงาน และองคกร เชน นโยบายรัฐบาลเกี่ยว
กับการจางแรงงาน ผูบริหารระดับสูงควรสื่อสารใหผทู ี่เกี่ยวของทราบขอมูล เพื่อประโยชนในการประเมินความเสี่ยง
(๒) ในการระบุปจจัยเสี่ยงควรใหผบู ริหารทุกระดับมีสวนรวมดวย
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ลายมือชื่อ.........................................................
(...นายดํา ดูดี)...
ตําแหนง...(หน.แผนก/ผจก.ตลาดสาขา)...
วันที่...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕.....
องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๓. กิจกรรมการควบคุม

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)

๓.๑. เรื่องทั่วไป
- กิจกรรมการควบคุมกําหนดขึ้นตามวัตถุประสงคและ ผล
- กิจกรรมการควบคุมไดกําหนดขึ้นตามวัตถุประสงคและ
การประเมินความเสี่ยงแตการระบุความเสี่ยงไมครบทุกจุดที่
ผลการประเมินความเสี่ยง
สําคัญจึงทําใหการควบคุมที่กําหนดไวไมเพียงพอ เชน ไมมี
การควบคุมเพื่อปองกันการจัดซื้อพัสดุมากเกินจําเปน ทําให
มีพัสดุคงคลังมากเกินกวาที่ควร
- บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของ
- มีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดวางระบบ การ
กิจกรรมการควบคุม
ควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง ใหแกพนักงานทุก
ระดับไปแลวเมื่อวันที่ ** มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และรวมกัน
จัดวางระบบฯ ของสวนงานตนเองดวย
- มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กําหนดไว
- มีการปฏิบตั ิแตไมเครงครัด เชน ไมปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ที่แก
ไขเพิ่มเติมขอ ๓๕ และขอ ๑๕๕
๓.๒. การสอบทานโดยผูบริหารแตละระดับ
- มีการสอบทานงานโดยผูบริหารแตละระดับอยางตอ
เนื่องและสมํ่าเสมอ
- มีการสอบทานการติด ตามผลสําเร็จ ที่บรรลุ ตามแผน
ขององคกร โดยผูบริหารระดับสูง
- มีการสอบทานผลการดําเนินงานจริงเปรียบเทียบกับ
เปาหมายโดยผูบริหารระดับสวนงานหรือหนวยงานยอย
๓.๓. การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบที่สําคัญให
แตละบุคคล เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงจากความ
คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

ผิดพลาดเสียหาย หรือความไมถูกตอง
- มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และวงเงินอนุมัติ
ของผู บริ หารแต ละระดับ ไวอยาง ชัด เจนและเปน ลาย
ลักษณอักษร
- มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุม - มีมาตรการปองกัน และดูแลรักษาทรัพยสิน แตไมปฏิบัติ
และเพียงพอ
โดยเครงครัด เชน ไมมีการจัดทําทะเบียนคุมพัสดุ และไมมี
การตรวจนั บ พั ส ดุ ค งเหลื อ ที่ มี อ ยู  จ ริ ง เปรี ย บ เที ย บกั บ
ทะเบียนคุมพัสดุ
องคประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๑)
(๒)
- มีการแบงแยกหนาที่ในการอนุมัติการบันทึกบัญชีและ
การดูแลรักษาทรัพยสินออกจากกันโดยเด็ดขาด
- ไม มี ก ารอนุ ญ าตให บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดควบคุ ม การ - บางกิจกรรมจําเปนตองใชบุคคลคนเดียวปฏิบัติงานตั้งแตต
ดํ า เนิ น งานที่ สํ า คั ญ ทั้ ง หมด แต ถ  า มี ค วามจํ า เป น ให นจนจบครบทั้งวงจร เชน สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานใน
กําหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นที่เหมาะสมทดแทน
สว นภูมิภาค มีเจาหน าที่ป ฏิบัติงานด านการเงินการบัญชี
เพียง ๒ คน จําเปนตองใหบุคคล คนเดียวดูแลรักษาทรัพย
สิน รับ-จายเงิน ตลอดจนบันทถือวา ทดแทนกันได
- มีการมอบหมายหนาที่ใหแตละบุคคลอยางเปน ระบบ
พื่อใหมั่นใจวามีการตรวจสอบและคานอํานาจระหวาง
กันอยางมีประสิทธิผล
๓.๔. การมอบหมายงาน
- มีการมอบหมายงาน และกําหนดเจาหนาที่ที่เหมาะสม
- ระบุไวในคําสั่ง องคการตลาดที่ ** / ๒๕๕๔ ลงวันที่ **
รับผิดชอบปฏิบัติงานที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการ
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และแจงเวียนใหทราบโดยทั่วกัน
๓.๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
- มีขอกําหนดเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนเปน
- ระบุไวในคูมือจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการ
ลายลักษณอักษรและการดําเนินการตามควรแกกรณี
ปฏิบัติงานและขอกําหนดทางคุณธรรมและจริยธรรม
3.6 มาตรการติดตามและตรวจสอบ
-มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการดําเนินงานของ
- มีมาตรการติดตามแตยังไมทั่วถึงทุกกิจกรรมที่สําคัญ เชน
คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

องค ก รเป น ไปตามกฎระเบี ย บข อ บั ง คั บ และมติ ค ณะ ไมมีการติดตามวามีการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบสํานัก
รัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ หรือไม
สรุป / วิธกี ารที่ควรปฏิบัติ
มีกิจกรรมการควบคุมที่สําคัญเหมาะสมตามสมควร อยางไรก็ตาม กรมฯ จะดําเนินการปรับปรุงแกไข
เกี่ยวกับการแบงแยกหนาที่ และมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสิน ดังนี้
(๑) ไมมีการระบุความเสี่ยงที่สําคัญบางจุด และกําหนดวิ ีธการควบคุม เชน เกี่ยวกับการบริหารพัสดุ
ไมไดระบุจุดเสี่ยงจากการมีพัสดุในคลังมากเกินจําเปนจึงไมมีการควบคุมในเรื่องนี้ทําใหมีพัสดุคงคลังมากเกินกวาที่ควร
(๒) มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุม แตไมเครงครัด เชน ไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมขอ ๓๕ และขอ ๑๕๕

ลายมือชื่อ.........................................................
(...นายดํา ดูดี)...
ตําแหนง...(หน.แผนก/ผจก.ตลาดสาขา)...
วันที่...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕.....
องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๑. สารสนเทศ
- กําหนดใหมีระบบสารสนเทศและสายการรายงานเพื่อ
ใชสําหรับการบริหารและตัดสินใจของฝายบริหาร
- มี ก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ รวบรวมข อ มู ล
เกี่ยวกับการดําเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียอขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี ไวอยางถูกตอง
ครบถวน และเปนปจจุบัน

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)
- ศูนยคอมพิวเตอรรับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และสายการรายงานเปนไปตามโครงสรางองคกร

- แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูดําเนินการ ผูดําเนินการ
ในสวนที่จัดเก็บไวในระบบ Intranet ขององคการตลาด

- จัดระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบการจายเงินและ - ฝายบัญชีการเงินและผลประโยชนเปนผูรับผิดชอบ
การบันทึกบัญชีไวครบถวน สมบูรณและเปนหมวดหมู
- มีระบบการรายงานขอมูลที่จําเปนทั้งจากภายในและ - แต ล ะแผนก /สาขา ดู แ ลข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานของ
ภายนอกใหผบู ริหารทุกระดับ
ตนเอง และรายงานใหผบู ริหารรับทราบตามลําดับชั้น
คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

๔.๒. การสื่อสาร
- มีระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอยาง
เพียงพอ เชื่อถือไดและทันกาล
- มีการสื่อสารอยางชัดเจนใหบุคลากรทุกคนทราบและ
เขา ใจบทบาทและหนา ที่ ของตนเกี่ ยวกั บ การควบคุม
ภายใน
- มีการแจงใหบุคลากรทราบปญหาและ จุดออนของการ
ควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแกไข
- มี ก ารสื่ อ สารให บุ ค ลากรทราบอย า งชั ด เจนถึ ง
พฤติ ก รรม ที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ และไม ย อมรั บ และการ
ลงโทษ
- มีการจัดชองทางใหบุคลากรสามารถเสนอขอคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานขององค
กร

องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
สรุป / วิธกี ารที่ควรปฏิบัติ

- มีการใชระบบ Intranet สําหรับการสื่อสารภายใน และ
ระบบ Internet สําหรับการติดตอสื่อสารภายนอก
- มีการแจงเวียนระเบียบฯ วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน และคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานด

- แจงรายงานตามแบบ ค.1 แบบ ค.4 แบบ ปย.3 และแบบ
ปย.4 ใหผเู กี่ยวของทราบทัว่ กัน
- ฝายธุรการแจงเวียนใหทราบทุกครั้ง

- ในแตละแผนก/สาขา มีการประชุมปรึกษาหารือ
เปนประจําทุกเดือน โดยมีผูอํานวยการกอง/รองผูอํานวยการ เปนป

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)

มีระบบสารสนเทศ และการสื่อสารที่เหมาะสมตามควร ตอความตองการของผูใชและการบรรลุวัตถุ
ประสงคของการควบคุมภายใน

ลายมือชื่อ.........................................................
คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

(...นายดํา ดูด)ี ...
ตําแหนง...(หน.แผนก/ผจก.ตลาดสาขา)...
วันที่...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕.....

คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๕. การติดตามประเมินผล

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)

๕.๑. การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน
(Ongoing Monitoring)
- มีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน แตถือปฏิบัติไม
- มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติ
เครงครัด เชน ไมติดตามวามีการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบ
งาน (Ongoing Monitoring) อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ หรือไม ทําใหไมมี
การปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบฯ ขอ ๓๕ และ ๑๕๕
- มีรายงานการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน - มีการรายงานเปรียบเทียบในเรื่องสําคัญ ๆ เชน
และนําเสนอให ผู กํากับ ดูแลทราบเปน ลายลักษณอักษร ๑. ผลการดําเนินงานตามโครงการเทียบกับแผน
๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจางเทียบกับแผน
อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ
- กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนหรือเปาหมาย - มีการกําหนดใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานแบบ
องคกรมีวธิ ีการดําเนินการแกไขอยางทันกาล
Exception Report โดยเมื่อมีขอแตกตางกับแผนที่มี
สาระสํละผูบริหารจะสั่งการตามควรแกกรณี ทันที
- มี การติ ด ตามและตรวจสอบการปฏิ บั ติตามระบบการ - มีการปฏิบัติดังกลาวแตไมถือปฏิบัติโดยเครงครัด เชน ไม
ควบคุมภายในที่กําหนดไวอยางตอ เนื่องและสมํ่าเสมอ
ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการ พัสดุฯ
ขอ ๓๕ และขอ ๑๕๕
๕.๒. การประเมินรายครั้ง (Separate Evaluation)
- มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค - ทุกสวนงานมีหนาที่ติดตามประเมินผลการปรับปรุงตาม
ขององคกรในลักษณะการประเมินการควบคุมดวยตนเอง แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเปนประจําทุกป
(Self Assessment) และ/หรือการประเมินการควบคุม - ทุกสวนงานรับผิดชอบ ติดตาม ประเมินผลตามแนว
อยางเปนอิสระ(Independent Assessment) อยางนอย ปฏิบัติการประเมินผล การควบคุมภายในของคณะ
ปละหนึ่งครัง้
กรรมการตรวจเงินแผนดิน
- มีการรายงานผลการประเมิน ความเยงพอและ
- สายงานตรวจสอบ มีหนาที่ในการประเมินระบบการ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุ ควบคุมภายในของทุกสวนงานที่สําคัญทั้งในสวนกลางและ
ตามวัตถุประสงคขององคกร และรายงานการตรวจสอบ สํานักงานสาขา
ของผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอผูกํากับดูแลและ/หรือ - องคการตลาด ไดปฏิบัติตามแนวทางในหนังสือคําแนะนํา
: การจัดทํารายงานการควบคุมภายในฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

เลมที่ ๒ (รายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖)ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิ

องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๕.๓. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
- มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่พบจากการ
ประ เมิ น ผลความเพี ย งพอและประสิ ท ธิ ผ ลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค
ขององคกร และการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
๕.๔.การรายงานตอผูกํากับดูแลกรณีที่มีการ
ทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริต
- มีกําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูกํากับดูแลโดย
พลัน ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริตมีการ
ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
และมีการกระทําอื่นที่อาจมีผลกระทบตอองคกรอยางมี
นัยสําคัญ
สรุป / วิธกี ารที่ควรปฏิบัติ

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)

- มีการดําเนินการตามแนวทางการ ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุม เรื่องทั้งหมดดังกลาว
ไวใน ขอ ๕.๓. นี้

- เปนขอกําหนดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ
นดินวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ.
๒๕๔๖ และระบุไวในคูมือการปฏิบัติงานแลววา ผูบังคับ
บัญชาในหนวยงาน ตนสังกัดตองรายงานตอผูบัง คับบัญชา
ระดับเหนือขึ้นไปทันทีที่ทราบ

มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามสมควร อยางไรก็ตาม กรณีไมถือปฏิบัติใน
เรื่องการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมโดยเครงครัด จักไดกําชับใหผบู ังคับบัญชาติดตามดูแลการปฏิบัติ งานที่
สําคัญ ๆ ของผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด รวมทั้ง จะมีการพิจารณาโทษตามควรแกกรณีถาไมปฏิบัติตาม ระบบการ
ควบคุมภายในที่กําหนด

ลายมือชื่อ.........................................................
(...นายดํา ดูดี)...
ตําแหนง...(หน.แผนก/ผจก.ตลาดสาขา)...
วันที่...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕.....
คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

แบบ ปย.๒
ชื่อหนวยงาน (แผนก/สํานักงานสาขา)
รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. .............
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค (๑)

การควบคุมทีม่ ีอยู
(๒)

การ
ประเมินผล
การควบคุม
(๓)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(๔)

การปรับปรุงการควบคุม
(๕)

คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(๖)

หมายเหตุ
(๗)

คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

ขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ระดับองคกร
สวนบริหารจัดการองคกร รวบรวมขอมูลรายงานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอยจาก แผนก/สํานักงาน
ตลาดสาขาและนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหหาจุดออนที่มีนัยสําคัญของ องคการตลาดเพื่อจัดทํารายงานการติดตามผล
การควบคุมภายในระดับองคกรประจําป พ.ศ. ๒๕xx เพื่อเสนอสํานักตรวจสอบภายในและเจาหนาที่ระดับอาวุโส (รอง
ผูอํานวยการ องคการตลาด) ใหดําเนินการสอบทานรางรายงานดังกลาวทั้งนี้รางรายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ประกอบดวย
๑) รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน (ปอ. ๑)
๒) รายงานสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร (แบบ ปอ.๒)
๓) แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร (แบบ ปอ.๓)
ตัวอยางแบบรายงานทั้ง ๓ แบบมีดังนี้

คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

แบบ ปอ.๑
รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน
(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)
แบบที่ ๑ กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ
เรียน (คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน / ผูกํากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบ)
การประเมิ น การควบคุ ม ภายในของ (ชื่ อ หน ว ยรั บ ตรวจ) สํ า หรั บ งวดตั้ ง แต วั น ที่ . ..... เดื อ น
.................... พ.ศ. …... ถึงวันที่. ...… เดือน........................ พ.ศ. ..…... ไดดําเนินการตามแนวทางการติ ดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกําหนดอยูในเอกสาร คําแนะนํา : การจัดทํา
รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕ถถ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ (ชื่อหนวย
รับตรวจ) ไดจัดใหมีขึ้นตามที่กําหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕ถถ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุ สมผลวา การดําเนิ นงานของ (ชื่ อหนวยรับตรวจ) จะบรรลุวั ตถุป ระสงคของการ
ควบคุ มภายในดานประสิทธิผ ล และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่ งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ดานความเชื่อถือ
ไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร
แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะไดรับผล อยางคุมคาตามตนทุน
ที่ใช โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมินประโยชนที่จะไดรับจากการมี
ระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ ทั้งนี้ คาใชจายไมควรเกินประโยชนที่จะไดรับซึ่งรวมถึงการลดความ
เสี่ยงที่ทําใหห นวยงานไมบรรลุวัต ถุประสงคที่กําหนด นอกจากนี้อาจเกิดขอผิดพลาดหรือความเสีย หาย และความ
ผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได เนื่องจากมีขอจํากัดที่แฝงอยูในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือ
ละเลยการ ควบคุ ม รวมทั้ งขอจํ า กั ดด า นทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเกี่ย วกับ กฎระเบีย บของทางราชการ อีกทั้ง
ประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ และสภาพแวดลอม เปลี่ยนแปลงไป
จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของ (ชื่อหนวยรับตรวจ) สําหรับงวดตั้งแตวันที่
...... เดือน.................... พ.ศ. ....... ถึงวันที่....... เดือน.................... พ.ศ. ...... เปนไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุ วัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่
กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง
ทั้งนี้ไดแนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบ ภายใน แผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน
รวมทั้งสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม ภายใน มาพรอมนี้แลว
คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

.

ลายมือชื่อ...................................................…
(ชื่อ หัวหนาหนวยงาน)
ตําแหนง…........................................……...
วันที่....... เดือน....…............... พ.ศ. ...……

แบบ ปอ.๑
รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน
(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)
แบบที่ ๒ กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ
เรียน (คณะกรรมการตวจเงินแผนเดิน / ผูกํากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบ)
การประเมิ น การควบคุ ม ภายในของ (ชื่ อ หน ว ยรั บ ตรวจ) สํ า หรั บ งวดตั้ ง แต วั น ที่ . ..... เดื อ น
.................... พ.ศ. …... ถึงวันที่. ...… เดือน........................ พ.ศ. ..…... ไดดําเนินการตามแนวทางการติ ดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกําหนดอยูในเอกสาร คําแนะนํา : การจัดทํา
รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย การกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕ถถ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ (ชื่อหนวย
รับตรวจ) ไดจัดใหมีขึ้นตามที่กําหนดใน
ระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ว า ด ว ยการกํ า หนด มาตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ. ๒๕ถถ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานของ (ชื่อหนวยรับตรวจ) จะบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ดานความ
เชื่ อ ถื อ ได ข องรายงานทางการเงิ น และการดํ า เนิ น งาน และด า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร
แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะไดรับผล อยางคุมคาตามตนทุน
ที่ใช โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมินประโยชนที่จะไดรับจากการมี
ระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ ทั้งนี้ คาใชจายไมควรเกินประโยชนที่จะไดรับซึ่งรวมถึงการลดความ
เสี่ยงที่ทําใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด นอกจากนี้อาจเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหาย และความผิดปกติ
ที่ไมอาจสืบทราบได เนื่องจากมีขอจํากัดที่แฝงอยูในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการ
ควบคุม รวมทั้งขอจํากัดดานทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการ
ควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ และสภาพแวดลอม เปลี่ยนแปลงไป
จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของ (ชื่อหนวยรับตรวจ) สําหรับงวดตั้งแตวันที่
...... เดือน..................... พ.ศ. ....... ถึงวันที่...... เดือน..................... พ.ศ. ....... เปนไปตามมาตรฐานการควบคุม
คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

ภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุ วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ตามที่
กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง อยางไรก็ตามยังคงมีจุดออนที่มีนัยสําคัญ ดังนี้:๑......................................................................................................……………………………………………………
.......................................................................................................................................................……………………………
๒..............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ไดแนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน แผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน
รวมทั้งสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม ภายใน มาพรอมนี้แลว

ลายมือชื่อ...................................................…
(ชื่อ หัวหนาหนวยงาน)
ตําแหนง…........................................……...
วันที่....... เดือน....…............... พ.ศ. ...….…

คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

ชื่อหนวยงาน (ระดับหนวยรับตรวจ)
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕...
องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม
๑.๑. ความซื่อสัตยและจริยธรรม
- กําหนดจริยธรรมที่บุคลากรในองคกรควรปฏิบัติไวเปนลาย
ลักษณอักษร และแจง เวียนใหทราบโดยทั่วถึงอยางสมํ่าเสมอ
และจริงจัง
- ผูบริหารทุกระดับในองคกรสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม
องคกรที่มุงเนนความสําคัญของความซื่อสัตยและจริยธรรม
โดยสื่อสารทางวาจาในการประชุม หรือพูดคุยกับบุคลากรใน
องคกร
- ผูบ ริหารทุกระดับในองคกรปฏิบัติตัวเปนแบบอยางในเรื่อง
ความซื่อสัตยจริยธรรม
- ผูบริหารทุกระดับในองคกร มีการดําเนินการตามควรแก
กรณีเมื่อทราบวาไมมีการปฏิบัติตานโยบาย ระเบียบ หรือ

แบบ ปอ.๒

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)
- องคการตลาด มีการจัดทําคูมือจรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและขอกําหนดทางคุณธรรม
จริยธรรม และ สั่งการใหพนักงานและลูกจางถือปฏิบัติ
- ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับเรื่องนี้โดยกําหนด
โครงการสรางเสริมวัฒนธรรมองคกรตามหลักธรรมาภิ
บาล ไวเปนยุทธศาสตรหนึ่งขององคการ ในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรขององคกร
- ผูปฏิบัติงานเห็นถึงความทุมเทเสียสละของผูบังคับ
บัญชา และไมเคยเห็นผูบังคับบัญชาเบียดบังผลประโย
ชนของทางองคกรเลย
- กรณีพบวาผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตามระเบียบหรือ
แนวทางปฏิบัติทําใหเกิดการเสียหายจะดําเนินการตาม
คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

แนวทางการปฏิบัติ

๑.๒. ความรูทักษะและความสามารถของบุคลากร
- คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ( Job Specification) ไดกํา
หนดระดับความรูความสามารถ ทักษะ และประสบการณที่
จําเปนสําหรับแตละตําแหนงงานไวอยางเหมาะสม

- คําอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ของแตละตํา
แหนง ไดกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรและเปนปจจุบัน

ระเบียบแบบแผนทางราชการ โดยดําเนินการทางวินัย
ทันทีตามพระราชบัญญัติระเบียบ ขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2535 หมวด 4 และ 5 รวมทั้งระเบียบอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของฯลฯ
- องคการตลาดมีการจัดทําคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงไว
แลว ตามที่องคการตลาดกํา หนดแต ยั งไม เป น ปจ จุ บั น
เนื่องจากองคการตลาดไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร
ใหม อยางไรก็ตาม แผนบริหารบุคคลขององคการตลาด
มีแผนงานที่จะ ปรับปรุงใหเปนปจจุบันในปงบประมาณ
๒๕๕๔
- ทุกตําแหนงงานมีคําอธิบายลักษณะงาน (Job
Description) ไวเป
ใหเปนปจจุบันใน

องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
- องคกรมีการจัดฝกอบรมตามความตองการของบุคลากร
อยางสมํ่าเสมอ

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)
- องค ก ารตลาด มี แ ผนการฝ ก อบรมบุ ค ลากรอย า ง
เหมาะสมและแจงเวียนใหบุคลากรทุกคนทราบลวงหนา
แตป ฏิบั ติไมไดในบางสวน เนื่องจากมีการฝกอบรมที่
สําคัญกวาเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีแบบ
เกณฑคงคาง และการเปลี่ยนแปลง โครงสรางองคกร
- การประเมินผลงานและการพิจารณาความดีความชอบ ของ - องคการตลาด กําหนดการประเมินผลการปฎิบัติงานป
บุคลากรในองคกรพิจารณาจากความสําเร็จของงาน และมี
ละ 2 ครั้ง ตามรอบปความดีความชอบ ชวงที่ 1 เดือน
การระบุอยางชัดเจนในสวนที่บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานดี ม.ค. – มิ.ย. และชวงที่ 2 เดือน ก.ค.– ธ.ค. ในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและลูกจางระบุ
และสวนที่ตองมีการปรับปรุง
หัวขอการประเมินไวอยางชัดเจนตามที่ ก.พ. กํา ห น ด
ฯลฯ
ไ วห นัง สือสํานักงาน ก.พ. ที่นร 0708.1/ว.10 ลงวันที่
3 กรกฎาคม 2538
คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

๑.๓. ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร
- มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับระบบ
บัญชีการเลือกนโยบายการบัญชี ระบบสารสนเทศ ทางการ
บริหารการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การติดตามผล
การตรวจสอบและประเมินผลทั้งจากการ ตรวจสอบภายใน
และการตรวจสอบภายนอก

- ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญตอการกระจายอํานาจตาม
ลักษณะการดําเนินงาน เพื่อใหการบริหารจัดการเกิดความ
คลองตัว และไมลาชา

- ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง สนั บ สนุ น ในการจั ด วางระบบการ
ควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และการดําเนินการตาม
ภารกิจหรือการปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุงภายหลังจากการวิ
เคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวของอยางรอบคอบและการพิจารณา
วิธีการลดหรือปองกันความเสี่ยง

องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
- ผูบริหารทุกระดับในองคกรมีความรูเ พียงพอและมุงเนนที่จะ
ใช ก ารบริ ห ารแบบมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน(PerformanceBased Management)
ฯลฯ

- ผลจากการปรับระบบบัญชีเปนเกณฑคงคางในระยะ
แรกของการเปลี่ ย นแปลง การปฏิบั ติตามระบบบัญชี
ใหมนี้มีขอผิดพลาดอยูบาง อยางไรก็ตามหัวหนาฝา ย
บัญ ชีการเงิน ได ติดตาม และรวบรวมปญ หาจากการ
ปฏิบัติงาน และรายงานใหผูบริหารตามลําดับชั้นไดรับ
ทราบแลวนอกจากนี้ ผูอํานวยการได สั่งการใหจัดการ
ฝ ก อบรมหลั ก สู ต รระบบบั ญ ชี ต ามเกณฑ ค งค า งแก
พนักงานทั้งในสวนกลางและสํานักงานตลาดสาขา
จํ า นวน ๑ รุ  น เสร็ จ สิ้ น ภายในเดื อ นมกราคม พ.ศ.
๒๕๕๔
- มีคําสัง่ องคการตลาดที่ ** / ๒๕๕๔ มอบอํานาจใน
การปฏิบัติงานใหกระจายไปที่สํานัก / กอง ทั้งในสว นก
ลางและสวนภูมิภาค เชน การมอบอํานาจให
***************มีอํานาจเบ็ดเสร็จในการ บริหารงาน
ภายในสํานักงาน
- มีคําสัง่ องคการตลาดที่ *** / ๒๕๕๔
แตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ซึ่งจะรายงานผลใหผู
บริหารระดับสูงทราบเปนระยะ ๆ แตไมไดมีการ
กําหนดเวลาการรายงานที่แนนอนไว

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)
- ปจจุบันองคการตลาดอยูในระหวางดําเนินการกําหนด
ตัวชี้วัดของผูบริหาร ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แตได
กํ า หนดนโยบายและเป า หมายที่ ชั ด เจนในการวั ด ผล
สัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานโดยใหทุกแผนก/ สาขา จัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปใหสอดคลองกับนโยบายและเป
าหมาย เพี ย งแต ยั ง ไม มี ก ารวั ด ผลโดยการใช ตั ว ชี้ วั ด
คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

ความสําเร็จของการปฏิบัติงานมาใชเปนตัววัดผล
อยางไรก็ตามองคการตลาด มีแผนการพัฒนาตัวชี้วัด
ความสําเร็จของการปฏิบัติงานของพนักงานใหแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๔. โครงสรางองคกร
- การกําหนดโครงสรางองค กรและสายการบั งคั บ บั ญชามี
ความชั ด เจนและเหมาะสมกั บ ขนาดและลั ก ษณะการ
ดําเนินงานขององคกร
- มี ก ารแสดงแผนผั ง การจั ด องค ก รที่ ถู ก ต อ ง และเป น
ปจจุบันใหบุคลากรทุกคนทราบ
ฯลฯ

๑.๕. การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
- ผูบริหารสูงสุดขององคกรไดมอบอํานาจตามความจําเปนใน
การปฏิบัติงานใหกับบุคคลที่เหมาะสมเปนลาย ลักษณอักษร
และแจงใหบุคลากรทุกคนทราบ

- โครงสรางองคกรมีการแบงแยกชัดเจนในหนาที่ของ
งานภารกิจหลักงานสนับสนุน และงานวิชาการ
- องคการตลาด มีการแสดงผังการจัดโครงสรางองคกร
ที่แสดงสายการบริหารงานและแจงเวียนใหบุคลากร ทุก
คนทราบเปนลายลักษณอักษร
ฯลฯ
- ในทางปฏิบัติยังมีการมอบหมายหนาที่ไมตรงตามสาย
งานของบุคลากร เชน การยายพนักานบัญชีที่ไมมีความรู
ดานระบบสารสนเทศไปฏิบตั ิงานดานการพัฒนา
ระบบสารสนเทศสังกัดศูนยคอมพิวเตอรและมอบหมาย
หนาที่เจาหนาที่คอมพิวเตอรที่มีความรูความชํานาญ
ดานระบบคอมพิวเตอรไปปฏิบัติงานเปนเลขานุการ
ผูบริหารสังกัดสํานักงานเลขานุการกรม โดยมิไดใชความ
รูที่มีดังกลาว
ฯลฯ

๑.๖. นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร
- การบรรจุแตงตั้ง และโยกยายบุคลากร พิจารณาจากคุณวุฒิ - องคการตลาด มีระบบการคัดเลือกบุคลากรที่มี
ประสบการณความซื่อสัตยและจริยธรรม
คุณภาพเขามาปฏิบัติงาน โดยกําหนดคุณสมบัติเบื้องตน
ตามเกณฑที่ ********พนักงานรัฐวิสาหกิจ***
- มีการจัดปฐมนิเทศใหกับพนักงานใหม
- มีการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหมตามขอกําหนดของ
ก.พ.

องคประกอบการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ขอสรุป
คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

(๑)
(๒)
- การเลื่อนตําแหนง อัตราเงินเดือน และการโยกยายขึ้นอยู - การเลื่อนตําแหนงและอัตราเงินเดือนรวมทั้งการโยก
กับการประเมินผลงาน
ยาย พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน และมี
การกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนลายลักษณ
อักษร
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไดพิจารณา
- ความซื่อสัตยและความมีจริยธรรมเปนสวนหนึ่งของ
รวมถึง ความซื่อสัตยและจริยธรรม
ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ที่ ถูก กํ าหนดไว ใ นแบบฟอร มการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแลว
๑.๗. การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีบทบาท
ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในองคกรใหเปนไปตาม
ระบบการควบคุมภายในที่กําหนดอยางตอ
เนื่องและสมํ่าเสมอ
สรุป / วิธกี ารที่ควรปฏิบัติ
ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน ชวยทําใหการควบคุมภายในที่มีอยูม ีประสิทธิผลตามสมควร
อยางไรก็ตาม ควรมีการมอบหมายงานใหตรงตามความรูความชํานาญ โดยเฉพาะเจาหนาที่คอมพิวเตอรที่มีความรูความ
ชํานาญดานระบบคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ ซึ่งเปนบุคลากรขาดแคลนไมควรมอบหมายให ปฏิบัติงานที่ไมตรงกับความรู
ความสามารถ และความชํานาญ

ชื่อผูรายงาน.....................................................
(...นายดํา ดูดี)...
ตําแหนง...(ผอ.)...
วันที่...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕.....
๒๕๕๔
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องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๒. การประเมินความเสี่ยง

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)

๒.๑. วัตถุประสงคระดับองคกร
- มี เ อกสารที่ ร ะบุ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายทิ ศ ทางการ
- ระบุเปนลายลักษณอักษรไวในแผนยุทธศาสตร
ดําเนินงานขององคกรไวอยางชัดเจนและวัดผลได
ขององคการตลาด ในงบประมาณป ๒๕๕๔
- วัตถุประสงคดังกลาว ไดเผยแพรและชี้แจงใหบุคลากร ทุกระดับ - แผนยุทธศาสตรขององคการตลาด ที่ระบุถึงวัตถุ
ทราบและเขาใจตรงกัน
ประสงคไดนําเสนอใหผูบริหารทุกระดับโดยการ
จัดประชุมผูบริหารทุกแผนก /ผูจัดการทุกสาขา ถ
ายทอดขอมูลนี้ใหแกพนักงานและลูกจางในบังคับ
บัญชาทุกคนไดรับทราบ
๒.๒. วัตถุประสงคระดับกิจกรรม
- ขอความวัตถุประสงคของการดําเนินงานในระดับกิจกรรมสอด
คล อ งและสนั บ สนุ น วั ต ถุ ป ระสงค ร ะดั บ องค ก รและแผน
ยุทธศาสตร
- วัตถุประสงคระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติไดวัดผลไดและเปนที่
ยอมรับกันอยางแพรหลายในองคกร
- บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค - ทุกสวนงานขององคการตลาด ไดรวมกันจัดทํา
ระดับกิจกรรมและใหการยอมรับ
แผน ปฏิบัติงานของสวนงาน เพื่อสนับสนุนแผน
กลยุทธขององคการตลาด มีการรวมกันทํา ****
ธารา บางคลา ? ****
๒.๓. การระบุปจจัยเสี่ยง
- ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการระบุและประเมินความเสี่ยง

- ผูบริหารระดับสูงจะมอบหมายใหหัวหนางานระดับ 8 และเจาหน
าที่ระดับป ฏิบัติงานรวมกันดําเนินการระบุ
และประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบแตไมมีเจาหนาที่
ระดับผูอํานวยการขึ้นไปเขารวมดวย
ผูบริหารทุกแผนก / ผูจัดการตลาดทุกสาขา มีสว นรวมในการระบุ
ความเสี่ยงของตนเอง คณะทํางานดานการพัฒนากระบวนงาน
ภายในและบริหารความเสี่ยง รวมการพิจารณาในการะบุและ
ประเมินความเสี่ยง นั้นๆ

คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

- มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยทั้งภายในและ - ไมมกี ารระบุความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก ทุกสวนงาน
ระบุและประเมินความเสี่ยงโดยอาศัยประสบการณใน
ภายนอก
อดีตของผูประเมินจากการปฏิบตั งิ านภายในสวนงาน

คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๒.๔. การวิเคราะหความเสี่ยง

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)

- ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง กํ า หนดเกณฑ ใ นการตั ด สิ น ระดั บ - ใชเกณฑตามหนังสือคําแนะนํา : การนํามาตรฐานการ
ความสําคัญของความเสี่ยง
ควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติหนา ๘ – ๑๑ ของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิ
- ผูบริหารระดับสูงจัดใหมีการวิเคราะหและประเมินระดับ - บุคลากรทุกระดับในองคกรมีสวนรวมในการวิเคราะห
ความสําคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่
ความเสี่ยง
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
๒.๕. การกําหนดวิธกี ารควบคุมเพื่อปองกันความเสี่ยง - ใชเกณฑตามหนังสือคําแนะนํา : การนํามาตรฐานการ
ควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติหนา ๘ – ๑๑ ของ
- ผูบริหารระดับสูงจัดใหมีการวิเคราะห สาเหตุของความ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น กําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือ
ลดความเสี่ยง
- ในการกําหนดกิจกรรมการควบคุม ทุกแผนก / สาขาจะ - เปรียบเทีย บต นทุน การสร างกิ จกรรมการควบคุมกั บ
พิจารณาความคุมคาของตนทุนที่จะเกิดขึ้นเสมอ
ประโยชน ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น จากการกํ า หนดกิ จ กรรมการ
ควบคุม
- เผยแพรใหบุคลากรทุกระดับในองคกรรับทราบเกี่ยวกับ - มีการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุม
กิจกรรมการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อปองกันหรือลดความ ภายในและการประเมินความเสี่ยง ใหแกพนัดงานทุก
ระดับไปแลวเมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ เดือน พฤษภาค๒๕๕๔
- ผูบริหารระดับสูงจัดใหมีการติดตามผลการปฏิบัติตาม - ติดตามผลโดยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุม
วิธีการควบคุมที่กําหนดเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง
ภายใน และดําเนินการอยางตอเนื่อง
สรุป / วิธกี ารที่ควรปฏิบัติ
การดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสมพอสมควรอยางไรก็ตามยังมีสิ่งที่ปรับปรุง
เพื่อใหการประเมินความเสี่ยงโดยรวมมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น คือ
(๑) การประเมินความเสี่ยงของทุกสวนงาน นอกจากการประเมินความเสี่ยงจากปจจัยภายในแลวควร
พิจารณาถึงปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของสวนงาน และองคกร เชน นโยบายรัฐบาลเกี่ยว
กับการจางแรงงาน ผูบริหารระดับสูงควรสื่อสารใหผทู ี่เกี่ยวของทราบขอมูล เพื่อประโยชนในการประเมินความเสี่ยง
(๒) ในการระบุปจจัยเสี่ยงควรใหผบู ริหารทุกระดับมีสวนรวมดวย
คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

ชื่อผูรายงาน.....................................................
(...นายดํา ดูดี)...
ตําแหนง...(ผอ.)...
วันที่...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕.....
องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๓. กิจกรรมการควบคุม

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)

๓.๑. เรื่องทั่วไป
- กิจกรรมการควบคุมกําหนดขึ้นตามวัตถุประสงคและ ผล
- กิจกรรมการควบคุมไดกําหนดขึ้นตามวัตถุประสงคและ
การประเมินความเสี่ยงแตการระบุความเสี่ยงไมครบทุกจุดที่
ผลการประเมินความเสี่ยง
สําคัญจึงทําใหการควบคุมที่กําหนดไวไมเพียงพอ เชน ไมมี
การควบคุมเพื่อปองกันการจัดซื้อพัสดุมากเกินจําเปน ทําให
มีพัสดุคงคลังมากเกินกวาที่ควร
- บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของ
- มีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดวางระบบ การ
กิจกรรมการควบคุม
ควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง ใหแกพนักงานทุก
ระดับไปแลวเมื่อวันที่ ** มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และรวมกัน
จัดวางระบบฯ ของสวนงานตนเองดวย
- มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กําหนดไว
- มีการปฏิบัติแตไมเครงครัด เชน ไมปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ที่แก
ไขเพิ่มเติมขอ ๓๕ และขอ ๑๕๕
๓.๒. การสอบทานโดยผูบริหารแตละระดับ
- มีการสอบทานงานโดยผูบริหารแตละระดับอยางตอ
เนื่องและสมํ่าเสมอ
- มีการสอบทานการติด ตามผลสําเร็จ ที่บรรลุ ตามแผน
ขององคกร โดยผูบริหารระดับสูง
- มีการสอบทานผลการดําเนินงานจริงเปรียบเทียบกับ
เปาหมายโดยผูบริหารระดับสวนงานหรือหนวยงานยอย
๓.๓. การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบที่สําคัญให
แตละบุคคล เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงจากความ
คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

ผิดพลาดเสียหาย หรือความไมถูกตอง
- มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และวงเงินอนุมัติ
ของผู บริ หารแต ละระดับ ไวอยาง ชัด เจนและเปน ลาย
ลักษณอักษร
- มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุม - มีมาตรการปองกัน และดูแลรักษาทรัพยสนิ แต
และเพียงพอ

องคประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๑)
(๒)
- มีการแบงแยกหนาที่ในการอนุมัติการบันทึกบัญชีและ
การดูแลรักษาทรัพยสินออกจากกันโดยเด็ดขาด
- ไม มี ก ารอนุ ญ าตให บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดควบคุ ม การ - บางกิจกรรมจําเปนตองใชบุคคลคนเดียวปฏิบัติงานตั้งแตต
ดํ า เนิ น งานที่ สํ า คั ญ ทั้ ง หมด แต ถ  า มี ค วามจํ า เป น ให นจนจบครบทั้งวงจร เชน สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานใน
กําหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นที่เหมาะสมทดแทน
สว นภูมิภาค มีเจาหนาที่ป ฏิบัติงานด านการเงินการบัญชี
เพียง ๒ คน จําเปนตองใหบุคคล คนเดียวดูแลรักษาทรัพย
สิน รับ-จายเงิน ตลอดจนบันทอวา ทดแทนกันได
- มีการมอบหมายหนาที่ใหแตละบุคคลอยางเปน ระบบ
พื่อใหมั่นใจวามีการตรวจสอบและคานอํานาจระหวาง
กันอยางมีประสิทธิผล
๓.๔. การมอบหมายงาน
- มีการมอบหมายงาน และกําหนดเจาหนาที่ที่เหมาะสม
- ระบุไวในคําสั่ง องคการตลาดที่ ** / ๒๕๕๔ ลงวันที่ **
รับผิดชอบปฏิบัติงานที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการ
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และแจงเวียนใหทราบโดยทั่วกัน
๓.๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
- มีขอกําหนดเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนเปน
- ระบุไวในคูมือจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการ
ลายลักษณอักษรและการดําเนินการตามควรแกกรณี
ปฏิบัติงานและขอกําหนดทางคุณธรรมและจริยธรรม
3.6 มาตรการติดตามและตรวจสอบ
-มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการดําเนินงานของ
- มีมาตรการติดตามแตยังไมทั่วถึงทุกกิจกรรมที่สําคัญ เชน
คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

องค ก รเป น ไปตามกฎระเบี ย บข อ บั ง คั บ และมติ ค ณะ ไมมีการติดตามวามีการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบสํานัก
รัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ หรือไม
สรุป / วิธกี ารที่ควรปฏิบัติ
มีกิจกรรมการควบคุมที่สําคัญเหมาะสมตามสมควร อยางไรก็ตาม กรมฯ จะดําเนินการปรับปรุงแกไข
เกี่ยวกับการแบงแยกหนาที่ และมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสิน ดังนี้
(๑) ไมมีการระบุความเสี่ยงที่สําคัญบางจุด และกําหนดวิ ีธการควบคุม เชน เกี่ยวกับการบริหารพัสดุ
ไมไดระบุจุดเสี่ยงจากการมีพัสดุในคลังมากเกินจําเปนจึงไมมีการควบคุมในเรื่องนี้ทําใหมีพัสดุคงคลังมากเกินกวาที่ควร
(๒) มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุม แตไมเครงครัด เชน ไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมขอ ๓๕ และขอ ๑๕๕

ชื่อผูรายงาน.....................................................
(...นายดํา ดูดี)...
ตําแหนง...(ผอ.)...
วันที่...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕.....

องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๑. สารสนเทศ
- กําหนดใหมีระบบสารสนเทศและสายการรายงานเพื่อ
ใชสําหรับการบริหารและตัดสินใจของฝายบริหาร
- มี ก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ รวบรวมข อ มู ล
เกี่ยวกับการดําเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียอขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี ไวอยางถูกตอง
ครบถวน และเปนปจจุบัน
- จัดระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบการจายเงินและ
การบันทึกบัญชีไวครบถวน สมบูรณและเปนหมวดหมู
- มีระบบการรายงานขอมูลที่จําเปนทั้งจากภายในและ
ภายนอกใหผบู ริหารทุกระดับ

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)
- ศูนยคอมพิวเตอรรับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และสายการรายงานเปนไปตามโครงสรางองคกร

- แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูดําเนินการ ผูดําเนินการ
ในสวนที่จัดเก็บไวในระบบ Intranet ขององคการตลาด

- ฝายบัญชีการเงินและผลประโยชนเปนผูรับผิดชอบ
- แต ล ะแผนก /สาขา ดู แ ลข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานของ
ตนเอง และรายงานใหผบู ริหารรับทราบตามลําดับชั้น
คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

๔.๒. การสื่อสาร
- มีระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอยาง
เพียงพอ เชื่อถือไดและทันกาล
- มีการสื่อสารอยางชัดเจนใหบุคลากรทุกคนทราบและ
เขา ใจบทบาทและหนา ที่ ของตนเกี่ ยวกั บ การควบคุม
ภายใน

- มีการใชระบบ Intranet สําหรับการสื่อสารภายใน และ
ระบบ Internet สําหรับการติดตอสื่อสารภายนอก
- มีการแจงเวียนระเบียบฯ วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน และคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการพัฒนา
กระบวนงานภายใน และเอกสารอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งให
ทราบอยางทัว่ ถึง
- มีการแจงใหบุคลากรทราบปญหาและ จุดออนของการ - แจงรายงานตามแบบ ค.1 แบบ ค.4 แบบ ปย.3 และแบบ
ควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแกไข
ปย.4 ใหผเู กี่ยวของทราบทัว่ กัน

- มี ก ารสื่ อ สารให บุ ค ลากรทราบอย า งชั ด เจนถึ ง - ฝายธุรการแจงเวียนใหทราบทุกครั้ง
พฤติ ก รรม ที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ และไม ย อมรั บ และการ
ลงโทษ
- มีการจัดชองทางใหบุคลากรสามารถเสนอขอคิดเห็น - ในแตละแผนก/สาขา มีการประชุมปรึกษาหารือ
หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานขององค เปนประจําทุกเดือน โดยมีผูอํานวยการกอง/รองผ
กร

องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
สรุป / วิธกี ารที่ควรปฏิบัติ

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)

มีระบบสารสนเทศ และการสื่อสารที่เหมาะสมตามควร ตอความตองการของผูใชและการบรรลุวัตถุ
ประสงคของการควบคุมภายใน

คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

ชื่อผูรายงาน.....................................................
(...นายดํา ดูดี)...
ตําแหนง...(ผอ.)...
วันที่...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕......

คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๕. การติดตามประเมินผล
๕.๑. การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน
(Ongoing Monitoring)
- มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติ
งาน (Ongoing Monitoring) อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ
- มีรายงานการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน
และนําเสนอให ผูกํากับ ดูแลทราบเปน ลายลักษณอักษร
อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ
- กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนหรือเปาหมาย
องคกรมีวธิ ีการดําเนินการแกไขอยางทันกาล

- มี การติ ด ตามและตรวจสอบการปฏิ บั ติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่กําหนดไวอยางตอ เนื่องและสมํ่าเสมอ
๕.๒. การประเมินรายครั้ง (Separate Evaluation)
- มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค
ขององคกรในลักษณะการประเมินการควบคุมดวยตนเอง
(Self Assessment) และ/หรือการประเมินการควบคุม
อยางเปนอิสระ(Independent Assessment) อยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง
- มีการรายงานผลการประเมิน ความเยงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุ
ตามวัตถุประสงคขององคกร และรายงานการตรวจสอบ
ของผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอผูกํากับดูแลและ/หรือ

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)

- มีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน แตถือปฏิบัติไม
เครงครัด เชน ไมติดตามวามีการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ หรือไม ทําใหไมมี
การปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบฯ ขอ ๓๕ และ ๑๕๕
- มีการรายงานเปรียบเทียบในเรื่องสําคัญ ๆ เชน
๑. ผลการดําเนินงานตามโครงการเทียบกับแผน
๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจางเทียบกับแผน
- มีการกําหนดใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานแบบ
Exception Report โดยเมื่อมีขอแตกตางกับแผนที่มี
สาระสําคัญจะตองมีการชี้แจงใหผบู ริหารทราบโดยเร็ว
และผูบริหารจะสั่งการตามควรแกกรณี ทันที
- มีการปฏิบัติดังกลาวแตไมถือปฏิบัติโดยเครงครัด เชน ไม
ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการ พัสดุฯ
ขอ ๓๕ และขอ ๑๕๕

- ทุกสวนงานมีหนาที่ติดตามประเมินผลการปรับปรุงตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเปนประจําทุกป
- ทุกสวนงานรับผิดชอบ ติดตาม ประเมินผลตามแนว
ปฏิบัติการประเมินผล การควบคุมภายในของคณะ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน
- สายงานตรวจสอบ มีหนาที่ในการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของทุกสวนงานที่สําคัญทั้งในสวนกลางและ
สํานักงานสาขา
- องคการตลาด ไดปฏิบัติตามแนวทางในหนังสือคําแนะนํา
คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

คณะกรรมการตรวจสอบ

องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๕.๓. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
- มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่พบจากการ
ประ เมิ น ผลความเพี ย งพอและประสิ ท ธิ ผ ลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค
ขององคกร และการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
๕.๔.การรายงานตอผูกํากับดูแลกรณีที่มีการ
ทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริต
- มีกําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูกํากับดูแลโดย
พลัน ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริตมีการ
ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
และมีการกระทําอื่นที่อาจมีผลกระทบตอองคกรอยางมี
นัยสําคัญ
สรุป / วิธกี ารที่ควรปฏิบัติ

: การจัดทํารายงานการควบคุมภายในฯ
เลมที่ ๒ (รายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖)ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผน

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)

- มีการดําเนินการตามแนวทางการ ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุม เรื่องทั้งหมดดังกลาว
ไวใน ขอ ๕.๓. นี้

- เปนขอกําหนดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ
นดินวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ.
๒๕๔๖ และระบุไวในคูมือการปฏิบัติงานแลววา ผูบังคับ
บัญชาในหนวยงาน ตนสังกัดตองรายงานตอผูบัง คับบัญชา
ระดับเหนือขึ้นไปทันทีที่ทราบ

มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามสมควร อยางไรก็ตาม กรณีไมถือปฏิบัติใน
เรื่องการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมโดยเครงครัด จักไดกําชับใหผบู ังคับบัญชาติดตามดูแลการปฏิบัติ งานที่
สําคัญ ๆ ของผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด รวมทั้ง จะมีการพิจารณาโทษตามควรแกกรณีถาไมปฏิบัติตาม ระบบการ
ควบคุมภายในที่กําหนด

ชื่อผูรายงาน.....................................................
(...นายดํา ดูดี)...
คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

ตําแหนง...(ผอ.)...
วันที่...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕.....

คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

แบบ ปอ.๓
ชื่อหนวยงาน (ระดับหนวยรับตรวจ)
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. .............
วัตถุประสงคของ
การควบคุม

จุดออนของการควบคุม หรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

การปรับปรุง

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๑)

(๒)

(๓)

(ถ)

(๕)

(๖)

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

คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

การประเมินผลโดยฝายตรวจสอบภายใน
สํานักตรวจสอบภายในติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. โดยการสอบทานรางรายงาน
การติดตามผลการควบคุมภายในระดับองคกร เชน สอบทานวาลักษณะการจัดทํารายงานและการประเมินตนเองเปนไป
ตามแนวทางที่ กําหนดหรือไม เปนตน และสอบทานการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน เชน สอบทานวารายงานอด
คลองกับขอเท็จจริงหรือไมมีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในตามที่รายงานหรือไม เปนตน และจัดทํารายงานผลการ
สอบทานการประเมินการควบคุมภายในดังกลาว (แบบ ปส.) เสนอตอผูอํานวยการองคการตลาดพรอมทั้งจัดสงสําเนา
แบบ ปส. เสนอเจาหนาที่ระดับอาวุโส ภายในสัปดาหที่ ๓ ของเดือนตุลาคม เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
รวมกับ
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกรตอไปแบบ ปส.

คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ขอ ๖
โดย
ผูตรวจสอบภายในหรือหนวยตรวจสอบภายใน
แบบที่ ๑ กรณีไมพบขอบกพรอง หรือขอสังเกตทีม่ ีนัยสําคัญ
เรียน (หัวหนาสวนราชการ / ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน)

แบบ ปส.

ขาพเจา (หรือชื่อหนวยตรวจสอบภายใน) ไดสอบทานการประเมินระบบการควบคุม ภายในของ (ชื่อ
หนวยรับตรวจ) สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ..... เดือน.................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ ..... เดือน................ พ.ศ. ..…..
ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกําหนดอยูในเอกสาร
คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕ถถ ขอ ๖ การสอบทานไดปฏิบัติอยางระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม ผล
การสอบทานไมพบวา (ชื่อหน วยรั บตรวจ) ไมดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ
ดังกลาว และตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕ถถ
ลายมือชื่อ......................................
(ชื่อ ผูตรวจสอบภายใน)
ตําแหนง..................................................
วันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ........
ลายมือชื่อ......................................
(ชื่อ ผูมีตําแหนงสูงสุดในหนวยตรวจสอบภายใน - ถามี)
ตําแหนง..................................................
วันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ........

คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ขอ ๖
โดย
ผูตรวจสอบภายในหรือหนวยตรวจสอบภายใน
แบบที่ ๒ กรณีพบขอบกพรอง หรือขอสังเกตที่มีนยั สําคัญ
เรียน (หัวหนาสวนราชการ / ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน)
ขาพเจา (หรือชื่อหนวยตรวจสอบภายใน) ไดสอบทานการประเมินระบบการควบคุม ภายในของ (ชื่อ
หนวยรับตรวจ) สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ..... เดือน.................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ ..... เดือน................ พ.ศ. .... ตาม
แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการ ตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกําหนดอยูในเอกสาร
คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕ถถ ขอ ๖ การสอบทานไดปฏิบัติอยางระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม ผล
การสอบทานไมพบวา (ชื่อหน วยรั บตรวจ) ไมดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ
ดังกลาว และตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕ถถ
อยางไรก็ตามมีขอตรวจพบ / ขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ ดังนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลายมือชื่อ......................................
(ชื่อ ผูตรวจสอบภายใน)
ตําแหนง..................................................
วันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ........
ลายมือชื่อ......................................
(ชื่อ ผูมีตําแหนงสูงสุดในหนวยตรวจสอบภายใน - ถามี)
ตําแหนง..................................................
วันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ........
คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

การรายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖ โดยผูอํานวยการองคการตลาด.
ผูอํานวยการองคการตลาดสอบทานรายงานที่ไดรับจากเจาหนาที่ระดับอาวุโส และฝายตรวจสอบภายในเพื่อให
มั่นใจกอนใหความเห็นชอบลงนามรายงานความเห็นชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน และจัดสง
รายงานการควบคุมภายในระดับองคกร (แบบ ปอ.๑ , แบบ ปอ.๒ , แบบ ปอ. ๓ และแบบ ปส.) ใหคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน คณะกรรมการองคการตลาดและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม

คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

ภาคผนวก
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
- ขั้นตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร (องคการตลาด.)
- ขั้นตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย
- ขั้นตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยฝายตรวจสอบภายใน
- ขั้นตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยเจาหนาที่ระดับอาวุโส
- ขั้นตอนการรายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖ โดยผูอํานวยการองคการตลาด.
- ขั้นตอนการรายงานการควบคุมภายใน องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย

คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔
____________________
โดยที่สมควร กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อใหหนวยรับตรวจมี แนวทางในการจัดระบบการควบคุมภายใน
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานและการใชจายเงิน
และทรัพยสินของประเทศชาติโดยรวม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) (ก) (ค) แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้.ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔”
ขอ ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓. ในระเบียบนี้
“หนวยรับตรวจ” หมายความวา
(๑) กระทรวง ทบวง กรมสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือกรม
(๒) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค
(๓) หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
(๕) หนวยงานอื่นของรัฐ
(๖) หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ไดรับเงินหรือทรัพยสินลงทุนจาก
หนวยรับตรวจตาม (๑) , (๒) , (๓) , (๔) หรือ (๕)
(๗) หนวยงานอื่นใดหรือกิจการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมาย
กําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ
“หนวยงานของราชการสวนทองถิน่ ” หมายความวาองคการบริหารสวนจังหวัด , เทศบาล
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องคการบริหารสวนตําบลกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
“ผูกํากับดูแล” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลหรือบังคับบัญชาผูรับตรวจ
หรือหนวยรับตรวจ
“ผูรับตรวจ” หมายความวาหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงาน หรือผูบริหารระดับสูง ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ
“ฝายบริหาร” หมายความวา ผูรับตรวจหรือผูบริหารทุกระดับของหนวยรับตรวจ
“ผูตรวจสอบภายใน” หมายความวาผูดํารงตําแหนงผูต รวจสอบภายในของหนวยรับตรวจ
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ทําหนาที่เชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน
“การควบคุมภายใน” หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากรของหนวยรับตรวจ
จัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของ
การควบคุมภายในดาน ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกัน
หรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของ
รายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ มติคณะรัฐมนตรี
ขอ ๔ ใหผูกํากับดูแล และหรือฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบในการนํามาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินทายระเบียบนี้ไปใชเปนแนวทางสําหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
ขอ ๕ ใหหนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายใน ทายระเบียบนี้ เปนแนวทาง
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ โดยอยางนอยตองแสดงขอมูล ดังนี้.(๑) สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินงานที่สําคัญในระดับหนวยรับตรวจและระดับกิจกรรม
(๒) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุม โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื่อสัตย และจริยธรรมของผูบริหารระดับสูงและ
และบุคลากรในหนวยรับตรวจ
(๓) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
(๔) ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงทีส่ ําคัญ ตาม (๓)
(๕) ผูรับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และวิธีการติดตามประเมินผลใหหนวยรับตรวจรายงานความคืบหนา
ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของหนวยรับตรวจ (ถามี)
ทุกหกสิบวัน พรอม ทั้งสงสําเนาใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินดวย เวนแตสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะ
ขอใหดําเนินการเปนอยางอื่น
ขอ ๖ ใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายใน เกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ หรือ ปปฏิทิน
แลวแตกรณีเวนแตการรายงานครัง้ แรกใหกระทําภายในสองรอยสี่สิบวัน นับจากวันวางระบบการควบคุมภายใน
แลวเสร็จโดยมีรายละเอียด ดังนี้.(๑) ทําความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจที่ใชอยูม ีมาตรฐานตามระเบียบนี้หรือไม
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(๒) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในในการบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายทีก่ ําหนด รวมทั้งขอมูลสรุปผลการ ประเมินแตละองคประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบดวย
(ก) สภาพแวดลอมของการควบคุม
(ข) การประเมินความเสี่ยง
(ค) กิจกรรมการควบคุม
(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) การติดตามประเมินผล
(๓) จุดออนของระบบการควบคุมภายในพรอมขอเสนอแนะและ แผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ขอ ๗ ในกรณีหนวยรับตรวจไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ไดใหขอทําความตกลงกับคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ขอ ๘ ในกรณีหนวยรับตรวจมีเจตนาหรือปลอยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินโดยไมมีเหตุอันควร คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินสามารถเสนอขอสังเกตและความเห็นพรอมทั้งพฤติการณของหนวยรับตรวจนั้น ใหกระทรวงเจาสังกัด
หรือผูบังคับบัญชาหรือผูควบคุม กํากับ หรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ แลวแตกรณีเพื่อกําหนดมาตรการที่
จําเปน
เพื่อใหหนวยรับตรวจไปปฏิบตั ิ ในกรณีกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุม กํากับ หรือ ผูรับผิดชอบ
ของหนวยรับตรวจไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน สามารถ
รายงานตอประธานรัฐสภา เพื่อแจงไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และแจงไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป ของรัฐสภา
เพื่อประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ขอ ๙ ใหประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินรักษาการตามระเบียบนี้ และใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจ
ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชระเบียบนี้ ในกรณีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน
อาจยกเวนหรือ ผอนผัน ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ ได

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔
(นายปญญา ตันติยวรงค)
ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๙๙ ก วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔
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ขั้นตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร (องคการตลาด.)
การประเมินการควบคุมดวย
ตนเอง (CSA)

รายงานตาม
แบบ ปอ.๓

ประเมินการควบคุม
ภายในโดยภาพรวม
ขององคกร

การประเมินตามแบบประเมิน
องคประกอบของมาตรฐาน
การควบคมภายใน

รายงานตาม
แบบ ปอ.๑ และ ปอ.๓

รายงานตาม
แบบ ปอ.๒
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ขั้นตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย
การประเมินการควบคุมดวย
ตนเอง (CSA)

การประเมินตาม
แบบสอบถามการควบคุม
ภายใน

การประเมินตามแบบประเมิน
องคประกอบของมาตรฐาน
การควบคมภายใน

การประเมินผลการควบคุม
ภายในตามแบบ ปม.

รายงานตาม
แบบ ปย.๒

รายงานตามแบบ
ปย.๑
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ขั้นตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยฝายตรวจสอบภายใน
การประเมินการควบคุม
อยางเปนอิสระ (IA)

การสอบทานการประเมินการ
ควบคุมดวยตนเอง (CSA) ของ
ฝายบริหาร

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

รายงานผลการสอบทานการ
ประเมินการควบคุมภายในตาม
แบบ ปส.
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ขั้นตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยเจาหนาที่ระดับอาวุโส

ผูอํานวยการองคการตลาด

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

รายงานของฝายบริหาร
แบบ ปอ. ๑, แบบ ปอ.๒

รายงานของฝายตรวจสอบ
ภายในตามแบบ ปส.

และ แบบ ปอ.๓

การสอบทาน
และประเมินรายงาน
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ขั้นตอนการรายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖
โดยผูอ ํานวยการองคการตลาด.
คณะกรรมการ
องคการการตลาด

คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ขั้นตอนการรายงานการควบคุมภายในของ
องคการตลาด

รายงานการควบคุมภายในตาม
แบบ ปอ.๑, ปอ.๒, ปอ.๓
และแบบ ปส

คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน

ผูอํานวยการ
องคการการตลาด

คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

ขั้นตอนการรายงานการควบคุมภายใน
องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย
รายงานของเจาหนาที่
ระดับอาวุโส

ผูอํานวยการ
องคการการตลาด

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

เจาหนาที่
ระดับอาวุโส

รายงานของ
สํานักตรวจสอบภายใน (ปส.)

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

สํานักตรวจสอบภายใน

คณะทํางานจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ประมวลผลในภาพรวม

จัดทํารายงานการควบคุมภายในของ ทุกแผนก/สํานักงาน
สาขา (ปย.๑ และ ปย.๒ )
ณ สิ้นป งบประมาณ ๓๐ กันยายน

รายงานฉบับสําเนา
รายงานฉบับจริง

ทุกแผนก/สํานักคูงานสาขา
มือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60
ขององคการตลาด.

คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60

