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คํานํา 

 
          แผนกบริหารความเส่ียง (ดานควบคุมภายใน) ไดจัดทําคูมือการควบคุมภายในขององคการ

ตลาด ไดอาศัยแนวทางของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ท่ีไดปรับแกไขและไดนํามาใชในปงบประมาณ 

2560 นี้  

          จึงหวังเปนอยางย่ิงวา คูมือการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในฉบับนี้จะ

สามารถลดภาวะตลอดจนลดปญหาในทางปฏิบัติลงได  อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบการ

ควบคุมภายในขององคการตลาดตอไป 

 

 

                                                                                        แผนกบริหารความเส่ียง 

                                                                                        (ดานการควบคุมภายใน) 
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สารบัญ 

หนา 

คํานํา 

สารบัญ      

 บทท่ี ๑ หลักการควบคุมภายใน        ๕

  วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน      ๕ 

  แนวคิดของการควบคุมภายใน       ๖ 

  ความหมายของการควบคุมภายใน       ๖ 

  นิยามศัพท         ๗ 

 บทท่ี ๒ องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

  ๑. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)     ๙

  ๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)             ๑๑

  ๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)                                  ๑๕

  ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)   ๑๗

  ๕. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)     ๑๘ 

สาระสําคัญของการรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน    ๒๐ 

รายละเอียดท่ีตองรายงานตามระเบียบฯ ขอ ๕        ๒๐ 

รายละเอียดท่ีตองรายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖                ๒๐ 

คานิยม ท่ีพึงประสงคองคการตลาด        ๒๓ 

แบบรายงานการควบคุมภายใน          ๒๔ 

แบบรายงานระดับสวนงานยอย เปนแบบรายงานท่ีสํานักจะตองจัดทํา     ๒๔ 
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แบบรายงานระดับองคกรเปนแบบรายงานท่ีคณะทํางานจัดวางระบบควบคุมภายในจะตองจัดทํา  ๒๔ 

บทสรุป  การควบคุมภายใน         ๒๕ 

ข้ันตอนการประเมินผลการควบคุมภายในและการจดัทํารายงานตามระเบียบฯ     ๒๖ 

การกําหนดผูรับผิดชอบ           ๒๖ 

การประเมินผลการควบคุมภายใน องคการตลาด        ๒๗ 

ระดับสวนงานยอย           ๒๘ 

- การประเมินตามแบบประเมินองคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑ และ แบบ ปย.๒)  ๒๙ 

 - (แบบ ปย.๑)          ๓๐ 

  - (แบบ ปย.๒)           ๔๒ 

  - (แบบ ติดตาม)          ๔๒ 

           

 

 

 

  

สารบัญ (ตอ) 

 

            หนา 

ระดับองคกร           ๔๓ 

- รายงานความเห็นเก่ียวกับการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน (ปอ. ๑)     

- แบบ ปอ.๑ แบบท่ี ๑ กรณีไมพบจุดออนท่ีมีนัยสําคัญ      ๔๔ 

- แบบ ปอ.๑ แบบท่ี ๒ กรณีพบจุดออนท่ีมีนัยสําคัญ       ๔๕ 

- รายงานสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร (แบบ ปอ.๒)  ๔๗ 

- แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร (แบบ ปอ.๓)      ๕๙ 

การประเมินผลโดยฝายตรวจสอบภายใน         ๖๐ 

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน (ปส.)      ๖๑ 

 - แบบ ปส. แบบท่ี ๑ กรณีไมพบขอบกพรอง หรือขอสังเกตท่ีมีนัยสําคัญ   ๖๑ 

 - แบบ ปส. แบบท่ี ๒ กรณีพบขอบกพรอง หรือขอสังเกตท่ีมีนัยสําคัญ    ๖๒ 

การรายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖ โดยผูอํานวยการองคการตลาด.               ๖๓ 

  

ภาคผนวก 
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔     ๖๕ 

ข้ันตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดบัองคกร (องคการตลาด.)              ๖๘ 

ข้ันตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดบัหนวยงานยอย (สํานัก)              ๖๙ 

ข้ันตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยฝายตรวจสอบภายใน               ๗๐ 

ข้ันตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยเจาหนาท่ีระดับอาวุโส               ๗๑ 

ข้ันนตอนการรายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖ โดยผูอํานวยการองคการตลาด              ๗๒ 

ข้ันตอนการรายงานการควบคุมภายในขององคการตลาด                ๗๓ 

แบบสอบถามการควบคุมภายใน ผูบริหาร        ๗๕ 

แบบสอบถามการควบคุมภายใน แบบท่ัวไป       ๗๖ 
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บทที่ ๑ 

บทนํา 
 

หลักการการควบคุมภายใน 
 

การการควบคุมภายในขององคการตลาดมีหลักการและความจําเปนมาจาก  

องคการตลาดตองปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด 

มาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  โดยใหแตละหนวยงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบ 

คตง.ฯ ขอ ๕ เม่ือหนวยงานจัดวางระบบฯ แลวจะตองรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ 

คตง.ฯ ขอ ๖ ตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุม

ภายใน อยางนอยปละ ๑  ครั้ง นับจากวันสิ้นป งบประมาณหรือปปฏิทิน โดยหวังเปนอยางยิ่งวาการจัดวาง

ระบบการควบคุมภายใน จะสงผลให  เกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานและเปนประโยชนแกการใช

จายเงินและทรัพยสินของประเทศชาติโดยรวม 

องคการตลาด ไดนําระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใชในการบริหารงาน 

เพ่ือใหเกิดความม่ันใจแกผูมีสวนไดเสียวาการบริหารงานขององคการตลาดเปนไปอยางเหมาะสมและท่ัวท้ัง

องคกร โดยผูบริหารและพนักงานมีความรูความเขาใจในการบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนดข้ึน และเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน รวมท้ังสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และภารกิจหลัก  ขององคการตลาดท่ีวางไว 

โดยวัตถุประสงคท่ีสําคัญของการบริหารความเสี่ยงคือ สนับสนุนใหองคการตลาดสามารถกําหนดวิธีการบริหาร

ความเสี่ยงใหสามารถลดลงอยูในระดับท่ีองคการตลาดยอมรับได    

 

วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

๑. เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Operation  Objectives)  

ไดแก การปฏิบัติงานและการใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงรวมถึงการดูแล

รักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริต 

เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานภายในองคการตลาด ไดมีความรู ความเขาใจ เทคนิค และ

กระบวนการการควบคุมภายในขององคการตลาด 

๒. เพ่ือใหเกิดความเชื่อถือไดของการรายงานทางการเงิน (Financial  Report  bjectives)  

ไดแก การจัดทํารายงานทางการเงินท่ีใชภายในและภายนอกหนวยงานใหเปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได และ

ทันเวลา และผูปฏิบัติงานไดรับทราบข้ันตอนและดําเนินการการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของ 

๓. เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ  (Compliance  
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Objectives) ไดแก การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการการควบคุมภายในอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

รวมท้ังการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานท่ีหนวยงานไดกําหนดข้ึน 

๔. เพ่ือเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจในการควบคุมภายในหนวยงานทุก 

ระดับขององคการตลาด 

 

 

การควบคุมภายใน 
 

 แนวคิดของการควบคุมภายใน 

 ๑.  การควบคุมภายในเปนกระบวนการท่ีรวมไว  หรือเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ  การ

ควบคุมภายในมิใชเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง และมิใชผลสุดทายของการกระทําแตเปนกระบวนการ 

(Process) ท่ีมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง ซ่ึงกําหนดไวในกระบวนการปฏิบัติงาน (Built in) ประจําวันตามปกติ

ของหนวยรับตรวจ ดังนั้นฝายบริหารจึงควรนําการควบคุมภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารงาน ไดแก การวางแผน  (Planning) การดําเนินงาน  (Executing)  และการติดตามผล  (Monitoring) 

 ๒.  การควบคุมภายในเกิดข้ึนไดโดยบุคลากรของหนวยรับตรวจ  บุคลากรทุกระดับเปนผูมีบทบาท

สําคัญในการใหความสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ใหมีประสิทธิผล  ผูบริหารเปน

ผูรับผิดชอบในการกําหนด และจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล  โดยการสรางบรรยากาศ

สภาพแวดลอมการควบคุม  กําหนดทิศทาง  กลไกการควบคุม และกิจกรรมตางๆ  รวมท้ังการติดตามผลการ

ควบคุมภายใน  สวนบุคลากรอ่ืนของหนวยรับตรวจ มีหนาท่ีรับผิดชอบโดยการปฏิบัติตามระบบการควบคุม

ภายในท่ีฝายบริหารกําหนดข้ึน 

 ๓.  การควบคุมภายในใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการปฏิบัติงานจะบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนด  ถึงแมวาการควบคุมภายในจะออกแบบไวใหมีประสิทธิผลเพียงใดก็ตาม ก็ไมสามารถให

ความม่ันใจวา จะทําใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคไดอยางสมบูรณตามท่ีตั้งใจไว  ท้ังนี้  

เพราะการควบคุมภายในมีขอจํากัด เชน โอกาสท่ีจะเกิดขอผิดพลาดจากบุคลากร  เนื่องจากความไม

ระมัดระวัง ไมเขาใจคําสั่ง หรือการใชดุลยพินิจผิดพลาด การสมรูรวมคิดกัน การปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบ

และกฎเกณฑท่ีกําหนดไว  ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การท่ีผูบริหารหลีกเลี่ยงข้ันตอนของระบบการควบคุมภายในหรือ

ใชอํานาจในทางท่ีผิด นอกจากนี้การวางระบบการควบคุมภายในจะตองคํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนท่ี

เก่ียวของกันวาผลประโยชนท่ีไดรับจากการควบคุมภายในจะคุมคากับตนทุนท่ีเกิดข้ึน 
 

ความหมายของการควบคุมภายใน 
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การควบคุมภายใน  หมายถึง  กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผูกํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากรของ 

องคการตลาดจัดใหมีข้ึน เพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานขององคการจะบรรลุ

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการดูแล

รักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน

หนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบ 

ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

๑. การดําเนินงาน  (Operation : O ) หมายถึง  การบริหารจัดการ การใชทรัพยากรใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความ

เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตของหนวยรับตรวจ 

๒.  การรายงานทางการเงิน  (Financial : F)  หมายถึง  รายงานทางการเงินท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใช

ภายในและภายนอกหนวยรับตรวจ  เปนไปอยางถูกตอง  เชื่อถือได  และทันเวลา 

๓.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  (Compliance : C)  ไดแก  การ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ 

รวมท้ังการปฏิบัติตามนโยบาย  และวิธีการปฏิบัติงานท่ีองคกรไดกําหนดข้ึน 

 การควบคุมภายใน  หรือ ระบบการควบคุมภายใน  เปนสิ่งท่ีผูบริหารระดับสูงของหนวยรับตรวจ  ทุก

คนควรใหความสําคัญ  เพราะเปนพันธกรณีท่ีสําคัญ  ซ่ึงจะชวยใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางสําเร็จลุลวง  ตาม

นโยบายและวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ  ดังนั้น  การออกแบบการควบคุมภายในอยางเหมาะสม  และ

การติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ท่ีฝายบริหารกําหนด  รวมท้ังการประเมินผลอยาง

ตอเนื่อง  จะชวยใหผูบริหารไดรับทราบจุดออนตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขใหหนวยรับตรวจ

สามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงคอยางตอเนื่อง 

 

นิยามศัพท 

หนวยรับตรวจ หมายถึง องคการตลาด 

สวนงานยอย หมายถึง แผนก / สํานักงานตลาดสาขา 

หัวหนาหนวยรับตรวจ หมายถึง ผูอํานวยการองคการตลาด 

         หัวหนาสวนงานยอย หมายถึง ผูจัดการฝาย (ตําแหนงสูงสุดของสวนงานยอย ท่ีทําหนาท่ีบริหารหรือ

ควบคุมงานของสวนงานยอย) 

เจาหนาท่ีระดับอาวุโส หมายถึง ผูบริหารระดับสูง หรือผูเชี่ยวชาญ/ท่ีปรึกษา ท่ีมีความรูความชํานาญ

เรื่องการควบคุมภายใน และไดรับมอบมายใหอํานวยการและประสานการประเมินผลการควบคุมภายใน การ

ปรับปรุงการควบคุมภายในและการรายงานการควบคุมภายในของ องคการตลาด 
* องคการตลาด. กําหนดใหรองผูอํานวยการ ทําหนาที่เปนเจาหนาที่อาวุโสโดยตําแหนง 
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ผูกํากับดูแล หมายถึง คณะกรรมการองคการตลาด 

การควบคุม หมายถึง วิธีการท่ีนํามาใชเพ่ือใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานจะบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงค 

ระบบการควบคุมภายใน หมายถึง การควบคุมท่ีออกแบบใหมีการเชื่อมโยงซ่ึงกันและกันไวใน

กระบวนการของกิจกรรม/การปฏิบัติงานตั้งแตตนจนจบ 

โครงสรางการควบคุมภายใน หมายถึง การออกแบบการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธของ

ทรัพยากรตางๆ กระบวนการทํางาน กระบวนการบริหารภายในองคกรนั้นๆ 

สภาพแวดลอมของการควบคุม หมายถึง ปจจัยตางๆ ซ่ึงรวมกันสงผลใหมีการควบคุมข้ึนภายใน 

องคการตลาดหรือทําใหการควบคุมท่ีมีอยูไดผลดีข้ึน หรือในทางตรงขามสภาพแวดลอมอาจทําใหการควบคุม

ยอหยอนลงได 

ตัวอยาง ปจจัยเก่ียวกับสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน เชน ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของ

ผูบริหาร ความซ่ือสัตยและจริยธรรม ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร โครงสรางการจัดองคกร 

การมอบอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารดานบุคลากร เปนตน 

ความเส่ียง หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลความสูญเปลา หรือ

เหตุการณท่ีไมพึงประสงคท่ีทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด 

การประเมินความเส่ียง หมายถึง กระบวนการท่ีใชในการระบุและการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีมี

ผลกระทบ ตอการบรรลุวัตถุประสงคของ องคการตลาดรวมท้ังการ  กําหนดแนวทางท่ีจําเปนตองใชในการ

ควบคุมความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและ วิธีการตางๆ ท่ีฝายบรหิาร กําหนดใหบุคลากรของ

องคการตลาดปฏิบัติเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง และไดรับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม  

ตัวอยาง  กิจกรรมการควบคุม เชน การอนุมัติ การสอบทานงาน การดูแลปองกันทรัพยสิน การ

แบงแยกหนาท่ีงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล การควบคุมระบบสารสนเทศ การจัดทําเอกสารหลักฐาน การ

บันทึกรายการอยางถูกตองและทันเวลาเปนตน   

สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลขาวสารทางการเงิน และขอมูลขาวสารอ่ืนๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของ 

องคการตลาด ไมวาจะเปนขอมูลจากแหลงภายในหรือจากภายนอก 

การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีวางไวอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยการติดตามผลในระหวางการ

ปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเปนรายครั้ง (Separate Evaluation) ซ่ึงแยกเปนการ

ประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self Assessment)  เชน การประเมินการควบคุมโดยกลุม

ผูปฏิบัติงานภายใน และการประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ (Independent  Assessment) เชน การ

ประเมินโดยผูตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบภายนอก เปนตน 

                                                                    คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60 



 
 
 
 
 

บทที่ ๒  

องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

 

ในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ผูกํากับดูแลและฝาย 

บริหารจะตองจัดใหการดําเนินงานภายใน องคการตลาด ประกอบไปดวยองคประกอบของมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน ๕ ประการ ดั งนี้ 

 

๑. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) 

ในการดําเนินการเก่ียวกับสภาพแวดลอมของการควบคุม ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากรของ 

องคการตลาดจะตองสรางบรรยากาศของการควบคุมเพ่ือใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอการควบคุมภายใน โดยสงเสริม

ใหบุคลากรทุกคนใน องคการตลาด เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และตระหนักถึง

ความจําเปนและความสําคัญของการควบคุมภายใน รวมท้ังดํารงรักษาไวซ่ึงสภาพแวดลอมของการควบคุมท่ีดี 

สภาวการณหรือปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลใหเกิดระบบการควบคุมในหนวยงาน   ในการดําเนินงานจะ มี

หลายปจจัยท่ีสงผลใหเกิดมาตรการการควบคุมภายในข้ึนในหนวยงาน ซ่ึงฝายบริหารจะมีอิทธิพลสําคัญตอการ

สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมการควบคุมภายในในหนวยงาน เชน จริยธรรมของการทํางาน ความซ่ือสัตย  

ความไวใจได  ความโปรงใส  และการมีภาวะผูนําท่ีดี ซ่ึงรวมท้ังการกําหนดนโยบาย  โครงสราง  และระเบียบ

วิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม   สําหรับตัวอยางสภาพแวดลอมการควบคุมในหนวยงาน เชน 

 ๑.๑  ปรัชญาและลักษณะการทํางานของผูบริหาร 

       ปรัชญาและลักษณะการทํางานของผูบริหารแตละบุคคลยอมแตกตางกัน และจะเปนปจจัยท่ี

สงผลถึงการกําหนดระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน เพราะผูบริหารมีหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย

มาตรการ และระบบการควบคุมภายใน แตอยางไรก็ตาม  ผูบริหารตองรับผิดชอบในการเลือกปรัชญาและ

วิธีการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดข้ึน ผูบริหารสามารถสงเสริมและ

สนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมการควบคุมท่ีดี โดยดําเนินการ ดังนี.้- 

๑. กําหนดนโยบายและกลยุทธการดําเนินงาน  มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงานเปน 

ลายลักษณอักษรใหชัดเจน และแจงใหบุคลากรทุกคนในหนวยงานทราบ 

๒. กําหนดโครงสรางการจัดหนวยงานใหเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชา และความ 

สัมพันธระหวางหนวยงานภายในท่ีชัดเจน รวมท้ังมอบหมายอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบใหแกบุคลากร

ในแตละตําแหนงอยางเหมาะสม 

๓. กําหนดคุณลักษณะงานเฉพาะตําแหนง ( Job Description ) ของบุคลากรทุกตําแหนง 

หนาท่ี และระดับของความรู ความสามารถ และทักษะท่ีจําเปนตองใชในแตละงานอยางชัดเจน 

๔. กําหนดใหมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานดานการบริหารบุคลากรตลอดจนการ 
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ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางชัดเจน และเปนธรรม รวมท้ังกําหนดบทลงโทษทางวินัยใหชัดเจน 

๕.  กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  ( Audit  Committee )   

และหนวยตรวจสอบภายใน 

 

 

๑.๒  ความซ่ือสัตยและจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน 

     การบริหารและการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยและมีจริยธรรม เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญอยาง

ยิ่งท้ังสองประการนี้เปนสิ่งท่ีตองสนับสนุนสงเสริมใหเกิดข้ึน โดยการประชาสัมพันธ ฝกอบรมหรือกําหนด

สิ่งจูงใจ และผูบริหารตองเปนตัวอยางของเจาหนาท่ีในหนวยงาน ท้ังนี้ ผูบริหารตองมีการสื่อสารให

เจาหนาท่ีทุกคนในหนวยงานรับทราบ และตระหนักถึงคุณคาในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยและมี

จริยธรรม  จนเปนบรรทัดฐานหรือขอตกลงรวมกันท่ีใหหนวยงานถือปฏิบัติเพราะความซ่ือสัตยและ

จริยธรรมเปนปจจัยพ้ืนฐานสําคัญของสภาพแวดลอมการควบคุมโดยผูบริหารควรดําเนินการ ดังนี้.- 

๑. กําหนดนโยบายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานใหชัดเจน และทําตัวใหเปนตัวอยาง อยาง 

สมํ่าเสมอท้ังโดยคําพูดและการกระทํา สื่อสารและแจงใหเจาหนาท่ีทุกคนไดรับทราบตลอดจนเขาใจใน

หลักการของจริยธรรมดังกลาว 

๒. จัดทําขอกําหนดจริยธรรมหรือแนวทางท่ีพึงปฏิบัติของหนวยงานไวใหชัดเจนโดยรวม 

ถึงกรณีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับความขัดแยงทางผลประโยชนดวย 

๓. ลดวิธีการหรือโอกาสท่ีจะจูงใจใหเกิดการกระทําผิด ความซ่ือสัตยและจริยธรรมเปน 

ปจจัยเบื้องตนท่ีสําคัญ ซ่ึงจะสงผลถึงการจัดโครงสรางของหนวยงาน รวมท้ังการจัดการและการติดตาม

ประเมินผลองคประกอบของระบบการควบคุมภายในอ่ืน ๆ ดวย 
 

๑.๓ โครงสรางของหนวยงาน 

 โครงสรางของหนวยงานท่ีไดรับการจัดไวเปนอยางดี จะเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีทําใหผูบริหาร 

สามารถวางแผนงาน สั่งการ  และควบคุมการปฏิบัติงานไดถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  โดยการจัด

โครงสรางของหนวยงานใหเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมของหนวยงานนั้น ๆ เชน 

๑.  การรวมศูนยอํานาจหรือกระจายศูนยอํานาจการตัดสินใจในระดับตางๆ หากกิจการเลือก 

ใชการรวมศูนยอํานาจในการตัดสินใจ คุณสมบัติเฉพาะตัวของผูไดรับอํานาจยอมมีความสําคัญ กรณีวิธี

กระจายศูนยอํานาจการตัดสินใจ ระบบและข้ันตอนการทํางาน รวมถึงกระบวนการในการติดตามผล ก็จะมี

ความสําคัญมากกวาคุณสมบัติของตัวบุคคล 

๒.  การจัดโครงสรางของหนวยงานท่ีมีการผลิตโดยเครื่องจักร อาจใชโครงสรางและการควบ 

คุมท่ีเปนระเบียบแบบแผนแนนอน แตโครงสรางท่ีมีรูปแบบแนนอนอาจไมเหมาะสมกับกิจกรรมการบริการ หรือ

งานท่ีเก่ียวกับการคนควาวิจัย ทางวิชาการ เปนตน 
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๓.  การมอบอํานาจตองใหเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและตอง 

ชัดเจน 

 

๑.๔  นโยบายการบริหารและการพัฒนาดานบุคลากร 

       ปจจัยสําคัญท่ีชวยใหระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ คือบุคลากรในหนวยงานนั่นเอง 

ท่ีเปนตัวจักรสําคัญ ดังนั้น การมีนโยบายและระบบการบริหารบุคลากรท่ีชัดเจนและเหมาะสม จะชวยใหระบบ

การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน เชน 

๑.  กําหนดหลักเกณฑท่ีชัดเจนเก่ียวกับการวาจาง การพัฒนา การประเมินผล การปฏิบัติ 

งาน การเลื่อนข้ัน  เลื่อนตําแหนง รวมท้ังการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอ่ืน 

๒.  กําหนดคุณสมบัติและลักษณะงาน ( Job Description ) ของเจาหนาท่ีในแตละตําแหนง 

ใหชัดเจนเพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงาน 

๓.  กําหนดมาตรการเก่ียวกับการประกันความซ่ือสัตยของพนักงาน 

  ๔.  มีระบบการฝกอบรมอยางตอเนื่อง และติดตามผลการปฏิบัติงาน  อยางเปนระบบและ

สมํ่าเสมอ 

๕. กําหนดแนวปฏิบัติกรณีท่ีมีการขัดแยงของผลประโยชน ( Conflict  of  Interest )  

ตอหนวยงาน 

 

๑.๕  การกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ 

  การกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรในหนวยงาน เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอ 

ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ดังนั้น ผูบริหารควรกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรแต

ละตําแหนงใหชัดเจน ดังนี้.- 

๑. กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในแตละตําแหนงใหชัดเจน โดยคํานึงถึงการกระจาย 

อํานาจและระบบการสอบยันความถูกตองระหวางกัน 

๒.  กําหนดคูมือปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ 

๓.  กําหนดระบบการติดตามประเมินผล ซ่ึงรวมถึงการจัดทําแผนงาน และระบบการรายงาน 

ผลงานอยางสมํ่าเสมอ 
 

 ๑.๖  คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน 

       คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในเปนกลไกและ เครื่องมือชนิดหนึ่งในการชวย

ตรวจสอบและสอบทานงานใหเปนไปตามแผนงานท่ีฝายบริหารวางไว  คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู

ความสามารถและมีความเปนอิสระในการทํางาน จะชวยสงเสริมและสนับสนุนสภาพแวดลอมการควบคุม

ภายในหนวยงานใหดียิ่งข้ึน 
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    สภาพแวดลอมการควบคุม เปนองคประกอบเก่ียวกับการสรางบรรยากาศในหนวยงาน เพ่ือให

บุคลากรในหนวยงานเกิดจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบใหบรรลุวัตถุประสงค ซ่ึงเปน

องคประกอบพ้ืนฐานท่ีจะไปเสริมองคประกอบการควบคุมอ่ืน ๆ ตอไป 

 

สภาพแวดลอมของการควบคมุ สามารถแบงออกเปน ๒ ประเภท ดงันั้น 

๑.๑  Soft Control เปนการควบคุมโดยการสรางจิตสํานึกและคุณภาพท่ีมองไมเห็น เชน ความ

ซ่ือสัตยความโปรงใส การมีภาวะความเปนผูนํา การมีจริยธรรม 

๑.๒ Hard Control เปนการควบคุมโดยกําหนดโครงสราง นโยบาย และระเบียบวิธิปฏิบัต ิ

 

๒. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

๒.๑ ความเส่ียง   หมายถึง  เหตุการณท่ีไมพึงประสงคหรือการกระทําใด ๆ อันจะกอใหเกิดผลลัพธใน

ดานลบหรือเปนผลลัพธท่ีไมตองการ ทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดความเสี่ยง  

อาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหนวยงาน การควบคุมภายใน หรือการท่ีหนวยงานตรวจไมพบ

ขอผิดพลาด  ฯลฯ 

ในการดําเนินการเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยง ฝายบริหารตองประเมินความเสี่ยงท้ังจากปจจัย

ภายในและปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบ ตอการบรรลุวัตถุประสงคของ องคการตลาดอยางเพียงพอและ

เหมาะสม 

 

๑. ความเส่ียงจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหนวยงาน  ความเสี่ยงลักษณะนี้  เปนความเสี่ยง 

ท่ีมีอยูโดยธรรมชาติในงานนั้น ๆ เอง เม่ือใดก็ตามท่ีตัดสินใจท่ีจะทํางานหรือกิจกรรม  ก็ยอมจะมีความเสี่ยง

เกิดข้ึน  เชน  การทําธุรกิจการคาขายกับตางประเทศหรือการสั่งซ้ือของจากตางประเทศขององคการตลาด   

ความเสี่ยงก็คืออัตราแลกเปลี่ยนท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไป  ฯลฯ 
 

๒. ความเส่ียงจากการควบคุมภายใน  ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน  เปนความเสี่ยงท่ีระบบ 

การควบคุมภายในของหนวยงานไมครอบคลุม และไมสามารถปองกันขอผิดพลาดจากการดําเนินงานของ

หนวยงานได อาจเปนเพราะหนวยงานไมมีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุม เพียงพอท่ีจะลดความเสี่ยงใน

การดําเนินงาน  หรือหนวยงานนั้นไมมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีไดจัดไว เปนตน 
 

๓.  ความเส่ียงจากการตรวจไมพบขอผิดพลาด  ความเสี่ยงลักษณะนี้ เปนความเสี่ยงท่ีการตรวจ 

สอบไมสามารถคนพบความผิดพลาดของรายการท่ีมีอยู เนื่องจากผูตรวจสอบไมสามารถตรวจสอบทุกกิจกรรม

ในหนวยงานนี้ได และจําเปนตองใชระบบการตรวจสอบโดยเลือกสุมตัวอยางหรืออาจเนื่องจากผูตรวจสอบไมมี

ความอิสระเพียงพอหรือไมอยูในวิสัยท่ีจะเขาไปตรวจสอบได 
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สาเหตุของความเส่ียงอาจเกิดจากปจจยัภายในและภายนอกหนวยงาน 
 

๑. ปจจัยภายใน  เชน นโยบายของผูบริหาร ความซ่ือสัตย จริยธรรม คุณภาพของ 

บุคลากร การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและ

เจาหนาท่ีบอยครั้ง การควบคุมกํากับดูแลไมทั่วถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ

ของหนวยงาน เปนตน 
 

                      ๒ .   ปจจ ัยภายนอก  เช น กฎหมาย  ระเบ ียบ ข อบ ังค ับของทางราชการ  การ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง  เปนตน 
 

๒.๒  การประเมินความเส่ียง  หมายถึง  กระบวนการท่ีใชในการระบุความเสี่ยง   การวิเคราะหความ

เสี่ยง   และการกําหนดแนวทางการควบคุม  เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 

      การประเมินความเสี่ยงในหนวยงาน จะเปนการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของหนวยงาน    

เพ่ือใหทราบเหตุการณของความเสี่ยงและหาทางแกไขและควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับท่ีเกิดความเสียหาย

นอยท่ีสุด   

๒.๓  กระบวนการในการประเมินความเส่ียง  การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงให

อยูในระดับท่ีหนวยงานยอมรับได  สามารถดําเนินการเปน  ๔  ข้ันตอน   ดังนี้ 
 

  ๑.  ศึกษาวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน  วัตถุประสงคและเปาหมายของ

หนวยงาน จะตองสอดคลองกับภารกิจ ( Mission )  ของหนวยงานนั้น ๆ ซ่ึงโดยท่ัวไปวัตถุประสงคของ

หนวยงานจะแบงออกเปน ๒ ระดับ  คือ 

๑.๑ วัตถุประสงคในระดับหนวยงาน  ( Entity – Level  objectives )  เปน

วัตถุประสงคของการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน  โดยท่ัวไปจะระบุไวในแผนกลยุทธ   และแผนการ

ปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน  เชนเดียวกับภารกิจ ( Mission )  และกลยุทธในภาพรวมของหนวยงาน    

เชน  ภารกิจหลักของหนวยงาน    โครงสรางของหนวยงาน   แนวโนมการดําเนินงานของหนวยงานในอนาคต      

นโยบายการบริหารงาน  หรือนโยบายการเงินการคลัง  เปนตน 

๑.๒ วัตถุประสงคในระดับกิจกรรม  ( Activity – Level objectives )  เปนวัตถุประสงค

ของการดําเนินงานท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับแตละกิจกรรมท่ีหนวยงานกําหนด เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ

หนวยงาน ซ่ึงวัตถุประสงคของแตละกิจกรรมจะตองสนับสนุน และสอดคลองกับวัตถุประสงคในระดับ

หนวยงาน เชน  ระบบการประมวลขอมูลทางการเงินและบัญชี  เปนตน 

 

  ๒. ระบุปจจัยเส่ียง   ปจจัยเสี่ยงของหนวยงานสามารถเกิดข้ึนไดท้ังจากปจจัยภายในและ

ปจจัยภายนอก  ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะสงผลกระทบถึงวัตถุประสงค  เปาหมาย หรือผลการดําเนินงานใน
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หนวยงาน   เชน  การเปลี่ยนตัวผูบริหารและผูปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีสําคัญ ๆ บอยครั้ง การเปลี่ยนแปลง

กฎหมายใหม ๆ  ของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของหนวยงาน  เปนตน 

เนื่องจากปจจัยเสี่ยงแตละชนิดมีผลกระทบตอการดําเนินงานและการบรรลุวัตถุประสงคของ 

หนวยงานไมเทากัน บางชนิดมีผลกระทบทันที บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว ดังนั้น ผูบริหารตองติดตาม

พิจารณา และระบุปจจัยความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหครอบคลุมทุกประเด็นปญหาท่ีคาดวาจะเกิด  ซ่ึงควรครอบคลุม

ถึง 

  ๑.  ผลกระทบจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม และสิ่งแวดลอม

ตอการดําเนินงานของหนวยงาน 

  ๒.  ปจจัยความเสี่ยงท่ีไดระบุไวในการวางแผน  และการประมาณการของหนวยงาน 

  ๓.  ขอตรวจพบท่ีไดรับจากการตรวจสอบ  การสอบทาน  การติดตาม  และประเมินผล 

  ๔.  ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน  เชน  ปจจัยท่ีทําให

การดําเนินงานในอดีตท่ีผานมาไมบรรลุตามวัตถุประสงค คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงบุคลากรท่ี

รับผิดชอบในการบริหารหรือปฏิบัติงาน  การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากเง่ือนไขตามกฎหมาย ระเบียบ และ

ขอกําหนดตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน   ฯลฯ 
 

  ๓.   การวิเคราะหและจัดระดับความเส่ียง การวิเคราะหถึงผลกระทบของปจจัยเสี่ยงท่ีมีตอ

หนวยงาน ซ่ึงโดยปกติปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยมีผลกระทบตอหนวยงานมากนอยไมเทากัน การวิเคราะหปจจัย

เสี่ยงมีหลายวิธีแตกตางกัน ผูบริหารควรใหความสําคัญกับความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ และมีโอกาสเกิดข้ึนบอย ๆ 

จึงควรพิจารณาเลือกใชวิธีการหรือเทคนิคท่ีใชวิเคราะหใหเหมาะสมกับขนาด ลักษณะการดําเนินงาน เพ่ือให

สามารถประเมินระดับความสําคัญของความเสี่ยงไดท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมท้ังผลเสียหายท่ีอาจ

เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยท่ัวไปข้ันตอนการวิเคราะหปจจัยเสี่ยง จะเปนดังนี้ 

๓.๑  ประเมินระดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง  คือ  การนําปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยมา 

พิจารณาถึงความสําคัญวา หากเกิดข้ึนแลวมีผลกระทบตอหนวยงานมากนอยแคไหน โดยอาจวัดเปนระดับ

นอย ปานกลาง  สูง 

  ๓.๒  ประเมินความถ่ีท่ีปจจัยเสี่ยงจะเกิดข้ึน คือ การพิจารณาวาปจจัยเสี่ยงท่ีไดเรียงลําดับ

ความสําคัญไวแลว มีโอกาสท่ีจะเกิดปจจัยเสี่ยงนั้น ในระดับนอยมาก นอย ปานกลาง สูง  การวิเคราะหโดย

การประเมินความสําคัญและการประเมินความถ่ีท่ีปจจัยเสี่ยงจะเกิดข้ึน อาจใชผสมผสานกัน   เชน ปจจัยเสี่ยง

บางอยางมีอัตราความถ่ีสูง เม่ือเกิดข้ึนแตละครั้งสูญเสียเงินนอย แตถาเกิดบอย ๆ เขา  โดยรวมอาจมีจํานวน

เงินสูงก็จะทําใหเกิดความสําคัญได 

      ๓.๓  เลือกใชเทคนิคการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเหมาะสม   โดยบางครั้งอาจไมจําเปนตอง

วิเคราะหในรูปตัวเลข   แตอาจวิเคราะหออกมาเปนระดับตาง ๆ   เชน   สําคัญมาก   ปานกลาง    หรือนอย    

เปนตน 
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         ๔.  กําหนดวิธีการควบคุมความเส่ียง    เม่ือหนวยงานสามารถวิเคราะหและจัดลําดับความ

เสี่ยงแลว ฝายบริหารควรพิจารณาหาวิธี  เพ่ือปองกันความเสี่ยงนั้น ๆ   โดยตองคํานึงถึงคาใชจายท่ีตองใชวา

คุมกับประโยชนท่ีจะไดรับหรือไม   ซ่ึงในการกําหนดแนวทางในการปองกันหรือลดความเสี่ยง ผูบริหารควร

พิจารณาวาความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนความเสี่ยงในลักษณะใด  เชน 

       ๔.๑ กรณีท่ีเปนความเสี่ยงเก่ียวกับหนวยงานโดยรวม   ซ่ึงเปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัย

ภายนอกท่ีมิไดอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร การปองกันหรือลดความเสี่ยงกระทําไดโดยการบริหารความ

เสี่ยง ซ่ึงมีกลยุทธ ดังนี้ 

   ๔.๑.๑  กําหนดโครงสรางพ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยง กําหนดผูรับผิดชอบ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง  และกําหนดความสัมพันธระหวางหนาท่ีการบริหารความเสี่ยงกับหนาท่ีการ

ประเมินความเสี่ยง  การบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพจะเริ่มตนดวยการกําหนดวัตถุประสงค ซ่ึงสัมพันธ

กับกลยุทธและโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ  เราจะประเมินความเสี่ยงดวยการระบุผลกระทบท่ีอาจ

เกิดข้ึน  การจัดลําดับความสําคัญ  และการวัดผลกระทบของความเสี่ยงเหลานั้นท่ีอาจเกิดข้ึนตอหนวยงาน 

   ๔.๑.๒  ประเมินความเสี่ยงของหนวยงาน กําหนดกรอบแนวคิด ซ่ึงจะใชระบุความ

เสี่ยงท้ังหมดท่ีเปนไปได เพ่ือใชเปนจุดเริ่มตนในการประเมินความเสี่ยง  มองภาพรวมของความเสี่ยงท่ีมี

ความสําคัญท่ีสุดกอน  และจัดสรรทรัพยากรใหอยางเหมาะสม 

   ๔.๑.๓  พัฒนากลยุทธการบริหารความเสี่ยง  กลยุทธการบริหารความเสี่ยงท่ีจะ

ประสบความสําเร็จ  ตองมีความเก่ียวเนื่องหรือสอดคลองกับกลยุทธของหนวยงานโดยตรง กลยุทธการบริหาร

ความเสี่ยง  ตองไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับความเสี่ยงแตละประเภท เชน กลยุทธการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

การลดความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และการถายโอนความเสี่ยง เปนตน 

    ๔.๑.๔  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง  หนวยงานตอง 

พัฒนาเทคนิคการบริหารความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ  เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติของหนายงาน โดยเฉพาะการ

บริหารความเสี่ยงในกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง 

   ๔.๑.๕ การติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนข้ันตอนของ

หนวยงาน  ตองอาศัยงานดานตรวจสอบภายใน  โดยในข้ันตอนนี้รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานในหนาท่ีอ่ืน 

ๆ เชน  การปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบ และการใหความสําคัญตอสภาพแวดลอมและความปลอดภัย  อยางไร

ก็ตาม การบริหารความเสี่ยงท่ีสัมฤทธิ์ผล หมายรวมถึง การเสาะแสวงหาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน  การเชื่อมโยง

การประเมินผลตอบแทนท่ีเพ่ิมคาใหแกผูถือหุน ( สําหรับธุรกิจ )  และหนวยงาน หนาท่ีการติดตามประเมินผล

จะมีความสัมพันธใกลชิดกับการประเมินความเสี่ยงของหนวยงานในขอ (๒) ดังกลาว 

   ๔.๑.๖ การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การปรับปรุง และ

พัฒนาการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง มีความสําคัญอยางยิ่งตอการประสบความสําเร็จของหนวยงานใน

ท่ีสุด  แหลงขอมูลท่ีสามารถนํามาใชในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงนั้น  รวมถึงขอมูลสารสนเทศท่ี
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ถูกตองเชื่อถือไดและขอมูลท่ีเกิดจากการสะทอนความเสี่ยงของหนวยงาน  การปรับปรุงตองรวมถึงระบบการ

วัดเปนจํานวนหนวยท่ีใชไดในระยะยาว  เชน  จํานวน  และผลกระทบจากความเสี่ยงท่ีไดรับการจัดการภายใน

กระบวนการ ฯลฯ  ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารความเสี่ยงนั้น  ระบบการวัดผลท่ีเชื่อถือไดจึงเปน

สิ่งจําเปน และจะทําใหหนวยงานสามารถทราบถึงขนาดของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีหนวยงานจะสามารถ

รับไดหรือไมเพียงใด 

         ๔.๒ กรณีท่ีเปนความเสี่ยงเก่ียวกับการควบคุมภายใน ซ่ึงเปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายใน

และอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร  การปองกันหรือลดความเสี่ยงกระทําไดโดยจัดใหมีกิจกรรมการ

ควบคุมอยางเพียงพอและเหมาะสม การกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือจัดการใหความเสี่ยงอยูในสภาพท่ีเปนผลดี

กับหนวยงานนั้น   จะมีลักษณะการจัดการได ๕ ลักษณะ คือ 

๔.๒.๑  การจัดการในลักษณะท่ียอมรับในความเสี่ยงนั้น  

๔.๒.๒  การจัดการในลักษณะท่ีทําใหลดความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูงไปสู 

ระดับความเสี่ยงต่ํา 

๔.๒.๓  การจัดการในลักษณะท่ีเปนการกระจายความเสี่ยง 

๔.๒.๔  การจัดการในลักษณะท่ีเปนการถายโอนความเสี่ยงหรือโยกยายความเสี่ยง 

๔.๒.๕  การจัดการในลักษณะท่ีเปนการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
 

          การจะใชวิธีการใดในการจัดการความเสี่ยงดังกลาวขางตน ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและความ

เหมาะสมของการดําเนินงานในหนวยงานนั้น ๆ ดวย ท้ังนี้การจัดการความเสี่ยงจะตองคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้ 

๑.  ตองกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนวาจะทําอะไร  ณ  จุดใด 

          ๒.  ตองปรับเปลี่ยนระบบการบริหารและระบบปฏิบัติงานในหนวยงานหรือไม อยางไร ณ จุด

ใด            

          ๓.  กระบวนการจัดการความเสี่ยงเปนอยางไร ตองดําเนินการใหเกิดความชัดเจน และตอง

สื่อสารใหผูท่ีเก่ียวของในหนวยงานทราบดวย 

          ๔.  ตองมีการรายงานผล เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 
 

         หนวยงานจึงตองจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงอยูเสมอ และสรางกลไกชวยบริหารความเสี่ยง

ใหอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได หรือกําหนดมาตรการการควบคุมท่ีเหมาะสมตอไป 

 
 

๓.  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

กิจกรรมการควบคุม  เปนองคประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในท่ีหนวยงานตองจัดใหมีข้ึน

เพ่ือลดความเสี่ยงและทําใหเกิดความคุมคา ตลอดจนใหฝายบริหารเกิดความม่ันใจในประสิทธิผลของระบบ

การควบคุมภายในท่ีมีอยู 
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ประเภทการควบคุม  กิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจําเปนและลักษณะของการควบคุม   

ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับความเหมาะสมในการดําเนินงานของหนวยงานนั้น ๆ   เชน 

๑.  การควบคุมในลักษณะการปองกันการผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในทางปฏิบัติ ( Preventive 

Control ) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดต้ังแตแรก โดย

เหตุการณท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงยังไมเกิดข้ึน เชน การแบงแยกหนาท่ีผูรับเงิน ผูจายเงิน และผูบันทึกบัญชี การ

กําหนดวงเงินสําหรับผูมีอํานาจอนุมัติเงินในแตละระดับชั้น เปนตน 

๒.  การควบคุมในลักษณะของการคนพบขอผิดพลาด ( Detective Control )  เปนการควบคุมท่ี

กําหนดข้ึน เพ่ือคนพบขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เชน การทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  

การตรวจนับพัสดุประจําป หรือการทบทวนการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม เปนตน 

๓.  การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ ( Suggestive  Control )  เปนการควบคุมท่ีกําหนดข้ึน  

เพ่ือเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับ

สถานการณอ่ืน ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสมในการดําเนินงานของหนวยงาน 
 

ตัวอยางกิจกรรมการควบคุมท่ีควรจัดใหมีข้ึนในข้ันตอนของการปฏิบัติงานตาง ๆ  ไดแก 

๓.๑  นโยบายและวิธีปฏิบัติ ผูบริหารทุกระดับมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติงาน แผน

งบประมาณ แนวทางการปฏิบัติงาน อํานาจในการอนุมัติ ฯลฯ ซ่ึงสิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนปจจัยท่ีกอใหเกิดการ

ควบคุม เพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนและควรระบุผลลัพธและตัวชี้วัดท่ีคาดหมายไวอยางชัดเจน เพ่ือ

สามารถใชในการติดตามประเมินผลตอไป 
 

 ๓.๒  การกระจายอํานาจความรับผิดชอบและการแบงแยกหนาท่ี ผูบริหารควรจัดใหมีการกระจาย

อํานาจและแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางหนวยตาง ๆ หรือบุคคลใหชัดเจน เพ่ือใหเกิดความคลองตัว

และชัดเจนในการปฏิบัติงาน สามารถสอบยันกันได  เชน  อํานาจในการอนุมัติ  การกําหนดขอบเขตของงาน 

เพราะเม่ือผูบริหารไดกระจายอํานาจไปแลวก็จําตองสรางวิธีการควบคุมเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม

นโยบายและวัตถุประสงคท่ีวางไว 
 

๓.๓  การสอบยันและการกระทบยอด   ผูบริหารในแตละระดับควรจัดใหมีการสอบยันการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในระดับตาง ๆ เพ่ือใหทราบปญหาในการปฏิบัติงานและหาแนวทางในการแกไข ซ่ึงใน

แตละระดับอาจกําหนดวิธีการสอบยันและกระทบยอดไดหลายวิธี ดังนี้ 

(๑)  ผูบริหารระดับสูงอาจสอบยันการปฏิบัติงานโดยการวิเคราะหเปรียบเทียบ เปาหมาย  

 แผน และผลการดําเนินงาน ในภาพรวมกับขอมูลในอดีตท่ีผานมา  เพ่ือใหสามารถทราบปญหาและหาแนว

ทางการแกไข  และเตรียมรับสถานการณในอนาคตตอไป 

(๒)  ผูบริหารระดับกลางอาจสอบยันและกระทบยอดการปฏิบัติงานเฉพาะดาน  จากรายงาน 
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ผลการปฏิบัติงานจริงกับเปาหมายท่ีกําหนด รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบท่ีวางไวโดยอาจทําการสอบ

ยันและหรือกระทบยอดบอยครั้งตามลักษณะงาน และความเสี่ยงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
 

๓.๔  การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล  การจัดใหมีกระบวนการประมวลผลขอมูล

อยางเปนระบบ  จะทําใหผูบริหารไดขอมูลขาวสารท่ีถูกตองสมบูรณ  ทันเวลา และเชื่อถือได   สามารถ

นําไปใชในการตัดสินใจในการบริหารงานไดทันตอเหตุการณและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ การจัดใหมีระบบ

การควบคุมระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ จะเปนการปองกันการเขาถึงขอมูล และปองกันความเสียหายท่ี

อาจเกิดข้ึนในการนําขอมูลไปใชในทางท่ีไมสมควร 
 

 ๓.๕  การควบคุมทรัพยสินท่ีมีตัวตนและเอกสารหลักฐาน  ทรัพยสินท่ีมีตัวตนและเอกสารหลักฐาน  

เชน  เครื่องใชสํานักงาน วัสดุอุปกรณ  ครุภัณฑ  เงินสดและเอกสารสิทธิตาง ๆ ฯลฯ  ควรจัดใหมีการควบคุม  

เชน การกําหนดสถานท่ีเก็บรักษา การเขาถึงทรัพยสินนั้น ๆ และการจัดใหทําทะเบียนคุม  และการตรวจนับ

อยางเปนระบบ เปนตน 
 

๓.๖  กําหนดดัชนีวัดผลการดําเนินงาน  ดัชนีวัดผลการดําเนินงาน เปนเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีผูบริหาร

สามารถใชในการติดตามผลการปฏิบัติ เพ่ือใหทราบวาการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไวอยางมี

ประสิทธิภาพเพียงใด 
 

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communications) 

สารสนเทศ    หมายถึง   ขอมูลขาวสารท่ีใชในการบริหาร   ซ่ึงเปนขอมูลเก่ียวกับการเงินและไมใช

การเงินรวมท้ังขอมูลขาวสารอ่ืน ๆ ท้ังจากแหลงภายในและภายนอก 
 

การส่ือสาร  หมายถึง  การรับและสงขาวสารระหวางกัน  เพ่ือใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางบุคคลท่ี

มีหนาท่ีความรับผิดชอบในงานท่ีสัมพันธกัน การสื่อสารจะเกิดไดท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน  ระบบการ

สื่อสารท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ควรเปนการสื่อสารแบบสองทาง  และติดตอระหวางหนวยงานอยางท่ัวถึง

ครบถวน 

หนวยงานควรจัดใหมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนองความตองการของผูใชขอมูลอยางเพียงพอ   

และเหมาะสมทันตอการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ  ขาวสารท่ีถูกตอง  เชื่อถือได  

ทันเหตุการณ  สะดวกในการเขาถึง และปลอดภัย  รวมท้ังมีการจัดลําดับความสําคัญ  และมีระบบการสื่อสาร

ท่ีดีซ่ึงจะสงผลถึงการบริหารงานของผูบริหาร โดยเฉพาะขาวสารท่ีเปนสัญญาณบอกเหตุ อันจะทําใหผูบริหาร

สามารถแกไขปญหาไดทันกาล  และบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 

การสื่อสารจึงเปนเรื่องสําคัญท่ีผูบริหารตองจัดใหมีข้ึนและควรเปนระบบการสื่อสารสองทาง  การ

สื่อสารภายในหนวยงานท่ีชัดเจน  ไมวาจะเปนทางการหรือไมก็ตาม จะเปนผลดีตอการปฏิบัติงานใหสามารถ

บรรลุเปาหมายท่ีวางไว ซ่ึงปจจัยสําคัญท่ีทําใหการสื่อสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ 
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๑. เจาหนาท่ีทุกคน   ตองไดรับขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของตนอยางชัดเจนและทัน

กาล ท้ังจากภายในหรือภายนอกหนวยงาน  รวมท้ังขอมูลขาวสารท่ีมีผลตอความเสี่ยงท่ีอาจเกิดกับหนวยงาน   

เชน  นโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงดานกฎหมายใหม ๆ ฯลฯ 

๒.  การกําหนดภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบในแตละตําแหนงงานตองชัดเจน เจาหนาท่ีทุกคน 

ตองเขาใจถึงบทบาทท่ีเก่ียวของกับงานของตนและของผูอ่ืน  รวมท้ังใหความรวมมือในการปฏิบัติตามระบบ

การควบคุมท่ีกําหนดไว 

๓. การจัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูลท่ีดีระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน  ทําใหสามารถทําความ

เขาใจ และประสานงานกันไดเปนอยางดี 
 

ในทํานองเดียวกัน ควรใหความสําคัญกับการสื่อสารภายนอกหนวยงานซ่ึงจะมีผลกระทบตอการ

บริหารงานของหนวยงานดวย  ดังนั้น ประเด็นสําคัญท่ีควรดําเนินการ  คือ 

๑. กําหนดชองทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของใหงายข้ึน 

๒.  เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับหนวยงานภายนอก  ตองเรียนรูวัฒนธรรมของหนวยงานท่ีเก่ียวของดวย 

๓.  ผูบริหารควรใหความสนใจในขอสังเกตหรือขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายนอก 

๔.  การติดตอสื่อสารกับบุคคลภายนอก ตองมีขอมูลขาวสารท่ีเพียงพอและสัมพันธกันในอันท่ีจะทําให

เกิดความเขาใจอันดีตอกัน  และเขาใจถึงสภาพความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

สําหรับการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ โดยท่ัวไปมักจะเก่ียวของกับการควบคุมการนําขอมูล

เขาสูระบบ การแบงแยกงาน การสอบทานความถูกตองในการประมวลผล  การควบคุมการรับสงขอมูล

ระหวางระบบงาน   และการควบคุมทางดานผลผลิต   เปนตน 

 

๕. การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

การติดตามผล   หมายถึง  การสอดสองดูแลกิจกรรมท่ีอยูระหวางการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความม่ันใจ

วา  การดําเนินงานเปนไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนด 
 

การประเมินผล   หมายถึง  การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไว

วามีความสอดคลองหรือไม  เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูวายังมีความเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมในปจจุบันหรือไม รวมท้ังการวิเคราะห  การหาสาเหตุของความแตกตางระหวางแผนงานกับผล

การดําเนินงาน  สรุปผลและเสนอขอแนะนํา เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

การติดตามและประเมินผล   เปนกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

ระบบงานตาง ๆ ของหนวยงาน  ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ  และการ

ปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีฝายตาง ๆ ในหนวยงาน ท้ังนี้ เนื่องจากมาตรการ 

ตาง ๆ และระบบการควบคุมภายในมีการเปลี่ยนแปลงหรือตองพัฒนาตลอดเวลา  ผูบริหารจึงจําเปนตองมีการ
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ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในวาอยูในระดับท่ี

เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เพียงใด 

สําหรับความถ่ีในการติดตามประเมินผลจะมีมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับผลการประเมินความเสี่ยงใน

เบื้องตนและผลท่ีไดจากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานนั้นเอง 

 

การติดตามประเมินผลจะไดผลดี  ควรมีการปฏิบัติดังนี้ 

๕.๑  มีการสอบทานและรายงานผลเก่ียวกับประสิทธิผลของแตละองคประกอบของการควบคุม

ภายใน ในทุกๆ ดานอยางสมํ่าเสมอ  ซ่ึงเปนการรายงานจากภายในและจากบุคคลภายนอก เชน   ผูตรวจสอบ  

ผูตรวจราชการ  หรือผูมาติดตอ  โดยเปรียบเทียบกับขอมูลท่ีปฏิบัติงานจริง    

๕.๒  จําแนกเรื่องท่ีจะประเมินผล ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการควบคุมภายในเฉพาะจุด เชน การ

ประเมินประสิทธิภาพภายในหนวยงาน การประเมินระบบงาน การประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค  การ

ประเมินบุคคล เปนตน  ซ่ึงการประเมินควรพิจารณาขอบเขตและความถ่ีของการประเมินดวย  เพ่ือใหม่ันใจถึง

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในในเรื่องนั้น  ๆ  วา  สามารถปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนได โดย 

เครื่องมือการประเมินผล รวมถึงการตรวจเช็คการตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะหเชิงปริมาณ  นอกจากนี้  

ตัวชี้วัดและการเปรียบเทียบกับผลงานของหนวยงานอ่ืน  หรือมาตรฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป ก็เปนเครื่องมือ

ชวยในการประเมินผลไดเชนกัน 

๕.๓  รายงานผลตามขอเท็จจริงอยางเปนอิสระ  ไมปดบังสิ่งผิดปกติ 

๕.๔  สั่งการใหมีการแกไขและติดตามผลอยูเสมอ 
 

สําหรับการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล  ควรมีอยูในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน และควร

ทําอยางตอเนื่อง ท้ังนี้รวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการกําหนด กฎหมาย  ระเบียบ การบริหารงาน  และท่ี

ปรึกษาตาง ๆ โดยมีวิธีการ เชน การเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน การตรวจสอบ การกระทบยอด ฯลฯ  

สําหรับบางโครงการอาจกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโดยเฉพาะ  แยกตางหากจากท่ีไดกําหนดการ

ติดตามและประเมินผลโดยปกต ิการติดตามประเมินผลโครงการท่ีเปนกรณีเฉพาะ  อาจใชแบบประเมินตนเอง   

การออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ การทดสอบ หรืออาจจางผูเชี่ยวชาญหรือผูตรวจสอบภายนอกมาดําเนินการได 
 

การติดตามประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน หากมีการสื่อสารกับบุคลากรที่รับผิดชอบงานนั้นๆ 

ในหนวยงาน และกรณีมีเรื ่องสําคัญควรรายงานตอผูบังคับบัญชาระดับสูงดวย นอกจากนี้การติดตาม

ประเมินผลในระบบการควบคุมภายใน ควรหมายรวมถึงการประเมินผลนโยบาย  กฎระเบียบ  ระบบงานตาง 

ๆ  ของหนวยงานดวย  เพ่ือใหม่ันใจวา 

๑. ไดมีการกําหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม ถูกตอง และเปนผลดีตอการบริหารงาน

ของหนวยงาน 
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๒. ไดมีการตรวจสอบและติดตามผล รวมท้ังรายงานของผูตรวจสอบท่ีไดสอบทานงาน และตั้งขอ             

สังเกตไวตอผูบริหารของหนวยงาน   ขอสังเกตเหลานั้น ไดมีการแกไขและปฏิบัติตามในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

๓. การดําเนินงานตาง ๆ  สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีหนวยงานตั้งไว 

๔. การจัดทํารายงานทางการเงินเปนไปอยางถูกตองเชื่อถือได 
 

เม่ือไดติดตามและประเมินผลแลว ผูประเมินผลจะตองจัดทํารายงานเสนอผูบริหารท่ีรับผิดชอบ   โดย

การจัดทํารายงานแสดงผลความคลาดเคลื่อนของการดําเนินงานเปนระยะ ๆ  โดยควรจัดทําคําชี้แจงหรืออธิบาย

ใหทราบวาความแตกตางระหวางผลการดําเนินงานจริง กับตัวเลขตามประมาณการเกิดข้ึนเพราะเหตุใด ผูใด

จะตองรับผิดชอบกับผลตางท่ีเกิดข้ึนนั้น  และหาวิธีการแกไขท่ีเหมาะสมตอไป 

การติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องเปนประจํา และมีการสั่งการใหแกไขขอผิดพลาดอยูเสมอ 

เปนหัวใจสําคัญของการควบคุมทางการบริหาร 

การติดตามและประเมินผล  ไมควรจัดทําเฉพาะกับระบบ หรือมาตรการควบคุมภายในเทานั้น  แต

ควรจัดใหมีการติดตามและประเมินผลกับการปฏิบัติงานดานอ่ืน ๆ ทุกดาน  จากผูรับผิดชอบโดยตรงและอยาง

อิสระ หรือโดยผูท่ีไมมีสวนเก่ียวของกับการกําหนดมาตรการหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน  เพ่ือให

สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเปนอิสระ เชน จากการตรวจสอบภายใน อันเปนเครื่องมือของฝายบริหาร

ในการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน  เปนตน 
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      สาระสําคัญของการรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

ขอ ๕ หนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป นับจากวันท่ีระเบียบมีผลบังคับ

ใช (๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔) ประกอบดวย 

รายละเอียดท่ีตองรายงานตามระเบียบฯ ขอ ๕ 

๑. สรุปภารกิจและวัตถุประสงคระดับหนวยงานและระดับกิจกรรม 

๒. ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมการควบคุม 

๓. ระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบวัตถุประสงค 

๔. กิจกรรมการควบคุม/ปองกันเพ่ือลดความเสี่ยง 

๕. ผูรับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายในและวิธีการติดตามผล 

หนวยรับตรวจรายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและ

คณะกรรมการตรวจสอบของหนวยรับตรวจทุก ๖๐ วัน พรอมท้ังสงสําเนาใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ดวย 

 

ขอ ๖ ใหหนวยรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ

เก่ียวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ (๓๐ กันยายน) 

หรือปปฏิทิน (๓๑ ธันวาคม) 
 

รายละเอียดท่ีตองรายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖ 

๑. การควบคุมภายในเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมหรือไม 

๒. ผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและผลการประเมิน

องคประกอบของการควบคุมภายใน 

๓. จุดออน ขอเสนอแนะ และแผนการปรับปรุงแกไข 

 

ขอ ๗ หนวยรับตรวจไมสามารถปฏิบัติไดใหตกลงกับคณะกรรมการตรวจเงนแผนดิน 

 

ขอ ๘ การเจตนาปลอยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยไมมีเหตุอันควร คณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินสามารถเสนอขอสังเกตและรายงานตามลําดับข้ัน อาจมีผลตอการพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําป  
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          การจัดทําระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมีความเช่ือมโยงกับแผนวิสาหกิจขององคการตลาด 

 การจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นภายใตการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดีตามแนวปฏิบัตินั้น การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงจึงตองมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับ

แผนวิสาหกิจขององคกรดวย ดังนั้นท่ีปรึกษาจึงไดรวมประสานงาน (Facilitate) กับคณะทํางานบริหารความ

เสี่ยงในการกําหนดแนวทางและกลยุทธขององคกร และจัดทํากระบวนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือนําไป

ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานใหสามารถนําไปใชไดจริง ดังผลสรุปตอไปนี้ คือ 
 

แผนวิสาหกิจขององคการตลาด 

 ในการนําการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเพ่ือใหเห็นผลอยางสมบูรณเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน และเปน

แนวทางเดียวกันท้ังองคกรนั้น องคกรจําเปนตองตั้งวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค นโยบาย ซ่ึงจากการ

ดําเนินการบริหารความเสี่ยงในป พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ องคการตลาดไดวางกรอบแนวคิดเพ่ือนําองคกรไปสู

ความสําเร็จดังนี้ คือ 

 

๑. วิสัยทัศน (Vision) 

  “เปนองคกรมุงเนนการบริหารจัดการ พัฒนาองคกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน สงเสริม

ตลาดการคาผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑสุขภาพ” 

 

 ๒.  พันธกิจ (Mission) 

      ๑. สงเสริมใหตลาดสาขาขององคการตลาดใหเปน “ศูนยรวมและกระจายสินคา” ผลผลิต

ทางการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน 

     ๒. รักษาและขยายฐานตลาด การจําหนายขาวสารและอาหารดิบเพ่ิมข้ึน 

    ๓. บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในองคการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

    ๔. พัฒนาทรัพยสิน และขยายฐานธุรกิจอ่ืนๆ รวมกับหนวยงานภาคีเครือขาย 

 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ๕ ดาน (Strategies) ท่ีสอดคลองกับแผนท่ีกลยุทธขององคการตลาด 

(Strategy Map of the Market Organization, Ministry of Interior)  

๑. มิติการเรียนรูและพัฒนา 

๒. มิติดานกระบวนการภายใน 

๓. มิติดานเครือขาย 

๔. มิติดานลูกคา 

๕. มิติดานการเงิน 
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๓. วัตถุประสงค (Objective) 

           ๑. จัดสรางตลาดสาธารณะใหเพียงพอแกความตองการ 

            ๒. ปรับปรุงตลาดสาธารณะท่ีมีอยูแลวใหถูกสุขลักษณะและทันสมัย 

            ๓. สงเสริมตลาดเอกชน 

            ๔. จัดและสงเสริมการผลิตโภคภัณฑใหพอแกความตองการของตลาด 

            ๕. จัดการขนสงโภคภัณฑไปสูตลาดใหเปนไปโดยสะดวก 

            ๖. จัดดําเนินการ ควบคุมและอํานวยบริการเก่ียวกับตลาดขององคการ 

 

 

ใหองคการมีอํานาจดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๖ และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 

               (๑) สราง ซ้ือ จัดหา ยืม ใหยืม เชา ใหเชา เชาซ้ือ ใหเชาซ้ือ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือ

ดําเนินงานเก่ียวกับเครื่องใชบริการ หรือทรัพยสินใดๆ อันเก่ียวกับตลาด 

               (๒) กูยืมเงิน หรือใหกูยืมเงิน โดยมีหลักประกันดวยบุคคล หรือดวยทรัพย หรือรับทรัพยสินท่ี

มีผูอุทิศใหเพ่ือสรางตลาดและปรับปรุงตลาด การกูยืมเงินถาเปนจํานวนเงินเกินสามลานบาทตองไดรับอนุญาต

จากคณะรัฐมนตรีกอน 

               (๓) ทําการคาและขนสงสินคา 

               (๔) ออกเงินลงทุนหรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวน หรือถือหุนในบริษัทจํากัด เพ่ือจัดตั้ง

หรือดําเนินการตลาด 

                (๕) วางระเบียบในการจัดตลาดขององคการ 

               (๖) กระทําการอ่ืนใดเพ่ือสงเสริมตลาดและการผลิตโภคภัณฑเพ่ือใหพอแกความตองการ

ของตลาด 
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คานิยม ท่ีพึงประสงคขององคการตลาด 
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การจัดทํารายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน 

 
  

วัตถุประสงค 

 ใหฝายบริหารของหนวยงานรับตรวจใชประกอบในการจัดทํารายงานเก่ียวกับการควบคุมภายในตาม

ระเบียบฯ ขอ ๖ เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน การใชรูปแบบรายงาน 

 

 

แบบรายงานการควบคุมภายใน 
 

๑.แบบรายงานระดับสวนงานยอย (แผนก/สํานักงานตลาดสาขา) 
 

   ประกอบดวย 

๑. แบบ ปย. ๑ หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหนาแผนก/ ผูจัดการตลาดสาขา 

๒. แบบ ปย. ๒ สรปุผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 
 

๒.แบบรายงานระดับองคกร เปนแบบรายงานท่ี องคการตลาดจะตองจัดทํามี ๓ แบบ ประกอบดวย 

๑. แบบ ปอ. ๑ รายงานความเห็นเก่ียวกับการควบคุมภายในของผูอํานวยการองคการตลาด 

๒. แบบ ปอ. ๒ สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 

๓. แบบ ปอ. ๓ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

 

๓. แบบรายงานของตรวจสอบภายใน ประกอบดวย 

๑. แบบ ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบภายใน  
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บทสรุป 
 

การควบคุมภายใน 
 

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหระบบการควบคุมภายในของหนวยงานประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 
 

๑.  ปจจัยเกื้อหนุน 

๑.๑  ผูบริหารระดับสูงตองเปนผูริเริ่ม ในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในข้ึนในหนวยงาน 

 และระบบการควบคุมภายในนั้นตองไดรับการยอมรับในระดับปฏิบัติ 

๑.๒  มีการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ 

๑.๓  มีการจัดการเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบและเหมาะสม 

๑.๔  ผูปฏิบัติงานทุกระดับมีความซ่ือสัตย  รับผิดชอบในหนาท่ีการงาน 

 
 

๒.  ปจจัยผลักดัน 

ปจจัยท่ีเปนแรงผลักดันใหระบบการควบคุมภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน    

๒.๑  ไดแกวัตถุประสงค (Purpose) หนวยงานจะตองมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนวากําลังจะทํา 

อะไร  เพ่ือใหสามารถกําหนดทิศทางการทํางานและความกาวหนาของหนวยงานได 

๒.๒  ขอตกลงรวมกัน (Commitment) เจาหนาท่ีทุกระดับควรมีการตกลงรวมกันท่ีจะ 

ปฏิบัติงานตามระบบท่ีวางไว  เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงคและเพ่ิมคุณคาแกหนวยงาน 

๒.๓  ความสามารถในการบริหารงาน (Capability) เพ่ือใหหนวยงานมีระบบการควบคุมภาย 

ในท่ีมีประสิทธิภาพ   สามารถแขงขันกับผูอ่ืนได  ผูบริหารของหนวยงานควรเพ่ิมขีดความสามารถในดานตาง ๆ  

เชน  การบริหารงบประมาณ  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูใหมีการนําไปใช

อยางมีประสิทธิภาพ  เปนตน 

๒.๔  ปฏิบัติการ (Action) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตองลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง และสมํ่าเสมอ 

๒.๕  การเรียนรูตอเนื่อง (Learning) หนวยงานตองเสริมสรางหรือสนับสนุนใหเจาหนาท่ีทุก 

ระดับมีการศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีการเรียนรูท่ีจะพัฒนางานใหดีข้ึน หรือพัฒนาระบบการควบคุมใหม ๆ 

ใหกับหนวยงาน ท้ังนี้ เพ่ือใหหนวยงานมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและปรับเปลี่ยนได

ทันเหตุการณ 
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ข้ันตอนการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทํารายงานตามระเบียบฯ 

  

การกําหนดผูรับผิดชอบ 

ผูอํานวยการองคการตลาด มีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการจัดใหมีการควบคุมภายในและประเมินผลการ

ควบคุมภายใน รวมท้ังการสรางบรรยากาศภายใน องคการตลาด เพ่ือใหเกิดสภาพแวดลอมของการควบคุมท่ีดี

และทําใหสามารถม่ันใจไดวา องคการตลาดมีการควบคุมภายในเพียงพอท่ีจะบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ี

ยอมรับไดดังนั้น ผูอํานวยการองคการตลาด จึงไดกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายในข้ึน 

เพ่ือดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน องคการตลาดใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยูในระดับท่ี

นาพอใจ ดังนี้ 

 

เจาหนาท่ีระดับอาวุโส ผูอํานวยการองคการตลาดแตงตั้งใหรองผูอํานวยการเปน เจาหนาท่ีระดับอาวุโส โดยมี

บทบาทหนาท่ี ดังนี้ 

๑.อํานวยการและประสานงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานโดยรวม 

๒.สอบทานและประเมินรายงานของฝายบริหารและฝายตรวจสอบภายในเพ่ือนํามาประมวลเปน   

ภาพรวมขององคกร 

 

หนวยงานรับผิดชอบ (สวนบริหารจัดการองคกร) 

โดยมีบทบาทหนาท่ี ดังนี้.- 

๑. ประสานการประเมินผล รวบรวมและจัดเก็บหลักฐานเอกสารเก่ียวกับการติดตามและประเมินผล 

การควบคุมภายในของ องคการตลาด 

๒. ปรบัปรุงขอมูลการควบคุมภายในใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

๓. สรุปภาพรวมของการประเมินผลการควบคุมภายใน 

๔. การจัดทํารายงานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีระเบียบกําหนด 

 

ฝายตรวจสอบภายใน  

สํานักตรวจสอบภายในดําเนินการประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ (Independent Assessment: 

IA) โดยมีบทบาทหนาท่ี ดังนี.้- 

๑. สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมดวยตนเอง (Control Self – Assessment: CSA)  

ของหนวยงานยอย (แผนก/สํานักงานตลาดสาขา) 

๒.  การสอบทานรายงานการควบคุมภายในระดับองคกร 

๓.  การจัดทํารายงานการประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ (แบบ ปส.)  
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การประเมินผลการควบคุมภายใน องคการตลาด 

 

ในข้ันตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในโดยหนวยงานรับผิดชอบการควบคุมภายในของ

องคกร ประสานความรวมมือกับผูรับผิดชอบในเรื่องการควบคุมภายในของแตละแผนก/สํานักงานตลาดสาขา

เพ่ือใหประเมินผลการควบคุมภายในดวยตนเอง (CSA) พรอมท้ังจัดทํารายงานการควบคุมภายในระดับสวน

งานยอย (แบบ ปย. ๑  และ ปย. ๒) ณ วันสิ้นป งบประมาณ (๓๐ กันยายน ของป) และสงใหหนวยงาน

รับผิดชอบการควบคุมภายใน ภายในสัปดาหท่ี ๒ ของเดือนตุลาคม  

ซ่ึงคณะทํางานฯ จะดําเนินการรวบรวมขอมูลผลการประเมินการควบคุมภายในของทุกแผนก/

สํานักงานตลาดสาขา เพ่ือจัดทําเปนรางรายงานการติดตามผลการควบคุมภายในระดับองคกร (แบบ ปอ.๑ 

ปอ.๒ และปอ.๓ ) เสนอตอสํานักตรวจสอบภายในใหดําเนินการสอบทานรางรายงานฯ ดังกลาว ภายใน

สัปดาหท่ี ๓ ของตุลาคม  

ท้ังนี้ สวนบริหารจัดการองคกร จะตองปรับปรุงแกไขรางรายงานฯ ตามขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ

ของสํานักตรวจสอบภายใน กอนนําเสนอเจาหนาท่ีระดับอาวุโสพิจารณา ในสัปดาหท่ี ๓ ของเดือนตุลาคม 

พรอมท้ังสงสําเนารางรายงานฯ ใหสํานักตรวจสอบภายในดวย 
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การประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

ระดับสวนงานยอย (แผนก/สํานักงานตลาดสาขา) 
 

 

๑.๑ การประเมินตามแบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน(แบบ ปย.๑) 

วัตถุประสงค เพ่ือใหสํานักงานตลาดสาขาประเมินความเสี่ยง ความเหมาะสมและความเพียงพอของ ๕ 

องคประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ไดแก 

๑)  สภาพแวดลอมของการควบคุม 

๒)  การประเมินความเสี่ยง 

๓)  กิจกรรมการควบคุม 

๔)  สารสนเทศและการสื่อสาร 

๕)  การติดตามประเมินผล 

 

ข้ันตอนการประเมินตามแบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

๑ )  กําหนดตัวผูรับผิดชอบในการประเมินตามแบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม 

ภายใน ซ่ึงควรเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณเหมาะสม โดยอาจ กําหนดใหมีผูประเมินคนเดียวหรือ

กําหนดเปนกลุมก็ได 

๒) ผูรับผิดชอบในการประเมินควรศึกษาแบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  

เพ่ือทําความเขาใจวัตถุประสงค ขอบเขต และวิธีการประเมิน 

๓) ผูรับผิดชอบในการประเมิน ดําเนินการประเมินแตละองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภาย  

ในตามแบบ ปย.๑ ซ่ึงขอคําถามในแบบ ปย.๑ จะเปนขอคําถามชุดเดียวกับคําถามท่ีอยูในแบบประเมิน

องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (เอกสารแนะนํา : การจัดทําคําแนะนําการควบคุมภายใน ตาม

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ) 
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แบบ ปย. ๒  เปนแบบสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ซ่ึงประกอบดวย 

ชื่อหนวยงาน ใหระบุชื่อสํานักงานตลาดสาขา 

ชื่อรายงาน สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

งวดรายงาน ใหระบุวันสดุทายของรอบระยะเวลาในการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

เชน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕xx 

คอลัมนท่ี ๑ องคประกอบการควบคุมภายใน ใหระบุขอมูลสรุปการควบคุมภายในของแตละองคประกอบ (นํา

ขอมูลจากคอลัมนท่ี ๓ (ความเห็น/คําอธิบาย) มาสรุปไวดานลางของแตละองคประกอบ) 

คอลัมนท่ี ๒ ผลการประเมิน/ขอสรุป ใหระบุผลการประเมิน/ขอสรปุในแตละองคประกอบของการควบคุม

ภายในพรอมท้ังจุดออนหรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู(คัดลอกขอสรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 

ของแตละองคประกอบจากแบบ ปย. ๒-๑ มาใสในคอลัมนนี้) 

สรุปผลการประเมิน ใหสรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบการควบคุมภายใน 

ชื่อผูรายงาน ใหระบุชื่อ แผนก/สํานักงานตลาดสาขา พรอมระบุตําแหนงและวันท่ีรายงาน 
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ช่ือหนวยงาน  (แผนก/สาขา) 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ  วันท่ี   ๓๐   เดือน  กันยายน  พ.ศ.   ๒๕๕.. 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 

    ๑.๑. ความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

- กําหนดจริยธรรมท่ีบุคลากรในองคกรควรปฏิบัติไวเปนลาย

ลักษณอักษร และแจงเวียนใหทราบโดยท่ัวถึงอยางสม่ําเสมอ

และจริงจัง 

 

- องคการตลาด มีการจัดทําคูมือจรรยาบรรณและความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและขอกําหนดทางคุณธรรม 

จริยธรรม และ  สั่งการใหพนักงานและลูกจางถือปฏิบัติ 

- ผูบริหารทุกระดับในองคกรสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม

องคกรท่ีมุงเนนความสําคัญของความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

โดยสื่อสารทางวาจาในการประชุม หรือพูดคุยกับบุคลากรใน

องคกร 

- ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับเรื่องนี้โดยกําหนด

โครงการสรางเสริมวัฒนธรรมองคกรตามหลักธรรมาภิ

บาล  ไวเปนยุทธศาสตรหนึ่งขององคการ ในการจัดทํา

แผนยุทธศาสตรขององคกร 

- ผูบริหารทุกระดับในองคกรปฏิบัติตัวเปนแบบอยางในเรื่อง

ความซ่ือสัตยจริยธรรม 

 

- ผูปฏิบัติงานเห็นถึงความทุมเทเสียสละของผูบังคับ

บัญชา และไมเคยเห็นผูบังคับบัญชาเบียดบังผลประโย

ชนของทางองคกรเลย 

- ผูบริหารทุกระดับในองคกร มีการดําเนินการตามควรแก

กรณีเม่ือทราบวาไมมีการปฏิบัติตานโยบาย ระเบียบ หรือ

แนวทางการปฏิบัติ 

 

- กรณีพบวาผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตามระเบียบหรือ 

แนวทางปฏิบัติทําใหเกิดการเสียหายจะดําเนก่ียวของ

ฯลฯ  

    ๑.๒. ความรูทักษะและความสามารถของบุคลากร 

- คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ( Job Specification) ไดกํา 

หนดระดับความรูความสามารถ ทักษะ และประสบการณท่ี

จําเปนสําหรับแตละตําแหนงงานไวอยางเหมาะสม 

 

 - องคการตลาดมีการจัดทําคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงไว

แลวตามท่ีองคการตลาดกําหนดแตยังไมเปนปจจุบัน 

เนื่องจากองคการตลาดไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร

ใหม อยางไรก็ตาม แผนบริหารบุคคลขององคการ๕๕๔  

- คําอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ของแตละ     

ตําแหนง ไดกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรและเปนปจจุบัน 

 

- ทุกตําแหนงงานมีคําอธิบายลักษณะงาน (Job 

Description) ไวเปนลายลักษณอักษรซ่ึงอางอิงตามท่ี

สํานักงานก.พ. กําหนด แตยังไมเปนปจจุบัน เนื่องจาก

องคการตลาด ไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรใหม อย

แบบ ปย.๑ 
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างไรก็ตามแผนกบริหารบุคคลฯ มีแผนงานท่ีจะปรับปรุง 

 

 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 

 - องคกรมีการจัดฝกอบรมตามความตองการของบุคลากร 

อยางสม่ําเสมอ 

 

- องคการตลาด มีแผนการฝกอบรมบุคลากรอยาง

เหมาะสมและแจงเวียนใหบุคลากรทุกคนทราบลวงหนา

แตปฏิบัติไมไดในบางสวน เนื่องจากมีการฝกอบรมท่ี

สําคัญกวาเพ่ิมข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีแบบ

เกณฑคงคาง และการเปลี่ยนแปลง โครงสรางองคกร 

- การประเมินผลงานและการพิจารณาความดีความชอบ ของ

บุคลากรในองคกรพิจารณาจากความสําเร็จของงาน และมี

การระบุอยางชัดเจนในสวนท่ีบุคลากรมีผลการปฏิบัติงานดี 

และสวนท่ีตองมีการปรับปรุง 

 

ฯลฯ 

 

- องคการตลาด กําหนดการประเมินผลการปฎิบัติงานป

ละ 2 ครั้ง ตามรอบปความดีความชอบ ชวงท่ี 1 เดือน 

ม.ค. – มิ.ย. และชวงท่ี 2 เดือน ก.ค.– ธ.ค. ในแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและลูกจางระบุ 

หัวขอการประเมินไวอยางชัดเจนตามท่ี ก.พ.  กํา ห น ด 

ไ วห นัง สือสํานักงาน ก.พ. ท่ีนร 0708.1/ว.10 ลงวันท่ี 

3  กรกฎาคม  2538  

 

๑.๓. ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร 

- มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับระบบ

บัญชีการเลือกนโยบายการบัญชี ระบบสารสนเทศ ทางการ

บริหารการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การติดตามผล

การตรวจสอบและประเมินผลท้ังจากการ ตรวจสอบภายใน

และการตรวจสอบภายนอก 

 

- ผลจากการปรับระบบบัญชีเปนเกณฑคงคางในระยะ 

แรกของการเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติตามระบบบัญชี

ใหมนี้มีขอผิดพลาดอยูบาง อยางไรก็ตามหัวหนาฝาย

บัญชีการเงิน ไดติดตาม และรวบรวมปญหาจากการ

ปฏิบัติงาน และรายงานใหผูบริหารตามลําดับชั้นไดรับ 

ทราบแลวนอกจากนี้ผูอํานวยการไดสั่งการใหจัดการ

ฝกอบรมหลักสูตรระบบบัญชีตามเกณฑคงคางแก

พนักงานท้ังในสวนกลางและสํานักงานตลาดสาขา  

จํานวน ๑ รุ น เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 

๒๕๕๔ 

- ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญตอการกระจายอํานาจตาม  - มีคําสัง่ องคการตลาดท่ี  ** / ๒๕๕๔ มอบอํานาจใน
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ลักษณะการดําเนินงาน เพ่ือใหการบริหารจัดการเกิดความ 

คลองตัว และไมลาชา 

 

การปฏิบัติงานใหกระจายไปท่ีสํานัก / กอง ท้ังในสว นก

ลางและสวนภูมิภาค เชน การมอบอํานาจให 

***************มีอํานาจเบ็ดเสร็จในการ บรานักงาน 

    - ผู บริหารระดับสูงสนับสนุนในการจัดวางระบบการ

ควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และการดําเนินการตาม

ภารกิจหรือการปฏิบัติงานท่ีมีการปรับปรุงภายหลังจากการวิ

เคราะหความเสี่ยงท่ีเก่ียวของอยางรอบคอบและการพิจารณา

วิธีการลดหรือปองกันความเสี่ยง 

 - มีคําสั่งองคการตลาดท่ี  *** / ๒๕๕๔ 

แตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ซ่ึงจะรายงานผลใหผู

บริหารระดับสูงทราบเปนระยะ ๆ แตไมไดมีการ 

กําหนดเวลาการรายงานท่ีแนนอนไว 

 

  

    

    

องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 

- ผูบริหารทุกระดับในองคกรมีความรูเพียงพอและมุงเนนท่ีจะ

ใชการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน(Performance-

Based Management)  

ฯลฯ 

- ปจจุบันองคการตลาดอยูในระหวางดําเนินการกําหนด

ตัวชี้วัดของผูบริหาร ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แตได

กําหนดนโยบายและเปาหมายท่ีชัดเจนในการวัดผล

สัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานโดยใหทุกแผนก/ สาขา จัดทํา

แผนปฏิบัติงานประจําปใหสอดคลองกับนโยบายและเป

าหมาย เพียงแตยังไมมีการวัดผลโดยการใชตัวชี้วัด

ความสําเร็จของการปฏิบัติงานมาใชเปนตัววัดผล   

  อยางไรก็ตามองในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 

๑.๔. โครงสรางองคกร 

- การกําหนดโครงสรางองคกรและสายการบังคับบัญชามี

ความชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการ

ดําเนินงานขององคกร 

 

- โครงสรางองคกรมีการแบงแยกชัดเจนในหนาท่ีของ  

งานภารกิจหลักงานสนับสนุน  และงานวิชาการ 

 

- มีการแสดงแผนผังการจัดองค กร ท่ีถูกต อง และเป น          

ปจจุบันใหบุคลากรทุกคนทราบ 

ฯลฯ 

 

- องคการตลาด มีการแสดงผังการจัดโครงสรางองคกร 

ท่ีแสดงสายการบริหารงานและแจงเวียนใหบุคลากร ทุก 

คนทราบเปนลายลักษณอักษร 

ฯลฯ 
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๑.๕.  การมอบหมายอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

- ผูบริหารสูงสุดขององคกรไดมอบอํานาจตามความจําเปนใน

การปฏิบัติงานใหกับบุคคลท่ีเหมาะสมเปนลาย ลักษณอักษร

และแจงใหบุคลากรทุกคนทราบ 

 

- ในทางปฏิบัติยังมีการมอบหมายหนาท่ีไมตรงตามสาย 

งานของบุคลากร เชน การยายพนักานบัญชีท่ีไมมีความรู 

ดานระบบสารสนเทศไปฏิบตัิงานดานการพัฒนา 

ระบบสารสนเทศสังกัดศูนยคอมพิวเตอรและมอบหมาย

หนาท่ีเจาหนาท่ีคอมพิวเตอรท่ีมีความรูความชํานาญ 

ดานระบบคอมพิวเตอรไปปฏิบัติงานเปนเลขานุการ 

ผูบริหารสังกัดสํานักงานเลขานุการกรม โดยมิไดใชความ

รูท่ีมีลฯ 

๑.๖. นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร  

- การบรรจุแตงต้ัง และโยกยายบุคลากร พิจารณาจากคุณวุฒิ

ประสบการณความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

 

 - องคการตลาด มีระบบการคัดเลือกบุคลากรท่ีมี

คุณภาพเขามาปฏิบัติงาน โดยกําหนดคุณสมบัติเบื้องตน 

ตามเกณฑท่ี ********พนักงานรัฐวสิาหกิจ*** 

- มีการจัดปฐมนิเทศใหกับพนักงานใหม  - มีการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหมตามขอกําหนดของ 

ก.พ.  

 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 

- การเลื่อนตําแหนง อัตราเงินเดือน  และการโยกยายข้ึนอยู

กับการประเมินผลงาน 

 

 - การเลื่อนตําแหนงและอัตราเงินเดือนรวมท้ังการโยก 

ยาย พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน และมี

การกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนลายลักษณ 

อักษร 

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไดพิจารณา

รวมถึง ความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

 

 

 - ความซ่ือสัตยและความมีจริยธรรมเปนสวนหนึ่งของ

ความมีระเบียบวินัยท่ีถูกกําหนดไวในแบบฟอรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานแลว 

๑.๗. การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีบทบาท

ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในองคกรใหเปนไปตาม

ระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดอยางตอ 

เนื่องและสม่ําเสมอ 
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สรุป / วิธกีารท่ีควรปฏิบัติ   

 

ปจจัยเก่ียวกับสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน ชวยทําใหการควบคุมภายในท่ีมีอยูมีประสิทธิผลตามสมควร   

อยางไรก็ตาม ควรมีการมอบหมายงานใหตรงตามความรูความชํานาญ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีคอมพิวเตอรท่ีมีความรูความ

ชํานาญดานระบบคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ ซ่ึงเปนบุคลากรขาดแคลนไมควรมอบหมายให ปฏิบัติงานท่ีไมตรงกับความรู

ความสามารถ และความชํานาญ   

 

 

 

 

 

ชื่อผูประมวลผล..................................................... 

                                                                                                  (...นายดํา   ดูดี)... 

ตําแหนง...(หน.แผนก/ผจก.ตลาดสาขา)... 

วันท่ี...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕... 

๒๕๕๔ 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 

๒. การประเมินความเส่ียง      
      

๒.๑. วัตถุประสงคระดับองคกร   

- มี เอกสารท่ีระบุวัต ถุประสงค และเป าหมายทิศทางการ

ดําเนินงานขององคกรไวอยางชัดเจนและวัดผลได 

  

 

 

- ระบุเปนลายลักษณอักษรไวในแผนยุทธศาสตร

ขององคการตลาด ในงบประมาณป ๒๕๕๔ 

- วัตถุประสงคดังกลาว ไดเผยแพรและชี้แจงใหบุคลากร ทุกระดับ

ทราบและเขาใจตรงกัน 

 

- แผนยุทธศาสตรขององคการตลาด ท่ีระบุถึงวัตถุ

ประสงคไดนําเสนอใหผูบริหารทุกระดับโดยการ

จัดประชุมผูบริหารทุกแผนก /ผูจัดการทุกสาขา ถ

ายทอดขอมูลนี้ใหแกพนักงานและลูกจางในบังคับ

บัญชาทุกคนไดรับทราบ   

๒.๒. วัตถุประสงคระดับกิจกรรม  

- ขอความวัตถุประสงคของการดําเนินงานในระดับกิจกรรมสอด

คล องและสนับสนุนวั ต ถุประสงค ระดับองคกรและแผน

ยุทธศาสตร 

 

- วัตถุประสงคระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติไดวัดผลไดและเปนท่ี

ยอมรับกันอยางแพรหลายในองคกร 

 

 

- บุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค

ระดับกิจกรรมและใหการยอมรับ 

- ทุกสวนงานขององคการตลาด ไดรวมกันจัดทํา

แผน ปฏิบัติงานของสวนงาน เพ่ือสนับสนุนแผน

กลยุทธขององคการตลาด มีการรวมกันทํา  ****

ธารา บางคลา ? **** 

 

๒.๓. การระบุปจจัยเส่ียง 
 

- ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการระบุและประเมินความเสี่ยง 

 

 

 
- ผูบริหารระดับสูงจะมอบหมายใหหัวหนางานระดับ 8 และเจาหน

าที่ระดับป ฏิบัติงานรวมกันดําเนินการระบุ 

และประเมินความเส่ียงในกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบแตไมมีเจาหนาที่

ระดับผูอํานวยการขึ้นไปเขารวมดวย 

ผูบริหารทุกแผนก / ผูจัดการตลาดทุกสาขา มีสวนรวมในการระบุ

ความเส่ียงของตนเอง คณะทํางานดานการพัฒนากระบวนงาน

ภายในและบริหารความเส่ียง รวมการพจิารณาในการะบแุละ

                                                                    คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60 



 
 
 
 
 

 

ประเมินความเส่ียง นั้นๆ 

 

- มีการระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยท้ังภายในและ

ภายนอก 

 

- ไมมีการระบุความเสี่ยงจากปจจยัภายนอก ทุกสวนงาน

ระบุและประเมินความเสี่ยงโดยอาศัยประสบการณใน

อดีตของผูประเมินจากการปฏิบัตงิานภายในสวนงาน 

 

                                                                    คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60 



 
 
 
 
 

 

 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 

๒.๔. การวิเคราะหความเส่ียง 
 

- ผู บริหารระดับสูงกําหนดเกณฑในการตัดสินระดับ

ความสําคัญของความเสี่ยง 

  
 

- ใชเกณฑตามหนังสือคําแนะนํา : การนํามาตรฐานการ

ควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติหนา ๘ – ๑๑  ของ

คณะกรรมการตรวจเงินแผน 

- ผูบริหารระดับสูงจัดใหมีการวิเคราะหและประเมินระดับ

ความสําคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถ่ี

หรือโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

- บุคลากรทุกระดับในองคกรมีสวนรวมในการวิเคราะห

ความเสี่ยง 

๒.๕. การกําหนดวิธกีารควบคุมเพ่ือปองกันความเส่ียง 
 

- ผูบริหารระดับสูงจัดใหมีการวิเคราะห สาเหตุของความ

เสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน กําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือ

ลดความเสี่ยง 

- ใชเกณฑตามหนังสือคําแนะนํา : การนํามาตรฐานการ

ควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติหนา ๘ – ๑๑  ของ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

- ในการกําหนดกิจกรรมการควบคุม ทุกแผนก / สาขาจะ

พิจารณาความคุมคาของตนทุนท่ีจะเกิดข้ึนเสมอ 

- เปรียบเทียบตนทุนการสรางกิจกรรมการควบคุมกับ

ประโยชนท่ีจะเพ่ิมข้ึนจากการกําหนดกิจกรรมกควบคุม 

- เผยแพรใหบุคลากรทุกระดับในองคกรรับทราบเก่ียวกับ

กิจกรรมการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือปองกันหรือลดความ 

- มีการฝกอบรมเก่ียวกับการจัดวางระบบการควบคุม

ภายในและการประเมินความเสี่ยง ใหแกพนัดงานทุก

ระดับไปแลวเม่ือวันท่ี ๓๐-๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒ 

- ผูบริหารระดับสูงจัดใหมีการติดตามผลการปฏิบัติตาม

วิธีการควบคุมท่ีกําหนดเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 

- ติดตามผลโดยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุม

ภายใน และดําเนินการอยางตอเนื่อง 

 

สรุป / วิธกีารท่ีควรปฏิบัติ   
 

             การดําเนินการเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสมพอสมควรอยางไรก็ตามยังมีสิ่งท่ีปรับปรุง

เพ่ือใหการประเมินความเสี่ยงโดยรวมมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน คือ   

                   (๑) การประเมินความเสี่ยงของทุกสวนงาน นอกจากการประเมินความเสี่ยงจากปจจัยภายในแลวควร 

พิจารณาถึงปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของสวนงาน และองคกร เชน นโยบายรัฐบาลเก่ียว 

กับการจางแรงงาน ผูบริหารระดับสูงควรสื่อสารใหผูท่ีเก่ียวของทราบขอมูล เพ่ือประโยชนในการประเมินความเสี่ยง 

                   (๒) ในการระบุปจจัยเสี่ยงควรใหผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมดวย 
 

 

                                                                    คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ลายมือชื่อ......................................................... 

                                                                                          (...นายดํา  ดดูี)... 

                                                                            ตําแหนง...(หน.แผนก/ผจก.ตลาดสาขา)... 

                                                                              วันท่ี...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕..... 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 

๓. กจิกรรมการควบคุม 
 

๓.๑. เรื่องท่ัวไป 

- กิจกรรมการควบคุมไดกําหนดข้ึนตามวัตถุประสงคและ

ผลการประเมินความเสี่ยง 

 

 

- กิจกรรมการควบคุมกําหนดข้ึนตามวัตถุประสงคและ ผล

การประเมินความเสี่ยงแตการระบุความเสี่ยงไมครบทุกจุดท่ี

สําคัญจึงทําใหการควบคุมท่ีกําหนดไวไมเพียงพอ เชน ไมมี

การควบคุมเพ่ือปองกันการจัดซ้ือพัสดุมากเกินจําเปน ทําให

มีพัสดุคงคลังมากเกินกวาท่ีควร 

- บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของ

กิจกรรมการควบคุม 

- มีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดวางระบบ การ

ควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง ใหแกพนักงานทุก

ระดับไปแลวเม่ือวันท่ี ** มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และรวมกัน

จัดวางระบบฯ ของสวนงานตนเองดวย 

- มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมท่ีกําหนดไว  - มีการปฏิบตัิแตไมเครงครัด เชน ไมปฏิบัติตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ท่ีแก

ไขเพ่ิมเติมขอ ๓๕ และขอ ๑๕๕ 

๓.๒. การสอบทานโดยผูบริหารแตละระดับ 
 

- มีการสอบทานงานโดยผูบริหารแตละระดับอยางตอ 

เนื่องและสม่ําเสมอ 

 
 

 

- มีการสอบทานการติดตามผลสําเร็จท่ีบรรลุตามแผน

ขององคกร โดยผูบริหารระดับสูง 

 

- มีการสอบทานผลการดําเนินงานจริงเปรียบเทียบกับ  

เปาหมายโดยผูบริหารระดับสวนงานหรือหนวยงานยอย   

 

๓.๓. การแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีสําคัญให

แตละบุคคล เพ่ือปองกันหรือลดความเส่ียงจากความ

 

                                                                    คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60 



 
 
 
 
 

ผิดพลาดเสียหาย หรือความไมถูกตอง 

- มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี และวงเงินอนุมัติ

ของผูบริหารแตละระดับไวอยาง ชัดเจนและเปนลาย

ลักษณอักษร 
 

- มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุม 

และเพียงพอ 

- มีมาตรการปองกัน และดูแลรักษาทรัพยสิน แตไมปฏิบัติ

โดยเครงครัด เชน ไมมีการจัดทําทะเบียนคุมพัสดุ และไมมี

การตรวจนับพัสดุคงเหลือท่ีมีอยู จริงเปรียบ เทียบกับ

ทะเบียนคุมพัสดุ 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 

- มีการแบงแยกหนาท่ีในการอนุมัติการบันทึกบัญชีและ

การดูแลรักษาทรัพยสินออกจากกันโดยเด็ดขาด 

 

- ไมมีการอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดควบคุมการ

ดําเนินงานท่ีสําคัญท้ังหมด แตถ ามีความจําเป นให 

กําหนดกิจกรรมการควบคุมอ่ืนท่ีเหมาะสมทดแทน 

 

- บางกิจกรรมจําเปนตองใชบุคคลคนเดียวปฏิบัติงานตั้งแตต

นจนจบครบท้ังวงจร เชน สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานใน

สวนภูมิภาค มีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชี

เพียง ๒ คน จําเปนตองใหบุคคล คนเดียวดูแลรักษาทรัพย

สิน รับ-จายเงิน ตลอดจนบันทถือวา ทดแทนกันได 

- มีการมอบหมายหนาท่ีใหแตละบุคคลอยางเปน ระบบ 

พ่ือใหม่ันใจวามีการตรวจสอบและคานอํานาจระหวาง 

กันอยางมีประสิทธิผล 

 

๓.๔. การมอบหมายงาน  

- มีการมอบหมายงาน และกําหนดเจาหนาท่ีท่ีเหมาะสม

รับผิดชอบปฏิบัติงานท่ีไดรับอนุญาตใหดําเนินการ 

 
 

- ระบุไวในคําสั่ง องคการตลาดท่ี ** / ๒๕๕๔ ลงวันท่ี  ** 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และแจงเวียนใหทราบโดยท่ัวกัน 

๓.๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 

- มีขอกําหนดเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชนเปน 

ลายลกัษณอักษรและการดําเนินการตามควรแกกรณี 

 
 

- ระบุไวในคูมือจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการ 

ปฏิบัติงานและขอกําหนดทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3.6  มาตรการตดิตามและตรวจสอบ  

-มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการดําเนินงานของ

 
 

- มีมาตรการติดตามแตยังไมท่ัวถึงทุกกิจกรรมท่ีสําคัญ เชน 

                                                                    คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60 



 
 
 
 
 

 

องคกรเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับและมติคณะ 

รัฐมนตรี 

ไมมีการติดตามวามีการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ หรือไม 

สรุป / วิธกีารท่ีควรปฏิบัติ   

มีกิจกรรมการควบคุมท่ีสําคัญเหมาะสมตามสมควร  อยางไรก็ตาม กรมฯ จะดําเนินการปรับปรุงแกไข 

เก่ียวกับการแบงแยกหนาท่ี และมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสิน  ดังนี้   

(๑) ไมมีการระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญบางจุด และกําหนดวิ  ีธการควบคุม เชน เก่ียวกับการบริหารพัสดุ 

ไมไดระบุจุดเสี่ยงจากการมีพัสดุในคลังมากเกินจําเปนจึงไมมีการควบคุมในเรื่องนี้ทําใหมีพัสดุคงคลังมากเกินกวาท่ีควร 

                (๒) มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุม แตไมเครงครัด เชน ไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายก   

รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมขอ ๓๕ และขอ ๑๕๕ 

 

 

ลายมือชื่อ......................................................... 

                                                                                          (...นายดํา  ดดูี)... 

ตําแหนง...(หน.แผนก/ผจก.ตลาดสาขา)... 

วันท่ี...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕..... 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร    

๔.๑.  สารสนเทศ 

- กําหนดใหมีระบบสารสนเทศและสายการรายงานเพ่ือ

ใชสําหรับการบริหารและตัดสินใจของฝายบริหาร 

- ศูนยคอมพิวเตอรรับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

และสายการรายงานเปนไปตามโครงสรางองคกร 

- มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรวบรวมขอมูล

เก่ียวกับการดําเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ

ระเบียอขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรีไวอยางถูกตอง 

ครบถวน และเปนปจจุบัน 

 

- แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูดําเนินการ ผูดําเนินการ

ในสวนท่ีจัดเก็บไวในระบบ Intranet ขององคการตลาด 

 

- จัดระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบการจายเงินและ

การบันทึกบัญชีไวครบถวน สมบูรณและเปนหมวดหมู 

- ฝายบัญชีการเงินและผลประโยชนเปนผูรับผิดชอบ 

- มีระบบการรายงานขอมูลท่ีจําเปนท้ังจากภายในและ

ภายนอกใหผูบริหารทุกระดับ 

- แตละแผนก /สาขา ดูแลขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานของ

ตนเอง และรายงานใหผูบริหารรับทราบตามลําดับชั้น 

                                                                    คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60 



 
 
 
 
 
๔.๒. การส่ือสาร 

- มีระบบการติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอกอยาง 

เพียงพอ เชื่อถือไดและทันกาล 

 

- มีการใชระบบ Intranet สําหรับการสื่อสารภายใน และ

ระบบ Internet สําหรับการติดตอสื่อสารภายนอก 

- มีการสื่อสารอยางชัดเจนใหบุคลากรทุกคนทราบและ

เขา ใจบทบาทและหนาท่ีของตนเก่ียวกับการควบคุม

ภายใน 

 

- มีการแจงเวียนระเบียบฯ วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน และคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานด 

- มีการแจงใหบุคลากรทราบปญหาและ จุดออนของการ 

ควบคุมภายในท่ีเกิดข้ึนและแนวทางการแกไข 

- แจงรายงานตามแบบ ค.1 แบบ ค.4 แบบ ปย.3 และแบบ 

ปย.4 ใหผูเก่ียวของทราบท่ัวกัน 

- มีการสื่ อสารให บุ คลากรทราบอย างชัด เจนถึง

พฤติกรรม ท่ีเปนท่ียอมรับและไมยอมรับ และการ

ลงโทษ 

-  ฝายธุรการแจงเวียนใหทราบทุกครั้ง 

 

- มีการจัดชองทางใหบุคลากรสามารถเสนอขอคิดเห็น

หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานขององค

กร     

 

 

 

 

- ในแตละแผนก/สาขา มีการประชุมปรึกษาหารือ 

เปนประจําทุกเดือน โดยมีผูอํานวยการกอง/รองผูอํานวยการ เปนป 

 

 

 

 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 

สรุป / วิธกีารท่ีควรปฏิบัติ   

 

             มีระบบสารสนเทศ และการสื่อสารท่ีเหมาะสมตามควร ตอความตองการของผูใชและการบรรลุวัตถุ 

ประสงคของการควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

ลายมือชื่อ......................................................... 

                                                                    คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60 



 
 
 
 
 

  

 

    

 

 

                                                                                          (...นายดํา  ดดู)ี... 

ตําแหนง...(หน.แผนก/ผจก.ตลาดสาขา)... 

วันท่ี...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕..... 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 

๕. การติดตามประเมินผล      
 

๕.๑. การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน 

(Ongoing Monitoring)  

 - มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติ 

งาน (Ongoing Monitoring) อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

 

 

 

- มีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน แตถือปฏิบัติไม

เครงครัด เชน ไมติดตามวามีการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ หรือไม ทําใหไมมี

การปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบฯ ขอ ๓๕ และ ๑๕๕ 

- มีรายงานการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน 

และนําเสนอใหผู กํากับดูแลทราบเปนลายลักษณอักษร   

อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

- มีการรายงานเปรียบเทียบในเรื่องสําคัญ ๆ เชน 

๑. ผลการดําเนินงานตามโครงการเทียบกับแผน 

๒. รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางเทียบกับแผน 

- กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนหรือเปาหมาย

องคกรมีวธิีการดําเนินการแกไขอยางทันกาล 

- มีการกําหนดใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานแบบ 

Exception Report โดยเม่ือมีขอแตกตางกับแผนท่ีมี

สาระสลํะผูบริหารจะสั่งการตามควรแกกรณี ทันที 

- มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ

ควบคุมภายในท่ีกําหนดไวอยางตอ เนื่องและสม่ําเสมอ 

- มีการปฏิบัติดังกลาวแตไมถือปฏิบัติโดยเครงครัด เชน ไม

ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการ พัสดุฯ 

ขอ ๓๕ และขอ ๑๕๕ 

๕.๒. การประเมินรายครั้ง (Separate Evaluation) 

- มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค

ขององคกรในลักษณะการประเมินการควบคุมดวยตนเอง 

(Self Assessment) และ/หรือการประเมินการควบคุม

อยางเปนอิสระ(Independent Assessment) อยางนอย          

ปละหนึ่งครัง้ 

 

 

- ทุกสวนงานมีหนาท่ีติดตามประเมินผลการปรับปรุงตาม

แผนการปรับปรงุการควบคุมภายในเปนประจําทุกป 

- ทุกสวนงานรับผิดชอบ ติดตาม ประเมินผลตามแนว

ปฏิบัติการประเมินผล การควบคุมภายในของคณะ 

กรรมการตรวจเงินแผนดิน 

- มีการรายงานผลการประเมิน ความเยงพอและ

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุ

ตามวัตถุประสงคขององคกร และรายงานการตรวจสอบ

ของผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอผูกํากับดูแลและ/หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- สายงานตรวจสอบ มีหนาท่ีในการประเมินระบบการ

ควบคุมภายในของทุกสวนงานท่ีสําคัญท้ังในสวนกลางและ

สํานักงานสาขา 

- องคการตลาด ไดปฏิบัติตามแนวทางในหนังสือคําแนะนํา 

: การจัดทํารายงานการควบคุมภายในฯ  
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เลมท่ี ๒ (รายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖)ของคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนด ิ

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 

๕.๓. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

   - มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองท่ีพบจากการ

ประ เมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค

ขององคกร และการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 

 

 

- มีการดําเนินการตามแนวทางการ ติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ซ่ึงครอบคลุม เรื่องท้ังหมดดังกลาว  

ไวใน  ขอ ๕.๓. นี้ 

๕.๔.การรายงานตอผูกํากับดูแลกรณีท่ีมีการ 

ทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริต 

   - มีกําหนดใหผู บริหารตองรายงานตอผูกํากับดูแลโดย

พลัน ในกรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริตมีการ

ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  

และมีการกระทําอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบตอองคกรอยางมี

นัยสาํคัญ 

 

 

- เปนขอกําหนดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ

นดินวาดวยการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 

๒๕๔๖ และระบุไวในคูมือการปฏิบัติงานแลววา ผูบังคับ

บัญชาในหนวยงาน ตนสังกัดตองรายงานตอผูบัง คับบัญชา

ระดับเหนือข้ึนไปทันทีท่ีทราบ 

สรุป / วิธกีารท่ีควรปฏิบัติ   

 

             มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมตามสมควร อยางไรก็ตาม กรณีไมถือปฏิบัติใน

เรื่องการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมโดยเครงครัด จักไดกําชับใหผูบังคับบัญชาติดตามดูแลการปฏิบัติ งานท่ี

สําคัญ ๆ ของผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด รวมท้ัง จะมีการพิจารณาโทษตามควรแกกรณีถาไมปฏิบัติตาม ระบบการ

ควบคุมภายในท่ีกําหนด 

 

 

 

ลายมือชื่อ......................................................... 

                                                                                          (...นายดํา  ดดูี)... 

ตําแหนง...(หน.แผนก/ผจก.ตลาดสาขา)... 

วันท่ี...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕..... 

                                                                    คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60 
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ช่ือหนวยงาน   (แผนก/สาํนักงานสาขา) 

รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ........ เดือน ...................  พ.ศ. ............. 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดานของ

งานท่ีประเมินและ

วัตถุประสงค (๑) 

การควบคุมท่ีมีอยู 
 

(๒) 

การ

ประเมินผล

การควบคุม 

(๓) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
 

 

(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

(๕) 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

(๖) 

หมายเหตุ 

 

(๗) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

แบบ ปย.๒ 
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 ข้ันตอนการประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ระดับองคกร 

 

สวนบริหารจัดการองคกร รวบรวมขอมูลรายงานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอยจาก แผนก/สํานักงาน

ตลาดสาขาและนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหหาจุดออนท่ีมีนัยสําคัญของ องคการตลาดเพ่ือจัดทํารายงานการติดตามผล

การควบคุมภายในระดับองคกรประจําป พ.ศ. ๒๕xx  เพ่ือเสนอสํานักตรวจสอบภายในและเจาหนาท่ีระดับอาวุโส (รอง

ผูอํานวยการ องคการตลาด) ใหดําเนินการสอบทานรางรายงานดังกลาวท้ังนี้รางรายงานการติดตาม 

ประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ประกอบดวย 

๑) รายงานความเห็นเก่ียวกับการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน (ปอ. ๑) 

๒) รายงานสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร (แบบ ปอ.๒) 

๓) แผนการปรับปรงุการควบคุมภายในระดับองคกร (แบบ ปอ.๓) 

 

ตัวอยางแบบรายงานท้ัง ๓ แบบมีดังนี้ 

                                                                    คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60 



 
 
 
 
 

รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน 

(ตามระเบียบฯ  ขอ ๖) 

แบบที่ ๑  กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 

เรียน (คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน / ผูกํากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 

การประเมินการควบคุมภายในของ (ช่ือหนวยรับตรวจ)   สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี......   เดือน

.................... พ.ศ. …... ถึงวันท่ี....… เดือน........................ พ.ศ. ..…... ไดดําเนินการตามแนวทางการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซ่ึงกําหนดอยูในเอกสาร คําแนะนํา :  การจัดทํา

รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. ๒๕ถถ  ขอ ๖  ระบบการควบคุมภายในของ  (ช่ือหนวย       รับตรวจ)  ไดจัดใหมีข้ึนตามท่ีกําหนดใน

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด  มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕ถถ  โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานของ (ช่ือหนวยรับตรวจ)  จะบรรลุวัตถุประสงคของการ

ควบคุมภายในดานประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษา

ทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต  ดานความเชื่อถือ

ไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน  และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ   มติคณะรัฐมนตรี  

และนโยบาย ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

แนวคิดของการสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความม่ันใจจะไดรับผล  อยางคุมคาตามตนทุน

ท่ีใช  โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมินประโยชนท่ีจะไดรับจากการมี

ระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ   ท้ังนี้ คาใชจายไมควรเกินประโยชนท่ีจะไดรับซ่ึงรวมถึงการลดความ

เสี่ยงท่ีทําใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด  นอกจากนี้อาจเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหาย และความ

ผิดปกติท่ีไมอาจสืบทราบได เนื่องจากมีขอจํากัดท่ีแฝงอยูในการควบคุมภายในซ่ึงรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือ

ละเลยการ ควบคุม รวมท้ังขอจํากัดดานทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเก่ียวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกท้ัง

ประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ  และสภาพแวดลอม เปลี่ยนแปลงไป 
 

จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของ (ช่ือหนวยรับตรวจ)   สําหรับงวดต้ังแตวันท่ี

...... เดือน....................  พ.ศ. ....... ถึงวันท่ี....... เดือน....................  พ.ศ. ......  เปนไปตามมาตรฐานการควบคุม

ภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด  มีความเพียงพอและบรรลุ วัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามท่ี

กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง     
 

ท้ังนี้ไดแนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบ   ภายใน   แผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายใน   และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน   

รวมท้ังสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม    ภายใน  มาพรอมนี้แลว 

แบบ ปอ.๑ 

                                                                    คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60 



 
 
 
 
 

 

.                            ลายมือช่ือ...................................................… 

                                                       (ช่ือ หัวหนาหนวยงาน) 

                 ตําแหนง…........................................……... 

    วันท่ี....... เดือน....…...............  พ.ศ. ...……   

 

รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน 

(ตามระเบียบฯ  ขอ ๖) 

แบบที่ ๒  กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 

เรียน  (คณะกรรมการตวจเงินแผนเดิน / ผูกํากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 

การประเมินการควบคุมภายในของ (ช่ือหนวยรับตรวจ)   สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี..... . เดือน

.................... พ.ศ. …... ถึงวันท่ี....… เดือน........................ พ.ศ. ..…... ไดดําเนินการตามแนวทางการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   ซ่ึงกําหนดอยูในเอกสาร คําแนะนํา :  การจัดทํา

รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย การกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. ๒๕ถถ  ขอ ๖  ระบบการควบคุมภายในของ  (ช่ือหนวย       รับตรวจ)  ไดจัดใหมีข้ึนตามท่ีกําหนดใน

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด   มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕ถถ  โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานของ (ช่ือหนวยรับตรวจ)  จะบรรลุวัตถุประสงค

ของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแล

รักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต ดานความ

เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  มติ

คณะรัฐมนตรี  และนโยบาย ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

แนวคิดของการสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความม่ันใจจะไดรับผล อยางคุมคาตามตนทุน

ท่ีใช   โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมินประโยชนท่ีจะไดรับจากการมี

ระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ ท้ังนี้ คาใชจายไมควรเกินประโยชนท่ีจะไดรับซ่ึงรวมถึงการลดความ

เสี่ยงท่ีทําใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด นอกจากนี้อาจเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหาย และความผิดปกติ

ท่ีไมอาจสืบทราบได   เนื่องจากมีขอจํากัดท่ีแฝงอยูในการควบคุมภายในซ่ึงรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการ     

ควบคุม รวมท้ังขอจํากัดดานทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเก่ียวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกท้ังประสิทธิผลของการ

ควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ และสภาพแวดลอม เปลี่ยนแปลงไป 
 

จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของ (ช่ือหนวยรับตรวจ)  สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี

...... เดือน.....................  พ.ศ. .......  ถึงวันท่ี...... เดือน.....................  พ.ศ. ....... เปนไปตามมาตรฐานการควบคุม

แบบ ปอ.๑ 

                                                                    คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60 



 
 
 
 
 
ภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด  มีความเพียงพอและบรรลุ  วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  ตามท่ี

กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง  อยางไรก็ตามยังคงมีจุดออนท่ีมีนัยสําคัญ  ดังนี้:- 

 

 ๑......................................................................................................…………………………………………………… 

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

 ๒..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

 

ท้ังนี้ไดแนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน แผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน  

รวมท้ังสรปุผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม ภายใน  มาพรอมนี้แลว 

 

 

 

      ลายมือช่ือ...................................................… 

                                                                                  (ช่ือ หัวหนาหนวยงาน) 

                 ตําแหนง…........................................……... 

      วันท่ี....... เดือน....…...............  พ.ศ. ...….… 

 
 

  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือหนวยงาน  (ระดับหนวยรับตรวจ) 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ  วันท่ี   ๓๐   เดือน  กันยายน  พ.ศ.   ๒๕๕... 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 

    ๑.๑. ความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

- กําหนดจริยธรรมท่ีบุคลากรในองคกรควรปฏิบัติไวเปนลาย

ลักษณอักษร และแจง เวียนใหทราบโดยท่ัวถึงอยางสม่ําเสมอ

และจริงจัง 

 

- องคการตลาด มีการจัดทําคูมือจรรยาบรรณและความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและขอกําหนดทางคุณธรรม 

จริยธรรม และ  สั่งการใหพนักงานและลูกจางถือปฏิบัติ 

- ผูบริหารทุกระดับในองคกรสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม

องคกรท่ีมุงเนนความสําคัญของความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

โดยสื่อสารทางวาจาในการประชุม หรือพูดคุยกับบุคลากรใน

องคกร 

- ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับเรื่องนี้โดยกําหนด

โครงการสรางเสริมวัฒนธรรมองคกรตามหลักธรรมาภิ

บาล  ไวเปนยุทธศาสตรหนึ่งขององคการ ในการจัดทํา

แผนยุทธศาสตรขององคกร 

- ผูบริหารทุกระดับในองคกรปฏิบัติตัวเปนแบบอยางในเรื่อง

ความซ่ือสัตยจริยธรรม 

 

- ผูปฏิบัติงานเห็นถึงความทุมเทเสียสละของผูบังคับ

บัญชา และไมเคยเห็นผูบังคับบัญชาเบียดบังผลประโย

ชนของทางองคกรเลย 

- ผูบริหารทุกระดับในองคกร มีการดําเนินการตามควรแก

กรณีเม่ือทราบวาไมมีการปฏิบัติตานโยบาย ระเบียบ หรือ

- กรณีพบวาผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตามระเบียบหรือ 

แนวทางปฏิบัติทําใหเกิดการเสียหายจะดําเนินการตาม

 

แบบ ปอ.๒ 

                                                                    คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60 



 
 
 
 
 

แนวทางการปฏิบัติ 

 

ระเบียบแบบแผนทางราชการ โดยดําเนินการทางวินัย

ทันทีตามพระราชบัญญัติระเบียบ ขาราชการพลเรือน 

พ.ศ.2535 หมวด 4 และ 5  รวมท้ังระเบียบอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของฯลฯ  

    ๑.๒. ความรูทักษะและความสามารถของบุคลากร 

- คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ( Job Specification) ไดกํา 

หนดระดับความรูความสามารถ ทักษะ และประสบการณท่ี

จําเปนสําหรับแตละตําแหนงงานไวอยางเหมาะสม 

 

 - องคการตลาดมีการจัดทําคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงไว

แลวตามท่ีองคการตลาดกําหนดแตยังไมเปนปจจุบัน 

เนื่องจากองคการตลาดไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร

ใหม อยางไรก็ตาม แผนบริหารบุคคลขององคการตลาด 

มีแผนงานท่ีจะ ปรับปรุงใหเปนปจจุบันในปงบประมาณ 

๒๕๕๔  

- คําอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ของแตละตํา

แหนง ไดกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรและเปนปจจุบัน 

 

- ทุกตําแหนงงานมีคําอธิบายลักษณะงาน (Job 

Description) ไวเป 

ใหเปนปจจุบันใน 

 

 

 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 

 - องคกรมีการจัดฝกอบรมตามความตองการของบุคลากร   

อยางสม่ําเสมอ 

 

- องคการตลาด มีแผนการฝกอบรมบุคลากรอยาง

เหมาะสมและแจงเวียนใหบุคลากรทุกคนทราบลวงหนา

แตปฏิบัติไมไดในบางสวน เนื่องจากมีการฝกอบรมท่ี

สําคัญกวาเพ่ิมข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีแบบ

เกณฑคงคาง และการเปลี่ยนแปลง โครงสรางองคกร 

- การประเมินผลงานและการพิจารณาความดีความชอบ ของ

บุคลากรในองคกรพิจารณาจากความสําเร็จของงาน และมี

การระบุอยางชัดเจนในสวนท่ีบุคลากรมีผลการปฏิบัติงานดี 

และสวนท่ีตองมีการปรับปรุง 

 

ฯลฯ 

 

- องคการตลาด กําหนดการประเมินผลการปฎิบัติงานป

ละ 2 ครั้ง ตามรอบปความดีความชอบ ชวงท่ี 1 เดือน 

ม.ค. – มิ.ย. และชวงท่ี 2 เดือน ก.ค.– ธ.ค. ในแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและลูกจางระบุ 

หัวขอการประเมินไวอยางชัดเจนตามท่ี ก.พ.  กํา ห น ด 

ไ วห นัง สือสํานักงาน ก.พ. ท่ีนร 0708.1/ว.10 ลงวันท่ี 

3  กรกฎาคม  2538  
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๑.๓. ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร 

- มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับระบบ

บัญชีการเลือกนโยบายการบัญชี ระบบสารสนเทศ ทางการ

บริหารการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การติดตามผล

การตรวจสอบและประเมินผลท้ังจากการ ตรวจสอบภายใน

และการตรวจสอบภายนอก 

 

- ผลจากการปรับระบบบัญชีเปนเกณฑคงคางในระยะ 

แรกของการเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติตามระบบบัญชี

ใหมนี้มีขอผิดพลาดอยูบาง อยางไรก็ตามหัวหนาฝาย

บัญชีการเงิน ไดติดตาม และรวบรวมปญหาจากการ

ปฏิบัติงาน และรายงานใหผูบริหารตามลําดับชั้นไดรับ 

ทราบแลวนอกจากนี้ผูอํานวยการไดสั่งการใหจัดการ

ฝกอบรมหลักสูตรระบบบัญชีตามเกณฑคงคางแก

พนักงานท้ังในสวนกลางและสํานักงานตลาดสาขา  

จํานวน ๑ รุ น เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 

๒๕๕๔ 

- ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญตอการกระจายอํานาจตาม

ลักษณะการดําเนินงาน เพ่ือใหการบริหารจัดการเกิดความ  

คลองตัว และไมลาชา 

 

 - มีคําสัง่ องคการตลาดท่ี  ** / ๒๕๕๔ มอบอํานาจใน

การปฏิบัติงานใหกระจายไปท่ีสํานัก / กอง ท้ังในสว นก

ลางและสวนภูมิภาค เชน การมอบอํานาจให 

***************มีอํานาจเบ็ดเสร็จในการ บริหารงาน

ภายในสํานักงาน 

    - ผู บริหารระดับสูงสนับสนุนในการจัดวางระบบการ

ควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และการดําเนินการตาม

ภารกิจหรือการปฏิบัติงานท่ีมีการปรับปรุงภายหลังจากการวิ

เคราะหความเสี่ยงท่ีเก่ียวของอยางรอบคอบและการพิจารณา

วิธีการลดหรือปองกันความเสี่ยง 

 - มีคําสัง่องคการตลาดท่ี  *** / ๒๕๕๔ 

แตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ซ่ึงจะรายงานผลใหผู

บริหารระดับสูงทราบเปนระยะ ๆ แตไมไดมีการ 

กําหนดเวลาการรายงานท่ีแนนอนไว 

 

   

องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 

- ผูบริหารทุกระดับในองคกรมีความรูเพียงพอและมุงเนนท่ีจะ

ใชการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน(Performance-

Based Management)  

ฯลฯ 

- ปจจุบันองคการตลาดอยูในระหวางดําเนินการกําหนด

ตัวชี้วัดของผูบริหาร ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แตได

กําหนดนโยบายและเปาหมายท่ีชัดเจนในการวัดผล

สัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานโดยใหทุกแผนก/ สาขา จัดทํา

แผนปฏิบัติงานประจําปใหสอดคลองกับนโยบายและเป

าหมาย เพียงแตยังไมมีการวัดผลโดยการใชตัวชี้วัด
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ความสําเร็จของการปฏิบัติงานมาใชเปนตัววัดผล   

  อยางไรก็ตามองคการตลาด มีแผนการพัฒนาตัวชี้วัด

ความสําเร็จของการปฏิบัติงานของพนักงานใหแลวเสร็จ 

ภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑.๔. โครงสรางองคกร 

- การกําหนดโครงสรางองคกรและสายการบังคับบัญชามี

ความชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการ

ดําเนินงานขององคกร 

 

- โครงสรางองคกรมีการแบงแยกชัดเจนในหนาท่ีของ  

งานภารกิจหลักงานสนับสนุน  และงานวิชาการ 

 

- มีการแสดงแผนผังการจัดองค กร ท่ีถูกต อง และเป น          

ปจจุบันใหบุคลากรทุกคนทราบ 

ฯลฯ 

 

- องคการตลาด มีการแสดงผังการจัดโครงสรางองคกร 

ท่ีแสดงสายการบริหารงานและแจงเวียนใหบุคลากร ทุก 

คนทราบเปนลายลักษณอักษร 

ฯลฯ 

 

๑.๕.  การมอบหมายอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

- ผูบริหารสูงสุดขององคกรไดมอบอํานาจตามความจําเปนใน

การปฏิบัติงานใหกับบุคคลท่ีเหมาะสมเปนลาย ลักษณอักษร

และแจงใหบุคลากรทุกคนทราบ 

 

- ในทางปฏิบัติยังมีการมอบหมายหนาท่ีไมตรงตามสาย 

งานของบุคลากร เชน การยายพนักานบัญชีท่ีไมมีความรู 

ดานระบบสารสนเทศไปฏิบตัิงานดานการพัฒนา 

ระบบสารสนเทศสังกัดศูนยคอมพิวเตอรและมอบหมาย

หนาท่ีเจาหนาท่ีคอมพิวเตอรท่ีมีความรูความชํานาญ 

ดานระบบคอมพิวเตอรไปปฏิบัติงานเปนเลขานุการ 

ผูบริหารสังกัดสํานักงานเลขานุการกรม โดยมิไดใชความ

รูท่ีมีดังกลาว 

ฯลฯ 

๑.๖. นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร  

- การบรรจุแตงต้ัง และโยกยายบุคลากร พิจารณาจากคุณวุฒิ

ประสบการณความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

 

 - องคการตลาด มีระบบการคัดเลือกบุคลากรท่ีมี

คุณภาพเขามาปฏิบัติงาน โดยกําหนดคุณสมบัติเบื้องตน 

ตามเกณฑท่ี ********พนักงานรัฐวสิาหกิจ*** 

- มีการจัดปฐมนิเทศใหกับพนักงานใหม  - มีการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหมตามขอกําหนดของ 

ก.พ.  

 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
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(๑) (๒) 

- การเลื่อนตําแหนง อัตราเงินเดือน  และการโยกยายข้ึนอยู

กับการประเมินผลงาน 

 

 - การเลื่อนตําแหนงและอัตราเงินเดือนรวมท้ังการโยก 

ยาย พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน และมี

การกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนลายลักษณ 

อักษร 

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไดพิจารณา

รวมถึง ความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

 

 

 - ความซ่ือสัตยและความมีจริยธรรมเปนสวนหนึ่งของ

ความมีระเบียบวินัยท่ีถูกกําหนดไวในแบบฟอรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานแลว 

๑.๗. การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีบทบาท

ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในองคกรใหเปนไปตาม

ระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดอยางตอ 

เนื่องและสม่ําเสมอ 

 

 

สรุป / วิธกีารท่ีควรปฏิบัติ   

 

ปจจัยเก่ียวกับสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน ชวยทําใหการควบคุมภายในท่ีมีอยูมีประสิทธิผลตามสมควร   

อยางไรก็ตาม ควรมีการมอบหมายงานใหตรงตามความรูความชํานาญ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีคอมพิวเตอรท่ีมีความรูความ

ชํานาญดานระบบคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ ซ่ึงเปนบุคลากรขาดแคลนไมควรมอบหมายให ปฏิบัติงานท่ีไมตรงกับความรู

ความสามารถ และความชํานาญ   

 

 

 

 

 

ชื่อผูรายงาน..................................................... 

                                                                                                  (...นายดํา  ดูดี)... 

                                                                                                  ตําแหนง...(ผอ.)... 

วันท่ี...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕..... 

๒๕๕๔ 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 

๒. การประเมินความเส่ียง      
      

๒.๑. วัตถุประสงคระดับองคกร   

- มี เอกสารท่ีระบุวัต ถุประสงค และเป าหมายทิศทางการ

ดําเนินงานขององคกรไวอยางชัดเจนและวัดผลได 

  

 

 

- ระบุเปนลายลักษณอักษรไวในแผนยุทธศาสตร

ขององคการตลาด ในงบประมาณป ๒๕๕๔ 

- วัตถุประสงคดังกลาว ไดเผยแพรและชี้แจงใหบุคลากร ทุกระดับ

ทราบและเขาใจตรงกัน 

 

- แผนยุทธศาสตรขององคการตลาด ท่ีระบุถึงวัตถุ

ประสงคไดนําเสนอใหผูบริหารทุกระดับโดยการ

จัดประชุมผูบริหารทุกแผนก /ผูจัดการทุกสาขา ถ

ายทอดขอมูลนี้ใหแกพนักงานและลูกจางในบังคับ

บัญชาทุกคนไดรับทราบ   

๒.๒. วัตถุประสงคระดับกิจกรรม  

- ขอความวัตถุประสงคของการดําเนินงานในระดับกิจกรรมสอด

คล องและสนับสนุนวั ต ถุประสงค ระดับองคกรและแผน

ยุทธศาสตร 

 

- วัตถุประสงคระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติไดวัดผลไดและเปนท่ี

ยอมรับกันอยางแพรหลายในองคกร 

 

 

- บุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค

ระดับกิจกรรมและใหการยอมรับ 

- ทุกสวนงานขององคการตลาด ไดรวมกันจัดทํา

แผน ปฏิบัติงานของสวนงาน เพ่ือสนับสนุนแผน

กลยุทธขององคการตลาด มีการรวมกันทํา  ****

ธารา บางคลา ? **** 

 

๒.๓. การระบุปจจัยเส่ียง 
 

- ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการระบุและประเมินความเสี่ยง 

 

 

 
- ผูบริหารระดับสูงจะมอบหมายใหหัวหนางานระดับ 8 และเจาหน

าที่ระดับป ฏิบัติงานรวมกันดําเนินการระบุ 

และประเมินความเส่ียงในกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบแตไมมีเจาหนาที่

ระดับผูอํานวยการขึ้นไปเขารวมดวย 

ผูบริหารทุกแผนก / ผูจัดการตลาดทุกสาขา มีสวนรวมในการระบุ

ความเส่ียงของตนเอง คณะทํางานดานการพฒันากระบวนงาน

ภายในและบริหารความเส่ียง รวมการพจิารณาในการะบแุละ

ประเมินความเส่ียง นั้นๆ 
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- มีการระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยท้ังภายในและ

ภายนอก 

 

- ไมมีการระบุความเสี่ยงจากปจจยัภายนอก ทุกสวนงาน

ระบุและประเมินความเสี่ยงโดยอาศัยประสบการณใน

อดีตของผูประเมินจากการปฏิบัตงิานภายในสวนงาน 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 

๒.๔. การวิเคราะหความเส่ียง 
 

- ผู บริหารระดับสูงกําหนดเกณฑในการตัดสินระดับ

ความสําคัญของความเสี่ยง 

  
 

- ใชเกณฑตามหนังสือคําแนะนํา : การนํามาตรฐานการ

ควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติหนา ๘ – ๑๑  ของ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนด ิ

- ผูบริหารระดับสูงจัดใหมีการวิเคราะหและประเมินระดับ

ความสําคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถ่ี

หรือโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

- บุคลากรทุกระดับในองคกรมีสวนรวมในการวิเคราะห

ความเสี่ยง 

๒.๕. การกําหนดวิธกีารควบคุมเพ่ือปองกันความเส่ียง 
 

- ผูบริหารระดับสูงจัดใหมีการวิเคราะห สาเหตุของความ

เสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน กําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือ

ลดความเสี่ยง 

- ใชเกณฑตามหนังสือคําแนะนํา : การนํามาตรฐานการ

ควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติหนา ๘ – ๑๑  ของ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

- ในการกําหนดกิจกรรมการควบคุม ทุกแผนก / สาขาจะ

พิจารณาความคุมคาของตนทุนท่ีจะเกิดข้ึนเสมอ 

- เปรียบเทียบตนทุนการสรางกิจกรรมการควบคุมกับ

ประโยชน ท่ีจะเพ่ิมข้ึนจากการกําหนดกิจกรรมการ

ควบคุม 

- เผยแพรใหบุคลากรทุกระดับในองคกรรับทราบเก่ียวกับ

กิจกรรมการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือปองกันหรือลดความ 

- มีการฝกอบรมเก่ียวกับการจัดวางระบบการควบคุม

ภายในและการประเมินความเสี่ยง ใหแกพนัดงานทุก

ระดับไปแลวเม่ือวันท่ี ๓๐-๓๑ เดือน พฤษภาค๒๕๕๔ 

- ผูบริหารระดับสูงจัดใหมีการติดตามผลการปฏิบัติตาม

วิธีการควบคุมท่ีกําหนดเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 

- ติดตามผลโดยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุม

ภายใน และดําเนินการอยางตอเนื่อง 

 

สรุป / วิธกีารท่ีควรปฏิบัติ   
 

             การดําเนินการเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสมพอสมควรอยางไรก็ตามยังมีสิ่งท่ีปรับปรุง

เพ่ือใหการประเมินความเสี่ยงโดยรวมมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน คือ   

                   (๑) การประเมินความเสี่ยงของทุกสวนงาน นอกจากการประเมินความเสี่ยงจากปจจัยภายในแลวควร 

พิจารณาถึงปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของสวนงาน และองคกร เชน นโยบายรัฐบาลเก่ียว 

กับการจางแรงงาน ผูบริหารระดับสูงควรสื่อสารใหผูท่ีเก่ียวของทราบขอมูล เพ่ือประโยชนในการประเมินความเสี่ยง 

                   (๒) ในการระบุปจจัยเสี่ยงควรใหผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมดวย 
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ชื่อผูรายงาน..................................................... 

                                                                                                  (...นายดํา  ดูดี)... 

                                                                                                ตําแหนง...(ผอ.)... 

วันท่ี...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕..... 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 

๓. กจิกรรมการควบคุม 
 

๓.๑. เรื่องท่ัวไป 

- กิจกรรมการควบคุมไดกําหนดข้ึนตามวัตถุประสงคและ

ผลการประเมินความเสี่ยง 

 

 

- กิจกรรมการควบคุมกําหนดข้ึนตามวัตถุประสงคและ ผล

การประเมินความเสี่ยงแตการระบุความเสี่ยงไมครบทุกจุดท่ี

สําคัญจึงทําใหการควบคุมท่ีกําหนดไวไมเพียงพอ เชน ไมมี

การควบคุมเพ่ือปองกันการจัดซ้ือพัสดุมากเกินจําเปน ทําให

มีพัสดุคงคลังมากเกินกวาท่ีควร 

- บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของ

กิจกรรมการควบคุม 

- มีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดวางระบบ การ

ควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง ใหแกพนักงานทุก

ระดับไปแลวเม่ือวันท่ี ** มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และรวมกัน

จัดวางระบบฯ ของสวนงานตนเองดวย 

- มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมท่ีกําหนดไว  - มีการปฏิบัติแตไมเครงครัด เชน ไมปฏิบัติตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ท่ีแก

ไขเพ่ิมเติมขอ ๓๕ และขอ ๑๕๕ 

๓.๒. การสอบทานโดยผูบริหารแตละระดับ 
 

- มีการสอบทานงานโดยผูบริหารแตละระดับอยางตอ 

เนื่องและสม่ําเสมอ 

 
 

 

- มีการสอบทานการติดตามผลสําเร็จท่ีบรรลุตามแผน

ขององคกร โดยผูบริหารระดับสูง 

 

- มีการสอบทานผลการดําเนินงานจริงเปรียบเทียบกับ 

เปาหมายโดยผูบริหารระดับสวนงานหรือหนวยงานยอย   

 

๓.๓. การแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีสําคัญให

แตละบุคคล เพ่ือปองกันหรือลดความเส่ียงจากความ

 

                                                                    คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60 



 
 
 
 
 
ผิดพลาดเสียหาย หรือความไมถูกตอง 

- มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี และวงเงินอนุมัติ

ของผูบริหารแตละระดับไวอยาง ชัดเจนและเปนลาย

ลักษณอักษร 
 

- มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุม 

และเพียงพอ 

- มีมาตรการปองกัน และดูแลรักษาทรัพยสนิ แต 

 

 

 

 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 

- มีการแบงแยกหนาท่ีในการอนุมัติการบันทึกบัญชีและ

การดูแลรักษาทรัพยสินออกจากกันโดยเด็ดขาด 

 

- ไมมีการอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดควบคุมการ

ดําเนินงานท่ีสําคัญท้ังหมด แตถ ามีความจําเป นให 

กําหนดกิจกรรมการควบคุมอ่ืนท่ีเหมาะสมทดแทน 

 

- บางกิจกรรมจําเปนตองใชบุคคลคนเดียวปฏิบัติงานตั้งแตต

นจนจบครบท้ังวงจร เชน สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานใน

สวนภูมิภาค มีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชี

เพียง ๒ คน จําเปนตองใหบุคคล คนเดียวดูแลรักษาทรัพย

สิน รับ-จายเงิน ตลอดจนบันทอวา ทดแทนกันได 

- มีการมอบหมายหนาท่ีใหแตละบุคคลอยางเปน ระบบ 

พ่ือใหม่ันใจวามีการตรวจสอบและคานอํานาจระหวาง 

กันอยางมีประสิทธิผล 

 

๓.๔. การมอบหมายงาน  

- มีการมอบหมายงาน และกําหนดเจาหนาท่ีท่ีเหมาะสม

รับผิดชอบปฏิบัติงานท่ีไดรับอนุญาตใหดําเนินการ 

 
 

- ระบุไวในคําสั่ง องคการตลาดท่ี ** / ๒๕๕๔ ลงวันท่ี  ** 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และแจงเวียนใหทราบโดยท่ัวกัน 

๓.๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 

- มีขอกําหนดเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชนเปน 

ลายลกัษณอักษรและการดําเนินการตามควรแกกรณี 

 
 

- ระบุไวในคูมือจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการ 

ปฏิบัติงานและขอกําหนดทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3.6  มาตรการตดิตามและตรวจสอบ  

-มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการดําเนินงานของ

 
 

- มีมาตรการติดตามแตยังไมท่ัวถึงทุกกิจกรรมท่ีสําคัญ เชน 
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องคกรเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับและมติคณะ 

รัฐมนตรี 

ไมมีการติดตามวามีการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ หรือไม 

สรุป / วิธกีารท่ีควรปฏิบัติ   

มีกิจกรรมการควบคุมท่ีสําคัญเหมาะสมตามสมควร  อยางไรก็ตาม กรมฯ จะดําเนินการปรับปรุงแกไข 

เก่ียวกับการแบงแยกหนาท่ี และมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสิน  ดังนี้   

(๑) ไมมีการระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญบางจุด และกําหนดวิ  ีธการควบคุม เชน เก่ียวกับการบริหารพัสดุ 

ไมไดระบุจุดเสี่ยงจากการมีพัสดุในคลังมากเกินจําเปนจึงไมมีการควบคุมในเรื่องนี้ทําใหมีพัสดุคงคลังมากเกินกวาท่ีควร 

                (๒) มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุม แตไมเครงครัด เชน ไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายก   

รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมขอ ๓๕ และขอ ๑๕๕ 

 

 

ชื่อผูรายงาน..................................................... 

                                                                                                  (...นายดํา  ดูดี)... 

                                                                                                      ตําแหนง...(ผอ.)... 

วันท่ี...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕..... 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร    

๔.๑.  สารสนเทศ 

- กําหนดใหมีระบบสารสนเทศและสายการรายงานเพ่ือ

ใชสําหรับการบริหารและตัดสินใจของฝายบริหาร 

- ศูนยคอมพิวเตอรรับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

และสายการรายงานเปนไปตามโครงสรางองคกร 

- มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรวบรวมขอมูล

เก่ียวกับการดําเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ

ระเบียอขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรีไวอยางถูกตอง 

ครบถวน และเปนปจจุบัน 

- แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูดําเนินการ ผูดําเนินการ

ในสวนท่ีจัดเก็บไวในระบบ Intranet ขององคการตลาด 

 

- จัดระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบการจายเงินและ

การบันทึกบัญชีไวครบถวน สมบูรณและเปนหมวดหมู 

- ฝายบัญชีการเงินและผลประโยชนเปนผูรับผดิชอบ 

- มีระบบการรายงานขอมูลท่ีจําเปนท้ังจากภายในและ

ภายนอกใหผูบริหารทุกระดับ 

- แตละแผนก /สาขา ดูแลขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานของ

ตนเอง และรายงานใหผูบริหารรับทราบตามลําดับชั้น 
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๔.๒. การส่ือสาร 

- มีระบบการติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอกอยาง 

เพียงพอ เชื่อถือไดและทันกาล 

 

- มีการใชระบบ Intranet สําหรับการสื่อสารภายใน และ

ระบบ Internet สําหรับการติดตอสื่อสารภายนอก 

- มีการสื่อสารอยางชัดเจนใหบุคลากรทุกคนทราบและ

เขา ใจบทบาทและหนาท่ีของตนเก่ียวกับการควบคุม

ภายใน 

 

- มีการแจงเวียนระเบียบฯ วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน และคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการพัฒนา

กระบวนงานภายใน และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเ ก่ียวของให 

ทราบอยางท่ัวถึง 

- มีการแจงใหบุคลากรทราบปญหาและ จุดออนของการ 

ควบคุมภายในท่ีเกิดข้ึนและแนวทางการแกไข 

- แจงรายงานตามแบบ ค.1 แบบ ค.4 แบบ ปย.3 และแบบ 

ปย.4 ใหผูเก่ียวของทราบท่ัวกัน 

 

- มีการสื่ อสารให บุ คลากรทราบอย างชัด เจนถึง

พฤติกรรม ท่ีเปนท่ียอมรับและไมยอมรับ และการ

ลงโทษ 

-  ฝายธุรการแจงเวียนใหทราบทุกครั้ง 

 

- มีการจัดชองทางใหบุคลากรสามารถเสนอขอคิดเห็น

หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานขององค

กร     

- ในแตละแผนก/สาขา มีการประชุมปรึกษาหารือ 

เปนประจําทุกเดือน โดยมีผูอํานวยการกอง/รองผ 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 

สรุป / วิธกีารท่ีควรปฏิบัติ   

 

             มีระบบสารสนเทศ และการสื่อสารท่ีเหมาะสมตามควร ตอความตองการของผูใชและการบรรลุวัตถุ 

ประสงคของการควบคุมภายใน 
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ชื่อผูรายงาน..................................................... 

                                                                                                  (...นายดํา  ดูดี)... 

                                                                                                                ตําแหนง...(ผอ.)... 

วันท่ี...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕...... 

                                                                    คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60 



 
 
 
 
 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 

๕. การติดตามประเมินผล      
 

๕.๑. การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน 

(Ongoing Monitoring)  

    

- มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติ 

งาน (Ongoing Monitoring) อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

 

 

 

- มีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน แตถือปฏิบัติไม

เครงครัด เชน ไมติดตามวามีการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ หรือไม ทําใหไมมี

การปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบฯ ขอ ๓๕ และ ๑๕๕ 

- มีรายงานการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน 

และนําเสนอใหผู กํากับดูแลทราบเปนลายลักษณอักษร  

อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

- มีการรายงานเปรียบเทียบในเรื่องสําคัญ ๆ เชน 

๑. ผลการดําเนินงานตามโครงการเทียบกับแผน 

๒. รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางเทียบกับแผน 

- กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนหรือเปาหมาย

องคกรมีวธิีการดําเนินการแกไขอยางทันกาล 

- มีการกําหนดใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานแบบ 

Exception Report โดยเม่ือมีขอแตกตางกับแผนท่ีมี

สาระสําคัญจะตองมีการชี้แจงใหผูบริหารทราบโดยเร็ว  

และผูบริหารจะสั่งการตามควรแกกรณี ทันที 

- มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ

ควบคุมภายในท่ีกําหนดไวอยางตอ เนื่องและสม่ําเสมอ 

- มีการปฏิบัติดังกลาวแตไมถือปฏิบัติโดยเครงครัด เชน ไม

ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการ พัสดุฯ 

ขอ ๓๕ และขอ ๑๕๕ 

๕.๒. การประเมินรายครั้ง (Separate Evaluation) 

- มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค

ขององคกรในลักษณะการประเมินการควบคุมดวยตนเอง 

(Self Assessment) และ/หรือการประเมินการควบคุม

อยางเปนอิสระ(Independent Assessment) อยาง     

นอยปละหนึ่งครั้ง 

 

 

- ทุกสวนงานมีหนาท่ีติดตามประเมินผลการปรับปรุงตาม

แผนการปรับปรงุการควบคุมภายในเปนประจําทุกป 

- ทุกสวนงานรับผิดชอบ ติดตาม ประเมินผลตามแนว

ปฏิบัติการประเมินผล การควบคุมภายในของคณะ 

กรรมการตรวจเงินแผนดิน 

- มีการรายงานผลการประเมิน ความเยงพอและ

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุ

ตามวัตถุประสงคขององคกร และรายงานการตรวจสอบ

ของผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอผูกํากับดูแลและ/หรือ

- สายงานตรวจสอบ มีหนาท่ีในการประเมินระบบการ

ควบคุมภายในของทุกสวนงานท่ีสําคัญท้ังในสวนกลางและ

สํานักงานสาขา 

- องคการตลาด ไดปฏิบัติตามแนวทางในหนังสือคําแนะนํา 

                                                                    คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60 



 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในฯ  

เลมท่ี ๒ (รายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖)ของคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผน 

 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 

๕.๓. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

   - มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองท่ีพบจากการ

ประ เมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค

ขององคกร และการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 

 

 

- มีการดําเนินการตามแนวทางการ ติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ซ่ึงครอบคลุม เรื่องท้ังหมดดังกลาว  

ไวใน  ขอ ๕.๓. นี้ 

๕.๔.การรายงานตอผูกํากับดูแลกรณีท่ีมีการ 

ทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริต 

   - มีกําหนดใหผู บริหารตองรายงานตอผูกํากับดูแลโดย

พลัน ในกรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริตมีการ

ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  

และมีการกระทําอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบตอองคกรอยางมี

นัยสําคัญ 

 

 

- เปนขอกําหนดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ

นดินวาดวยการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 

๒๕๔๖ และระบุไวในคูมือการปฏิบัติงานแลววา ผูบังคับ

บัญชาในหนวยงาน ตนสังกัดตองรายงานตอผูบัง คับบัญชา

ระดับเหนือข้ึนไปทันทีท่ีทราบ 

สรุป / วิธกีารท่ีควรปฏิบัติ   

 

             มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมตามสมควร อยางไรก็ตาม กรณีไมถือปฏิบัติใน

เรื่องการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมโดยเครงครัด จักไดกําชับใหผูบังคับบัญชาติดตามดูแลการปฏิบัติ งานท่ี

สําคัญ ๆ ของผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด รวมท้ัง จะมีการพิจารณาโทษตามควรแกกรณีถาไมปฏิบัติตาม ระบบการ

ควบคุมภายในท่ีกําหนด 

 

 

 

ชื่อผูรายงาน..................................................... 

                                                                                                  (...นายดํา  ดูดี)... 

                                                                    คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                              

                                                                                                 ตําแหนง...(ผอ.)... 

วันท่ี...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕..... 

                                                                    คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60 



 
 
 
 
 
 

ช่ือหนวยงาน   (ระดับหนวยรับตรวจ) 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

  ณ  วันที่ ........ เดือน ...................  พ.ศ. ............. 
 

วัตถุประสงคของ    

การควบคุม 

 

(๑) 

จุดออนของการควบคุม หรือ

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
 

(๒) 

งวด/เวลาท่ี

พบจุดออน 

 

(๓) 

การปรับปรุง 

 

 

(ถ) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

 

(๖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ชื่อผูจัดทํา..............…....................             

ตําแหนง........................................ 

   วันท่ี.........../...................../............ 

 

แบบ ปอ.๓ 
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การประเมินผลโดยฝายตรวจสอบภายใน 

 

สํานักตรวจสอบภายในติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. โดยการสอบทานรางรายงาน

การติดตามผลการควบคุมภายในระดับองคกร เชน สอบทานวาลักษณะการจัดทํารายงานและการประเมินตนเองเปนไป

ตามแนวทางท่ี กําหนดหรือไม เปนตน และสอบทานการปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมภายใน เชน สอบทานวารายงานอด

คลองกับขอเท็จจริงหรือไมมีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในตามท่ีรายงานหรือไม เปนตน และจัดทํารายงานผลการ

สอบทานการประเมินการควบคุมภายในดังกลาว (แบบ ปส.) เสนอตอผูอํานวยการองคการตลาดพรอมท้ังจัดสงสําเนา

แบบ ปส. เสนอเจาหนาท่ีระดับอาวุโส ภายในสัปดาหท่ี ๓ ของเดือนตุลาคม เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา

รวมกับ 

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกรตอไปแบบ ปส. 

 

 

                                                                    คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60 



 
 
 
 
 

 

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน 

ตามระเบียบฯ ขอ ๖ 

โดย 

ผูตรวจสอบภายในหรือหนวยตรวจสอบภายใน 

แบบที่ ๑  กรณีไมพบขอบกพรอง หรือขอสังเกตทีม่ีนัยสําคัญ 

เรียน (หัวหนาสวนราชการ / ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน) 
 

ขาพเจา (หรือชื่อหนวยตรวจสอบภายใน) ไดสอบทานการประเมินระบบการควบคุม   ภายในของ (ช่ือ

หนวยรับตรวจ)  สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ..... เดือน..................  พ.ศ. .... ถึงวันท่ี ..... เดือน................  พ.ศ. ..…..  

ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   ซ่ึงกําหนดอยูในเอกสาร

คําแนะนํา :  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕ถถ  ขอ ๖   การสอบทานไดปฏิบัติอยางระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม   ผล

การสอบทานไมพบวา (ช่ือหนวยรับตรวจ) ไมดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ 

ดังกลาว  และตามระเบียบ         คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 

๒๕ถถ 

 

    ลายมือช่ือ...................................... 

        (ช่ือ ผูตรวจสอบภายใน) 

    ตําแหนง.................................................. 

    วันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ. ........ 

 

    ลายมือช่ือ...................................... 

     (ช่ือ ผูมีตําแหนงสูงสุดในหนวยตรวจสอบภายใน - ถามี) 

    ตําแหนง.................................................. 

     วันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ. ........ 

 

 

แบบ ปส. 

                                                                    คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60 



 
 
 
 
 

 

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน 

ตามระเบียบฯ ขอ ๖ 

โดย 

ผูตรวจสอบภายในหรือหนวยตรวจสอบภายใน 

แบบที่ ๒  กรณีพบขอบกพรอง หรือขอสังเกตที่มีนยัสําคัญ 

เรียน (หัวหนาสวนราชการ / ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน) 
 

ขาพเจา (หรือชื่อหนวยตรวจสอบภายใน) ไดสอบทานการประเมินระบบการควบคุม  ภายในของ (ช่ือ

หนวยรับตรวจ)  สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ..... เดือน..................  พ.ศ. .... ถึงวันท่ี ..... เดือน................  พ.ศ. ....  ตาม

แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการ   ตรวจเงินแผนดิน   ซ่ึงกําหนดอยูในเอกสาร

คําแนะนํา :  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕ถถ  ขอ ๖ การสอบทานไดปฏิบัติอยางระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม   ผล

การสอบทานไมพบวา (ช่ือหนวยรับตรวจ) ไมดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ 

ดังกลาว และตามระเบียบ   คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕ถถ   

อยางไรก็ตามมีขอตรวจพบ / ขอสังเกตท่ีมีนัยสําคัญ    ดังนี ้

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

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

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

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

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

    ลายมือช่ือ...................................... 

                                                                                       (ช่ือ ผูตรวจสอบภายใน) 

    ตําแหนง.................................................. 

    วันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ. ........ 

 

    ลายมือช่ือ...................................... 

     (ช่ือ ผูมีตําแหนงสูงสุดในหนวยตรวจสอบภายใน  - ถามี) 

    ตําแหนง.................................................. 

     วันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ. ........ 

 

                                                                    คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60 



 
 
 
 
 
 

การรายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖ โดยผูอํานวยการองคการตลาด. 

 

ผูอํานวยการองคการตลาดสอบทานรายงานท่ีไดรับจากเจาหนาท่ีระดับอาวุโส และฝายตรวจสอบภายในเพ่ือให

ม่ันใจกอนใหความเห็นชอบลงนามรายงานความเห็นชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน และจัดสง

รายงานการควบคุมภายในระดับองคกร (แบบ ปอ.๑ , แบบ ปอ.๒ , แบบ ปอ. ๓  และแบบ ปส.) ใหคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดิน คณะกรรมการองคการตลาดและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม 
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ภาคผนวก 
  - ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด 

  มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔      

 - ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

  วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

  - ข้ันตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร (องคการตลาด.) 

  - ข้ันตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 

  - ข้ันตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยฝายตรวจสอบภายใน 

  - ข้ันตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยเจาหนาท่ีระดับอาวุโส 

  - ข้ันตอนการรายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖ โดยผูอํานวยการองคการตลาด. 

  - ข้ันตอนการรายงานการควบคุมภายใน องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด 

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔          

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

____________________ 

โดยท่ีสมควร  กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพ่ือใหหนวยรับตรวจมี แนวทางในการจัดระบบการควบคุมภายใน 

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานและการใชจายเงิน    

และทรัพยสินของประเทศชาตโิดยรวม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) (ก)  (ค) แหง 

พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 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 กรมสวนราชการท่ีเรยีกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือกรม 

(๒) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค 

(๓) หนวยงานของราชการสวนทองถ่ิน 

(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๕) หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

(๖) หนวยงานท่ีไดรับเงินอุดหนุนหรือกิจการท่ีไดรับเงินหรือทรัพยสินลงทุนจาก 

     หนวยรับตรวจตาม (๑) , (๒) , (๓) , (๔) หรือ (๕)  

(๗) หนวยงานอ่ืนใดหรือกิจการท่ีไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐท่ีมีกฎหมาย 

     กําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ 

“หนวยงานของราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวาองคการบริหารสวนจังหวัด , เทศบาล 
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  องคการบริหารสวนตําบลกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งข้ึน 

 “ผูกํากับดูแล” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแลหรือบังคับบัญชาผูรับตรวจ 

  หรือหนวยรับตรวจ 

“ผูรับตรวจ” หมายความวาหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงาน หรือผูบริหารระดับสูง ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติ 

  ราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 

“ฝายบริหาร” หมายความวา ผูรับตรวจหรือผูบริหารทุกระดับของหนวยรับตรวจ 

“ผูตรวจสอบภายใน” หมายความวาผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวยรับตรวจ 

  หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีทําหนาท่ีเชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน 

“การควบคุมภายใน”  หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผูกํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากรของหนวยรับตรวจ 

 จัดใหมีข้ึน เพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของ   

 การควบคุมภายในดาน ประสิทธผิลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกัน 

 หรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของ  

 รายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ มติคณะรัฐมนตรี   

ขอ ๔  ใหผูกํากับดูแล และหรือฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบในการนํามาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินทายระเบียบนี้ไปใชเปนแนวทางสําหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

ขอ  ๕ ใหหนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายใน  ทายระเบียบนี้ เปนแนวทาง

ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ  โดยอยางนอยตองแสดงขอมูล ดังนี้.- 

(๑) สรปุภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินงานท่ีสําคัญในระดับหนวยรับตรวจและระดับกิจกรรม 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมการควบคุม โดยเฉพาะเก่ียวกับความซ่ือสัตย และจริยธรรมของผูบรหิารระดับสูงและ 

     และบุคลากรในหนวยรับตรวจ 

(๓) ความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

(๔) ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงท่ีสําคัญ ตาม  (๓) 

(๕) ผูรับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน  และวิธีการติดตามประเมินผลใหหนวยรับตรวจรายงานความคืบหนา 

     ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของหนวยรับตรวจ (ถามี) 

     ทุกหกสิบวัน พรอม ท้ังสงสําเนาใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินดวย เวนแตสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะ 

     ขอใหดําเนินการเปนอยางอ่ืน 

ขอ ๖ ใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับ 

    การควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายใน เกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ หรือ ปปฏิทิน 

    แลวแตกรณีเวนแตการรายงานครัง้แรกใหกระทําภายในสองรอยสี่สิบวัน นับจากวันวางระบบการควบคุมภายใน   

    แลวเสร็จโดยมีรายละเอียด ดังนี้.- 

(๑) ทําความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจท่ีใชอยูมีมาตรฐานตามระเบียบนี้หรือไม 
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(๒) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในในการบรรลุวัตถุประสงคและ 

     เปาหมายท่ีกําหนด รวมท้ังขอมูลสรุปผลการ ประเมินแตละองคประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบดวย 

(ก) สภาพแวดลอมของการควบคุม 

(ข) การประเมินความเสี่ยง  

(ค) กิจกรรมการควบคุม 

(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร 

(จ) การติดตามประเมินผล 

(๓) จุดออนของระบบการควบคุมภายในพรอมขอเสนอแนะและ แผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 

ขอ ๗ ในกรณีหนวยรับตรวจไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ไดใหขอทําความตกลงกับคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

ขอ ๘ ในกรณีหนวยรับตรวจมีเจตนาหรือปลอยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือตามขอเสนอแนะของ 

    คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินโดยไมมีเหตุอันควร  คณะกรรมการตรวจเงิน 

    แผนดินสามารถเสนอขอสังเกตและความเห็นพรอมท้ังพฤติการณของหนวยรับตรวจนั้น ใหกระทรวงเจาสังกัด 

    หรือผูบังคับบัญชาหรือผูควบคุม กํากับ หรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ แลวแตกรณีเพ่ือกําหนดมาตรการท่ี  

จําเปน 

    เพ่ือใหหนวยรับตรวจไปปฏิบตัิ ในกรณีกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุม กํากับ หรือ ผูรับผิดชอบ 

    ของหนวยรับตรวจไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน สามารถ 

    รายงานตอประธานรัฐสภา เพ่ือแจงไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาท่ีเก่ียวของ เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามอํานาจ 

    หนาท่ี ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี และแจงไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป ของรัฐสภา 

    เพ่ือประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

ขอ ๙  ใหประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินรักษาการตามระเบียบนี้ และใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจ 

    ตีความและวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบังคับใชระเบียบนี้ ในกรณีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน 

    อาจยกเวนหรือ ผอนผนั    ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ ได 

 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๒๘    กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔ 

(นายปญญา   ตันติยวรงค) 

ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๘ ตอนท่ี ๙๙ ก  วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ 

                                                                    คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60 



 
 
 
 
 

 

ข้ันตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร (องคการตลาด.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานตาม 

แบบ ปอ.๓ 

 

การประเมินการควบคุมดวย 

ตนเอง (CSA) 

 

การประเมินตามแบบประเมิน

องคประกอบของมาตรฐาน

การควบคมภายใน 

 

ประเมินการควบคุม 

ภายในโดยภาพรวม 

ขององคกร 

 

รายงานตาม 

แบบ ปอ.๒  

 

รายงานตาม 

แบบ ปอ.๑ และ ปอ.๓ 
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ข้ันตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินตาม 
แบบสอบถามการควบคุม

ภายใน 

 

การประเมินการควบคุมดวย 

ตนเอง (CSA) 

 

การประเมินตามแบบประเมิน

องคประกอบของมาตรฐาน

การควบคมภายใน 

 

การประเมินผลการควบคุม 

ภายในตามแบบ ปม. 
รายงานตาม 

แบบ ปย.๒  
 

รายงานตามแบบ  

ปย.๑  
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ข้ันตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยฝายตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสอบทานการประเมินการ 

ควบคุมดวยตนเอง (CSA) ของ 

ฝายบริหาร 

 
การสอบทานรายงานของฝายบริหาร 

แบบ ปอ.๒,ปอ.๓  และแบบ ปย.๑, ปย.๒, 

 

การประเมินการควบคุม

อยางเปนอิสระ (IA) 

 

รายงานผลการสอบทานการ 

ประเมินการควบคุมภายในตาม 

แบบ ปส. 
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ข้ันตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยเจาหนาที่ระดับอาวุโส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการองคการตลาด 

 

หนังสือรับรองการควบคุมภายใน 

ตามแบบ  แบบ ปอ. ๑, ปอ.๒,  ปอ.๓   

และ แบบ ปส. 

 

รายงานของฝายบริหาร 

แบบ ปอ. ๑, แบบ ปอ.๒        

และ แบบ ปอ.๓ 
 

การสอบทาน 

และประเมินรายงาน 

 

รายงานของฝายตรวจสอบ 

ภายในตามแบบ ปส. 

 

                                                                    คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60 



 
 
 
 
 

 

ข้ันตอนการรายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖ 

โดยผูอํานวยการองคการตลาด. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ 

ตรวจเงินแผนดิน 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

ข้ันตอนการรายงานการควบคุมภายในของ 

องคการตลาด 

คณะกรรมการ  

องคการการตลาด 

 

รายงานการควบคุมภายในตาม 

แบบ ปอ.๑, ปอ.๒, ปอ.๓ 

และแบบ ปส 

 

คณะกรรมการ  

ตรวจเงินแผนดิน 

 

คณะกรรมการ  

ตรวจสอบภายใน 

 

ผูอํานวยการ 

องคการการตลาด 

 

                                                                    คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60 



 
 
 
 
 

ข้ันตอนการรายงานการควบคุมภายใน 

องคการตลาด  กระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของเจาหนาท่ี 

ระดับอาวุโส  

 
ผูอํานวยการ 

องคการการตลาด 

 

รางรายงานของ องคการตลาด. 

(ปอ.๑, ปอ.๒ และ ปอ.๓)                

ท่ีสอบทานแลว 

 

 

 

 

รายงานของ 

สํานักตรวจสอบภายใน (ปส.) 

 

 

สํานักตรวจสอบภายใน 

 

รางรายงานของ องคการตลาด. 

(ปอ.๑ ,ปอ.๒ และ ปอ.๓) 

 

 
 

 

เจาหนาท่ี 

ระดับอาวุโส 

 

 

คณะทํางานจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

ประมวลผลในภาพรวม 

 

 

จัดทํารายงานการควบคุมภายในของ ทุกแผนก/สํานกังาน

สาขา (ปย.๑  และ ปย.๒ )                                     

ณ สิ้นป งบประมาณ ๓๐ กันยายน 

 

ทุกแผนก/สํานกังานสาขา 

ขององคการตลาด. 

 

รายงานฉบับสําเนา 

รายงานฉบับจริง 
                                                                    คูมือการควบคุมภายในองคการตลาด ๒๕60 
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