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ค าน า 
 
          แผนกบริหารความเสี่ยง (ด้านควบคุมภายใน) ได้จัดท าคู่มือการควบคุมภายในขององค์การ
ตลาด ได้อาศัยแนวทางของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้ปรับแก้ไขและได้น ามาใช้ในปีงบประมาณ 
2561 นี้  
          จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในฉบับนี้จะ
สามารถลดภาวะตลอดจนลดปัญหาในทางปฏิบัติลงได้  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในขององค์การตลาดต่อไป 
 
 
                                                                                        แผนกบริหารความเสี่ยง 
                                                                                        (ด้านการควบคุมภายใน) 
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สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 
สารบัญ      
 บทที่ ๑ หลักการควบคุมภายใน        ๕
  วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน      ๕ 
  แนวคิดของการควบคุมภายใน       ๖ 
  ความหมายของการควบคุมภายใน       ๖ 
  นิยามศัพท์         ๗ 
 บทที่ ๒ องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
  ๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)     ๙
  ๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)             ๑๑
  ๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)                                  ๑๕
  ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)   ๑๗
  ๕. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)     ๑๘ 
สาระส าคัญของการรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    ๒๐ 
รายละเอียดที่ต้องรายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๕        ๒๐ 
รายละเอียดที่ต้องรายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖                ๒๐ 
ค่านิยม ที่พึงประสงคอ์งค์การตลาด        ๒๓ 
แบบรายงานการควบคุมภายใน          ๒๔ 
แบบรายงานระดับส่วนงานย่อย เป็นแบบรายงานที่ส านักจะต้องจัดท า     ๒๔ 
แบบรายงานระดับองค์กรเป็นแบบรายงานที่คณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายในจะต้องจัดท า  ๒๔ 
บทสรุป  การควบคุมภายใน         ๒๕ 
ขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดท ารายงานตามระเบียบฯ     ๒๖ 
การก าหนดผู้รับผิดชอบ           ๒๖ 
การประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การตลาด        ๒๗ 
ระดับส่วนงานย่อย           ๒๘ 
- การประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑ และ แบบ ปย.๒)  ๒๙ 

 - (แบบ ปย.๑)          ๓๐ 
  - (แบบ ปย.๒)           ๔๒ 
  - (แบบ ติดตาม)          ๔๒ 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

            หน้า 
ระดับองค์กร           ๔๓ 
- รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน (ปอ. ๑)     

- แบบ ปอ.๑ แบบที่ ๑ กรณไีมพ่บจุดอ่อนทีมี่นัยส าคัญ      ๔๔ 
- แบบ ปอ.๑ แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ       ๔๕ 

- รายงานสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ปอ.๒)  ๔๗ 
- แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ปอ.๓)      ๕๙ 
การประเมินผลโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน         ๖๐ 
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน (ปส.)      ๖๑ 
 - แบบ ปส. แบบที่ ๑ กรณีไม่พบข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญ   ๖๑ 
 - แบบ ปส. แบบที่ ๒ กรณีพบข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกตท่ีมีนัยส าคัญ    ๖๒ 
การรายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖ โดยผู้อ านวยการองค์การตลาด.               ๖๓ 
  
ภาคผนวก 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔     ๖๕ 
ขัน้ตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (องค์การตลาด.)              ๖๘ 
ขัน้ตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (ส านัก)              ๖๙ 
ขัน้ตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน               ๗๐ 
ขัน้ตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส               ๗๑ 
ขั้นนตอนการรายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖ โดยผู้อ านวยการองค์การตลาด              ๗๒ 
ขัน้ตอนการรายงานการควบคุมภายในขององค์การตลาด                ๗๓ 
แบบสอบถามการควบคุมภายใน ผู้บริหาร        ๗๕ 
แบบสอบถามการควบคุมภายใน แบบทั่วไป       ๗๖ 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

 

หลักการการควบคุมภายใน 
 

การควบคุมภายในขององค์การตลาดมีหลักการและความจ าเป็นมาจาก  
องค์การตลาดต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนด 

มาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบ 
คตง.ฯ ข้อ ๕ เมื่อหน่วยงานจัดวางระบบฯ แล้วจะต้องรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ 
คตง.ฯ ข้อ ๖ ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน อย่างน้อยปีละ ๑  ครั้ง นับจากวันสิ้นปี งบประมาณหรือปีปฏิทิน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน จะส่งผลให้  เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงานและเป็นประโยชน์แก่การใช้
จา่ยเงินและทรัพยส์ินของประเทศชาติโดยรวม 

องค์การตลาด ได้น าระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้ในการบริหารงาน 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าการบริหารงานขององค์การตลาดเป็นไปอย่างเหมาะสมและทั่วทั้ง
องค์กร โดยผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดขึ้น และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และภารกิจหลัก  ขององค์การตลาดที่วางไว้ 
โดยวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการบริหารความเสี่ยงคือ สนับสนุนให้องค์การตลาดสามารถก าหนดวิธีการบริหาร
ความเสี่ยงให้สามารถลดลงอยู่ในระดับที่องค์การตลาดยอมรับได้    

 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

๑. เพ่ือให้เกดิประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน (Operation  Objectives)  
ได้แก่ การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริต 
เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภายในองค์การตลาด ได้มีความรู้ ความเข้าใจ  เทคนิค และ
กระบวนการการควบคุมภายในขององค์การตลาด 

๒. เพ่ือให้เกดิความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Financial  Report  bjectives)  
ได้แก่ การจัดท ารายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และ
ทันเวลา และผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและด าเนินการการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 

๓. เพ่ือให้เกดิการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  (Compliance  
Objectives) ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานทีห่น่วยงานได้ก าหนดขึน้ 

๔. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการควบคุมภายในหน่วยงานทุก 
ระดับขององค์การตลาด 
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การควบคุมภายใน 
 

 แนวคิดของการควบคุมภายใน 
 ๑.  การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้  หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ  การ
ควบคุมภายในมิใช่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และมิใช่ผลสุดท้ายของการกระท าแต่เป็นกระบวนการ 
(Process) ที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก าหนดไว้ในกระบวนการปฏิบัติงาน (Built in) ประจ าวันตามปกติ
ของหน่วยรับตรวจ ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงควรน าการควบคุมภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารงาน ได้แก่ การวางแผน  (Planning) การด าเนินงาน  (Executing)  และการติดตามผล  (Monitoring) 
 ๒.  การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ  บุคลากรทุกระดับเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญในการให้ความสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ให้มีประสิทธิผล  ผู้บริหารเป็น
ผู้รับผิดชอบในการก าหนด และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  โดยการสร้างบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมการควบคุม  ก าหนดทิศทาง  กลไกการควบคุม และกิจกรรมต่างๆ  รวมทั้งการติดตามผลการ
ควบคุมภายใน  ส่วนบุคลากรอ่ืนของหน่วยรับตรวจ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้น 
 ๓.  การควบคุมภายในให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด  ถึงแม้ว่าการควบคุมภายในจะออกแบบไว้ให้มีประสิทธิผลเพียงใดก็ตาม ก็ไม่สามารถให้
ความมั่นใจว่า จะท าให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้  ทั้งนี้   
เพราะการควบคุมภายในมีข้อจ ากัด เช่น โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากบุคลากร  เนื่องจากความไม่
ระมัดระวัง ไม่เข้าใจค าสั่ง หรือการใช้ดุลยพินิจผิดพลาด การสมรู้ร่วมคิดกัน การปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบ
และกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ที่ส าคัญที่สุด คือ การที่ผู้บริหารหลีกเลี่ยงขั้นตอนของระบบการควบคุมภายในหรือ
ใช้อ านาจในทางที่ผิด นอกจากนี้การวางระบบการควบคุมภายในจะต้องค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกันว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุมภายในจะคุ้มค่ากับต้นทุนที่เกิดข้ึน 
 

ความหมายของการควบคุมภายใน 
การควบคุมภายใน  หมายถึง  กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของ 

องค์การตลาดจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานขององค์การจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเ งิน และด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

๑. การด าเนินงาน  (Operation : O ) หมายถึง  การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ 

๒.  การรายงานทางการเงิน  (Financial : F)  หมายถึง  รายงานทางการเงินที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้
ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ  เป็นไปอย่างถูกต้อง  เชื่อถือได้  และทันเวลา 



 

 

 

 

 

7 

 

๓.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  (Compliance : C)  ได้แก่  การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ 
รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย  และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้ก าหนดขึ้น 
 การควบคุมภายใน  หรือ ระบบการควบคุมภายใน  เป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยรับตรวจ  ทุก
คนควรให้ความส าคัญ  เพราะเป็นพันธกรณีที่ส าคัญ  ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างส าเร็จลุล่วง  ตาม
นโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ  ดังนั้น  การออกแบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม  และ
การติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ที่ฝ่ายบริหารก าหนด  รวมทั้งการประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง  จะช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบจุดอ่อนต่างๆ  ที่เกิดขึ้นเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้หน่วยรับตรวจ
สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง 
 
นิยามศัพท์ 

หน่วยรับตรวจ หมายถึง องค์การตลาด 
ส่วนงานย่อย หมายถึง แผนก / ส านักงานตลาดสาขา 
หัวหน้าหน่วยรับตรวจ หมายถึง ผู้อ านวยการองค์การตลาด 

         หัวหน้าส่วนงานย่อย หมายถึง ผู้จัดการฝ่าย (ต าแหน่งสูงสุดของส่วนงานย่อย ที่ท าหน้าที่บริหารหรือ
ควบคุมงานของส่วนงานย่อย) 

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส หมายถึง ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ที่มีความรู้ความช านาญ
เรื่องการควบคุมภายใน และได้รับมอบมายให้อ านวยการและประสานการประเมินผลการควบคุมภายใน การ
ปรับปรุงการควบคุมภายในและการรายงานการควบคุมภายในของ องค์การตลาด 
* องค์การตลาด. ก าหนดให้รองผู้อ านวยการ ท าหนา้ที่เป็นเจ้าหนา้ที่อาวุโสโดยต าแหน่ง 

ผู้ก ากับดูแล หมายถึง คณะกรรมการองค์การตลาด 
การควบคุม หมายถึง วิธีการที่น ามาใช้เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ 
ระบบการควบคุมภายใน หมายถึง การควบคุมที่ออกแบบให้มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันไว้ใน

กระบวนการของกิจกรรม/การปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบ 
โครงสร้างการควบคุมภายใน หมายถึง การออกแบบการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของ

ทรัพยากรต่างๆ กระบวนการท างาน กระบวนการบริหารภายในองค์กรนั้นๆ 
สภาพแวดล้อมของการควบคุม หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ซ่ึงร่วมกันส่งผลให้มีการควบคุมขึ้นภายใน 

องค์การตลาดหรือท าให้การควบคุมที่มีอยู่ได้ผลดีขึ้น หรือในทางตรงข้ามสภาพแวดล้อมอาจท าให้การควบคุม
ย่อหย่อนลงได้ 

ตัวอย่าง ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เช่น ปรัชญาและรูปแบบการท างานของ
ผู้บริหาร ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร โครงสร้างการจัดองค์กร 
การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารด้านบุคลากร เป็นต้น 

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลความสูญเปล่า หรือ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ท่ีท าให้งานไม่ประสบความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 



 

 

 

 

 

8 

 

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุและการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบ ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์การตลาดรวมทั้งการ  ก าหนดแนวทางที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ควบคุมความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและ วิธีการตา่งๆ ที่ฝ่ายบรหิาร ก าหนดให้บุคลากรของ
องค์การตลาดปฏิบัติเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง และได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม  

ตัวอย่าง  กิจกรรมการควบคุม เช่น การอนุมัติ การสอบทานงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน การ
แบง่แยกหน้าที่งาน การบริหารทรัพยากรบุคคล การควบคุมระบบสารสนเทศ การจัดท าเอกสารหลักฐาน การ
บันทึกรายการอย่างถูกต้องและทันเวลาเป็นต้น   

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน และข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ เกีย่วกบัการด าเนินงานของ 
องค์การตลาด ไมว่่าจะเป็นข้อมูลจากแหล่งภายในหรอืจากภายนอก 

การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) ซึ่งแยกเป็นการ
ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment)  เช่น การประเมินการควบคุมโดยกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานภายใน และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent  Assessment) เช่น การ
ประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายนอก เป็นต้น 
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บทที่ ๒  
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

 
ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ผู้ก ากับดูแลและฝ่าย 

บริหารจะต้องจัดให้การด าเนินงานภายใน องค์การตลาด ประกอบไปด้วยองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ๕ ประการ ดั งนี้ 
 
๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 

ในการด าเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของ 
องค์การตลาดจะต้องสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยส่งเสริม
ให้บุคลากรทุกคนใน องค์การตลาด เกิดจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และตระหนักถึง
ความจ าเป็นและความส าคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งด ารงรักษาไว้ซ่ึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี 

สภาวการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดระบบการควบคุมในหน่วยงาน   ในการด าเนินงานจะ มี
หลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดมาตรการการควบคุมภายในขึ้นในหน่วยงาน ซึ่งฝ่ายบริหารจะมีอิทธิพลส าคัญต่อการ
สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในในหน่วยงาน เช่น จริยธรรมของการท างาน ความซื่อสัตย์  
ความไว้ใจได้  ความโปร่งใส  และการมีภาวะผู้น าที่ดี ซึ่งรวมทั้งการก าหนดนโยบาย  โครงสร้าง  และระเบียบ
วิธีปฏิบัติที่เหมาะสม   ส าหรับตัวอย่างสภาพแวดล้อมการควบคุมในหน่วยงาน เช่น 

 ๑.๑  ปรัชญาและลักษณะการท างานของผู้บริหาร 
       ปรัชญาและลักษณะการท างานของผู้บริหารแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน และจะเป็นปัจจัยที่

ส่งผลถึงการก าหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพราะผู้บริหารมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย
มาตรการ และระบบการควบคุมภายใน แต่อย่างไรก็ตาม  ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการเลือกปรัชญาและ
วิธีการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น ผู้บริหารสามารถส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี โดยด าเนินการ ดังนี้.- 

๑. ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การด าเนินงาน  มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงานเป็น 
ลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน และแจ้งให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ 

๒. ก าหนดโครงสร้างการจัดหน่วยงานให้เหมาะสม มีสายการบังคับบัญชา และความ 
สัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในที่ชัดเจน รวมทั้งมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่บุคลากร
ในแต่ละต าแหน่งอย่างเหมาะสม 

๓. ก าหนดคุณลักษณะงานเฉพาะต าแหน่ง ( Job Description ) ของบุคลากรทุกต าแหน่ง 
หน้าที่ และระดับของความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในแต่ละงานอย่างชัดเจน 

๔. ก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคลากรตลอดจนการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน และเป็นธรรม รวมทั้งก าหนดบทลงโทษทางวินัยให้ชัดเจน 

๕.  ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  ( Audit  Committee )   
และหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 



 

 

 

 

 

10 

 

๑.๒  ความซ่ือสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน 
     การบริหารและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม เป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่าง

ยิ่งทั้งสองประการนี้เป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมหรือก าหนด
สิ่งจูงใจ และผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทั้งนี้ ผู้บริหารต้องมีการสื่อสารให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานรับทราบ และตระหนักถึงคุณค่าในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมี
จริยธรรม  จนเป็นบรรทัดฐานหรือข้อตกลงร่วมกันที่ให้หน่วยงานถือปฏิบัติเพราะความซื่อสัตย์และ
จริยธรรมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญของสภาพแวดล้อมการควบคุมโดยผู้บริหารควรด าเนินการ ดังนี้.- 

๑. ก าหนดนโยบายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และท าตัวให้เป็นตัวอย่าง อย่าง 
สม่ าเสมอทั้งโดยค าพูดและการกระท า สื่อสารและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบตลอดจนเข้าใจใน
หลักการของจริยธรรมดังกล่าว 

๒. จัดท าข้อก าหนดจริยธรรมหรือแนวทางท่ีพึงปฏิบัติของหน่วยงานไว้ให้ชัดเจนโดยรวม 
ถึงกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย 

๓. ลดวิธีการหรือโอกาสที่จะจูงใจให้เกิดการกระท าผิด ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็น 
ปัจจัยเบื้องต้นที่ส าคัญ ซึ่งจะส่งผลถึงการจัดโครงสร้างของหน่วยงาน รวมทั้งการจัดการและการติดตาม
ประเมินผลองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอื่น ๆ ด้วย 
 

๑.๓ โครงสร้างของหน่วยงาน 
 โครงสร้างของหน่วยงานที่ได้รับการจัดไว้เป็นอย่างดี จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญท่ีท าให้ผู้บริหาร 

สามารถวางแผนงาน สั่งการ  และควบคุมการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  โดยการจัด
โครงสร้างของหน่วยงานให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น 

๑.  การรวมศูนย์อ านาจหรือกระจายศูนย์อ านาจการตัดสินใจในระดับต่างๆ หากกิจการเลือก 
ใช้การรวมศูนย์อ านาจในการตัดสินใจ คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้ ได้รับอ านาจย่อมมีความส าคัญ กรณีวิธี
กระจายศูนย์อ านาจการตัดสินใจ ระบบและขั้นตอนการท างาน รวมถึงกระบวนการในการติดตามผล ก็จะมี
ความส าคัญมากกว่าคุณสมบัติของตัวบุคคล 

๒.  การจัดโครงสร้างของหน่วยงานที่มีการผลิตโดยเครื่องจักร อาจใช้โครงสร้างและการควบ 
คุมทีเ่ป็นระเบียบแบบแผนแน่นอน แต่โครงสร้างที่มรีูปแบบแน่นอนอาจไม่เหมาะสมกับกิจกรรมการบริการ หรือ
งานที่เกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัย ทางวิชาการ เป็นต้น 

๓.  การมอบอ านาจต้องให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและต้อง 
ชัดเจน 
 

๑.๔  นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร 
       ปัจจัยส าคัญท่ีช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ คือบุคลากรในหน่วยงานนั่นเอง 

ที่เป็นตัวจักรส าคัญ ดังนั้น การมีนโยบายและระบบการบริหารบุคลากรที่ชัดเจนและเหมาะสม จะช่วยให้ระบบ
การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เช่น 

๑.  ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการว่าจ้าง การพัฒนา การประเมินผล การปฏิบัติ 
งาน การเลื่อนข้ัน  เลื่อนต าแหน่ง รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 

๒.  ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะงาน ( Job Description ) ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละต าแหน่ง 
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ให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงาน 
๓.  ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน 

  ๔.  มีระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการปฏิบัติงาน  อย่างเป็นระบบและ
สม่ าเสมอ 

๕. ก าหนดแนวปฏิบัติกรณีท่ีมีการขัดแย้งของผลประโยชน์ ( Conflict  of  Interest )  
ต่อหน่วยงาน 
 

๑.๕  การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อ 

ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ดังนั้น ผู้บริหารควรก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่
ละต าแหน่งให้ชัดเจน ดังนี้.- 

๑. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน โดยค านึงถึงการกระจาย 
อ านาจและระบบการสอบยันความถูกต้องระหว่างกัน 

๒.  ก าหนดคู่มือปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๓.  ก าหนดระบบการติดตามประเมินผล ซึ่งรวมถึงการจัดท าแผนงาน และระบบการรายงาน 

ผลงานอย่างสม่ าเสมอ 
 

 ๑.๖  คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน 
       คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในเป็นกลไกและ เครื่องมือชนิดหนึ่งในการช่วย

ตรวจสอบและสอบทานงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ฝ่ายบริหารวางไว้  คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้
ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการท างาน จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

    สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในหน่วยงาน เพ่ือให้
บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์  ซึ่งเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานที่จะไปเสริมองค์ประกอบการควบคุมอ่ืน ๆ ต่อไป 

 
สภาพแวดล้อมของการควบคุม สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดงันั้น 
๑.๑  Soft Control เป็นการควบคุมโดยการสร้างจิตส านึกและคุณภาพที่มองไม่เห็น เช่น ความ

ซื่อสัตย์ความโปรง่ใส การมีภาวะความเป็นผู้น า การมีจรยิธรรม 
๑.๒ Hard Control เป็นการควบคุมโดยก าหนดโครงสร้าง นโยบาย และระเบียบวิธิปฏิบัติ 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
๒.๑ ความเสี่ยง   หมายถึง  เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือการกระท าใด ๆ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ใน

ด้านลบหรือเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ ท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดความเสี่ยง  
อาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน การควบคุมภายใน หรือการที่หน่วยงานตรวจไม่พบ
ข้อผิดพลาด  ฯลฯ 
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ในการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง ฝ่ายบริหารต้องประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์การตลาดอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 

 
๑. ความเสี่ยงจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน  ความเสี่ยงลักษณะนี้  เป็นความเสี่ยง 

ที่มีอยู่โดยธรรมชาติในงานนั้น ๆ เอง เมื่อใดก็ตามที่ตัดสินใจที่จะท างานหรือกิจกรรม  ก็ย่อมจะมีความเสี่ยง
เกิดขึ้น  เช่น  การท าธุรกิจการค้าขายกับต่างประเทศหรือการสั่งซื้อของจากต่างประเทศขององค์การตลาด   
ความเสี่ยงก็คืออัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเปลี่ยนแปลงไป  ฯลฯ 
 

๒. ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน  ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน  เป็นความเสี่ยงที่ระบบ 
การควบคุมภายในของหน่วยงานไม่ครอบคลุม และไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดจากการด าเนินงานของ
หน่วยงานได้ อาจเป็นเพราะหน่วยงานไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุม เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงใน
การด าเนินงาน  หรือหน่วยงานนั้นไม่มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดไว้ เป็นต้น 
 

๓.  ความเสี่ยงจากการตรวจไม่พบข้อผิดพลาด  ความเสี่ยงลักษณะนี้ เป็นความเสี่ยงที่การตรวจ 
สอบไม่สามารถค้นพบความผิดพลาดของรายการที่มีอยู่ เนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบทุกกิจกรรม
ในหน่วยงานนี้ได ้และจ าเป็นต้องใช้ระบบการตรวจสอบโดยเลือกสุ่มตัวอย่างหรืออาจเนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่มี
ความอิสระเพียงพอหรือไม่อยู่ในวิสัยที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ 
 

สาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 

๑. ปัจจัยภายใน  เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของ 
บุคลากร การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
ของหน่วยงาน เป็นต้น 
 

                      ๒.   ปัจจ ัยภายนอก  เช ่น กฎหมาย ระเบียบ ข ้อบังค ับของทางราชการ  การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง  เป็นต้น 
 

๒.๒  การประเมินความเสี่ยง  หมายถึง  กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง   การวิเคราะห์ความ
เสี่ยง   และการก าหนดแนวทางการควบคุม  เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

      การประเมินความเสี่ยงในหน่วยงาน จะเป็นการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงาน    
เพ่ือให้ทราบเหตุการณ์ของความเสี่ยงและหาทางแก้ไขและควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เกิดความเสียหาย
น้อยที่สุด   

๒.๓  กระบวนการในการประเมินความเสี่ยง  การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้  สามารถด าเนินการเป็น  ๔  ขั้นตอน   ดังนี้ 

 

  ๑.  ศึกษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
หน่วยงาน จะต้องสอดคล้องกับภารกิจ ( Mission )  ของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ  คือ 
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๑.๑ วัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน  ( Entity – Level  objectives )  เป็น
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน  โดยทั่วไปจะระบุไว้ในแผนกลยุทธ์   และแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน  เช่นเดียวกับภารกิจ ( Mission )  และกลยุทธ์ในภาพรวมของหน่วยงาน    
เช่น  ภารกิจหลักของหน่วยงาน    โครงสร้างของหน่วยงาน   แนวโน้มการด าเนินงานของหน่วยงานในอนาคต      
นโยบายการบริหารงาน  หรือนโยบายการเงินการคลัง  เป็นต้น 

๑.๒ วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม  ( Activity – Level objectives )  เป็นวัตถุประสงค์
ของการด าเนินงานที่เฉพาะเจาะจงส าหรับแต่ละกิจกรรมที่หน่วยงานก าหนด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับ
หน่วยงาน เช่น  ระบบการประมวลข้อมูลทางการเงินและบัญชี  เป็นต้น 

 
  ๒. ระบุปัจจัยเสี่ยง   ปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบถึงวัตถุประสงค์  เป้าหมาย หรือผลการด าเนินงานใน
หน่วยงาน   เช่น  การเปลี่ยนตัวผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ส าคัญ ๆ บ่อยครั้ง การเปลี่ยนแปลง
กฎหมายใหม่ ๆ  ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  เป็นต้น 

เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและการบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
หน่วยงานไม่เท่ากัน บางชนิดมีผลกระทบทันที บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว ดังนั้น ผู้บริหารต้องติดตาม
พิจารณา และระบุปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาที่คาดว่าจะเกิด  ซึ่งควรครอบคลุม
ถึง 
  ๑.  ผลกระทบจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม
ต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  ๒.  ปัจจัยความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ในการวางแผน  และการประมาณการของหน่วยงาน 
  ๓.  ข้อตรวจพบที่ได้รับจากการตรวจสอบ  การสอบทาน  การติดตาม  และประเมินผล 
  ๔.  ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  เช่น  ปัจจัยที่ท าให้
การด าเนินงานในอดีตที่ผ่านมาไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่
รับผิดชอบในการบริหารหรือปฏิบัติงาน  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเงื่อนไขตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อก าหนดต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน   ฯลฯ 
 

  ๓.   การวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง การวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อ
หน่วยงาน ซึ่งโดยปกติปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยไม่เท่ากัน การวิเคราะห์ปัจจัย
เสี่ยงมีหลายวิธีแตกต่างกัน ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ และมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย ๆ 
จึงควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการหรือเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับขนาด ลักษณะการด าเนินงาน เพ่ือให้
สามารถประเมินระดับความส าคัญของความเสี่ยงได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมทั้งผลเสียหายที่อาจ
เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทั่วไปขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง จะเป็นดังนี้ 

๓.๑  ประเมินระดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง  คือ  การน าปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยมา 
พิจารณาถึงความส าคัญว่า หากเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยแค่ไหน โดยอาจวัดเป็นระดับ
น้อย ปานกลาง  สูง 
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  ๓.๒  ประเมินความถี่ที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น คือ การพิจารณาว่าปัจจัยเสี่ยงที่ได้เรียงล าดับ
ความส าคัญไว้แล้ว มีโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงนั้น ในระดับน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง  การวิเคราะห์โดย
การประเมินความส าคัญและการประเมินความถี่ท่ีปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น อาจใช้ผสมผสานกัน   เช่น ปัจจัยเสี่ยง
บางอย่างมีอัตราความถี่สูง เมื่อเกิดขึ้นแต่ละครั้งสูญเสียเงินน้อย แต่ถ้าเกิดบ่อย ๆ เข้า  โดยรวมอาจมีจ านวน
เงินสูงก็จะท าให้เกิดความส าคัญได้ 
      ๓.๓  เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสม   โดยบางครั้งอาจไม่จ าเป็นต้อง
วิเคราะห์ในรูปตัวเลข   แต่อาจวิเคราะห์ออกมาเป็นระดับต่าง ๆ   เช่น   ส าคัญมาก   ปานกลาง    หรือน้อย    
เป็นต้น 
 

         ๔.  ก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง    เมื่อหน่วยงานสามารถวิเคราะห์และจัดล าดับความ
เสี่ยงแล้ว ฝ่ายบริหารควรพิจารณาหาวิธี  เพ่ือป้องกันความเสี่ยงนั้น ๆ   โดยต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ว่า
คุ้มกับประโยชน์ที่จะได้รับหรือไม่   ซึ่งในการก าหนดแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง  ผู้บริหารควร
พิจารณาว่าความเสี่ยงที่เกิดข้ึนนั้นเป็นความเสี่ยงในลักษณะใด  เช่น 
       ๔.๑ กรณีที่เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงานโดยรวม   ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกที่มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระท าได้โดยการบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
   ๔.๑.๑  ก าหนดโครงสร้างพ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยง ก าหนดผู้รับผิดชอบ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง  และก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การบริหารความเสี่ยงกับหน้าที่การ
ประเมินความเสี่ยง  การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะเริ่มต้นด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์ ซึ่งสัมพันธ์
กับกลยุทธ์และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  เราจะประเมินความเสี่ยงด้วยการระบุผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึน  การจัดล าดับความส าคัญ  และการวัดผลกระทบของความเสี่ยงเหล่านั้นที่อาจเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน 
   ๔.๑.๒  ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน ก าหนดกรอบแนวคิด ซึ่งจะใช้ระบุความ
เสี่ยงทั้งหมดที่เป็นไปได้ เพ่ือใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการประเมินความเสี่ยง  มองภาพรวมของความเสี่ยงที่มี
ความส าคัญที่สุดก่อน  และจัดสรรทรัพยากรให้อย่างเหมาะสม 
   ๔.๑.๓  พัฒนากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง  กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่จะ
ประสบความส าเร็จ  ต้องมีความเกี่ยวเนื่องหรือสอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานโดยตรง กลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยง  ต้องได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเสี่ยงแต่ละประเภท เช่น กลยุทธ์การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
การลดความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยง เป็นต้น 

    ๔.๑.๔  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง  หนว่ยงานต้อง 
พัฒนาเทคนิคการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติของหน่ายงาน โดยเฉพาะการ
บริหารความเสี่ยงในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง 
   ๔.๑.๕ การติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นขั้นตอนของ
หน่วยงาน  ต้องอาศัยงานด้านตรวจสอบภายใน  โดยในขั้นตอนนี้รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืน 
ๆ เช่น  การปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบ และการให้ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย  อย่างไร
ก็ตาม การบริหารความเสี่ยงที่สัมฤทธิ์ผล หมายรวมถึง การเสาะแสวงหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  การเชื่อมโยง
การประเมินผลตอบแทนที่เพ่ิมค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ( ส าหรับธุรกิจ )  และหน่วยงาน หน้าที่การติดตามประเมินผล
จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานในข้อ (๒) ดังกล่าว 
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   ๔.๑.๖ การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การปรับปรุง และ
พัฒนาการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความส าเร็จของหน่วยงานใน
ที่สุด  แหล่งข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงนั้น  รวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้องเชื่อถือได้และข้อมูลที่เกิดจากการสะท้อนความเสี่ยงของหน่วยงาน  การปรับปรุงต้องรวมถึงระบบการ
วัดเป็นจ านวนหน่วยที่ใช้ได้ในระยะยาว  เช่น  จ านวน  และผลกระทบจากความเสี่ยงที่ได้รับการจัดการภายใน
กระบวนการ ฯลฯ  ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารความเสี่ยงนั้น  ระบบการวัดผลที่เชื่อถือได้จึงเป็น
สิ่งจ าเป็น และจะท าให้หน่วยงานสามารถทราบถึงขนาดของความเสี่ยงและผลกระทบที่หน่วยงานจะสามารถ
รับได้หรือไม่เพียงใด 

         ๔.๒ กรณีท่ีเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน
และอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร  การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระท าได้โดยจัดให้ มีกิจกรรมการ
ควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม การก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในสภาพที่เป็นผลดี
กับหน่วยงานนั้น   จะมีลักษณะการจัดการได้ ๕ ลักษณะ คือ 

๔.๒.๑  การจัดการในลักษณะที่ยอมรับในความเสี่ยงนั้น  
๔.๒.๒  การจัดการในลักษณะที่ท าให้ลดความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูงไปสู่ 

ระดับความเสี่ยงต่ า 
๔.๒.๓  การจัดการในลักษณะที่เป็นการกระจายความเสี่ยง 
๔.๒.๔  การจัดการในลักษณะที่เป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงหรือโยกย้ายความเสี่ยง 
๔.๒.๕  การจัดการในลักษณะที่เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

 

          การจะใช้วิธีการใดในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความ
เหมาะสมของการด าเนินงานในหน่วยงานนั้น ๆ ด้วย ทั้งนี้การจัดการความเสี่ยงจะต้องค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 

๑.  ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะท าอะไร  ณ  จุดใด 
          ๒.  ต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริหารและระบบปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร ณ จุด

ใด            
          ๓.  กระบวนการจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างไร ต้องด าเนินการให้เกิดความชัดเจน และต้อง

สื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องในหน่วยงานทราบด้วย 
          ๔.  ต้องมีการรายงานผล เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

 

         หน่วยงานจึงต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอยู่เสมอ และสร้างกลไกช่วยบริหารความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หรือก าหนดมาตรการการควบคุมท่ีเหมาะสมต่อไป 

 
 

๓.  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
กิจกรรมการควบคุม  เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงานต้องจัดให้มีขึ้น

เพ่ือลดความเสี่ยงและท าให้เกิดความคุ้มค่า ตลอดจนให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจในประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

ประเภทการควบคุม  กิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจ าเป็นและลักษณะของการควบคุม   
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ   เช่น 
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๑.  การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ  ( Preventive 
Control ) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก โดย
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงยังไม่เกิดข้ึน เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึกบัญชี การ
ก าหนดวงเงินส าหรับผู้มีอ านาจอนุมัติเงินในแต่ละระดับชั้น เป็นต้น 

๒.  การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด ( Detective Control )  เป็นการควบคุมที่
ก าหนดขึ้น เพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เช่น การท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
การตรวจนับพัสดุประจ าปี หรือการทบทวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น 

๓.  การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ ( Suggestive  Control )  เป็นการควบคุมที่ก าหนดขึ้น  
เพ่ือเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมที่ควรจัดให้มีขึ้นในขั้นตอนของการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ได้แก่ 

๓.๑  นโยบายและวิธีปฏิบัติ ผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทในการก าหนดนโยบาย แผนปฏิบัติงาน แผน
งบประมาณ แนวทางการปฏิบัติงาน อ านาจในการอนุมัติ ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ
ควบคุม เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและควรระบุผลลัพธ์และตัวชี้วัดที่คาดหมายไว้อย่างชัดเจน เพ่ือ
สามารถใช้ในการติดตามประเมินผลต่อไป 

 

 ๓.๒  การกระจายอ านาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้บริหารควรจัดให้มีการกระจาย
อ านาจและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน่วยต่าง ๆ หรือบุคคลให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว
และชัดเจนในการปฏิบัติงาน สามารถสอบยันกันได้  เช่น  อ านาจในการอนุมัติ  การก าหนดขอบเขตของงาน 
เพราะเมื่อผู้บริหารได้กระจายอ านาจไปแล้วก็จ าต้องสร้างวิธีการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
นโยบายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 

๓.๓  การสอบยันและการกระทบยอด   ผู้บริหารในแต่ละระดับควรจัดให้มีการสอบยันการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบปัญหาในการปฏิบัติงานและหาแนวทางในการแก้ไข ซึ่งใน
แต่ละระดับอาจก าหนดวิธีการสอบยันและกระทบยอดได้หลายวิธี ดังนี้ 

(๑)  ผู้บริหารระดับสูงอาจสอบยันการปฏิบัติงานโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เป้าหมาย  
 แผน และผลการด าเนินงาน ในภาพรวมกับข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา  เพ่ือให้สามารถทราบปัญหาและหาแนว
ทางการแก้ไข  และเตรียมรับสถานการณ์ในอนาคตต่อไป 

(๒)  ผู้บริหารระดับกลางอาจสอบยันและกระทบยอดการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน  จากรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบที่วางไว้โดยอาจท าการสอบ
ยันและหรือกระทบยอดบ่อยครั้งตามลักษณะงาน และความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 

๓.๔  การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล  การจัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูล
อย่างเป็นระบบ  จะท าให้ผู้บริหารได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสมบูรณ์  ทันเวลา และเชื่อถือได้   สามารถ
น าไปใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงานได้ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ การจัดให้มีระบบ
การควบคุมระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ จะเป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล และป้องกันความเสียหายที่
อาจเกิดข้ึนในการน าข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่สมควร 
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 ๓.๕  การควบคุมทรัพย์สินที่มีตัวตนและเอกสารหลักฐาน  ทรัพย์สินที่มีตัวตนและเอกสารหลักฐาน  
เช่น  เครื่องใช้ส านักงาน วัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  เงินสดและเอกสารสิทธิต่าง ๆ ฯลฯ  ควรจัดให้มีการควบคุม  
เช่น การก าหนดสถานที่เก็บรักษา การเข้าถึงทรัพย์สินนั้น ๆ และการจัดให้ท าทะเบียนคุม  และการตรวจนับ
อย่างเป็นระบบ เป็นต้น 
 

๓.๖  ก าหนดดัชนีวัดผลการด าเนินงาน  ดัชนีวัดผลการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ผู้บริหาร
สามารถใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติ เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงใด 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 
สารสนเทศ    หมายถึง   ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริหาร   ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่

การเงินรวมทั้งข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก 
 

การสื่อสาร  หมายถึง  การรับและส่งข่าวสารระหว่างกัน  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลที่
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธ์กัน การสื่อสารจะเกิดได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  ระบบการ
สื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ ควรเป็นการสื่อสารแบบสองทาง  และติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างทั่วถึง
ครบถ้วน 

หน่วยงานควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลอย่างเพียงพอ   
และเหมาะสมทันต่อการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  ข่าวสารที่ถูกต้อง  เชื่อถือได้  
ทันเหตุการณ์  สะดวกในการเข้าถึง และปลอดภัย  รวมทั้งมีการจัดล าดับความส าคัญ  และมีระบบการสื่อสาร
ที่ดีซึ่งจะส่งผลถึงการบริหารงานของผู้บริหาร โดยเฉพาะข่าวสารที่เป็นสัญญาณบอกเหตุ อันจะท าให้ผู้บริหาร
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกาล  และบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

การสื่อสารจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ผู้บริหารต้องจัดให้มีขึ้นและควรเป็นระบบการสื่อสารสองทาง  การ
สื่อสารภายในหน่วยงานที่ชัดเจน  ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม จะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ 

๑. เจ้าหน้าที่ทุกคน   ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนอย่างชัดเจนและทัน
กาล ทั้งจากภายในหรือภายนอกหน่วยงาน  รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดกับหน่วยงาน   
เช่น  นโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายใหม่ ๆ ฯลฯ 

๒.  การก าหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งงานต้องชัดเจน เจ้าหน้าที่ทุกคน 
ต้องเข้าใจถึงบทบาทที่เกี่ยวข้องกับงานของตนและของผู้อ่ืน  รวมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมท่ีก าหนดไว้ 

๓. การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่ดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  ท าให้สามารถท าความ
เข้าใจ และประสานงานกันได้เป็นอย่างด ี
 

ในท านองเดียวกัน ควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารภายนอกหน่วยงานซึ่งจะมีผลกระทบต่อการ
บริหารงานของหน่วยงานด้วย  ดังนั้น ประเด็นส าคัญท่ีควรด าเนินการ  คือ 

๑. ก าหนดช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องให้ง่ายขึ้น 
๒.  เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก  ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย 
๓.  ผู้บริหารควรให้ความสนใจในข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายนอก 
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๔.  การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก ต้องมีข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอและสัมพันธ์กันในอันที่จะท าให้
เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน  และเข้าใจถึงสภาพความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
 

ส าหรับการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ โดยทั่วไปมักจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมการน าข้อมูล
เข้าสู่ระบบ การแบ่งแยกงาน การสอบทานความถูกต้องในการประมวลผล  การควบคุมการรับส่งข้อมูล
ระหว่างระบบงาน   และการควบคุมทางด้านผลผลิต   เป็นต้น 

 
๕. การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

การติดตามผล   หมายถึง  การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
ว่า  การด าเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด 

 

การประเมินผล   หมายถึง  การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้
ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่  เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่ายังมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์  การหาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างแผนงานกับผล
การด าเนินงาน  สรุปผลและเสนอข้อแนะน า เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

การติดตามและประเมินผล   เป็นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน  ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ  และการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในหน่วยงาน ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการ 
ต่าง ๆ และระบบการควบคุมภายในมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องพัฒนาตลอดเวลา  ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีการ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในว่าอยู่ในระดับที่
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพียงใด 

ส าหรับความถี่ในการติดตามประเมินผลจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับผลการประเมินความเสี่ยงใน
เบื้องต้นและผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานนั้นเอง 

 
การติดตามประเมินผลจะได้ผลดี  ควรมีการปฏิบัติดังนี้ 
๕.๑  มีการสอบทานและรายงานผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม

ภายใน ในทุกๆ ด้านอย่างสม่ าเสมอ  ซึ่งเป็นการรายงานจากภายในและจากบุคคลภายนอก เช่น   ผู้ตรวจสอบ  
ผู้ตรวจราชการ  หรือผู้มาติดต่อ  โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ปฏิบัติงานจริง    

๕.๒  จ าแนกเรื่องที่จะประเมินผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายในเฉพาะจุด เช่น การ
ประเมินประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน การประเมินระบบงาน การประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์  การ
ประเมินบุคคล เป็นต้น  ซึ่งการประเมินควรพิจารณาขอบเขตและความถี่ของการประเมินด้วย  เพ่ือให้มั่นใจถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในในเรื่องนั้น  ๆ  ว่า  สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดย 
เครื่องมือการประเมินผล รวมถึงการตรวจเช็คการตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  นอกจากนี้  
ตัวชี้วัดและการเปรียบเทียบกับผลงานของหน่วยงานอ่ืน  หรือมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ก็เป็นเครื่องมือ
ช่วยในการประเมินผลได้เช่นกัน 

๕.๓  รายงานผลตามข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ  ไม่ปิดบังสิ่งผิดปกติ 
๕.๔  สั่งการให้มีการแก้ไขและติดตามผลอยู่เสมอ 
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ส าหรับการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล  ควรมีอยู่ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และควร
ท าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด กฎหมาย  ระเบียบ การบริหารงาน  และที่
ปรึกษาต่าง ๆ โดยมีวิธีการ เช่น การเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน การตรวจสอบ การกระทบยอด ฯลฯ  
ส าหรับบางโครงการอาจก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโดยเฉพาะ  แยกต่างหากจากที่ได้ก าหนดการ
ติดตามและประเมินผลโดยปกติ การติดตามประเมินผลโครงการที่เป็นกรณีเฉพาะ  อาจใช้แบบประเมินตนเอง   
การออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ การทดสอบ หรืออาจจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ตรวจสอบภายนอกมาด าเนินการได้ 

 

การติดตามประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมีการสื่อสารกับบุคลากรที่รับผิดชอบงานนั้นๆ 
ในหน่วยงาน และกรณีมีเรื ่องส าคัญควรรายงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงด้วย นอกจากนี้การติดตาม
ประเมินผลในระบบการควบคุมภายใน ควรหมายรวมถึงการประเมินผลนโยบาย  กฎระเบียบ  ระบบงานต่าง 
ๆ  ของหน่วยงานด้วย  เพื่อให้มั่นใจว่า 

๑. ได้มีการก าหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ถูกต้อง และเป็นผลดีต่อการบริหารงาน
ของหน่วยงาน 

๒. ได้มีการตรวจสอบและติดตามผล รวมทั้งรายงานของผู้ตรวจสอบที่ได้สอบทานงาน และตั้งข้อ             
สังเกตไว้ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน   ข้อสังเกตเหล่านั้น ได้มีการแก้ไขและปฏิบัติตามในระยะเวลาที่เหมาะสม 

๓. การด าเนินงานต่าง ๆ  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีหน่วยงานตั้งไว้ 
๔. การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ 

 

เมื่อได้ติดตามและประเมินผลแล้ว ผู้ประเมินผลจะต้องจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารที่รับผิดชอบ   โดย
การจัดท ารายงานแสดงผลความคลาดเคลื่อนของการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ  โดยควรจัดท าค าชี้แจงหรืออธิบาย
ให้ทราบว่าความแตกต่างระหว่างผลการด าเนินงานจริง กับตัวเลขตามประมาณการเกิดขึ้นเพราะเหตุใด ผู้ใด
จะต้องรับผิดชอบกับผลต่างที่เกิดขึ้นนั้น  และหาวิธีการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป 

การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า และมีการสั่งการให้แก้ไขข้อผิดพลาดอยู่เสมอ 
เป็นหัวใจส าคัญของการควบคุมทางการบริหาร 

การติดตามและประเมินผล  ไม่ควรจัดท าเฉพาะกับระบบ หรือมาตรการควบคุมภายในเท่านั้น  แต่
ควรจัดให้มีการติดตามและประเมินผลกับการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ทุกด้าน  จากผู้รับผิดชอบโดยตรงและอย่าง
อิสระ หรือโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน  เพ่ือให้
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เช่น จากการตรวจสอบภายใน อันเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร
ในการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน  เป็นต้น 
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      สาระส าคัญของการรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
ข้อ ๕ หนว่ยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสรจ็ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ระเบียบมีผลบังคับ
ใช้ (๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔) ประกอบด้วย 

รายละเอียดที่ต้องรายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๕ 
๑. สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์ระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรม 
๒. ข้อมูลเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมการควบคุม 
๓. ระบุความเสี่ยงที่ส าคัญที่มีผลกระทบวัตถุประสงค์ 
๔. กิจกรรมการควบคุม/ป้องกนัเพื่อลดความเสี่ยง 
๕. ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายในและวิธีการติดตามผล 
หน่วยรับตรวจรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ

คณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจทุก ๖๐ วัน พร้อมทั้งส่งส าเนาให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ด้วย 

 
ข้อ ๖ ให้หน่วยรับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ
เกีย่วกบัการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ ภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปงีบประมาณ (๓๐ กันยายน) 
หรอืปีปฏิทิน (๓๑ ธันวาคม) 
 

รายละเอียดที่ต้องรายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖ 
๑. การควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมหรอืไม ่
๒. ผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและผลการประเมิน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
๓. จุดอ่อน ข้อเสนอแนะ และแผนการปรับปรุงแก้ไข 
 

ข้อ ๗ หน่วยรับตรวจไม่สามารถปฏิบัติได้ให้ตกลงกับคณะกรรมการตรวจเง่นแผ่นดิน 
 
ข้อ ๘ การเจตนาปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยไม่มีเหตุอันควร คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินสามารถเสนอข้อสังเกตและรายงานตามล าดับขั้น อาจมีผลต่อการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  

 
          การจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีมีความเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจขององค์การตลาด 
 การจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นภายใต้การก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีตามแนวปฏิบัตินั้น การจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงจึงต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แผนวิสาหกิจขององค์กรด้วย ดังนั้นที่ปรึกษาจึงได้ร่วมประสานงาน (Facilitate) กับคณะท างานบริหารความ
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เสี่ยงในการก าหนดแนวทางและกลยุทธ์ขององค์กร และจัดท ากระบวนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าไป
ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานให้สามารถน าไปใช้ได้จริง ดังผลสรุปต่อไปนี้ คือ 
 

แผนวิสาหกิจขององค์การตลาด 
 ในการน าการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเพ่ือให้เห็นผลอย่างสมบูรณ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และ เป็น
แนวทางเดียวกันทั้งองค์กรนั้น องค์กรจ าเป็นต้องตั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย ซึ่งจากการ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ องค์การตลาดได้วางกรอบแนวคิดเพ่ือน าองค์กรไปสู่
ความส าเร็จดังนี้ คือ 
 

๑. วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “เป็นองค์กรมุ่งเน้นการบริหารจัดการ พัฒนาองค์กรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ส่งเสริม
ตลาดการค้าผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ” 
 
 ๒.  พันธกิจ (Mission) 
      ๑. ส่งเสริมให้ตลาดสาขาขององค์การตลาดให้เป็น “ศูนย์รวมและกระจายสินค้า” ผลผลิต
ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

     ๒. รกัษาและขยายฐานตลาด การจ าหน่ายข้าวสารและอาหารดิบเพิ่มขึ้น 
    ๓. บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในองค์การให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
    ๔. พัฒนาทรัพย์สิน และขยายฐานธุรกิจอ่ืนๆ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน (Strategies) ที่สอดคล้องกับแผนที่กลยุทธ์ขององค์การตลาด 

(Strategy Map of the Market Organization, Ministry of Interior)  
๑. มิติการเรียนรู้และพัฒนา 
๒. มิติด้านกระบวนการภายใน 
๓. มิติด้านเครือข่าย 
๔. มิติด้านลูกค้า 
๕. มิติด้านการเงิน 

 

๓. วัตถุประสงค์ (Objective) 
           ๑. จดัสร้างตลาดสาธารณะให้เพียงพอแก่ความต้องการ 
            ๒. ปรับปรุงตลาดสาธารณะที่มีอยู่แล้วให้ถูกสุขลักษณะและทันสมัย 
            ๓. ส่งเสริมตลาดเอกชน 
            ๔. จัดและส่งเสริมการผลิตโภคภัณฑ์ให้พอแก่ความต้องการของตลาด 
            ๕. จัดการขนส่งโภคภัณฑ์ไปสู่ตลาดให้เป็นไปโดยสะดวก 
            ๖. จัดด าเนินการ ควบคุมและอ านวยบริการเกี่ยวกับตลาดขององค์การ 
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ให้องค์การมีอ านาจด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๖ และอ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 
               (๑) สร้าง ซื้อ จัดหา ยืม ให้ยืม เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือ
ด าเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้บริการ หรือทรัพย์สินใดๆ อันเกี่ยวกับตลาด 
               (๒) กู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคล หรือด้วยทรัพย์ หรือรับทรัพย์สินที่
มีผู้อุทิศให้เพ่ือสร้างตลาดและปรับปรุงตลาด การกู้ยืมเงินถ้าเป็นจ านวนเงินเกินสามล้านบาทต้องได้รับอนุญาต
จากคณะรัฐมนตรีก่อน 
               (๓) ท าการค้าและขนส่งสินค้า 
               (๔) ออกเงินลงทุนหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือถือหุ้นในบริษัทจ ากัด เพ่ือจัดตั้ง
หรือด าเนินการตลาด 
                (๕) วางระเบียบในการจัดตลาดขององค์การ 
               (๖) กระท าการอ่ืนใดเพ่ือส่งเสริมตลาดและการผลิตโภคภัณฑ์เพ่ือให้พอแก่ความต้องการ
ของตลาด 
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ค่านิยม ที่พึงประสงค์ขององค์การตลาด 
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การจัดท ารายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
   

วัตถุประสงค์ 
 ให้ฝ่ายบริหารของหน่วยงานรับตรวจใช้ประกอบในการจัดท ารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๖ เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน การใช้รูปแบบรายงาน 

 
 

แบบรายงานการควบคุมภายใน 
 

๑.แบบรายงานระดับส่วนงานย่อย (แผนก/ส านักงานตลาดสาขา) 
 

   ประกอบด้วย 
๑. แบบ ปย. ๑ หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหน้าแผนก/ ผู้จัดการตลาดสาขา 
๒. แบบ ปย. ๒ สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
 

๒.แบบรายงานระดับองค์กร เป็นแบบรายงานที่ องค์การตลาดจะต้องจัดท ามี ๓ แบบ ประกอบด้วย 
๑. แบบ ปอ. ๑ รายงานความเห็นเกีย่วกับการควบคุมภายในของผู้อ านวยการองค์การตลาด 
๒. แบบ ปอ. ๒ สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร 
๓. แบบ ปอ. ๓ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
 

๓. แบบรายงานของตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
๑. แบบ ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน  
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บทสรุป 
 

การควบคุมภายใน 
 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย 
 

๑.  ปัจจัยเกื้อหนุน 
๑.๑  ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้ริเริ่ม ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในขึ้นในหน่วยงาน 

 และระบบการควบคุมภายในนั้นต้องได้รับการยอมรับในระดับปฏิบัติ 
๑.๒  มีการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
๑.๓  มีการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
๑.๔  ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความซื่อสัตย์  รับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
 
 

๒.  ปัจจัยผลักดัน 
ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    
๒.๑  ได้แก่วัตถุประสงค์ (Purpose) หน่วยงานจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าก าลังจะท า 

อะไร  เพ่ือให้สามารถก าหนดทิศทางการท างานและความก้าวหน้าของหน่วยงานได้ 
๒.๒  ข้อตกลงร่วมกัน (Commitment) เจ้าหน้าที่ทุกระดับควรมีการตกลงร่วมกันที่จะ 

ปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้  เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์และเพ่ิมคุณค่าแก่หน่วยงาน 
๒.๓  ความสามารถในการบริหารงาน (Capability) เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภาย 

ในที่มีประสิทธิภาพ   สามารถแข่งขันกับผู้อ่ืนได้  ผู้บริหารของหน่วยงานควรเพ่ิมขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ  
เช่น  การบริหารงบประมาณ  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีการน าไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นต้น 

๒.๔  ปฏิบัติการ (Action) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง และสม่ าเสมอ 
๒.๕  การเรียนรู้ต่อเนื่อง (Learning) หน่วยงานต้องเสริมสร้างหรือสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุก 

ระดับมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีการเรียนรู้ที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้น  หรือพัฒนาระบบการควบคุมใหม่ ๆ 
ให้กับหน่วยงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปรับเปลี่ยนได้
ทันเหตุการณ์ 
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ขัน้ตอนการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดท ารายงานตามระเบียบฯ 
  

การก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ผู้อ านวยการองค์การตลาด มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีการควบคุมภายในและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน รวมทัง้การสร้างบรรยากาศภายใน องค์การตลาด เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี
และท าให้สามารถมั่นใจไดว้่า องค์การตลาดมีการควบคุมภายในเพียงพอที่จะบรหิารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ดังนัน้ ผู้อ านวยการองค์การตลาด จงึได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายในขึ้น 
เพ่ือด าเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน องค์การตลาดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยู่ในระดับที่
น่าพอใจ ดังนี้ 
 
เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ผู้อ านวยการองค์การตลาดแต่งตัง้ให้รองผู้อ านวยการเป็น เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส โดยมี
บทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

๑.อ านวยการและประสานงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานโดยรวม 
๒.สอบทานและประเมินรายงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือน ามาประมวลเป็น   
ภาพรวมขององค์กร 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ (ส่วนบริหารจัดการองค์กร) 
โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้.- 

๑. ประสานการประเมินผล รวบรวมและจัดเก็บหลักฐานเอกสารเกีย่วกบัการติดตามและประเมินผล 
การควบคุมภายในของ องค์การตลาด 
๒. ปรับปรุงข้อมูลการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
๓. สรุปภาพรวมของการประเมินผลการควบคุมภายใน 
๔. การจัดท ารายงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
ส านักตรวจสอบภายในด าเนินการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment: 

IA) โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้.- 
๑. สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self – Assessment: CSA)  
ของหน่วยงานย่อย (แผนก/ส านักงานตลาดสาขา) 
๒.  การสอบทานรายงานการควบคุมภายในระดับองค์กร 
๓.  การจัดท ารายงานการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (แบบ ปส.)  
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การประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การตลาด 
 

ในขั้นตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในโดยหน่วยงานรับผิดชอบการควบคุมภายในของ
องค์กร ประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบในเรื่องการควบคุมภายในของแต่ละแผนก/ส านักงานตลาดสาขา
เพ่ือให้ประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) พร้อมทั้งจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับส่วน
งานย่อย (แบบ ปย. ๑  และ ปย. ๒) ณ วันสิ้นปี งบประมาณ (๓๐ กันยายน ของปี) และส่งให้หน่วยงาน
รับผิดชอบการควบคุมภายใน ภายในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนตุลาคม  

ซ่ึงคณะท างานฯ จะด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินการควบคุมภายในของทุกแผนก/
ส านักงานตลาดสาขา เพ่ือจัดท าเป็นร่างรายงานการติดตามผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ปอ.๑ 
ปอ.๒ และปอ.๓ ) เสนอต่อส านักตรวจสอบภายในให้ด าเนินการสอบทานร่างรายงานฯ ดังกล่าว ภายใน
สัปดาห์ที่ ๓ ของตลุาคม  

ทั้งนี้ ส่วนบริหารจัดการองค์กร จะต้องปรับปรุงแก้ไขร่างรายงานฯ ตามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ของส านักตรวจสอบภายใน ก่อนน าเสนอเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสพิจารณา ในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนตุลาคม 
พร้อมทัง้ส่งส าเนาร่างรายงานฯ ให้ส านักตรวจสอบภายในด้วย 
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การประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
ระดับส่วนงานย่อย (แผนก/ส านักงานตลาดสาขา) 

 

 
๑.๑ การประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน(แบบ ปย.๑) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ส านักงานตลาดสาขาประเมินความเสี่ยง ความเหมาะสมและความเพียงพอของ ๕ 
องค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้แก่ 

๑)  สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
๒)  การประเมินความเสี่ยง 
๓)  กิจกรรมการควบคุม 
๔)  สารสนเทศและการสื่อสาร 
๕)  การติดตามประเมินผล 
 

ขั้นตอนการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
๑ )  ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบในการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม 

ภายใน ซึ่งควรเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสม โดยอาจ ก าหนดให้มีผู้ประเมินคนเดียวหรือ
ก าหนดเป็นกลุ่มกไ็ด ้

๒) ผู้รับผิดชอบในการประเมินควรศึกษาแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
เพ่ือท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการประเมิน 

๓) ผู้รับผิดชอบในการประเมิน ด าเนินการประเมินแต่ละองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภาย  
ในตามแบบ ปย.๑ ซึ่งข้อค าถามในแบบ ปย.๑ จะเป็นข้อค าถามชุดเดียวกับค าถามที่อยู่ในแบบประเมิน
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (เอกสารแนะน า : การจัดท าค าแนะน าการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ) 
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แบบ ปย. ๒  เป็นแบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
ซ่ึงประกอบด้วย 

ชื่อหน่วยงาน ให้ระบุชื่อส านักงานตลาดสาขา 
ชื่อรายงาน สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
งวดรายงาน ให้ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

เช่น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕xx 
คอลัมน์ที่ ๑ องค์ประกอบการควบคุมภายใน ให้ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ (น า
ข้อมูลจากคอลัมน์ที่ ๓ (ความเห็น/ค าอธิบาย) มาสรุปไว้ด้านล่างของแตล่ะองค์ประกอบ) 
คอลัมน์ที่ ๒ ผลการประเมิน/ข้อสรุป ให้ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปในแตล่ะองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในพร้อมทั้งจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่(คัดลอกข้อสรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
ของแต่ละองค์ประกอบจากแบบ ปย. ๒-๑ มาใส่ในคอลัมน์นี้) 

สรุปผลการประเมิน ให้สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ชื่อผู้รายงาน ให้ระบุชื่อ แผนก/ส านักงานตลาดสาขา พร้อมระบุต าแหน่งและวันที่รายงาน 
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ชื่อหนวยงาน  (แผนก/สาขา) 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 

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

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ๑.๑. ความซ่ือสัตยและจริยธรรม 
- ก าหนดจริยธรรมที่บุคลากรในองคกรควรปฏิบัติไวเปนลาย
ลักษณอักษร และแจงเวียนใหทราบโดยทั่วถึงอยางสม ่าเสมอ
และจริงจัง 

 
- องค์การตลาด มีการจัดท าคูมือจรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและขอก าหนดทางคุณธรรม 
จริยธรรม และ  สั่งการใหพนักงานและลูกจางถือปฏิบัติ 

- ผูบริหารทุกระดับในองคกรสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม
องคกรที่มุงเนนความส าคัญของความซื่อสัตยและจริยธรรม 
โดยสื่อสารทางวาจาในการประชุม หรือพูดคุยกับบุคลากรใน
องคกร 

- ผบูริหารระดับสูงใหความส าคัญกับเรื่องนี้โดยก าหนด
โครงการสรางเสริมวัฒนธรรมองคกรตามหลักธรรมาภิ
บาล  ไวเปนยุทธศาสตรหนึ่งขององค์การ ในการจัดท า
แผนยุทธศาสตรขององค์กร 

- ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างในเรื่อง
ความซื่อสัตย์จริยธรรม 

 

- ผปูฏิบัติงานเห็นถึงความทุมเทเสียสละของผูบังคับ
บัญชา และไมเคยเห็นผูบังคับบัญชาเบียดบังผลประโย
ชนของทางองค์กรเลย 

- ผบูริหารทุกระดับในองคกร มีการด าเนินการตามควรแก
กรณีเม่ือทราบวาไมมีการปฏิบัติตานโยบาย ระเบียบ หรือ
แนวทางการปฏิบัติ 

 

- กรณีพบวาผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตามระเบียบหรือ 
แนวทางปฏิบัติท าใหเกิดการเสียหายจะด าเนกี่ยวของ
ฯลฯ  

    ๑.๒. ความรูทักษะและความสามารถของบุคลากร 
- คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง ( Job Specification) ไดก า 
หนดระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณที่
จ าเปนส าหรับแตละต าแหนงงานไวอยางเหมาะสม 

 
 - องค์การตลาดมีการจัดท าคุณสมบัติเฉพาะต าแหนงไว
แลวตามที่องค์การตลาดก าหนดแตยังไมเปนปจจุบัน 
เนื่องจากองค์การตลาดได้เปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร
ใหม อยางไรก็ตาม แผนบริหารบุคคลขององค์การ๕๕๔  

- ค าอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ของแตละ     
ต าแหนง ไดก าหนดไวเปนลายลักษณอักษรและเปนปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

- ทุกต าแหนงงานมีค าอธิบายลักษณะงาน (Job 
Description) ไวเปนลายลักษณอักษรซึ่งอางอิงตามที่
ส านักงานก.พ. ก าหนด แตยังไมเปนปจจุบัน เนื่องจาก
องค์การตลาด ไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรใหม อย
างไรก็ตามแผนกบริหารบุคคลฯ มีแผนงานที่จะปรับปรุง 
 
 
 

แบบ ปย.๑ 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

 - องคกรมีการจัดฝกอบรมตามความตองการของบุคลากร 
อยางสม ่าเสมอ 
 

- องค์การตลาด มีแผนการฝกอบรมบุคลากรอย าง
เหมาะสมและแจงเวียนใหบุคลากรทุกคนทราบลวงหน้า
แตปฏิบัติไมไดในบางสวน เนื่องจากมีการฝกอบรมที่
ส าคัญกวาเพ่ิมขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีแบบ
เกณฑคงคาง และการเปลี่ยนแปลง โครงสรางองคกร 

- การประเมินผลงานและการพิจารณาความดีความชอบ ของ
บุคลากรในองคกรพิจารณาจากความส าเร็จของงาน และมี
การระบุอยางชัดเจนในสวนที่บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานดี 
และสวนที่ตองมีการปรับปรุง 

 
ฯลฯ 

 

- องค์การตลาด ก าหนดการประเมินผลการปฎิบัติงานป
ละ 2 ครั้ง ตามรอบปความดีความชอบ ชวงที่ 1 เดือน 
ม.ค. – มิ.ย. และชวงที่ 2 เดือน ก.ค.– ธ.ค. ในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและลูกจ้างระบ ุ
หัวขอการประเมินไวอยางชัดเจนตามที่ ก.พ.  ก า ห น ด 
ไ วห นัง สือส านักงาน ก.พ. ที่นร 0708.1/ว.10 ลงวันที่ 
3  กรกฎาคม  2538  
 

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

 
- ผลจากการปรับระบบบัญชีเปนเกณฑคงคางในระยะ 
แรกของการเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติตามระบบบัญชี
ใหมนี้มีขอผิดพลาดอยูบาง อยางไรก็ตามหัวหนาฝาย
บัญชีการเงิน ไดติดตาม และรวบรวมปัญหาจากการ
ปฏิบัติงาน และรายงานให้ผูบริหารตามล าดับชั้นไดรับ 
ทราบแลวนอกจากนี้ผู้อ านวยการไดสั่งการใหจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรระบบบัญชีตามเกณฑ คงค างแก่
พนักงานทั้งในสวนกลางและส านักงานตลาดสาขา  
จ านวน ๑ รุ น เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

- ผูบริหารระดับสูงใหความส าคัญตอการกระจายอ านาจตาม
ลักษณะการด าเนินงาน เพ่ือใหการบริหารจัดการเกิดความ 
คลองตัว และไมลาชา 

 

 - มีค าสั่ง องค์การตลาดที่  ** / ๒๕๕๔ มอบอ านาจใน
การปฏิบัติงานใหกระจายไปที่ส านัก / กอง ทั้งในสว นก
ลางและสวนภูมิภาค เชน การมอบอ านาจให้ 
***************มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการ บรานักงาน 

    - ผู บริหารระดับสูงสนับสนุนในการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และการด าเนินการตาม
ภารกิจหรือการปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุงภายหลังจากการวิ
เคราะหความเสี่ยงที่เก่ียวของอยางรอบคอบและการพิจารณา
วิธีการลดหรือปองกันความเสี่ยง 

 - มีค าสั่งองค์การตลาดที่  *** / ๒๕๕๔ 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ซึ่งจะรายงานผลใหผู
บริหารระดับสูงทราบเปนระยะ ๆ แตไมไดมีการ 
ก าหนดเวลาการรายงานที่แนนอนไว 
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 องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

- ผูบริหารทุกระดับในองคกรมีความรู้เพียงพอและมุ่งเน้นที่จะ
ใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน(Performance-
Based Management)  
ฯลฯ 

- ปัจจุบันองค์การตลาดอยู่ในระหว่างด าเนินการก าหนด
ตัวชี้วัดของผู้บริหาร ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แตได
ก าหนดนโยบายและเปาหมายที่ชัดเจนในการวัดผล
สัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานโดยใหทุกแผนก/ สาขา จัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปใหสอดคลองกับนโยบายและเป
าหมาย เพียงแตยังไมมีการวัดผลโดยการใชตัวชี้วัด
ความส าเร็จของการปฏิบัติงานมาใชเปนตัววัดผล   
  อยางไรก็ตามองในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 

๑.๔. โครงสรางองคกร 
- การก าหนดโครงสรางองคกรและสายการบังคับบัญชามี
ความชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการ
ด าเนินงานขององคกร 

 
- โครงสรางองคกรมีการแบงแยกชัดเจนในหนาที่ของ  
งานภารกิจหลักงานสนับสนุน  และงานวิชาการ 
 

- มีการแสดงแผนผังการจัดองค กรที่ถูกต อง และเป น          
ปจจุบันใหบุคลากรทุกคนทราบ 
ฯลฯ 
 

- องค์การตลาด มีการแสดงผังการจัดโครงสร้างองคกร 
ที่แสดงสายการบริหารงานและแจงเวียนใหบุคลากร ทุก 
คนทราบเปนลายลักษณอักษร 

ฯลฯ 
 

๑.๕.  การมอบหมายอ านาจหนาที่และความรับผิดชอบ 
- ผูบริหารสูงสุดขององคกรไดมอบอ านาจตามความจ าเปนใน
การปฏิบัติงานใหกับบุคคลที่เหมาะสมเปนลาย ลักษณอักษร
และแจงใหบุคลากรทุกคนทราบ 

 

- ในทางปฏิบัติยังมีการมอบหมายหนาที่ไมตรงตามสาย 
งานของบุคลากร เชน การยายพนักานบัญชีที่ไมมีความรู 
ดานระบบสารสนเทศไปฏิบัติงานดานการพัฒนา 
ระบบสารสนเทศสังกัดศูนย์คอมพิวเตอรและมอบหมาย
หนาที่เจาหนาที่คอมพิวเตอรที่มีความรูความช านาญ 
ดานระบบคอมพิวเตอรไปปฏิบัติงานเปนเลขานุการ 
ผูบริหารสังกัดส านักงานเลขานุการกรม โดยมิไดใชความ
รทูี่มีลฯ 

๑.๖. นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร  
- การบรรจุแตงตั้ง และโยกยายบุคลากร พิจารณาจากคุณวุฒิ
ประสบการณความซื่อสัตยและจริยธรรม 

 
 - องค์การตลาด มีระบบการคัดเลือกบุคลากรที่มี
คุณภาพเขามาปฏิบัติงาน โดยก าหนดคุณสมบัติเบื้องตน 
ตามเกณฑที ่********พนักงานรัฐวิสาหกจิ*** 

- มีการจัดปฐมนิเทศใหกับพนักงานใหม  - มีการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหมตามขอก าหนดของ 
ก.พ.  
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

- การเลื่อนต าแหนง อัตราเงินเดือน  และการโยกยายขึ้นอยู
กับการประเมินผลงาน 
 

 - การเลื่อนต าแหนงและอัตราเงินเดือนรวมทั้งการโยก 
ยาย พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน และมี
การก าหนดหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนลายลักษณ 
อักษร 

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไดพิจารณา
รวมถึง ความซื่อสัตยและจริยธรรม 

 
 

 - ความซื่อสัตยและความมีจริยธรรมเปนสวนหนึ่งของ
ความมีระเบียบวินัยที่ถูกก าหนดไว ในแบบฟอรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแลว 

๑.๗. การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีบทบาท
ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานภายในองคกรใหเปนไปตาม
ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดอยางตอ 
เนื่องและสม ่าเสมอ 

 

 

สรุป / วธิีการที่ควรปฏิบัติ   
 

ปจัจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน ชวยท าใหการควบคุมภายในที่มีอยูมีประสิทธิผลตามสมควร   
อยางไรก็ตาม ควรมีการมอบหมายงานใหตรงตามความรูความช านาญ โดยเฉพาะเจาหนาที่คอมพิวเตอรที่มีความรูความ
ช านาญดานระบบคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ ซึ่งเปนบุคลากรขาดแคลนไมควรมอบหมายให ปฏิบัติงานที่ไมตรงกับความรู
ความสามารถ และความช านาญ   
 
 
 
 
 

ชื่อผู้ประมวลผล..................................................... 
                                                                                                  (...นายด า   ดูดี)... 

ต าแหนง...(หน.แผนก/ผจก.ตลาดสาขา)... 
วันที่...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕... 

๒๕๕๔ 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๒. การประเมินความเสี่ยง      
      

๒.๑. วัตถุประสงคระดับองคกร   
- มี เอกสารที่ ระบุวัตถุประสงค และเป าหมายทิศทางการ
ด าเนินงานขององคกรไว้อยางชัดเจนและวัดผลได 

  
 
 
- ระบุเปนลายลักษณอักษรไวในแผนยุทธศาสตร
ขององค์การตลาด ในงบประมาณปี ๒๕๕๔ 

- วัตถุประสงคดังกลาว ไดเผยแพรและชี้แจงใหบุคลากร ทุกระดับ
ทราบและเขาใจตรงกัน 
 

- แผนยุทธศาสตรขององค์การตลาด ที่ระบุถึงวัตถุ
ประสงคไดน าเสนอใหผู้บริหารทุกระดับโดยการ
จัดประชุมผูบริหารทุกแผนก /ผู้จัดการทุกสาขา ถ
ายทอดขอมูลนี้ใหแกพนักงานและลูกจ้างในบังคับ
บัญชาทุกคนไดรับทราบ   

๒.๒. วัตถุประสงคระดับกิจกรรม  
- ขอความวัตถุประสงคของการด าเนินงานในระดับกิจกรรมสอด
คล องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ ระดับองค์กรและแผน
ยุทธศาสตร์ 

 

- วัตถุประสงคระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติไดวัดผลไดและเปนที่
ยอมรับกันอยางแพรหลายในองคกร 

 
 

- บุคลากรทุกคนที่เก่ียวของมีสวนรวมในการก าหนดวัตถุประสงค
ระดับกิจกรรมและใหการยอมรับ 

- ทุกสวนงานขององค์การตลาด ไดรวมกันจัดท า
แผน ปฏิบัติงานของสวนงาน เพ่ือสนับสนุนแผน
กลยุทธขององค์การตลาด มีการร่วมกันท า  ****
ธารา บางคล้า ? **** 
 

๒.๓. การระบุปจจัยเสี่ยง 
 

- ผบูริหารทุกระดับมีสวนรวมในการระบุและประเมินความเสี่ยง 
 

 
 
- ผูบริหารระดับสูงจะมอบหมายใหหัวหนางานระดับ 8 และเจาหน
าที่ระดับป ฏิบัติงานรวมกันด าเนินการระบุ 
และประเมินความเส่ียงในกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบแตไมมีเจาหนาที่
ระดับผูอ านวยการขึ้นไปเขารวมดวย 
ผู้บริหารทุกแผนก / ผู้จัดการตลาดทุกสาขา มีสว่นร่วมในการระบุ
ความเส่ียงของตนเอง คณะท างานด้านการพัฒนากระบวนงาน
ภายในและบริหารความเส่ียง ร่วมการพจิารณาในการะบแุละ
ประเมินความเส่ียง นั้นๆ 

 
- มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยทั้งภายในและ
ภายนอก 
 

- ไมมีการระบุความเสี่ยงจากปจจยัภายนอก ทุกสวนงาน
ระบุและประเมินความเสี่ยงโดยอาศัยประสบการณใน
อดีตของผู้ประเมินจากการปฏิบตังิานภายในสวนงาน 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๒.๔. การวิเคราะหความเสี่ยง 
 

- ผู บริหารระดับสูงก าหนดเกณฑ ในการตัดสินระดับ
ความส าคัญของความเสี่ยง 

  
 

- ใชเกณฑตามหนังสือค าแนะน า : การน ามาตรฐานการ
ควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติหนา ๘ – ๑๑  ของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่น 

- ผบูริหารระดับสูงจัดใหมีการวิเคราะหและประเมินระดับ
ความส าคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

- บุคลากรทุกระดับในองคกรมีสวนรวมในการวิเคราะห
ความเสี่ยง 

๒.๕. การก าหนดวธิีการควบคุมเพื่อปองกันความเสี่ยง 
 

- ผบูริหารระดับสูงจัดใหมีการวิเคราะห สาเหตุของความ
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน ก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือ
ลดความเสี่ยง 

- ใชเกณฑตามหนังสือค าแนะน า : การน ามาตรฐานการ
ควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติหนา ๘ – ๑๑  ของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

- ในการก าหนดกิจกรรมการควบคุม ทุกแผนก / สาขาจะ
พิจารณาความคมุคาของตนทุนที่จะเกิดขึ้นเสมอ 

- เปรียบเทียบตนทุนการสรางกิจกรรมการควบคุมกับ
ประโยชนที่จะเพ่ิมข้ึนจากการก าหนดกิจกรรมกควบคุม 

- เผยแพรใหบุคลากรทุกระดับในองคกรรับทราบเกี่ยวกับ
กิจกรรมการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือปองกันหรือลดความ 

- มีการฝกอบรมเก่ียวกับการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในและการประเมินความเสี่ยง ใหแกพนัดงานทุก
ระดับไปแลวเมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒ 

- ผบูริหารระดับสูงจัดใหมีการติดตามผลการปฏิบัติตาม
วธิีการควบคุมที่ก าหนดเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 

- ติดตามผลโดยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน และด าเนินการอยางตอเนื่อง 
 

สรุป / วธิีการที่ควรปฏิบัติ   
 

             การด าเนินการเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสมพอสมควรอยางไรก็ตามยังมีสิ่งที่ปรับปรุง
เพ่ือใหการประเมินความเสี่ยงโดยรวมมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น คือ   
                   (๑) การประเมินความเสี่ยงของทุกสวนงาน นอกจากการประเมินความเสี่ยงจากปจจัยภายในแลวควร 
พิจารณาถึงปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของสวนงาน และองคกร เชน นโยบายรัฐบาลเกี่ยว 
กับการจางแรงงาน ผูบริหารระดับสูงควรสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของทราบขอมูล เพ่ือประโยชนในการประเมินความเสี่ยง 
                   (๒) ในการระบุปัจจัยเสี่ยงควรใหผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมดวย 
 
 
 
 

ลายมือชื่อ......................................................... 
                                                                                          (...นายด า  ดดูี)... 

                                                                            ต าแหนง...(หน.แผนก/ผจก.ตลาดสาขา)... 
                                                                              วันที่...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕..... 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
 

๓.๑. เรื่องท่ัวไป 
- กิจกรรมการควบคุมไดก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงคและ
ผลการประเมินความเสี่ยง 

 
 
- กิจกรรมการควบคุมก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงคและ ผล
การประเมินความเสี่ยงแตการระบุความเสี่ยงไมครบทุกจุดที่
ส าคัญจึงท าใหการควบคุมที่ก าหนดไวไมเพียงพอ เชน ไม่มี
การควบคุมเพ่ือปองกันการจัดซื้อพัสดุมากเกินจ าเปน ท าให
มีพัสดุคงคลังมากเกินกวาที่ควร 

- บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของ
กิจกรรมการควบคุม 

- มีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดวางระบบ การ
ควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง ใหแกพนักงานทุก
ระดับไปแลวเมื่อวันที่ ** มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และรวมกัน
จัดวางระบบฯ ของสวนงานตนเองด้วย 

- มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่ก าหนดไว ้ - มีการปฏิบัติแตไมเครงครัด เชน ไมปฏิบัติตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ที่แก
ไขเพ่ิมเติมขอ ๓๕ และขอ ๑๕๕ 

๓.๒. การสอบทานโดยผูบริหารแตละระดับ 
 

- มีการสอบทานงานโดยผูบริหารแตละระดับอยางตอ 
เนื่องและสม ่าเสมอ 

 
 

 

- มีการสอบทานการติดตามผลส าเร็จที่บรรลุตามแผน
ขององคกร โดยผูบริหารระดับสูง 

 

- มีการสอบทานผลการด าเนินงานจริงเปรียบเทียบกับ  
เปาหมายโดยผูบริหารระดับสวนงานหรือหนวยงานยอย   

 

๓.๓. การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบที่ส าคัญให
แตละบุคคล เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงจากความ
ผิดพลาดเสียหาย หรือความไมถูกตอง 
- มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนาที่ และวงเงินอนุมัติ
ของผูบริหารแตละระดับไวอยาง ชัดเจนและเปนลาย
ลักษณอักษร 
 

 

- มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุม 
และเพียงพอ 

- มีมาตรการปองกัน และดูแลรักษาทรัพยสิน แตไมปฏิบัติ
โดยเครงครัด เชน ไมมีการจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ และไมมี
การตรวจนับพัสดุคงเหลือที่มีอยู จริงเปรียบ เทียบกับ
ทะเบียนคุมพัสดุ 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

- มีการแบงแยกหนาที่ในการอนุมัติการบันทึกบัญชีและ
การดูแลรักษาทรัพยสินออกจากกันโดยเด็ดขาด 

 

- ไมมีการอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดควบคุมการ
ด าเนินงานที่ส าคัญทั้งหมด แต ถามีความจ าเปนให
ก าหนดกิจกรรมการควบคุมอ่ืนที่เหมาะสมทดแทน 
 

- บางกิจกรรมจ าเปนตองใชบุคคลคนเดียวปฏิบัติงานตั้งแตต
นจนจบครบทั้งวงจร เชน ส านักงานพัฒนาฝมือแรงงานใน
ส่วนภูมิภาค มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชี
เพียง ๒ คน จ าเปนตองใหบุคคล คนเดียวดูแลรักษาทรัพย
สิน รับ-จายเงิน ตลอดจนบันทถือวา ทดแทนกันได้ 

- มีการมอบหมายหนาที่ใหแตละบุคคลอยางเปน ระบบ 
พ่ือใหมั่นใจวามีการตรวจสอบและคานอ านาจระหวาง 
กันอยางมีประสิทธิผล 

 

๓.๔. การมอบหมายงาน  
- มีการมอบหมายงาน และก าหนดเจาหนาที่ที่เหมาะสม
รับผิดชอบปฏิบัติงานที่ไดรับอนุญาตใหด าเนินการ 

 
 

- ระบุไวในค าสั่ง องค์การตลาดที่ ** / ๒๕๕๔ ลงวันที่  ** 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และแจงเวียนใหทราบโดยทั่วกัน 

๓.๕. ขอก าหนดเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 
- มีขอก าหนดเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนเปน 
ลายลักษณอักษรและการด าเนินการตามควรแกกรณี 

 
 

- ระบุไวในคมูือจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการ 
ปฏิบัติงานและขอก าหนดทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3.6  มาตรการติดตามและตรวจสอบ  
-มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการด าเนินงานของ
องคกรเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับและมติคณะ 
รัฐมนตรี 

 
 

- มีมาตรการติดตามแตยังไมทัว่ถึงทุกกิจกรรมที่ส าคัญ เชน 
ไมมีการติดตามวามีการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ หรือไม่ 

สรุป / วธิีการที่ควรปฏิบัติ   
มีกิจกรรมการควบคุมที่ส าคัญเหมาะสมตามสมควร  อยางไรก็ตาม กรมฯ จะด าเนินการปรับปรุงแกไข 

เกี่ยวกับการแบงแยกหนาที่ และมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสิน  ดังนี้   
(๑) ไมมีการระบุความเสี่ยงที่ส าคัญบางจุด และก าหนดวิ  ีธการควบคุม เชน เกี่ยวกับการบริหารพัสดุ 

ไมไดระบุจุดเสี่ยงจากการมีพัสดุในคลังมากเกินจ าเปนจึงไมมีการควบคุมในเรื่องนี้ท าใหมีพัสดุคงคลังมากเกินกวาที่ควร 
                (๒) มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุม แตไมเครงครัด เชน ไมปฏิบัติตามระเบียบส านักนายก   

รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมขอ ๓๕ และขอ ๑๕๕ 
 
 

ลายมือชื่อ......................................................... 
                                                                                          (...นายด า  ดดูี)... 

ต าแหนง...(หน.แผนก/ผจก.ตลาดสาขา)... 
วันที่...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕..... 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร    
๔.๑.  สารสนเทศ 
- ก าหนดใหมีระบบสารสนเทศและสายการรายงานเพ่ือ
ใชส าหรับการบริหารและตัดสินใจของฝายบริหาร 

- ศูนยคอมพิวเตอรรับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และสายการรายงานเปนไปตามโครงสร้างองคกร 

- มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรวบรวมข อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ
ระเบีย้อข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีไวอยางถูกตอง 
ครบถวน และเปนปัจจุบัน 
 

- แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูด าเนินการ ผูด าเนินการ
ในสวนที่จัดเก็บไวในระบบ Intranet ขององค์การตลาด 
 

- จัดระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบการจายเงินและ
การบันทึกบัญชีไวครบถวน สมบูรณและเปนหมวดหมู 

- ฝายบัญชีการเงินและผลประโยชน์เปนผูรับผิดชอบ 

- มีระบบการรายงานขอมูลที่จ าเปนทั้งจากภายในและ
ภายนอกใหผูบริหารทุกระดับ 

- แตละแผนก /สาขา ดูแลขอมูลที่เกี่ยวของกับงานของ
ตนเอง และรายงานใหผูบริหารรับทราบตามล าดับชั้น 

๔.๒. การสื่อสาร 
- มีระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอยาง 
เพียงพอ เชื่อถือไดและทันกาล 

 
- มีการใชระบบ Intranet ส าหรับการสื่อสารภายใน และ
ระบบ Internet ส าหรับการติดตอสื่อสารภายนอก 

- มีการสื่อสารอยางชัดเจนใหบุคลากรทุกคนทราบและ
เข้า ใจบทบาทและหนาที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน 
 

- มีการแจงเวียนระเบียบฯ วาดวยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน และค าสั่งแตงตั้งคณะท างานด 

- มีการแจงใหบุคลากรทราบปญหาและ จุดออนของการ 
ควบคุมภายในที่เกิดข้ึนและแนวทางการแกไข 

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

- มีการสื่ อสารให บุคลากรทราบอย างชัด เจนถึ ง
พฤติกรรม ที่ เป นที่ยอมรับและไม ยอมรับ และการ
ลงโทษ 

-  ฝ่ายธุรการแจงเวียนใหทราบทุกครั้ง 
 

- มีการจัดชองทางใหบุคลากรสามารถเสนอขอคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานขององค
กร     
 
 
 
 

- ในแตละแผนก/สาขา มีการประชุมปรึกษาหารือ 
เปนประจ าทุกเดือน โดยมีผูอ านวยการกอง/รองผู้อ านวยการ เป็นป 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

สรุป / วธิีการที่ควรปฏิบัติ   
 
             มีระบบสารสนเทศ และการสื่อสารที่เหมาะสมตามควร ตอความตองการของผูใชและการบรรลุวัตถุ 
ประสงคของการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 

ลายมือชื่อ......................................................... 
                                                                                          (...นายด า  ดดูี)... 

ต าแหนง...(หน.แผนก/ผจก.ตลาดสาขา)... 
วันที่...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕..... 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๕. การติดตามประเมินผล      
 

๕.๑. การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน 
(Ongoing Monitoring)  
 - มีการก าหนดใหมีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติ 
งาน (Ongoing Monitoring) อยางตอเนื่องและสม ่าเสมอ 

 
 
 
- มีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน แตถือปฏิบัติไม
เครงครัด เชน ไมติดตามวามีการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดวยการพัสดุฯ หรือไม ท าใหไมมี
การปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ขอ ๓๕ และ ๑๕๕ 

- มีรายงานการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน 
และน าเสนอใหผูก ากับดูแลทราบเปนลายลักษณอักษร   
อยางตอเนื่องและสม ่าเสมอ 

- มีการรายงานเปรียบเทียบในเรื่องส าคัญ ๆ เชน 
๑. ผลการด าเนินงานตามโครงการเทียบกับแผน 
๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจางเทียบกับแผน 

- กรณีผลการด าเนินงานไมเปนไปตามแผนหรือเป้าหมาย
องคกรมีวิธีการด าเนินการแกไขอยางทันกาล 

- มีการก าหนดใหจัดท ารายงานผลการด าเนินงานแบบ 
Exception Report โดยเมื่อมีขอแตกตางกับแผนที่มี
สาระส ละผูบริหารจะสั่งการตามควรแกกรณี ทันที 

- มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่ก าหนดไวอยางตอ เนื่องและสม ่าเสมอ 

- มีการปฏิบัติดังกลาวแตไมถือปฏิบัติโดยเครงครัด เชน ไม
ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการ พัสดุฯ 
ขอ ๓๕ และขอ ๑๕๕ 

๕.๒. การประเมินรายครั้ง (Separate Evaluation) 
- มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค
ขององคกรในลักษณะการประเมินการควบคุมดวยตนเอง 
(Self Assessment) และ/หรือการประเมินการควบคุม
อยางเปนอิสระ(Independent Assessment) อย่างน้อย          
ปละหนึ่งครั้ง 

 
 
- ทุกสวนงานมีหนาที่ติดตามประเมินผลการปรับปรุงตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเปนประจ าทุกป 
- ทุกสวนงานรับผิดชอบ ติดตาม ประเมินผลตามแนว
ปฏิบัติการประเมินผล การควบคุมภายในของคณะ 
กรรมการตรวจเงินแผนดิน 

- มีการรายงานผลการประเมิน ความเยงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุ
ตามวัตถุประสงคขององคกร และรายงานการตรวจสอบ
ของผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอผูก ากับดูแลและ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

- สายงานตรวจสอบ มีหนาที่ในการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของทุกสวนงานที่ส าคัญทั้งในสวนกลางและ
ส านักงานสาขา 
- องค์การตลาด ไดปฏิบัติตามแนวทางในหนังสือค าแนะน า 
: การจัดท ารายงานการควบคุมภายในฯ  
เลมที่ ๒ (รายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖)ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิ 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๕.๓. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
   - มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่พบจากการ
ประ เมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค
ขององคกร และการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 

 
 
- มีการด าเนินการตามแนวทางการ ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุม เรื่องท้ังหมดดังกลาว  
ไวใน  ขอ ๕.๓. นี้ 

๕.๔.การรายงานตอผกู ากับดูแลกรณีที่มีการ 
ทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริต 
   - มีก าหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูก ากับดูแลโดย
พลัน ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริตมีการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  
และมีการกระท าอ่ืนที่อาจมีผลกระทบตอองคกรอยางมี
นัยส าคัญ 

 
 
- เปนขอก าหนดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ
นดินวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๖ และระบุไวในคูมือการปฏิบัติงานแลววา ผูบังคับ
บัญชาในหนวยงาน ตนสังกัดตองรายงานตอผูบัง คับบัญชา
ระดับเหนือข้ึนไปทันทีที่ทราบ 

สรุป / วธิีการที่ควรปฏิบัติ   
 
             มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามสมควร อยางไรก็ตาม กรณีไมถือปฏิบัติใน
เรื่องการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมโดยเครงครัด จักไดก าชับใหผูบังคับบัญชาติดตามดูแลการปฏิบัติ งานที่
ส าคัญ ๆ ของผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด รวมทั้ง จะมีการพิจารณาโทษตามควรแกกรณีถาไมปฏิบัติตาม ระบบการ
ควบคุมภายในที่ก าหนด 
 
 
 

ลายมือชื่อ......................................................... 
                                                                                          (...นายด า  ดดูี)... 

ต าแหนง...(หน.แผนก/ผจก.ตลาดสาขา)... 
วันที่...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕..... 

 

แบบ ปม. 
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ชื่อหน่วยงาน   (แผนก/ส านักงานสาขา) 
รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ........ เดือน ...................  พ.ศ. ............. 

 
      

 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ (๑) 

การควบคุมทีม่ีอยู ่
 

(๒) 

การ
ประเมินผล
การควบคุม 

(๓) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

(๕) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

หมายเหตุ 
 

(๗) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

แบบ ปย.๒ 
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 ขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 
ส่วนบริหารจัดการองค์กร รวบรวมข้อมูลรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยจาก แผนก/ส านักงาน

ตลาดสาขาและน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์หาจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญของ องค์การตลาดเพ่ือจัดท ารายงานการติดตามผล
การควบคุมภายในระดับองค์กรประจ าปี พ.ศ. ๒๕xx  เพ่ือเสนอส านักตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส (รอง
ผู้อ านวยการ องค์การตลาด) ให้ด าเนินการสอบทานร่างรายงานดังกล่าวทั้งนีร้่างรายงานการติดตาม 
ประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ประกอบด้วย 

๑) รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน (ปอ. ๑) 
๒) รายงานสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ปอ.๒) 
๓) แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ปอ.๓) 
 
ตัวอย่างแบบรายงานทั้ง ๓ แบบมีดังนี้ 
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รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน 
(ตามระเบียบฯ  ข้อ ๖) 

แบบที่ ๑  กรณีไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 

เรียน (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้ก ากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 

การประเมินการควบคุมภายในของ (ชื่อหน่วยรับตรวจ)   ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่......   เดือน
.................... พ.ศ. …... ถึงวันที่....… เดือน........................ พ.ศ. ..…... ได้ด าเนินการตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสาร ค าแนะน า :  การจัดท า
รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕ถถ  ข้อ ๖  ระบบการควบคุมภายในของ  (ชื่อหน่วย       รับตรวจ)  ได้จัดให้มีขึ้นตามที่ก าหนดใน
ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด  มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕ถถ  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของ (ชื่อหน่วยรับตรวจ)  จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต  ด้านความเชื่อถือ
ได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ   มติคณะรัฐมนตรี  
และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผล  อย่างคุ้มค่าตามต้นทุน
ที่ใช้  โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากการมี
ระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ   ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึงการลดความ
เสี่ยงที่ท าให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย และความ
ผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายในซึ่ งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือ
ละเลยการ ควบคุม รวมทั้งข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้ง
ประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์  และสภาพแวดล้อม เปลี่ยนแปลงไป 

 

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ (ชื่อหน่วยรับตรวจ)   ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่
...... เดือน....................  พ.ศ. ....... ถึงวันที่....... เดือน....................  พ.ศ. ......   เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  มีความเพียงพอและบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่
กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจ ากัดตามวรรคสอง     

 

ทั้งนี้ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ   ภายใน   แผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน   และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน   
รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม    ภายใน  มาพร้อมนี้แล้ว 

 
.                            ลายมือชื่อ...................................................… 
                                                       (ชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน) 

                 ต าแหน่ง…........................................……... 
    วันที่....... เดือน....…...............  พ.ศ. ...……   

แบบ ปอ.๑ 
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รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน 
(ตามระเบียบฯ  ข้อ ๖) 

แบบที่ ๒  กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 
เรียน  (คณะกรรมการตวจเงินแผ่นเดิน / ผู้ก ากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 

การประเมินการควบคุมภายในของ (ชื่อหน่วยรับตรวจ)   ส าหรับงวดตั้งแต่ วันที่ .. ... . เดือน
.................... พ.ศ. …... ถึงวันที่....… เดือน........................ พ.ศ. ..…... ได้ด าเนินการตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสาร ค าแนะน า :  การจัดท า
รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕ถถ  ข้อ ๖  ระบบการควบคุมภายในของ  (ชื่อหน่วย       รับตรวจ)  ได้จัดให้มีขึ้นตามที่ก าหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด   มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕ถถ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของ (ชื่อหน่วยรับตรวจ)  จะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต ด้านความ
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  มติ
คณะรัฐมนตรี  และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผล อย่างคุ้มค่าตามต้นทุน
ที่ใช้   โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากการมี
ระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึงการลดความ
เสี่ยงที่ท าให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย และความผิดปกติ
ที่ไม่อาจสืบทราบได้   เนื่องจากมีข้อจ ากัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการ     
ควบคุม รวมทั้งข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเก่ียวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการ
ควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม เปลี่ยนแปลงไป 

 

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ (ชื่อหน่วยรับตรวจ)  ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่
...... เดือน.....................  พ.ศ. .......  ถึงวันที่...... เดือน.....................  พ.ศ. .......  เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  มีความเพียงพอและบรรลุ  วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  ตามที่
กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจ ากัดตามวรรคสอง  อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ  ดังนี้:- 
 
 ๑............................................................................................... .......…………………………………………………… 
............................................................................................................................. ..........................…………………………… 
 ๒............................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................. 
 

แบบ ปอ.๑ 



 

 

 

 

 

46 

 

ทั้งนี้ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  
รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม ภายใน  มาพร้อมนี้แล้ว 

 
 
 

      ลายมือชื่อ...................................................… 
                                                                                  (ชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน) 

                 ต าแหน่ง…........................................……... 
      วันที่....... เดือน....…...............  พ.ศ. ...….… 
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ชื่อหนวยงาน  (ระดับหน่วยรับตรวจ) 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรการควบคุมภายในระดับองค์กร 

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

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ๑.๑. ความซ่ือสัตยและจริยธรรม 
- ก าหนดจริยธรรมที่บุคลากรในองคกรควร
ปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษร และแจง เวียนให
ทราบโดยทั่วถึงอยางสม ่าเสมอและจริงจัง 

 
- องค์การตลาด มีการจัดท าคูมือจรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและขอก าหนดทางคุณธรรม 
จริยธรรม และ  สั่งการใหพนักงานและลูกจางถือปฏิบัติ 

- ผู บริหารทุกระดับในองค กรส งเสริมและ
สนับสนุนวัฒนธรรมองคกรที่มุงเนนความส าคัญ
ของความซื่อสัตยและจริยธรรม โดยสื่อสารทาง
วาจาในการประชุม หรือพูดคุยกับบุคลากรใน
องคกร 

- ผบูริหารระดับสูงใหความส าคัญกับเรื่องนี้โดยก าหนด
โครงการสรางเสริมวัฒนธรรมองคกรตามหลักธรรมาภิ
บาล  ไวเปนยุทธศาสตรหนึ่งขององค์การ ในการจัดท า
แผนยุทธศาสตรขององค์กร 

- ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรปฏิบัติตัวเป็น
แบบอย่างในเรื่องความซื่อสัตย์จริยธรรม 

 

- ผปูฏิบัติงานเห็นถึงความทุมเทเสียสละของผูบังคับ
บัญชา และไมเคยเห็นผูบังคับบัญชาเบียดบังผลประโย
ชนของทางองค์กรเลย 

- ผบูริหารทุกระดับในองคกร มีการด าเนินการ
ตามควรแกกรณีเมื่อทราบวาไมมีการปฏิบัติตา
นโยบาย ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติ 

 

- กรณีพบวาผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตามระเบียบหรือ 
แนวทางปฏิบัติท าใหเกิดการเสียหายจะด าเนินการตาม
ระเบียบแบบแผนทางราชการ โดยด าเนินการทางวินัย
ทันทีตามพระราชบัญญัติระเบียบ ขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.2535 หมวด 4 และ 5  รวมทั้งระเบียบอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวของฯลฯ  

    ๑.๒. ความรูทักษะและความสามารถของ
บุคลากร 
- คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง ( Job 
Specification) ไดก า หนดระดับความรู้
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณที่จ าเป
นส าหรับแตละต าแหนงงานไวอยางเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

 
 - องค์การตลาดมีการจัดท าคุณสมบัติเฉพาะต าแหนงไว
แลวตามที่องค์การตลาดก าหนดแตยังไมเปนปจจุบัน 
เนื่องจากองค์การตลาดได้เปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร
ใหม อยางไรก็ตาม แผนบริหารบุคคลขององค์การตลาด 
มีแผนงานที่จะ ปรับปรุงใหเปนปจจุบันในปงบประมาณ 
๒๕๕๔  

แบบ ปอ.๒ 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 
 - องคกรมีการจัดฝกอบรมตามความตองการ
ของบุคลากร   อยางสม ่าเสมอ 
 

- องค์การตลาด มีแผนการฝกอบรมบุคลากรอย าง
เหมาะสมและแจงเวียนใหบุคลากรทุกคนทราบลวงหน้า
แตปฏิบัติไมไดในบางสวน เนื่องจากมีการฝกอบรมที่
ส าคัญกวาเพ่ิมขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีแบบ
เกณฑคงคาง และการเปลี่ยนแปลง โครงสรางองคกร 

- การประเมินผลงานและการพิจารณาความดี
ความชอบ ของบุคลากรในองคกรพิจารณาจาก
ความส าเร็จของงาน และมีการระบุอยางชัดเจน
ในสวนที่บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานดี และสวน
ที่ตองมีการปรับปรุง 

 
ฯลฯ 

 

- องค์การตลาด ก าหนดการประเมินผลการปฎิบัติงานป
ละ 2 ครั้ง ตามรอบปความดีความชอบ ชวงที่ 1 เดือน 
ม.ค. – มิ.ย. และชวงที่ 2 เดือน ก.ค.– ธ.ค. ในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและลูกจ้างระบ ุ
หัวขอการประเมินไวอยางชัดเจนตามที่ ก.พ.  ก า ห น ด 
ไ วห นัง สือส านักงาน ก.พ. ที่นร 0708.1/ว.10 ลงวันที่ 
3  กรกฎาคม  2538  
 

๑.๓. ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู
บริหาร 
- มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวกับระบบบัญชีการเลือกนโยบายการบัญชี 
ระบบสารสนเทศ ทางการบริหารการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล การติดตามผลการ
ตรวจสอบและประเมินผลทั้งจากการ ตรวจสอบ
ภายในและการตรวจสอบภายนอก 

 
- ผลจากการปรับระบบบัญชีเปนเกณฑคงคางในระยะ 
แรกของการเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติตามระบบบัญชี
ใหมนี้มีขอผิดพลาดอยูบาง อยางไรก็ตามหัวหนาฝาย
บัญชีการเงิน ไดติดตาม และรวบรวมปัญหาจากการ
ปฏิบัติงาน และรายงานให้ผูบริหารตามล าดับชั้นไดรับ 
ทราบแลวนอกจากนี้ผู้อ านวยการไดสั่งการใหจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรระบบบัญชีตามเกณฑ คงค างแก่
พนักงานทั้งในสวนกลางและส านักงานตลาดสาขา  
จ านวน ๑ รุ น เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

- ผูบริหารระดับสูงใหความส าคัญตอการกระจาย
อ านาจตามลักษณะการด าเนินงาน เพ่ือใหการ
บริหารจัดการเกิดความ  คลองตัว และไมลาชา 

 

 - มีค าสั่ง องค์การตลาดที่  ** / ๒๕๕๔ มอบอ านาจใน
การปฏิบัติงานใหกระจายไปที่ส านัก / กอง ทั้งในสว นก
ลางและสวนภูมิภาค เชน การมอบอ านาจให้ 
***************มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการ บริหารงาน
ภายในส านักงาน 

    - ผูบริหารระดับสูงสนับสนุนในการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง 
และการด า เ นิ นการตามภารกิ จหรื อกา ร
ปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุงภายหลังจากการวิ

 - มีค าสั่งองค์การตลาดที่  *** / ๒๕๕๔ 
แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ซึ่งจะรายงานผลใหผู
บริหารระดับสูงทราบเปนระยะ ๆ แตไมไดมีการ 
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เคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวของอยางรอบคอบและ
การพิจารณาวิธีการลดหรือปองกันความเสี่ยง 

ก าหนดเวลาการรายงานที่แนนอนไว 
 

   
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 
- ผูบริหารทุกระดับในองคกรมีความรู้เพียงพอ
และมุ่งเน้นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน(Performance-Based Management)  
ฯลฯ 

- ปัจจุบันองค์การตลาดอยู่ในระหว่างด าเนินการก าหนด
ตัวชี้วัดของผู้บริหาร ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แตได
ก าหนดนโยบายและเปาหมายที่ชัดเจนในการวัดผล
สัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานโดยใหทุกแผนก/ สาขา จัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปใหสอดคลองกับนโยบายและเป
าหมาย เพียงแตยังไมมีการวัดผลโดยการใชตัวชี้วัด
ความส าเร็จของการปฏิบัติงานมาใชเปนตัววัดผล   
  อยางไรก็ตามองค์การตลาด มีแผนการพัฒนาตัวชี้วัด
ความส าเร็จของการปฏิบัติงานของพนักงานใหแลวเสร็จ 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑.๔. โครงสรางองคกร 
- การก าหนดโครงสรางองคกรและสายการบังคับ
บัญชามีความชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและ
ลักษณะการด าเนินงานขององคกร 

 
- โครงสรางองคกรมกีารแบงแยกชัดเจนในหนาที่ของ  
งานภารกิจหลักงานสนับสนุน  และงานวิชาการ 
 

- มีการแสดงแผนผังการจัดองค กรที่ถูกต อง 
และเปน          ปจจุบันใหบุคลากรทุกคนทราบ 
ฯลฯ 
 

- องค์การตลาด มีการแสดงผังการจัดโครงสร้างองคกร 
ที่แสดงสายการบริหารงานและแจงเวียนใหบุคลากร ทุก 
คนทราบเปนลายลักษณอักษร 

ฯลฯ 
 

๑.๕.  การมอบหมายอ านาจหนาที่และความ
รับผิดชอบ 
- ผูบริหารสูงสุดขององคกรไดมอบอ านาจตาม
ความจ าเปนในการปฏิบัติงานให กับบุคคลที่
เหมาะสมเป นลาย ลักษณ อักษรและแจ งให
บุคลากรทุกคนทราบ 

 

- ในทางปฏิบัติยังมีการมอบหมายหนาที่ไมตรงตามสาย 
งานของบุคลากร เชน การยายพนักานบัญชีที่ไมมีความรู 
ดานระบบสารสนเทศไปฏิบัติงานดานการพัฒนา 
ระบบสารสนเทศสังกัดศูนย์คอมพิวเตอรและมอบหมาย
หนาที่เจาหนาที่คอมพิวเตอรที่มีความรูความช านาญ 
ดานระบบคอมพิวเตอรไปปฏิบัติงานเปนเลขานุการ 
ผูบริหารสังกัดส านักงานเลขานุการกรม โดยมิไดใชความ
รทูี่มีดังกลาว 

ฯลฯ 
๑.๖. นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร  
- การบรรจุ แต งตั้ ง  และโยกย ายบุคลากร 
พิจารณาจากคุณวุฒิประสบการณความซื่อสัตย

 
 - องค์การตลาด มีระบบการคัดเลือกบุคลากรที่มี
คุณภาพเขามาปฏิบัติงาน โดยก าหนดคุณสมบัติเบื้องตน 
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และจริยธรรม ตามเกณฑที ่********พนักงานรัฐวิสาหกจิ*** 
- มีการจัดปฐมนิเทศใหกับพนักงานใหม  - มีการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหมตามขอก าหนดของ 

ก.พ.  
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

- การเลื่อนต าแหนง อัตราเงินเดือน  และการ
โยกยายขึ้นอยูกับการประเมินผลงาน 
 

 - การเลื่อนต าแหนงและอัตราเงินเดือนรวมทั้งการโยก 
ยาย พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน และมี
การก าหนดหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนลายลักษณ 
อักษร 

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได
พิจารณารวมถึง ความซื่อสัตยและจริยธรรม 

 
 

 - ความซื่อสัตยและความมีจริยธรรมเปนสวนหนึ่งของ
ความมีระเบียบวินัยที่ถูกก าหนดไว ในแบบฟอรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแลว 

๑.๗. การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  ( Audit 
Committee) มีบทบาทในการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานภายในองคกรใหเปนไปตามระบบการ
ควบคุมภายในที่ก าหนดอยางตอ 
เนื่องและสม ่าเสมอ 

 

 

สรุป / วธิีการที่ควรปฏิบัติ   
 

ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน ชวยท าใหการควบคุมภายในที่มีอยูมีประสิทธิผลตาม
สมควร   

อยางไรก็ตาม ควรมีการมอบหมายงานใหตรงตามความรูความช านาญ โดยเฉพาะเจาหนาที่คอมพิวเตอรที่มี
ความรูความช านาญดานระบบคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ ซึ่งเปนบุคลากรขาดแคลนไมควรมอบหมายให
ปฏิบัติงานที่ไมตรงกับความรูความสามารถ และความช านาญ   
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน..................................................... 
                                                                                                  (...นายด า  ดูดี)... 
                                                                                                  ต าแหนง...(ผอ.)... 
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วันที่...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕..... 
๒๕๕๔ 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๒. การประเมินความเสี่ยง      
      

๒.๑. วัตถุประสงคระดับองคกร   
- มี เอกสารที่ ระบุวัตถุประสงค และเป าหมายทิศทางการ
ด าเนินงานขององคกรไว้อยางชัดเจนและวัดผลได 

  
 
 
- ระบุเปนลายลักษณอักษรไวในแผนยุทธศาสตร
ขององค์การตลาด ในงบประมาณปี ๒๕๕๔ 

- วัตถุประสงคดังกลาว ไดเผยแพรและชี้แจงใหบุคลากร ทุกระดับ
ทราบและเขาใจตรงกัน 
 

- แผนยุทธศาสตรขององค์การตลาด ที่ระบุถึงวัตถุ
ประสงคไดน าเสนอใหผู้บริหารทุกระดับโดยการ
จัดประชุมผูบริหารทุกแผนก /ผู้จัดการทุกสาขา ถ
ายทอดขอมูลนี้ใหแกพนักงานและลูกจ้างในบังคับ
บัญชาทุกคนไดรับทราบ   

๒.๒. วัตถุประสงคระดับกิจกรรม  
- ขอความวัตถุประสงคของการด าเนินงานในระดับกิจกรรมสอด
คล องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ ระดับองค์กร และแผน
ยุทธศาสตร์ 

 

- วัตถุประสงคระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติไดวัดผลไดและเปนที่
ยอมรับกันอยางแพรหลายในองคกร 

 
 

- บุคลากรทุกคนที่เก่ียวของมีสวนรวมในการก าหนดวัตถุประสงค
ระดับกิจกรรมและใหการยอมรับ 

- ทุกสวนงานขององค์การตลาด ไดรวมกันจัดท า
แผน ปฏิบัติงานของสวนงาน เพ่ือสนับสนุนแผน
กลยุทธขององค์การตลาด มีการร่วมกันท า  ****
ธารา บางคล้า ? **** 
 

๒.๓. การระบุปจจัยเสี่ยง 
 

- ผบูริหารทุกระดับมีสวนรวมในการระบุและประเมินความเสี่ยง 
 

 
 
- ผูบริหารระดับสูงจะมอบหมายใหหัวหนางานระดับ 8 และเจาหน
าที่ระดับป ฏิบัติงานรวมกันด าเนินการระบุ 
และประเมินความเส่ียงในกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบแตไมมีเจาหนาที่
ระดับผูอ านวยการขึ้นไปเขารวมดวย 
ผู้บริหารทุกแผนก / ผู้จัดการตลาดทุกสาขา มีสว่นร่วมในการระบุ
ความเส่ียงของตนเอง คณะท างานด้านการพัฒนากระบวนงาน
ภายในและบริหารความเส่ียง ร่วมการพจิารณาในการะบแุละ
ประเมินความเส่ียง นั้นๆ 

 
- มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยทั้งภายในและ
ภายนอก 
 

- ไมมีการระบุความเสี่ยงจากปจจยัภายนอก ทุกสวนงาน
ระบุและประเมินความเสี่ยงโดยอาศัยประสบการณใน
อดีตของผู้ประเมินจากการปฏิบตังิานภายในสวนงาน 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๒.๔. การวิเคราะหความเสี่ยง 
 

- ผู บริหารระดับสูงก าหนดเกณฑ ในการตัดสินระดับ
ความส าคัญของความเสี่ยง 

  
 

- ใชเกณฑตามหนังสือค าแนะน า : การน ามาตรฐานการ
ควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติหนา ๘ – ๑๑  ของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิ 

- ผบูริหารระดบัสูงจัดใหมีการวิเคราะหและประเมินระดับ
ความส าคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

- บุคลากรทุกระดับในองคกรมีสวนรวมในการวิเคราะห
ความเสี่ยง 

๒.๕. การก าหนดวธิีการควบคุมเพื่อปองกันความเสี่ยง 
 

- ผบูริหารระดับสูงจัดใหมีการวิเคราะห สาเหตุของความ
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน ก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือ
ลดความเสี่ยง 

- ใชเกณฑตามหนังสือค าแนะน า : การน ามาตรฐานการ
ควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติหนา ๘ – ๑๑  ของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

- ในการก าหนดกิจกรรมการควบคุม ทุกแผนก / สาขาจะ
พิจารณาความคมุคาของตนทุนที่จะเกิดขึ้นเสมอ 

- เปรียบเทียบตนทุนการสรางกิจกรรมการควบคุมกับ
ประโยชน ที่จะเพ่ิมขึ้นจากการก าหนดกิจกรรมการ
ควบคุม 

- เผยแพรใหบุคลากรทุกระดับในองคกรรับทราบเกี่ยวกับ
กิจกรรมการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือปองกันหรือลดความ 

- มีการฝกอบรมเก่ียวกับการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในและการประเมินความเสี่ยง ใหแกพนัดงานทุก
ระดับไปแลวเมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ เดือน พฤษภาค๒๕๕๔ 

- ผบูริหารระดับสูงจัดใหมีการติดตามผลการปฏิบัติตาม
วธิีการควบคุมที่ก าหนดเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 

- ติดตามผลโดยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน และด าเนินการอยางตอเนื่อง 
 

สรุป / วธิีการที่ควรปฏิบัติ   
 

             การด าเนินการเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสมพอสมควรอยางไรก็ตามยังมีสิ่งที่ปรับปรุง
เพ่ือใหการประเมินความเสี่ยงโดยรวมมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น คือ   
                   (๑) การประเมินความเสี่ยงของทุกสวนงาน นอกจากการประเมินความเสี่ยงจากปจจัยภายในแลวควร 
พิจารณาถึงปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของสวนงาน และองคกร เชน นโยบายรัฐบาลเกี่ยว 
กับการจางแรงงาน ผูบริหารระดับสูงควรสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของทราบขอมูล เพ่ือประโยชนในการประเมินความเสี่ยง 
                   (๒) ในการระบุปัจจัยเสี่ยงควรใหผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมดวย 
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน..................................................... 
                                                                                                  (...นายด า  ดูดี)... 
                                                                                                ต าแหนง...(ผอ.)... 
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วันที่...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕..... 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
 

๓.๑. เรื่องท่ัวไป 
- กิจกรรมการควบคุมไดก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค
และผลการประเมินความเสี่ยง 

 
 
- กิจกรรมการควบคุมก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงคและ ผล
การประเมินความเสี่ยงแตการระบุความเสี่ยงไมครบทุกจุดที่
ส าคัญจึงท าใหการควบคุมที่ก าหนดไวไมเพียงพอ เชน ไม่มี
การควบคุมเพ่ือปองกันการจัดซื้อพัสดุมากเกินจ าเปน ท าให
มีพัสดุคงคลังมากเกินกวาที่ควร 

- บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของ
กิจกรรมการควบคุม 

- มีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดวางระบบ การ
ควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง ใหแกพนักงานทุก
ระดับไปแลวเมื่อวันที่ ** มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และรวมกัน
จัดวางระบบฯ ของสวนงานตนเองด้วย 

- มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่ก าหนดไว ้ - มีการปฏิบัติแตไมเครงครัด เชน ไมปฏิบัติตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ที่แก
ไขเพ่ิมเติมขอ ๓๕ และขอ ๑๕๕ 

๓.๒. การสอบทานโดยผูบริหารแตละระดับ 
 

- มีการสอบทานงานโดยผูบริหารแตละระดับอยางตอ 
เนื่องและสม ่าเสมอ 

 
 

 

- มีการสอบทานการติดตามผลส าเร็จที่บรรลุตามแผน
ขององคกร โดยผูบริหารระดับสูง 

 

- มีการสอบทานผลการด าเนินงานจริงเปรียบเทียบกับ 
เปาหมายโดยผูบริหารระดับสวนงานหรือหนวยงานย
อย   

 

๓.๓. การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบที่ส าคัญให
แตละบุคคล เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงจากความ
ผิดพลาดเสียหาย หรือความไมถูกตอง 
- มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนาที่ และวงเงินอนุมัติ
ของผูบริหารแตละระดับไวอยาง ชัดเจนและเปนลาย
ลักษณอักษร 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

- มีการแบงแยกหนาที่ในการอนุมัติการบันทึกบัญชีและ
การดูแลรักษาทรัพยสินออกจากกันโดยเด็ดขาด 

 

- ไมมีการอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดควบคุมการ
ด าเนินงานที่ส าคัญทั้งหมด แตถามีความจ าเปนให
ก าหนดกิจกรรมการควบคุมอ่ืนที่เหมาะสมทดแทน 
 

- บางกิจกรรมจ าเปนตองใชบุคคลคนเดียวปฏิบัติงานตั้งแตต
นจนจบครบทั้งวงจร เชน ส านักงานพัฒนาฝมือแรงงานใน
ส่วนภูมิภาค มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชี
เพียง ๒ คน จ าเปนตองใหบุคคล คนเดียวดูแลรักษาทรัพย
สิน รับ-จายเงิน ตลอดจนบันทอวา ทดแทนกันได้ 

- มีการมอบหมายหนาที่ใหแตละบุคคลอยางเปน ระบบ 
พ่ือใหมั่นใจวามีการตรวจสอบและคานอ านาจระหวาง 
กันอยางมีประสิทธิผล 

 

๓.๔. การมอบหมายงาน  
- มีการมอบหมายงาน และก าหนดเจ าหน าที่ที่
เหมาะสมรับผิดชอบปฏิบัติงานที่ได รับอนุญาตให
ด าเนินการ 

 
 

- ระบุไวในค าสั่ง องค์การตลาดที่ ** / ๒๕๕๔ ลงวันที่  ** 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และแจงเวียนใหทราบโดยทั่วกัน 

๓.๕. ขอก าหนดเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโย
ชน 
- มีขอก าหนดเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนเป
น ลายลักษณอักษรและการด าเนินการตามควรแกกรณี 

 
 

- ระบุไวในคมูือจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการ 
ปฏิบัติงานและขอก าหนดทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3.6  มาตรการติดตามและตรวจสอบ  
-มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการด าเนินงาน
ขององคกรเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับและมติคณะ 
รัฐมนตรี 

 
 

- มีมาตรการติดตามแตยังไมทัว่ถึงทุกกิจกรรมที่ส าคัญ เชน 
ไมมีการติดตามวามีการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ หรือไม่ 

สรุป / วธิีการที่ควรปฏิบัติ   
มีกิจกรรมการควบคุมที่ส าคัญเหมาะสมตามสมควร  อยางไรก็ตาม กรมฯ จะด าเนินการปรับปรุงแกไข 

เกี่ยวกับการแบงแยกหนาที่ และมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสิน  ดังนี้   
(๑) ไมมีการระบุความเสี่ยงที่ส าคัญบางจุด และก าหนดวิ  ีธการควบคุม เชน เกี่ยวกับการบริหารพัสดุ 

ไมไดระบุจดุเสี่ยงจากการมีพัสดุในคลังมากเกินจ าเปนจึงไมมีการควบคุมในเรื่องนี้ท าใหมีพัสดุคงคลังมากเกินกวาที่ควร 
                (๒) มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุม แตไมเครงครัด เชน ไมปฏิบัติตามระเบียบส านักนายก   

รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมขอ ๓๕ และขอ ๑๕๕ 
 

ชื่อผู้รายงาน..................................................... 
                                                                                                  (...นายด า  ดูดี)... 
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                                                                                                      ต าแหนง...(ผอ.)... 
วันที่...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕..... 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร    
๔.๑.  สารสนเทศ 
- ก าหนดใหมีระบบสารสนเทศและสายการ
รายงานเพื่อใชส าหรับการบริหารและ
ตัดสินใจของฝายบริหาร 

- ศูนย คอมพิวเตอร รับผิดชอบในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและสายการรายงานเปนไปตามโครงสร้าง
องคกร 

- มี ก า ร พัฒนาระบบสารสน เทศ เ พ่ื อ
รวบรวมข อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน
การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบีย้อข้อ
บังคับและมติคณะรัฐมนตรีไวอยางถูกตอง 
ครบถวน และเปนปจจุบัน 

- แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเป นผู ด าเนินการ ผู
ด าเนินการในสวนที่จัดเก็บไวในระบบ Intranet ของ
องค์การตลาด 
 

- จั ด ร ะ บ บ ก า ร จั ด เ ก็ บ เ อ ก ส า ร
ประกอบการจายเงินและการบันทึกบัญชีไว
ครบถวน สมบูรณและเปนหมวดหมู 

- ฝายบัญชีการเงินและผลประโยชน์เปนผูรับผิดชอบ 

- มีระบบการรายงานขอมูลที่จ าเปนทั้งจาก
ภายในและภายนอกใหผูบริหารทุกระดับ 

- แตละแผนก /สาขา ดูแลขอมูลที่เกี่ยวของกับงานของ
ตนเอง และรายงานใหผูบริหารรับทราบตามล าดับชั้น 

๔.๒. การสื่อสาร 
- มีระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกอยาง เพียงพอ เชื่อถือไดและทัน
กาล 

 
- มีการใชระบบ Intranet ส าหรับการสื่อสารภายใน 
และระบบ Internet ส าหรับการติดตอสื่อสารภายนอก 

- มีการสื่อสารอยางชัดเจนใหบุคลากรทุก
คนทราบและเข้า ใจบทบาทและหนาที่ของ
ตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 

- มีการแจงเวียนระเบียบฯ วาดวยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน และค าสั่งแตงตั้งคณะท างานด้านการ
พัฒนากระบวนงานภายใน และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข
องใหทราบอยางทัว่ถึง 

- มีการแจงใหบุคลากรทราบปญหาและ 
จุดออนของการ ควบคุมภายในที่เกิดขึ้น
และแนวทางการแกไข 

- แจงรายงานตามแบบ ค.1 แบบ ค.4 แบบ ปย.3 และ
แบบ ปย.4 ใหผูเกี่ยวของทราบทัว่กัน 
 

- มีการสื่อสารใหบุคลากรทราบอยางชัดเจน
ถึงพฤติกรรม ที่เปนที่ยอมรับและไมยอมรับ 
และการลงโทษ 
 
 

-  ฝ่ายธุรการแจงเวียนใหทราบทุกครั้ง 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

สรุป / วธิีการที่ควรปฏิบัติ   
 
             มีระบบสารสนเทศ และการสื่อสารที่เหมาะสมตามควร ตอความตองการของผูใชและการ
บรรลุวัตถ ุ
ประสงคของการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 

                                                          ชื่อผู้รายงาน..................................................... 
                                                          (..นายด า      ดูดี)... 

                                                                                  ต าแหนง...(ผอ.)... 
วันที่...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕...... 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๕. การติดตามประเมินผล      
 

๕.๑. การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน 
(Ongoing Monitoring)  

    
- มีการก าหนดใหมีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติ 

งาน (Ongoing Monitoring) อยางตอเนื่องและสม ่าเสมอ 

 
 
 
- มีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน แตถือปฏิบัติไม
เครงครัด เชน ไมติดตามวามีการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดวยการพัสดุฯ หรือไม ท าใหไมมี
การปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ขอ ๓๕ และ ๑๕๕ 

- มีรายงานการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน 
และน าเสนอใหผูก ากับดูแลทราบเปนลายลักษณอักษร  
อยางตอเนื่องและสม ่าเสมอ 

- มีการรายงานเปรียบเทียบในเรื่องส าคัญ ๆ เชน 
๑. ผลการด าเนินงานตามโครงการเทียบกับแผน 
๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจางเทียบกับแผน 

- กรณีผลการด าเนินงานไมเปนไปตามแผนหรือเป้าหมาย
องคกรมีวิธีการด าเนินการแกไขอยางทันกาล 

- มีการก าหนดใหจัดท ารายงานผลการด าเนินงานแบบ 
Exception Report โดยเมื่อมีขอแตกตางกับแผนที่มี
สาระส าคัญจะตองมีการชี้แจงใหผูบริหารทราบโดยเร็ว  
และผูบริหารจะสั่งการตามควรแกกรณี ทันที 

- มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่ก าหนดไวอยางตอ เนื่องและสม ่าเสมอ 

- มีการปฏิบัติดังกลาวแตไมถือปฏิบัติโดยเครงครัด เชน ไม
ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการ พัสดุฯ 
ขอ ๓๕ และขอ ๑๕๕ 

๕.๒. การประเมินรายครั้ง (Separate Evaluation) 
- มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค
ขององคกรในลักษณะการประเมินการควบคุมดวยตนเอง 
(Self Assessment) และ/หรือการประเมินการควบคุม
อยางเปนอิสระ(Independent Assessment) อยาง     
นอยปละหนึ่งครัง้ 

 
 
- ทุกสวนงานมีหนาที่ติดตามประเมินผลการปรับปรุงตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเปนประจ าทุกป 
- ทุกสวนงานรับผิดชอบ ติดตาม ประเมินผลตามแนว
ปฏิบัติการประเมินผล การควบคุมภายในของคณะ 
กรรมการตรวจเงินแผนดิน 

- มีการรายงานผลการประเมิน ความเยงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุ
ตามวัตถุประสงคขององคกร และรายงานการตรวจสอบ
ของผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอผูก ากับดูแลและ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

- สายงานตรวจสอบ มีหนาที่ในการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของทุกสวนงานที่ส าคัญทั้งในสวนกลางและ
ส านักงานสาขา 
- องค์การตลาด ไดปฏิบัติตามแนวทางในหนังสือค าแนะน า 
: การจัดท ารายงานการควบคุมภายในฯ  
เลมที่ ๒ (รายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖)ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผน 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๕.๓. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
   - มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่พบจากการ
ประ เมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค
ขององคกร และการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 

 
 
- มีการด าเนินการตามแนวทางการ ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุม เรื่องท้ังหมดดังกลาว  
ไวใน  ขอ ๕.๓. นี้ 

๕.๔.การรายงานตอผกู ากับดูแลกรณีที่มีการ 
ทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริต 
   - มีก าหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูก ากับดูแลโดย
พลัน ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริตมีการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  
และมีการกระท าอ่ืนที่อาจมีผลกระทบตอองคกรอยางมี
นัยส าคัญ 

 
 
- เปนขอก าหนดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ
นดินวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๖ และระบุไวในคูมือการปฏิบัติงานแลววา ผูบังคับ
บัญชาในหนวยงาน ตนสังกัดตองรายงานตอผูบัง คับบัญชา
ระดับเหนือข้ึนไปทันทีที่ทราบ 

สรุป / วธิีการที่ควรปฏิบัติ   
 
             มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามสมควร อยางไรก็ตาม กรณีไมถือปฏิบัติใน
เรื่องการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมโดยเครงครัด จักไดก าชับใหผูบังคับบัญชาติดตามดูแลการปฏิบัติ งานที่
ส าคัญ ๆ ของผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด รวมทั้ง จะมีการพิจารณาโทษตามควรแกกรณีถาไมปฏิบัติตาม ระบบการ
ควบคุมภายในที่ก าหนด 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน..................................................... 
                                                                                                  (...นายด า  ดูดี)... 
                                                                                                 ต าแหนง...(ผอ.)... 

วันที่...**...เดือน...กันยายน... พ.ศ....๒๕๕..... 
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ชื่อหน่วยงาน   (ระดับหน่วยรับตรวจ) 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

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

วัตถุประสงค์ของ    
การควบคุม 

 
(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม หรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 
(๒) 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
(๓) 

การปรับปรุง 
 
 

(ถ) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(๕) 

หมายเหตุ 
 
 

(๖) 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

ชื่อผู้จัดท า..............…....................             
ต าแหน่ง........................................ 

   วันที่.........../...................../............ 
 

แบบ ปอ.๓ 
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การประเมินผลโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 

ส านักตรวจสอบภายในติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. โดยการสอบทานร่างรายงาน
การติดตามผลการควบคุมภายในระดับองค์กร เช่น สอบทานว่าลักษณะการจัดท ารายงานและการประเมินตนเองเป็นไป
ตามแนวทางที่ ก าหนดหรือไม่ เป็นต้น และสอบทานการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน เช่น สอบทานว่ารายงานอด
คล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในตามที่รายงานหรือไม่ เป็นต้น และจัดท ารายงานผลการ
สอบทานการประเมินการควบคุมภายในดังกล่าว (แบบ ปส.) เสนอต่อผู้อ านวยการองค์การตลาดพร้อมทั้งจัดส่งส าเนา
แบบ ปส. เสนอเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนตุลาคม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
รว่มกับ 
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรต่อไปแบบ ปส. 
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รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน 

ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ 
โดย 

ผู้ตรวจสอบภายในหรือหน่วยตรวจสอบภายใน 
แบบที่ ๑  กรณีไม่พบข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกตทีม่ีนัยส าคัญ 

เรียน (หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน) 
 

ข้าพเจ้า (หรือชื่อหน่วยตรวจสอบภายใน) ได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุม   ภายในของ (ชื่อ
หน่วยรับตรวจ)  ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ ..... เดือน..................  พ.ศ. .... ถึงวันที่ ..... เดือน................  พ.ศ. ..…..  
ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสาร
ค าแนะน า :  การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕ถถ  ข้อ ๖   การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม   ผล
การสอบทานไม่พบว่า (ชื่อหน่วยรับตรวจ) ไม่ด าเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ 
ดังกล่าว  และตามระเบียบ         คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 
๒๕ถถ 

 
    ลายมือชื่อ...................................... 
        (ชื่อ ผู้ตรวจสอบภายใน) 

    ต าแหน่ง.................................................. 
    วันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ........ 

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

     (ชื่อ ผู้มีต าแหน่งสูงสุดในหน่วยตรวจสอบภายใน - ถ้ามี) 
    ต าแหน่ง.................................................. 

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

แบบ ปส. 
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รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน 

ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ 
โดย 

ผู้ตรวจสอบภายในหรือหน่วยตรวจสอบภายใน 
แบบที่ ๒  กรณพีบข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกตที่มีนยัส าคัญ 

เรียน (หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน) 
 

ข้าพเจ้า (หรือชื่อหน่วยตรวจสอบภายใน) ได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุม  ภายในของ (ชื่อ
หน่วยรับตรวจ)  ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ ..... เดือน..................  พ.ศ. .... ถึงวันที่ ..... เดือน................  พ.ศ. ....   ตาม
แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการ   ตรวจเงินแผ่นดิน    ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสาร
ค าแนะน า :  การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕ถถ  ข้อ ๖ การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม   ผล
การสอบทานไม่พบว่า (ชื่อหน่วยรับตรวจ) ไม่ด าเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ 
ดังกล่าว และตามระเบียบ   คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕ถถ   
อย่างไรก็ตามมีข้อตรวจพบ / ข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญ    ดังนี้ 

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

 

    ลายมือชื่อ...................................... 
                                                                                       (ชื่อ ผู้ตรวจสอบภายใน) 

    ต าแหน่ง.................................................. 
    วันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ........ 

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

     (ชื่อ ผู้มีต าแหน่งสูงสุดในหน่วยตรวจสอบภายใน  - ถ้ามี) 
    ต าแหน่ง.................................................. 

     วันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ........ 
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การรายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖ โดยผูอ้ านวยการองค์การตลาด. 
 

ผู้อ านวยการองค์การตลาดสอบทานรายงานที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส และฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือให้
มั่นใจก่อนให้ความเห็นชอบลงนามรายงานความเห็นชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน และจัดส่ง
รายงานการควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ปอ.๑ , แบบ ปอ.๒ , แบบ ปอ. ๓  และแบบ ปส.) ให้คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน คณะกรรมการองค์การตลาดและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม 
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ภาคผนวก 
  - ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด 

  มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔      
 - ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  - ขั้นตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (องค์การตลาด.) 
  - ขั้นตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
  - ขั้นตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 
  - ขั้นตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส 
  - ขั้นตอนการรายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖ โดยผู้อ านวยการองค์การตลาด. 
  - ขั้นตอนการรายงานการควบคุมภายใน องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด 
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔          
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
____________________ 
โดยที่สมควร  ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อให้หน่วยรับตรวจมี แนวทางในการจัดระบบการควบคุมภายใน 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงิน    
และทรัพย์สินของประเทศชาติโดยรวม 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) (ก)  (ค) แห่ง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้.- 
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรยีกว่า “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน        
พ.ศ. ๒๕๔๔” 
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓. ในระเบียบนี้ 
“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า 
(๑) กระทรวง ทบวง กรมส่วนราชการที่เรยีกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง หรือกรม 
(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค 
(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิน่ 
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(๕) หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๖) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจาก 
     หน่วยรับตรวจตาม (๑) , (๒) , (๓) , (๔) หรือ (๕)  
(๗) หน่วยงานอ่ืนใดหรือกิจการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมาย 
     ก าหนดให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ 
“หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิน่” หมายความว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด , เทศบาล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นทีมี่กฎหมายจัดตั้งขึ้น 
 “ผู้ก ากับดูแล” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลหรือบังคับบัญชาผู้รับตรวจ 
  หรือหน่วยรับตรวจ 
“ผู้รับตรวจ” หมายความว่าหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหนว่ยงาน หรือผู้บริหารระดับสูง ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ 
  ราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 
“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้รับตรวจหรือผู้บริหารทุกระดับของหน่วยรับตรวจ 
“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่าผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ 
  หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน 
“การควบคุมภายใน”  หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจ 
 จัดให้มีข้ึน เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ   
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 การควบคุมภายในด้าน ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน 
 หรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของ  
 รายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ มติคณะรัฐมนตรี   
ข้อ ๔  ให้ผู้ก ากับดูแล และหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการน ามาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินท้ายระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
ข้อ  ๕ ให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน  ท้ายระเบียบนี้ เป็นแนวทาง
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแตว่ันที่ระเบียบนีใ้ช้บังคับ  โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังนี้.- 
(๑) สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การด าเนินงานที่ส าคัญในระดับหน่วยรับตรวจและระดับกิจกรรม 
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ และจริยธรรมของผู้บริหารระดับสูงและ 
     และบุคลากรในหน่วยรับตรวจ 
(๓) ความเสี่ยงทีส่ าคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงทีส่ าคัญ ตาม  (๓) 
(๕) ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน  และวิธีการติดตามประเมินผลให้หน่วยรับตรวจรายงานความคืบหน้า 
     ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ (ถ้ามี) 
     ทุกหกสิบวัน พร้อม ทัง้ส่งส าเนาใหส้ านักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วย เว้นแตส่ านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะ 
     ขอให้ด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน 
ข้อ ๖ ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ 
    การควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน เก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือ ปีปฏิทิน 
    แล้วแตก่รณีเว้นแตก่ารรายงานครัง้แรกให้กระท าภายในสองร้อยสี่สิบวัน นับจากวันวางระบบการควบคุมภายใน   
    แล้วเสร็จโดยมีรายละเอียด ดังนี้.- 
(๑) ท าความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบนี้หรือไม่ 
(๒) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในในการบรรลุวัตถุประสงค์และ 
     เป้าหมายทีก่ าหนด รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการ ประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 
(ก) สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
(ข) การประเมินความเสี่ยง  
(ค) กิจกรรมการควบคุม 
(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร 
(จ) การติดตามประเมินผล 
(๓) จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะและ แผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 
ข้อ ๗ ในกรณหีน่วยรับตรวจไมส่ามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ให้ขอท าความตกลงกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ข้อ ๘ ในกรณหีน่วยรับตรวจมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือตามข้อเสนอแนะของ 
    คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยไม่มีเหตุอันควร  คณะกรรมการตรวจเงิน 
    แผ่นดินสามารถเสนอข้อสังเกตและความเห็นพร้อมทั้งพฤติการณ์ของหนว่ยรับตรวจนั้น ให้กระทรวงเจ้าสังกัด 
    หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุม ก ากับ หรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ แล้วแตก่รณีเพ่ือก าหนดมาตรการที่  
จ าเป็น 
    เพ่ือให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติ ในกรณีกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุม ก ากับ หรือ ผู้รับผิดชอบ 
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    ของหน่วยรับตรวจไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สามารถ 
    รายงานต่อประธานรัฐสภา เพื่อแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามอ านาจ 
    หน้าที่ ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของรัฐสภา 
    เพ่ือประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ข้อ ๙  ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตามระเบียบนี้ และให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจ 
    ตีความและวนิิจฉัยปัญหาที่เกิดข้ึนจากการบังคับใช้ระเบียบนี้ ในกรณีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 
    อาจยกเว้นหรือ ผ่อนผัน    ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ ได ้
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๘    กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔ 
(นายปัญญา   ตันติยวรงค์) 

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๙๙ ก  วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
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ขั้นตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (องค์การตลาด.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานตาม 
แบบ ปอ.๓ 

 

การประเมินการควบคุมด้วย 
ตนเอง (CSA) 

 

การประเมินตามแบบประเมิน
องค์ประกอบของมาตรฐาน

การควบคุมภายใน 
 

ประเมินการควบคุม 
ภายในโดยภาพรวม 

ขององค์กร 
 

รายงานตาม 
แบบ ปอ.๒  

 

รายงานตาม 
แบบ ปอ.๑ และ ปอ.๓ 
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ขั้นตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

การประเมินตาม 

แบบสอบถามการควบคุม
ภายใน 

๓ 

การประเมินการควบคุมด้วย 
ตนเอง (CSA) 

 

การประเมินตามแบบประเมิน
องค์ประกอบของมาตรฐาน

การควบคุมภายใน 
 

การประเมินผลการควบคุม 
ภายในตามแบบ ปม. 

รายงานตาม 
แบบ ปย.๒  

 

รายงานตามแบบ  
ปย.๑  
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ขั้นตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสอบทานการประเมินการ 
ควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ของ 

ฝ่ายบริหาร 
 

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

 

การประเมินการควบคุม
อย่างเป็นอิสระ (IA) 

 

รายงานผลการสอบทานการ 
ประเมินการควบคุมภายในตาม 

แบบ ปส. 
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ขั้นตอนการสอบทานและประเมินรายงานโดยเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการองค์การตลาด 
 

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

และ แบบ ปส. 
 

รายงานของฝ่ายบริหาร 
แบบ ปอ. ๑, แบบ ปอ.๒        

และ แบบ ปอ.๓ 
 

การสอบทาน 
และประเมินรายงาน 

 

รายงานของฝ่ายตรวจสอบ 
ภายในตามแบบ ปส. 
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ขั้นตอนการรายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖ 

โดยผู้อ านวยการองค์การตลาด. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 
ขั้นตอนการรายงานการควบคุมภายในของ 
องค์การตลาด 

คณะกรรมการ  
องค์การการตลาด 

 

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

และแบบ ปส 
 

คณะกรรมการ  
ตรวจเงินแผ่นดิน 

 

คณะกรรมการ  
ตรวจสอบภายใน 

 

ผู้อ านวยการ 
องค์การการตลาด 
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ขั้นตอนการรายงานการควบคุมภายใน 
องค์การตลาด  กระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานของเจ้าหน้าที่ 
ระดับอาวโุส  

 
ผู้อ านวยการ 

องค์การการตลาด 
 

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

ที่สอบทานแล้ว 
 

 

 

 

รายงานของ 
ส านักตรวจสอบภายใน (ปส.) 

 

 
ส านักตรวจสอบภายใน 

 

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

 
 

 
 

เจ้าหน้าที ่
ระดับอาวุโส 

 

 

คณะท างานจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ประมวลผลในภาพรวม 

 

 

จัดท ารายงานการควบคุมภายในของ ทุกแผนก/ส านกังาน
สาขา (ปย.๑  และ ปย.๒ )                                     

ณ สิ้นปี งบประมาณ ๓๐ กันยายน 
 

ทุกแผนก/ส านกังานสาขา 
ขององค์การตลาด. 

 

รายงานฉบับส าเนา 
รายงานฉบับจริง 
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โครงสร้างการควบคุมภายในของ อต. 

 
 
 
 
 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ อต. 
 

คณะอนุกรรมการด้านบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

ผู้อ านวยการ 

 

คณะท างานด้านบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

ทุกแผนก 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

แผนกตรวจสอบภายใน 
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คู่มือการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายใน 

 
 คู่มือเล่มนี้จัดการท าขึ้น โดยแผนกบริหารความเสี่ยง(ด้านการควบคุมภายใน)ขององค์การ 

ตลาด กระทรวงมหาดไทย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
กระบวนการท างาน 

 
 
 
จัดท าโดย :     ………………………………………. 
                   (นางสาวศรีสุดา อะนันทน์) 
                    นักวิเคราะห์ประเมินผล 6 
 
 
 

     สอบทาน :       ……………………………………… 
                                 (นางสาวจตุพร  คุ้มครอง) 
                                 นักวิเคราะห์ประเมินผล 6 
                                 รักษาการหัวหน้าแผนกติดตามและประเมินผล 
 
 
 
     สอบทาน :       …………………………………….. 
                                 (นายลิขิต  สร้อยสนธิ์) 
                                 เลขานุการองค์การตลาด 
 
 
 
     อนุมัตฺโดย :      ………………………………………. 
                                 (นายภาณพุล  รัตนกาญจนภัทร) 
                                  ผู้อ านวยการองค์การตลาด 
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