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บทนํา
หนังสือแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในฉบับนี้
จัดทำาขึน้ แทนหนังสือคำาแนะนำาฉบับเดิมซึ่งขอยกเลิก โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายในบางส่วน รวมทัง้ ปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบการจัดทำารายงานที่
หน่วยรับตรวจต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 สรุปสาระสำาคัญการปรับปรุงดังนี้
1. ให้หน่วยรับตรวจที่ยังไม่ได้จัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 5 ดำาเนินการจัด
วางระบบการควบคุมภายในของตนเองและจัดทำาหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฉบับเดียว
2. ปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบการจัดทำารายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 ของหน่วยรับตรวจจาก
5 แบบ เหลือ 3 แบบ และส่วนงานย่อยจาก 6 แบบ เหลือ 2 แบบ ดังนี้
หน่วยรับตรวจ
1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 1
2) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 2
3) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 3
ส่วนงานย่อย
1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปย. 1
2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปย. 2
ทัง้ นีก้ ารรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้หน่วยรับตรวจจัดส่งเฉพาะหนังสือ
รับรองการประเมินผลการควบคุมภายในเพียงฉบับเดียว สําหรับรายงานอื่นตามแบบข้างต้น ให้จดั เก็บ
ไว้ท่หี น่วยรับตรวจ เพื่อให้หวั หน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินและบุคคล
อื่นที่เกี่ยวข้องเรียกดูและสอบทานต่อไป
3. หน่วยรับตรวจที่มีการประเมินผลการควบคุมภายในและรูปแบบการประเมินของตนเองใช้อยู่
แล้ว อย่างเช่น รัฐวิสาหกิจบางแห่ง ให้ประเมินผลการควบคุมภายในตามที่ปฏิบตั อิ ยู่ และจัดทำาหนังสือรับรอง
การประเมินผลการควบคุมภายในส่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพียงฉบับเดียว
4. หน่วยรับตรวจที่มีหน่วยงานภายใต้สังกัด การประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำา
รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 ให้พจิ ารณาจากโครงสร้างการบริหาร หากโครงสร้างการบริหารทำาให้หน่วยงานย่อย
ภายใต้สังกัดมีอิสระทางการบริหาร หน่วยงานย่อยภายใต้สังกัดนั้นจัดทำารายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 โดย
ถือเสมือนเป็นหน่วยรับตรวจ
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สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน
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หนวยรับตรวจ

หมายถึง

องคกรหรือหนวยงานที่เปนหนวยรับตรวจตามคํานิยาม
ในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

สวนงานยอย

หมายถึง

สวนงานภายใตหนวยรับตรวจ ซึ่งอาจใชชื่อ “กิจกรรม”
หรืออาจเรียกชื่ออยางอื่น เชน สํานัก กอง ฝาย หรือ
แผนกทีย่ อ ยมาจากหนวยรับตรวจทัง้ นีข้ นึ้ อยูก บั ลักษณะ
โครงสรางหนวยรับตรวจนั้น ๆ

เจาหนาที่ระดับอาวุโส

หมายถึง

ผูบริหารระดับสูงหรือผูเชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ที่มีความรู
ความชํานาญเรือ่ งการควบคุมภายในและไดรบั มอบหมาย
ใหอํานวยการและประสานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ติดตามการประเมินผล สรุปภาพรวมและจัดทํา
รายงานระดับหนวยรับตรวจ

หัวหนาสวนงานยอย

หมายถึง

ตําแหนงสูงสุดของสวนงานยอย ที่ทําหนาที่บริหารหรือ
ควบคุมงานของสวนงานยอย

การควบคุม

หมายถึง

วิธีการที่นํามาใชเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานจะบรรลุ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค

ระบบการควบคุมภายใน

หมายถึง

การควบคุมที่ออกแบบใหมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
ไวในกระบวนการของกิจกรรม/การปฏิบัติงานตั้งแตตน
จนจบ

โครงสรางการควบคุมภายใน

หมายถึง

การออกแบบการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ
ของทรัพยากรตาง ๆ กระบวนการทํางาน กระบวนการ
บริหารภายในองคกรนั้น ๆ

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡ÒÃμÃÇ¨à§Ô¹á¼‹¹´Ô¹

¢

หมายถึง

การกําหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุมและนํามาใช
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ระเบียบและมีประสิทธิภาพ

การติดตามผลในระหวางการ
หมายถึง
ปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring)

การติดตามการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมในระหวางการ
ปฏิบตั งิ าน อาจเรียกวาการติดตามผลอยางตอเนือ่ ง หรือ
การประเมินผลแบบตอเนื่อง

การประเมินผลเปนรายครั้ง
(Separate Evaluations)

การประเมิ น ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค มุ ง เน น ไปที่ ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ของการควบคุม ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กําหนด โดย
ขอบเขตและความถี่ในการประเมินรายครั้งขึ้นอยูกับ
การประเมิ น ความเสี่ ย งและประสิ ท ธิ ผ ลของวิ ธี ก าร
ติดตามผลอยางตอเนื่องเปนหลัก

การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน
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1.1 ความหมายและวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการทีผ่ กู าํ กับดูแลฝายบริหารและบุคลากรทุกระดับของหนวย
รับตรวจ กําหนดใหมีขึ้นเพื่อใหมีความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1) การดําเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใชทรัพยากรใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสนิ การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหนวยรับตรวจ
2) การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินทีจ่ ดั ทําขึน้ เพือ่ ใชภายใน
และภายนอกหนวยรับตรวจ เปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา
3) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance : C) ไดแกการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ
รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องคกรไดกําหนดขึ้น

1.2 แนวคิดของการควบคุมภายใน
จากความหมายของการควบคุ มภายในข างต น สะท อ นให เห็ น ถึ ง แนวคิ ดเกี่ ย วกั บการควบคุ ม
ภายใน ดังนี้
1) การควบคุมภายในเปนกระบวนการทีร่ วมไวหรือเปนสวนหนึง่ ในการปฏิบตั งิ านตามปกติ
การควบคุมภายในมิใชเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง และมิใชผลสุดทายของการกระทําแตเปนกระบวนการ
(Process) ที่มีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง ซึ่งกําหนดไวในกระบวนการปฏิบัติงาน (Built in) ประจําวันตามปกติ
ของหนวยรับตรวจ ดังนั้นฝายบริหารจึงควรนําการควบคุมภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารงาน ซึ่งไดแก การวางแผน (Planning) การดําเนินการ (Executing) และการติดตามผล (Monitoring)
2) การควบคุมภายในเกิดขึ้นไดโดยบุคลากรของหนวยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับเปนผูมี
บทบาทสําคัญในการใหความสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจใหมีประสิทธิผล ผูบริหาร
เปนผูรับผิดชอบในการกําหนดและจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลดวยการสรางบรรยากาศ
สภาพแวดลอมการควบคุม กําหนดทิศทาง กลไกการควบคุมและกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
ควบคุมภายใน สวนบุคลากรอื่นของหนวยรับตรวจมีหนาที่รับผิดชอบโดยการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่ฝายบริหารกําหนดขึ้น
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3) การควบคุมภายในใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการปฏิบัติงานจะบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด ถึงแมวาการควบคุมภายในจะออกแบบไวใหมีประสิทธิผลเพียงใดก็ตาม
ก็ไมสามารถใหความมั่นใจวาจะทําใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคไดอยางสมบูรณตาม
ที่ตั้งใจไว ทั้งนี้เพราะการควบคุมภายในมีขอจํากัด เชน โอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาดจากบุคลากร เนื่องจาก
ความไมระมัดระวัง ไมเขาใจคําสั่ง หรือการใชดุลยพินิจผิดพลาด การสมรูรวมคิดกัน การปฏิบัติผิดกฎหมาย
ระเบียบและกฎเกณฑที่กําหนดไว ที่สําคัญที่สุด คือ การที่ผูบริหารหลีกเลี่ยงขั้นตอนของระบบการควบคุม
ภายในหรือใชอํานาจในทางที่ผิด นอกจากนี้การวางระบบการควบคุมภายในจะตองคํานึงถึงตนทุนและ
ผลประโยชนที่เกี่ยวของกันวาผลประโยชนที่ไดรับจากการควบคุมภายในจะคุมคากับตนทุนที่เกิดขึ้น

2. ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§½†ÒÂºÃÔËÒÃμ‹Í¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
“การควบคุมภายในเปนเครื่องมือที่ผูบริหารนํามาใชเพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล
วาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด”
คําวา “การควบคุมภายใน” หรือ “ระบบการควบคุมภายใน” เปนสิ่งที่ผูบริหารระดับสูงของ
หนวยรับตรวจทุกคนควรใหความสําคัญเพราะเปนพันธกรณีที่สําคัญ ซึ่งจะชวยใหสามารถปฏิบัติงานได
สําเร็จลุลวงตามนโยบายและวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ ดังนั้นการออกแบบการควบคุมภายในอยาง
เหมาะสม และการติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝายบริหารกําหนด รวมทั้งการ
ประเมินผลอยางตอเนื่อง จะชวยใหผูบริหารไดรับทราบจุดออนตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขให
หนวยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงคอยางตอเนื่อง
ผูบริหารระดับสูง ของหนวยรับตรวจมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการกําหนดหรือออกแบบ
และประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ รวมถึงการกําหนดหรือออกแบบระบบการควบคุม
ภายในของสวนงานตาง ๆ ภายใตความรับผิดชอบใหมีประสิทธิผลในระดับที่นาพอใจอยูเสมอ โดยผูบริหาร
ริเริ่มและดําเนินการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมของการควบคุม และปฏิบัติตนใหเปนตัวอยาง
ที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ในสวนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในผูบริหาร
ควรกําหนดบทบาทของหนวยตรวจสอบภายในใหเปนสวนหนึง่ ของโครงสรางการควบคุมภายใน โดยทําหนาที่
สอบทานหรือประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจอยางเปนอิสระ (Independent Assessment)
เพื่อใหความมั่นใจวาหนวยรับตรวจมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู
ในระดับที่ยอมรับได
ผู บ ริ ห ารระดั บ รองลงมาทุ ก ระดั บ มี ห น า ที่ กํ า หนดหรื อ ออกแบบการควบคุ ม ภายในของ
สวนงานที่แตละคนรับผิดชอบ ใหสอดคลองกับการควบคุมภายในที่หนวยรับตรวจกําหนด และสอบทานหรือ
ประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่นํามาใช การประเมินการควบคุมดวย
ตนเอง (Control Self Assessment) เปนวิธกี ารหนึง่ ทีช่ ว ยใหผปู ฏิบตั งิ านมีสว นรวมในการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
การควบคุมภายในใหมีความรัดกุม การปลูกฝงใหผูใตบังคับบัญชามีความเขาใจ มองเห็นความสําคัญ มีวินัย
และจิตสํานึกที่ดีก็เปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหการควบคุมภายในมีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง เชน ผูบริหารฝาย
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การเงินหรือหัวหนาการเงินรับผิดชอบการควบคุมภายในดานการเงินการบัญชี ผูบริหารฝายพัสดุรับผิดชอบ
การควบคุมภายในดานพัสดุของสวนงานที่รับผิดชอบ เปนตน
“ผูบริหารควรตระหนักวาโครงสรางการควบคุมภายในที่ดี เปนพื้นฐานที่สําคัญของการ
ควบคุมเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ”
การจั ด ให มี โ ครงสร า งการควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และเพี ย งพอนั้ น ขึ้ น อยู กั บ ผู บ ริ ห าร
ของหนวยรับตรวจ ผูบริหารหรือผูนําของหนวยงานภาครัฐไมวาจะเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวย
งานของรัฐตาง ๆ ตองดําเนินการเพื่อความมั่นใจไดวาหนวยงานของตน มีโครงสรางการควบคุมภายในที่
เหมาะสม ติดตามผล และปรับปรุงใหทันกับเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหการควบคุมนั้นมีประสิทธิผล
อยูเสมอ ทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน และการสนับสนุนจากผูบริหารเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดการ
ควบคุมภายในที่ดี นอกจากนี้ผูบริหารตองเปนผูที่มีความซื่อสัตยสุจริตทั้งตอตนเองและตอองคกร และควร
มีความรูความเขาใจอยางเพียงพอในหลักการพื้นฐานของการควบคุมภายในและใหความสําคัญของการ
จัดใหมีการควบคุมภายใน การนําการควบคุมภายในไปปฏิบัติและการดํารงรักษาไวซึ่งการควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิผล
ผูบริหารควรกําหนดใหหนวยตรวจสอบภายในเปนสวนหนึ่งของโครงสรางองคกร โดยมีหนาที่
ประเมินระบบการควบคุมภายในอยางเปนอิสระ หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน ควรเปนผูที่มีประสบการณ
ทักษะ และมีคุณสมบัติเหมาะสม หนวยตรวจสอบภายในควรมีทรัพยากรที่เพียงพอและมีบุคลากรที่มี
ความรู ความสามารถทีจ่ ะทําหนาทีป่ ระเมินระบบการควบคุมภายใน เพือ่ สนับสนุนขอมูลสารสนเทศตอผูบ ริหาร
ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
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การกําหนดหรือออกแบบโครงสรางการควบคุมภายในและดํารงรักษาไวใหมีประสิทธิผล
บทบาทและความรับผิดชอบของผูบ ริหารตอการควบคุม บทบาทและความรับผิดชอบของผูต รวจสอบภายในตอ
การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ภายใน
➢ สรางสภาพแวดลอมการควบคุมที่ดีโดย
➢ ดํารงไวซึ่งความเปนอิสระและเที่ยงธรรมในกิจกรรมที่
- จัดทําขอกําหนดดานจริยธรรมและประพฤติตนเปน
ประเมิน
แบบอยางทีด่ โี ดยเฉพาะในเรือ่ งความซือ่ สัตย ความ ➢ ปฏิบัติงานดวยความรู ความสามารถ ระมัดระวังใน
มีจริยธรรม
วิชาชีพและความรับผิดชอบ
- สนับสนุนใหมกี ารปฏิบตั ติ ามขอกําหนดอยางตอเนือ่ ง ➢ รายงานและให ข อ เสนอแนะผู บ ริ ห ารเกี่ ย วกั บ การ
- ฝายบริหารปฏิบัติตนเพื่อใหเปนตัวอยางที่ดี
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพื่อการปองกันหรือ
- พิจารณาผลการปฏิบตั งิ านโดยคํานึงถึงความซือ่ สัตย
ลดความเสี่ยง
และจริยธรรม
➢ ให คํ า แนะนํ า วิ ธี ก ารประเมิ น การควบคุ ม ภายในแก
หนวยงานตาง ๆ ภายในหนวยรับตรวจ
➢ พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ค วามสามารถ
➢ ศึกษาคนควาวิธีการควบคุมใหม ๆ เพื่อนําเสนอฝาย
เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ
➢ มอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหกับสวนงาน
บริหารพิจารณาใชลดหรือปองกันจุดออนการควบคุม
ตาง ๆ อยางชัดเจน
ภายใน
➢ จัดใหมสี ายการบังคับบัญชาทีเ่ หมาะสม สะดวกในการ ➢ ติดตามผลการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตาม
จัดทําและพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติงานที่ไดรับอนุมัติจากฝายบริหาร
➢ พั ฒ นาระบบข อ มู ล สารสนเทศและการสื่ อ สาร เพื่ อ ➢ ประสานงานกับผูตรวจสอบภายนอกเกี่ยวกับผลการ
สนับสนุนกระบวนการควบคุมภายในและการบริหาร
ประเมินระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ
ความเสี่ยง กําหนดนโยบายการควบคุมจากผลของ
การประเมินความเสี่ยง
➢ สนับสนุนกระบวนการประเมินการควบคุมภาย
การควบคุม
ในและการบริหารความเสี่ยง

ภายใน
จะตองเปนไปตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในฯ
ตัวอยางการควบคุมภายใน
ติดตามการปฏิบัติตาม
ประเมินประสิทธิผล
ที
ถ
่
อ
ื
ปฏิ
บ
ต
ั
ท
ิ
ว
่
ั
ไป
ระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในเปน

การบริ
ห
ารทรั
พ
ยากรบุ
ค
คลของหน
ว
ยรั
บ
ตรวจเป
น
อยางตอเนื่อง
ระยะ ๆ
ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเพื่ อ ให บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ
ประสงคที่กําหนด
 แบ ง แยกหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบแต ล ะบุ ค คลชั ด เจน เพื่ อ ป อ งกั น
มิใหทรัพยสินเกิดความสูญเสียหรือเสียหาย และเกิดการทุจริต
 วัด ผลสํ า เร็จของการปฏิบัติ ง านโดยเปรี ยบเทียบผลการปฏิบัติงานจริ งกับแผนงาน
ที่ไดรับอนุมัติ
 กําหนดผูรับผิดชอบควบคุมดูแลและปองกันระบบการประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร
 กําหนดวิธีการและสอบทานการควบคุมทรัพยสินเปนระยะเพื่อปองกันมิใหเกิดการสูญหาย
 กําหนดวิธีการและควบคุมการเขาถึงทรัพยสินและเอกสารหลักฐานเฉพาะผูที่เกี่ยวของหรือไดรับอนุญาต
ฯลฯ
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3. ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
ระบบการควบคุมภายใน เปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เปนกระบวนการที่ชวยเสริมสรางความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหหนวยงานบรรลุ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว การควบคุมภายในจึงตองมีการพัฒนาอยูเสมอ เพราะนอกจากจะชวย
ใหหนวยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดีแลว ยังสงเสริมใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
อีกดวย กลไกภายนอกและกลไกภายในที่ใชในการพัฒนาการควบคุมภายใน ประกอบดวย

3.1 กลไกภายนอก – องคกรที่กํากับดูแล
องคกรทีก่ าํ กับดูแลตองเขามามีบทบาท โดยการกําหนดกฎเกณฑ ขอบังคับและแนวทางปฏิบตั เิ พือ่
สนับสนุนและเสริมสรางใหเกิดการจัดการดานการควบคุมภายใน ซึง่ ในปจจุบนั องคกรกํากับดูแลทัง้ ภาครัฐและ
เอกชนไดดําเนินการอยางตอเนื่อง เชน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ออกขอกําหนดใหบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
ตองจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ไดออกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจนํามาตรฐานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ไปใชเปนแนวทางการจัดวางและประเมินผลการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพพรอมรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูที่เกี่ยวของทราบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ไดออกระเบียบวาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ.
2548 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามระเบียบฯ ไดกําหนดใหการปฏิบัติตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เปนตัว
ชี้วัดสวนหนึ่งในการติดตามและประเมินผลสวนราชการ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของการกํากับดูแลและ
ควบคุมตนเองที่ดีของสวนราชการ

3.2 กลไกภายในหนวยงาน ไดแก
1) คณะกรรมการบริหารและฝายบริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริหารและฝายบริหารระดับสูง เปนผูมีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหมีการ
พัฒนาระบบการควบคุมภายในขององคกรใหมีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง โดยใหความสําคัญในการกําหนด
วัตถุประสงค แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการปรับปรุงจุดออนของการควบคุม
ภายใน รวมทั้งปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องของจริยธรรมและความซื่อสัตย ไมยึดผลประโยชน
ของตนเองเปนสําคัญ ไมใชประโยชนจากตําแหนงหนาที่ของหนวยงานเพื่อประโยชนของตนเอง รวมทั้ง
ไมใชโอกาสและชองโหวในกฎ ขอบังคับ แสวงหาผลประโยชนใหกับตนเอง ซึ่งจะทําใหสามารถลดขอจํากัด
ของการควบคุมภายในลงได สงผลใหเกิดการพัฒนาและนําพาองคกรไปสูการดําเนินกิจการอยางยั่งยืน
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2) หัวหนาสวนงานยอยและผูปฏิบัติ
หัวหนาสวนงานยอยเปนผูนําเอาวิธีการควบคุมตาง ๆ ไปใชในการควบคุมงานและกํากับ
ดูแลใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามวิธีการที่ฝายบริหารกําหนด นอกจากนั้นหัวหนาสวนงานยอยยังเปนผูที่มี
ความรู ความเขาใจปญหาอุปสรรค จุดออนการควบคุมภายใน และความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบ
เปนอยางดี จึงเปนบุคคลสําคัญที่จะชวยใหการพัฒนาระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น อยางไร
ก็ตาม หัวหนาสวนงานยอยและผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางสมําเสมอ ควบคู
ไปดวย
3) ผูตรวจสอบภายใน
ผูตรวจสอบภายในมีหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการควบคุมภายใน โดยการ
ประเมินผลการควบคุมภายในอยางเปนระบบและมีแบบแผน เพื่อชวยใหองคกรสามารถพัฒนากระบวนการ
การควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนผูที่มีบทบาทในการกระตุนบุคลากร
ทุกระดับภายในหนวยงานใหเห็นความสําคัญของการควบคุมภายในและปฏิบตั ติ ามระบบดวยความเครงครัด
อยางมีวินัย
4) วิธีการควบคุมและเครื่องมือที่ใช
วิธกี ารควบคุมทีน่ าํ มาใชในปจจุบนั อาจเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในขณะทีใ่ ช เมือ่ เหตุการณ
เปลี่ยนแปลงไป วิธีการควบคุมที่ใชอยูอาจไมเหมาะสม ผูรับผิดชอบในการประเมินผลการควบคุมภายใน
จะตองคิดนําวิธีการควบคุมใหม ๆ มาปรับปรุงใชใหเหมาะสม นอกจากนี้ยังตองปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่ใชให
มีความทันสมัย สอดคลองกับวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป

4. ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ

แบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้

4.1 การควบคุมเชิงนามธรรม (Soft Controls)
หมายถึง การควบคุมทีเ่ กิดขึน้ จากจิตสํานึก การกระทํา ทักษะ ความสามารถ ของบุคลากรทุกระดับ
ที่แสดงออกใหเห็นวาเปนสิ่งที่ดีและเปนประโยชนตอหนวยรับตรวจ ซึ่งไมสามารถจับตองได สงเสริมใหการ
ปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ เชน ความซื่อสัตย ความโปรงใส ความมี
คุณธรรมและจริยธรรม ความขยันขันแข็ง ความรับผิดชอบ เปนตน
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4.2 การควบคุมเชิงรูปธรรม (Hard Controls)
หมายถึง การควบคุมที่ฝายบริหารกําหนดขึ้นเปนลายลักษณอักษรเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ
งานสําหรับผูรับผิดชอบกิจกรรมใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปนสิ่งที่จับตองได เชน ผังโครง
สรางหนวยรับตรวจ นโยบาย และคูมือปฏิบัติงาน เปนตน
การควบคุมภายในจะมีประสิทธิผลเพียงใดก็ขึ้นอยูกับการควบคุมทั้งสองสวนประกอบกัน หนวย
รับตรวจที่มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลจะใหความสําคัญในเรื่องการควบคุมเชิงนามธรรม แตก็
ไมไดละเลยการควบคุมเชิงรูปธรรม

5. ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มี 5 องคประกอบดังนี้
5.1 สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)
5.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
5.3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
5.4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)
5.5 การติดตามประเมินผล (Monitoring)
องคประกอบทั้ง 5 ประการ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันโดยมีสภาพแวดลอมของการควบคุมเปน
รากฐานทีส่ าํ คัญขององคประกอบอืน่ ๆ องคประกอบทัง้ 5 นี้ เปนสิง่ จําเปนทีม่ อี ยูใ นการดําเนินงานตามภารกิจ
ของหนวยรับตรวจเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ 3 ประการ คือ
-

การดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ
มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ
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5.1 สภาพแวดลอมของการควบคุม
สภาพแวดลอมของการควบคุมเปนเรื่องพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของการบริหารองคกร ผูกํากับ
ดูแล ฝายบริหาร และบุคลากรของหนวยรับตรวจตองสรางสภาพแวดลอมใหบคุ ลากรทุกระดับ
มีทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน โดยสงเสริมใหบุคลากรทุกคนในหนวยรับตรวจเกิดจิต
สํานึกในเรือ่ งความซือ่ สัตย จริยธรรม ความรับผิดชอบตอหนาทีท่ ไี่ ดรบั มอบหมาย และความ
สําคัญของประสิทธิผลการควบคุมภายใน
สภาพแวดลอมของการควบคุม หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ซึ่งสงเสริมใหองคประกอบการควบคุม
ภายในอื่น ๆ มีประสิทธิผลในหนวยรับตรวจ หรือทําใหการควบคุมที่มีอยูมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น หรือทําให
บุคลากรใหความสําคัญกับการควบคุมมากขึ้น ในกรณีตรงขาม สภาพแวดลอมของการควบคุมที่ไมมี
ประสิทธิผลอาจทําใหองคประกอบการควบคุมอืน่ ๆ มีประสิทธิผลลดลง สภาพแวดลอมของการควบคุมภายใน
สะทอนใหเห็นทัศนคติ และการรับรูถึงความสําคัญของการควบคุมภายในของบุคลากรระดับตาง ๆ ในหนวย
รับตรวจ
สภาพแวดลอมของการควบคุมเปนเรือ่ งเกีย่ วกับการสรางความตระหนัก (Control Consciousness)
และบรรยากาศของการควบคุมในหนวยงาน ใหบุคลากรในหนวยงานเกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตาม
ความรับผิดชอบโดยเนนการสรางบรรยากาศโดยผูบริหารระดับสูง (Tone at the top)
สภาพแวดลอมของการควบคุมทีด่ ี คือ สภาพแวดลอมทีท่ าํ ใหบคุ ลากรในหนวยรับตรวจยึดถือและ
ปฏิบัติตามขอกําหนดดานจริยธรรม มีความรับผิดชอบและเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่ของตนเอง มีความรู
ความสามารถ และทักษะที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายอยางเพียงพอ ยอมรับและ
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
สภาพแวดลอมของการควบคุมมีปจจัยตางๆ เชน
1) ความซื่อสัตยและจริยธรรม
ความซื่อสัตยและจริยธรรมเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหเกิดคุณธรรมในการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ในหนวยงาน เปนที่ยอมรับวาหนวยรับตรวจที่มีบุคลากรที่ซื่อสัตยและมีจริยธรรมสูง
จํานวนมาก สามารถนําพาหนวยงานของตนใหกา วหนา เปนทีย่ อมรับของสาธารณชนโดยทัว่ ไป ดังนัน้
ผูบริหารจะตองเปนแบบอยางที่ดีโดยการแสดงออกอยางสมําเสมอ ทั้งโดยคําพูดและการกระทํา
รวมทั้งสื่อสารภายในใหบุคลากรรับทราบถึงการปฏิบัติของผูบริหาร และควรจัดทําขอกําหนดดาน
จริยธรรมรวมถึงขอหามบุคลากรในลักษณะทีม่ ผี ลประโยชนทบั ซอน (Conflict of Interest) อยางชัดเจน
ผลประโยชนทั บ ซอน หมายถึ ง สถานการณ ที่ บุคคลหนึ่ ง มี บทบาทหน าที่ แ ละ/หรื อ ความ
สัมพันธอื่นที่มีวัตถุประสงคหรือผลประโยชนสวนตัว หรือพวกพองที่ทับซอนกับบทบาทหนาที่ในหนวยงาน ทํา
ใหการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นขาดความเปนอิสระและเปนกลาง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากผลประโยชนสวนตัวไม
สอดคลองกับผลประโยชนของหนวยงาน ทําใหบคุ คลนัน้ ตองอยูใ นสภาวการณตอ งเลือกทางใดทางหนึง่ ซึง่ อาจ
8
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ไมกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน และอาจนําไปสูการทุจริตและประพฤติมิชอบ เชน บุคลากรของ
หนวยรับตรวจเขาไปเปนคูสัญญา หรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยรับตรวจ หรือเปนหุนสวนหรือ
ผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยรับตรวจ เปนตน ฝายบริหารจึงควรกําหนด
ขอหามเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนดังกลาวไวในขอกําหนดดานจริยธรรม ทั้งฝายบริหารและบุคลากร
ทุกคนในหนวยงานตองหลีกเลี่ยงสถานการณที่อาจกอใหเกิดผลประโยชนทับซอนดวย
2) การพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร
ความรูความสามารถของบุคลากร เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จในการดําเนินงาน ดังนั้นผู
บริหารจะตองเปนผูกําหนดระดับความรู ความสามารถ ทักษะ รวมทั้งความชํานาญและประสบการณสําหรับ
บุคลากรในตําแหนงตาง ๆ วาควรอยูในระดับใด เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณาบรรจุแตงตั้งบุคลากร
ใหเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
เครื่องมือสําคัญก็คือการจัดทําเอกสารบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
3) คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารมีสว นสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการ ซึง่ หากหนวยงานมีการกํากับดูแลที่
ดีจะทําใหการควบคุมภายในมีประสิทธิผลดวย สวนคณะกรรมการตรวจสอบเปนกลไกทีช่ ว ยในการตรวจสอบ
และสอบทานการดําเนินงานใหเปนไปตามทิศทางที่คณะกรรมการบริหารกําหนด รวมถึงผลสําเร็จตาม
แผนงานตาง ๆ ที่ฝายบริหารดําเนินการ คณะกรรมการตรวจสอบจึงตองมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร มี
ความรู ความสามารถซึง่ จะชวยสงเสริมและสนับสนุนสภาพแวดลอมการควบคุมภายในใหมปี ระสิทธิผลยิง่ ขึน้
4) ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผูบริหาร
ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร หมายถึง แนวคิด ทัศนคติและวิธปี ฏิบตั งิ านทีผ่ บู ริหารนํามาใชใน
การบริหารหนวยรับตรวจ ผูบริหารแตละคนมีแนวคิดและวิธีการปฏิบัติงานรวมทั้งประสบการณที่แตกตางกัน
ออกไป ปรัชญาและรูปแบบการบริหารทีแ่ ตกตางกัน จะทําใหเกิดจุดออนการควบคุมภายในทีแ่ ตกตางกัน ซึง่
สงผลกระทบโดยตรงตอโครงสรางและประสิทธิผลการควบคุมภายใน
5) โครงสรางองคกร
โครงสรางองคกร เปนการกําหนดลําดับการบริหาร การควบคุม ความรับผิดชอบกิจกรรม รวมถึง
เสนทางการรายงานผลการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของบุคลากรในระดับตาง ๆ โดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถของบุคคลเหลานัน้ ดวย โครงสรางองคกรทีไ่ ดรบั การจัดไวอยางดียอ มเปนพืน้ ฐานสําคัญทีจ่ ะทําให
ผูบ ริหารสามารถวางแผน สัง่ การ และควบคุมการปฏิบตั งิ านไดอยางถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
จะเปนสิง่ ทีบ่ ง บอกใหเห็นถึงกรอบการทํางานของแตละกิจกรรมทีจ่ ะทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว ลักษณะโครงสรางองคกรที่เหมาะสมแตละแหง อาจแตกตางกันตามขนาดและลักษณะกิจกรรม
ในแตละหนวยรับตรวจ
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6) การมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ
การมอบอํานาจ หมายถึง การกระจายการควบคุมในสวนที่ผูบริหารตองดูแลไปยังผูปฏิบัติ
งานตามความเหมาะสม และตามความจําเปนในการดําเนินกิจการเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว การกระจายอํานาจ ควรพิจารณาถึง ลักษณะกิจกรรม ความซับซอน ขนาดพืน้ ทีแ่ ละระดับความเสีย่ ง
ที่ยอมรับได หรือใหเกิดความเสี่ยงในระดับที่ความเสี่ยงตําสุดที่อาจเกิดจากการตัดสินใจของบุคลากรผูไดรับ
มอบอํานาจ ดังนัน้ เพือ่ ใหมสี ภาพแวดลอมของการควบคุมทีด่ ี ผูบ ริหารจึงควรมอบอํานาจใหเหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบในแตละตําแหนง จัดทําเอกสารคําบรรยายลักษณะงานของบุคลากรทุกระดับ เอกสารคูมือ
ระบบงานโดยเฉพาะงานที่มีความซับซอนลงทุนสูง ระบบการควบคุมและระบบการรายงานตามหนาที่ความ
รับผิดชอบทีม่ ปี ระสิทธิภาพและทันกาลไวอยางชัดเจนใหเปนแนวทางอางอิงในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ปองกันไมให
เกิดความซําซอนหรือละเวนการปฏิบัติงานรวมทั้งการดําเนินงานเกิดหยุดชะงักเมื่อมีการโยกยายสับเปลี่ยน
ผูปฏิบัติงาน
7) นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล
บุคลากรเปนปจจัยสําคัญและมีอิทธิพลที่สุดตอการปฏิบัติงานทุกดาน รวมทั้งตอประสิทธิผล
ของการควบคุมภายใน ฝายบริหารจึงควรกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ ในสวนที่เกี่ยวกับการคัดเลือก การ
ฝกอบรม การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเผยแพรแนวทางหรือหลักเกณฑ
ดานทรัพยากรบุคคล ใหบุคลากรรับทราบโดยละเอียด รวมถึงควรพัฒนาใหความรูความสามารถแกบุคลากร
อยางตอเนื่อง
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5.2 การประเมินความเสี่ยง
ฝายบริหารตองใหความสําคัญและประเมินความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบตอผลสําเร็จตามวัตถุ
ประสงคของหนวยรับตรวจ ทีเ่ กิดจากปจจัยภายในและภายนอกดวยวิธกี ารทีเ่ ปนระบบอยาง
เพียงพอและเหมาะสม
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณหรือสถานการณที่มีความไมแนนอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผล
ทําใหหนวยรับตรวจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลา ไมสามารถดําเนินงานให
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไวได
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่สําคัญที่ใชในการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงที่
มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ รวมทั้งการคนหาและนําเอาวิธีการควบคุมเพื่อ
ปองกันหรือลดความเสี่ยงมาใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอหนวยรับตรวจ
ตามมาตรฐานฯ กําหนดใหผูบริหารตองประเมินความเสี่ยง เพื่อใหทราบวาการดําเนินงาน
ของหนวยรับตรวจมีความเสี่ยงที่สําคัญในเรื่องใดและในขั้นตอนใดของการปฏิบัติงาน มีระดับความสําคัญ
และโอกาสที่จะเกิดมากนอยเพียงใด การที่หนวยรับตรวจไดรับรูปจจัยเสี่ยงที่สําคัญจะเปนประโยชนในการ
กําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง ซึ่งจะทําใหเกิดความมั่นใจตามสมควรวาความ
เสียหายหรือความผิดพลาดจะไมเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นจะอยูในระดับที่ไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน
ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย
1) ระบุปจจัยเสี่ยง
2) วิเคราะหความเสี่ยง
3) การจัดการความเสี่ยง
1) ระบุปจจัยเสี่ยง (Event Identification) ความเสี่ยงมีสาเหตุจากปจจัยทั้งภายในและภาย
นอก ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยรับตรวจหรือผลการปฏิบัติงาน ทั้งใน
ระดับหนวยรับตรวจและระดับกิจกรรม ในการระบุปจ จัยเสีย่ งฝายบริหารจําเปนตองตัง้ คําถามวามีเหตุการณใด
หรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบตั งิ าน ทีอ่ าจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และการไมบรรลุวตั ถุประสงค
ทีก่ าํ หนด รวมทัง้ มีทรัพยสนิ ใดทีจ่ าํ เปนจะตองไดรบั การดูแลปองกันรักษา เชน ความเสีย่ งจากการจัดซือ้ จัดจาง
ในราคาแพง ความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุที่มีคุณภาพตํากวาขอกําหนด เปนตน
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2) วิ เ คราะห ค วามเสี่ ย ง (Risk Analysis) หลังจากระบุปจจัยเสี่ยงแลว ขั้นตอนตอไปคือ
การวิเคราะหความเสี่ยง เทคนิคการวิเคราะหความเสี่ยงมีหลายวิธี การวัดความเสี่ยงที่เปนตัวเลข วามีผล
กระทบตอหนวยรับตรวจเทาไรนั้นเปนสิ่งที่ทําไดยาก โดยทั่วไปจะวิเคราะหความเสี่ยง โดยประมาณโอกาส
และความถี่ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นวามีมากนอยเพียงใด เพื่อพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยงและจัด
ลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่มีผลตอหนวยรับตรวจ โดยการใชวิธีการใหคะแนน ดังนี้
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
โอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

ผลกระทบของความเสี่ยงตอหนวยรับตรวจ

ความถี่โดยเฉลี่ย

คะแนน

1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา
1 - 6 เดือนตอครั้งแตไมเกิน
5 ครั้ง
1 ปตอครั้ง
2 - 3 ปตอครั้ง
5 ปตอครั้ง

5
4
3
2
1

ผลกระทบ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

มูลคาความเสียหาย

คะแนน

>10 ลานบาท
>2.5 แสนบาท-10 ลานบาท
>50,000 บาท-2.5 แสนบาท
>10,000 บาท-50,000 บาท
ไมเกิน 10,000 บาท

5
4
3
2
1

หมายเหตุ : มูลคาความเสียหาย และความถี่เปนเพียงตัวอยางการนําไปใช ควรมีการกําหนดใหเหมาะสม
กับขนาด ภารกิจ และลักษณะการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ
ผูบ ริหารควรใหความสําคัญตอความเสีย่ งทีม่ รี ะดับสูงและมีโอกาสเกิดขึน้ สูง แตอาจลดความสนใจ
ตอความเสี่ยงที่มีระดับตํ่าและโอกาสจะเกิดความเสี่ยงมีนอย การวิเคราะหความเสี่ยงของสองจุดนี้ตองใช
วิจารณญาณอยางมากวาควรอยูใ นระดับใด เพราะการวัดผลความเสีย่ งทําไดยาก โดยอาจพิจารณาจากความ
สัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรวากอใหเกิดความเสี่ยงใน
ระดับใด ซึ่งอาจแสดงไดดังนี้

ผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง
5

ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÊÙ§ÁÒ¡

4

ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÊÙ§

3

ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§»Ò¹¡ÅÒ§

2

ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§μèíÒ

1
1
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นอกจากการใชแนวทางในการวิเคราะหความเสี่ยงตามแผนภาพขางตนแลว ในทางปฏิบัติฝาย
บริหารควรพิจารณาถึงปจจัยอื่น ๆ ประกอบ เชน ความเสี่ยงบางประเภทอาจมีโอกาสที่จะเกิดสูงมาก ถึงแม
ผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกลาวในแตละครั้งมีจํานวนเงินนอย แตหากเกิดขึ้นบอยครั้งผลโดยรวม
อาจมีจํานวนเงินที่มีสาระสําคัญและอาจกอใหเกิดผลเสียหายตอหนวยรับตรวจได
3) การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เปนขั้นตอนการกําหนดวิธีการจัดการเพื่อลดความ
เสี่ยง ซึ่งเมื่อทราบความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงแลวควรวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิด
ความเสี่ยง และพิจารณาวาจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นอยางไร ในการพิจารณาเลือกดําเนินการ ผูบริหาร
ตองพิจารณาถึงคาใชจายหรือตนทุนในการจัดการความเสี่ยงนั้น เปรียบเทียบกับประโยชนที่จะไดรับวา
เหมาะสมและคุมคาหรือไม
ทั้งนี้ฝายบริหารควรพิจารณาวา ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายใน เชน
ระบบการทํางานไมเหมาะสม คุณภาพและความสามารถของบุคลากร ขนาดและโครงสรางขององคกร เปนตน
หรือปจจัยภายนอก เชน การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และกฎหมายใหมทมี่ ผี ลใชบงั คับ
เปนตน รวมทั้งจะตองพิจารณาวาเปนความเสี่ยงในดานใด
กรณีเปนความเสีย่ งเกีย่ วกับหนวยรับตรวจโดยรวม มักเกิดจากปจจัยภายนอกซึง่ มิไดอยูภ ายใต
การควบคุมของฝายบริหาร การปองกันหรือลดความเสี่ยงกระทําไดโดยการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
(1) การหลีกเลี่ยง (Avoiding) การดําเนินการหลีกเลี่ยงเหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยง เชน
หลีกเลี่ยงหรือหยุดทําธุรกิจและสินคาหรือบริการที่ไมถนัด
(2) การแบงปน (Sharing) เปนการแบงความรับผิดชอบใหผูอื่นรวมรับความเสี่ยง เชน การ
ทําประกัน การใชบริการภายนอก (Outsource) เปนตน
(3) การลด (Reducing) เปนการลดหรือควบคุมความเสีย่ งโดยใชกระบวนการควบคุมภายใน
เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง
(4) การยอมรับ (Accepting) หนวยรับตรวจยอมรับความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่หนวยรับตรวจ
อาจมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบขอมูลที่เพียงพอที่จะใชในการ
ตัดสินใจ และมีความเขาใจความเสี่ยงเปนอยางดี รวมทั้งประโยชนที่ไดรับจากการจัดการ
ความเสี่ยงอาจนอยกวาตนทุนที่ตองเสียไป
กรณีเปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ที่เกิดจากปจจัยภายในซึ่งอยูภายใตการ
ควบคุมของฝายบริหาร การปองกันหรือลดความเสี่ยงกระทําไดโดยจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมอยางเพียงพอ
และเหมาะสม อาทิ ความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุในราคาแพงแตคุณภาพตํา อาจจัดใหมีกิจกรรมควบคุม
เกี่ยวกับการจัดซื้อใหรัดกุมมากขึ้น เชน การกําหนดนโยบายการคัดเลือกผูขายที่ดีที่สุดทั้งในเรื่องคุณภาพ
และราคา การกําหนดวงเงินการอนุมัติจัดซื้อใหเหมาะสม การจัดทําทะเบียนประวัติผูขาย รวมทั้งสถิติราคา
และปริมาณการจัดซื้อ การแบงแยกหนาที่ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี การกําหนดใหมีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนเจาหนาที่จัดซื้อ เปนตน
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5.3 กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมการควบคุมเปนวิธีการตาง ๆ ที่นํามาใชในการปฏิบัติงานซึ่งกําหนดหรือออกแบบ
เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฝายบริหารตองจัดใหมี
กิจกรรมการควบคุมทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ ปองกันหรือลดความเสียหาย ความ
ผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ และใหสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและระเบียบ วิธปี ฏิบตั ิ รวมถึงมาตรการตาง ๆ ทีฝ่ า ยบริหาร
กําหนดขึน้ เพือ่ ใหบคุ ลากรนําไปปฏิบตั เิ พือ่ ลดหรือควบคุมความเสีย่ งและไดรบั การสนองตอบโดยมีการปฏิบตั ิ
ตาม ตัวอยางกิจกรรมการควบคุม เชน การสอบทานงาน การดูแลปองกันทรัพยสิน และการแบงแยกหนาที่
เปนตน
กิจกรรมการควบคุมมีอยูในทุกหนาที่และทุกระดับของการปฏิบัติงาน เชน การควบคุมงาน การให
คําแนะนํา การมอบอํานาจ การอนุมตั ิ การตรวจสอบ การสอบทานผลการปฏิบตั งิ าน การรักษาความปลอดภัย
การแบงแยกหนาที่ การจดบันทึกกิจกรรมตางๆ รวมทั้งการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งเปน
หลักฐานแสดงการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ดังนั้นในการปฏิบัติงานทุกดาน ผูบริหารจะตองจัดใหมีกิจกรรมการ
ควบคุมอยางเหมาะสมและเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดความเสียหาย
กิจกรรมการควบคุมมีอยูหลายประเภท การจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมมากนอยเพียงใด ประเภท
กิจกรรมใดขึ้นอยูกับลักษณะความเสี่ยงของหนวยรับตรวจนั้น ซึ่งแตละหนวยรับตรวจอาจมีความเสี่ยงที่
แตกตางกัน ดังนั้น ผูบริหารจําเปนตองทราบถึงลักษณะความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงดานตาง ๆ และวิธีการประเมิน
ความเสี่ยง เพื่อพิจารณาจัดกิจกรรมการควบคุมที่มีความสัมพันธและเหมาะสมกับความเสี่ยงนั้น ๆ
ตอไปนีเ้ ปนตัวอยางกิจกรรมการควบคุมทีป่ ฏิบตั โิ ดยทัว่ ไป ผูบ ริหารอาจพิจารณานําไปใชใหเหมาะ
สมกับหนวยงานที่รับผิดชอบไดดังนี้
1) การกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
ผูบริหารระดับสูงเปนผูกําหนดนโยบายและแผนงาน เพื่อแสดงใหเห็นถึงทิศทางของหนวยงาน
สวนผูบริหารระดับรองลงมาเปนผูกําหนด ระเบียบ วิธีปฏิบัติ เพื่อใชในการดําเนินงานดานตาง ๆ ที่ตนเอง
รับผิดชอบ โดยระเบียบวิธีปฏิบัตินั้นจะตองสอดคลองและรองรับ ตามนโยบายหรือแผนงาน และปรับปรุงให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมอยูเสมอ รวมทั้งจัดใหมีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ เพื่อ
วัดผลการดําเนินงานที่ผานมา และนํามาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น
2) การสอบทานโดยผูบริหาร
การสอบทานรายงานและขอมูลขาวสารตาง ๆ โดยผูบริหาร เปนกิจกรรมการควบคุมที่สําคัญ
ที่ควรกระทําอยางตอเนื่องโดยสมําเสมอ และควรบันทึกผลการสอบทานการปฏิบัติงานและสถานการณที่
ผูบริหารจําเปนตองติดตามแกไขเปนลายลักษณอักษร ซึ่งการสอบทานผลการปฏิบัติงานของผูบริหารใน
แตละระดับอาจมุงเนนใหความสนใจในประเด็นที่แตกตางกัน
14
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การสอบทานโดยผูบ ริหารสูงสุด ผูบ ริหารสูงสุด ควรมุง เนนใหความสนใจกับการบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจในภาพรวมและวัตถุประสงคที่สําคัญของหนวยรับตรวจ โดยการ
วิเคราะหเปรียบเทียบระหวางขอมูลผลการปฏิบตั งิ านจริงกับงบประมาณ เปาหมายตามแผนงาน ประมาณการ
รวมทัง้ เปรียบเทียบกับขอมูลในงวดทีผ่ า นมา หรือเปรียบเทียบกับขอมูลของหนวยงานอืน่ ทีม่ ลี กั ษณะใกลเคียง
กัน หรือตัวชี้วัดความสําเร็จอื่น ๆ ซึ่งจะทําใหเห็นภาพรวมของการดําเนินงานวามีปญหาในดานใดบาง รวมทั้ง
ยังชวยใหผูบริหารสามารถวิเคราะหหาสาเหตุ และแนวทางการแกไขที่จําเปน
การสอบทานโดยผูบริหารระดับรองลงมา ผูบริหารระดับรองลงมาหรือผูบริหารระดับ
กลางเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบเฉพาะงานดานใดดานหนึ่งภายในหนวยรับตรวจ ตามที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูบริหารสูงสุด จึงควรมุงเนนสอบทานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในหนวยงานหรือกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ
เปรียบเทียบกับเปาหมายตามแผนงานที่ไดกําหนดไว และวิเคราะหหาสาเหตุของความแตกตางที่มีสาระ
สําคัญที่เกิดขึ้นรวมทั้งสอบทานการปฏิบัติงานจริงกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติตาง ๆ การสอบทานควร
เขมงวดหรือกระทําบอยครั้งมากนอยเพียงใดขึ้นกับลักษณะและระดับความเสี่ยงของงานนั้น ๆ
3) การควบคุมการประมวลผลขอมูล
ผูบ ริหารตองใชขอ มูลสารสนเทศภายในหนวยรับตรวจประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ทัง้ ขอมูลทางบัญชีการเงินและขอมูลอืน่ ทีส่ าํ คัญ ดังนัน้ ขอมูลทีผ่ า นการประมวลผลทัง้ ในรูปของสารสนเทศหรือ
รายงาน จะตองมีความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และใหเนื้อหาที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจ กิจกรรมการ
ควบคุมที่ควรมีเพื่อใหไดสารสนเทศและรายงานที่มีความสมบูรณ ไดแก มีการอนุมัติรายการทุกครั้งกอนทํา
การบันทึกบัญชี ทะเบียนหรือแฟมหลักฐานอืน่ การสอบทานหรือเปรียบเทียบขอมูลกอนการบันทึกรายการนัน้
การสอบทานหรือการเปรียบเทียบขอมูลระหวางกัน การใชเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมชวยในการประมวลผลขอมูล
ทั้งอุปกรณ รายงานและบุคลากร
4) การอนุมัติ
ในการดําเนินงานของทุกหนวยรับตรวจ ผูบ ริหารไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ของหนวยรับตรวจที่ไดกําหนดไวโดยลําพัง จึงจําเปนตองมอบหมายใหบุคลากรระดับรองลงมาปฏิบัติแทน
โดยการมอบอํานาจ ในการมอบอํานาจใหแกบคุ ลากรในระดับตาง ๆ นัน้ ควรกําหนดขอบเขตของอํานาจในการ
อนุมตั ใิ หชดั เจนเปนลายลักษณอกั ษรและควรสือ่ สารใหบคุ ลากรทราบทัว่ กัน ผูท ไี่ ดรบั มอบหมายอํานาจหนาที่
ใหเปนผูอ นุมตั คิ วรสอบทานความเพียงพอของเอกสารประกอบการขออนุมตั ิ วาถูกตอง เหมาะสม และเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และแนวทางการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วของ และมีวงเงินทีอ่ นุมตั อิ ยูภ ายใตขอบเขต
อํานาจที่ตนสามารถอนุมัติได รวมทั้งควรสอบถามเกี่ยวกับรายการที่ผิดปกติจากผูที่เกี่ยวของกอนลงนาม
อนุมัติใหดําเนินการ นอกจากนี้ผูที่มีอํานาจอนุมัติไมควรลงนามอนุมัติในแบบฟอรมเปลาหรือแบบฟอรม
ที่ไมมีขอมูลรายการที่ขออนุมัติอยางเพียงพอ
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5) การดูแลปองกันทรัพยสิน
การดูแลปองกันทรัพยสนิ เปนการจํากัดการเขาถึงทรัพยสนิ ทีม่ คี วามเสี่ยง เชน เงินสด ทรัพยสนิ
ทีม่ คี า เอกสารหลักฐานและระบบงานทีส่ าํ คัญ ขอมูลสารสนเทศทีเ่ ปนความลับขององคกรเปนตน เพือ่ ปองกัน
การสูญหาย การทุจริต และการนําไปใชประโยชนโดยผูที่ไมมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของ ฝายบริหารควรจัดให
มีการดูแลทรัพยสินอยางรัดกุมและเพียงพอ การดูแลปองกันรักษาทรัพยสินที่ดี คือ การควบคุมการเขาถึง
ทรัพยสินนั้น เชน การเก็บเงินสดและของมีคาในเซฟที่ปลอดภัย การใสกุญแจหองเก็บพัสดุหรือตูเก็บเอกสาร
หลักฐานที่สําคัญ การใชระบบรักษาความปลอดภัยโดยใชการดหรือแผงสัญญาณ การใชรหัสผาน การจัด
เวรยามรักษาความปลอดภัย เปนตน นอกจากนี้ฝายบริหารควรกําหนดใหมีการจัดทําทะเบียนทรัพยสินและ
มีการตรวจนับทรัพยสินเปนระยะ ๆ โดยบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการจัดหาและดูแลรักษาทรัพยสิน
นัน้ ๆ และเปรียบเทียบผลทีไ่ ดจากการตรวจนับกับทะเบียนทรัพยสนิ หากมีผลตางเกิดขึน้ ควรติดตามหาสาเหตุ
แลวดําเนินการตามควรแกกรณี และปรับปรุงทะเบียนทรัพยสินใหถูกตอง
6) การแบงแยกหนาที่
หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่เสี่ยงตอความเสียหายจําเปนตองมีการแบงแยกหนาที่ เพื่อ
ปองกันหรือลดความเสี่ยงจากขอผิดพลาดหรือการทุจริต ตัวอยาง เชน
(1) การอนุมัติรายการ หรือ การใหความเห็นชอบ
(2) การประมวลผล หรือการบันทึกรายการ
(3) การดูแลรักษาทรัพยสินที่เกี่ยวของ
ไมควรใหบุคคลคนเดียวปฏิบัติงานนั้นตั้งแตตนจนจบ ในกรณีที่หนวยรับตรวจมีขอจํากัดดานบุคลากร
ทํ า ให ไ ม ส ามารถแบ ง แยกหน า ที่ ง านดั ง กล า วได ควรกํ า หนดกิ จ กรรมอื่ น ทดแทน เช น กํ า หนดให มี
การสอบทานรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ เพิ่มขึน้ หรือกําหนดใหมีการควบคุมดูแลอยางใกลชิด นอกจากนี้
อาจกํ า หนดให มี ก ารสั บ เปลี่ ย นหน า ที่ ร ะหว า งบุ ค ลากรภายในหน ว ยรั บ ตรวจเป น ครั้ ง คราว โดยเฉพาะ
หนาที่งานที่มีความเสี่ยงตอการเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหายแกหนวยรับตรวจ เพื่อมิใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่งกระทําการอันไมเหมาะสม หรือทุจริตโดยอาศัยระยะเวลาที่ทํางานตอเนื่องในหนาที่งานเดิมเปน
เวลานาน
7) การจัดทําเอกสารหลักฐาน
การดําเนินงาน หรือระบบงานใดที่มีความสําคัญควรมีการจัดทําหลักฐานที่เปนเอกสารหรือ
หนังสือไว เพื่อใหบุคลากรที่มีหนาที่เกี่ยวของไดทราบ เขาใจวิธีปฏิบัติงานและสามารถคนควาหรืออางอิงได
รวมทั้งสามารถใชในการตรวจสอบ สอบทานความถูกตอง พิจารณาอนุมัติรายงานอยางรัดกุม ตัวอยางเชน
ระเบียบ คําสั่ง คูมือการปฏิบัติงาน ผังทางเดินของระบบงานที่มีความสําคัญตอการดําเนินงาน
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5.4 สารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศและการสือ่ สารเปนสวนสนับสนุนทีส่ าํ คัญตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
กําหนด กลยุทธ ประเมินความเสีย่ งและกิจกรรมการควบคุม ฝายบริหารตองจัดใหมสี ารสนเทศ
อยางเพียงพอ เหมาะสม เชือ่ ถือได และสือ่ สารใหฝา ยบริหารและบุคลากรอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของทัง้
ภายในและภายนอกหนวยรับตรวจ ซึง่ จําเปนตองใชสารสนเทศนัน้ ในรูปแบบทีเ่ หมาะสมและ
ทันเวลา
สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลที่ไดผานการประมวลผลและถูกจัดใหอยูในรูปที่มีความหมายและ
เปนประโยชนตอการใชงาน
การดําเนินงานของหนวยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับจําเปนตองใชขอมูลสารสนเทศ โดยผูบริหาร
ใชในการบริหารจัดการ สวนผูปฏิบัติงานใชขอมูลสารสนเทศเปนเครื่องชี้นําในการปฏิบัติงานตามหนาที่ โดย
ขอมูลขาวสารที่ดีจะตองมีความถูกตอง สมบูรณ เปนปจจุบัน ทันเวลาและมีความนาเชื่อถือ ผูบริหารระดับ
ตาง ๆ จําเปนตองไดรับขอมูลทุกดานขององคกร เพื่อพิจารณาวาการดําเนินงานเปนไปตามแผนกลยุทธและ
แผนการปฏิบัติงานประจําป และบรรลุวัตถุประสงคในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
หรือไม เชน ขอมูลดานการดําเนินงานซึง่ ตองนํามาใชจดั ทํารายงานการเงินจะรวมถึงขอมูลตาง ๆ ดานการจัดซือ้
คาใชจายตาง ๆ รายการอื่น ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินถาวร สินคาคงคลังหรือพัสดุคงคลัง และลูกหนี้ นอกจากนี้
ยังจําเปนตองมีขอมูลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาวาองคกรไดปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ
ขอบังคับตาง ๆ หรือไม ขอมูลดานการเงินเปนที่ตองการของผูใชทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเปนสิ่งจําเปน
เพื่อใชในการตัดสินใจ จึงควรจัดใหมีขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของและแจกจายขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสมและ
ทันเวลาใหฝายบริหารและบุคลากร ซึ่งจําเปนตองใชขอมูลขาวสารนั้นเพื่อชวยใหผูรับสามารถปฏิบัติหนาที่
ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวย
รับตรวจ ซึ่งอาจใชคนหรือใชสื่อในการติดตอสื่อสารก็ได เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ
การสือ่ สารทีด่ คี วรเปนไปอยางกวางขวาง มีการสือ่ สารขอมูลทัง้ จากระดับบนลงลาง จากระดับลาง
ขึ้นบน และในระดับเดียวกันภายในหนวยรับตรวจ นอกจากการสื่อสารภายในหนวยรับตรวจแลว ควรมีการ
สื่อสารที่เพียงพอกับบุคคลภายนอกดวยเพื่อใหสามารถรับขอมูลจากผูมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสีย
จากภายนอกเพื่อใหเกิดประโยชนตอหนวยรับตรวจ
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5.5 การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผล เปนวิธกี ารทีช่ ว ยใหฝา ยบริหารมีความมัน่ ใจวาระบบการควบคุมภายใน
มีการปฏิบตั ติ าม ฝายบริหารตองจัดใหมกี ารติดตามประเมินผล โดยการติดตามผลในระหวาง
การปฏิบัติงานและการประเมินผลเปนรายครั้ง อยางตอเนื่องและสมําเสมอ เพื่อใหความ
มั่นใจวาระบบการควบคุมภายในที่กําหนดหรือออกแบบไวเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล
หรือตองปรับปรุง
การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่กําหนดไวอยางตอเนื่องและสมําเสมอ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา ระบบ
การควบคุมภายในที่กําหนดไวมีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริง
ขอบกพรองที่พบไดรับการแกไขอยางเหมาะสมและทันเวลา
การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเปนรายครั้ง มีดังตอไปนี้
1) การติดตามผลในระหวางการปฏิบตั งิ าน โดยทัว่ ไปการควบคุมภายในจะไดรบั การออกแบบ
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวามีการติดตามผลอยางตอเนื่อง รวมเปนสวนเดียวกันและอยูในการดําเนินงานดาน
ตาง ๆ ตามปกติของหนวยรับตรวจ การติดตามผลครอบคลุมทุกกิจกรรมและตอเนือ่ งตลอดระยะเวลาของการ
ปฏิบัติงาน เชน การวิเคราะหขอมูล การทดสอบความถูกตองและการเปรียบเทียบขอมูลตาง ๆ และกิจกรรม
อื่นซึ่งเปนการปฏิบัติงานตามหนาที่ประจําของบุคลากรในหนวยรับตรวจ
2) การประเมิ น ผลเป น รายครั้ ง คือ การประเมินเปนครั้งคราวตามงวดเวลาที่กําหนดหรือ
ตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ณ ชวงเวลาใด
เวลาหนึง่ ขอบเขตและความถีใ่ นการประเมินขึน้ อยูก บั วัตถุประสงคการติดตามประเมินผล การประเมินผลเปน
รายครั้งสามารถทําไดดังนี้
(1) การประเมินการควบคุมดวยตนเอง เปนกระบวนการติดตามประเมินผลเพือ่ วัตถุประสงค
ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในดวยการใหผูมีความชํานาญในกิจกรรมนั้นเขามามีสวนรวมในการ
ประเมิน โดยกําหนดใหกลุมผูปฏิบัติงานของสวนงานยอยนั้น ๆ รวมกันพิจารณาถึงความเพียงพอและความ
มีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และคนหาความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
ฝายบริหารจึงควรกําหนดใหมีการประเมินการควบคุมดวยตนเองทุกสวนงานยอยภายในองคกร
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(2) การประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ เปนการประเมินผลที่กระทําโดยผูที่ไมมีสวน
เกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงานนั้น ๆ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาผลการประเมินจะใหขอมูลสารสนเทศที่มี
ความถูกตอง ครบถวน การประเมินผลอยางเปนอิสระอาจกระทําโดยผูตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบ
ภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก เพื่อใหผลการประเมินเปนไปตามวัตถุประสงคและมีความเที่ยงธรรม
มากขึ้น การประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระควรจะเปนกิจกรรมที่ชวยเสริมและสนับสนุนการประเมิน
การควบคุมดวยตนเอง
ความรับผิดชอบของผูบริหารตอการติดตามประเมินผล
ผูบ ริหารตองกําหนดใหมผี รู บั ผิดชอบการติดตามประเมินผลเกีย่ วกับความเพียงพอและประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง และกําหนดใหการติดตามประเมินผลเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติ
งานและจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการโดยตรง ผูบริหารไดรับรายงานการติดตามการประเมินผล ควรดําเนินการดังนี้
- พิจารณาวิธีการปรับปรุงแกไขการควบคุมจากผลการประเมินฯ
- กําหนดมาตรการที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
- สั่งการใหผูที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขขอบกพรอง
- ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไมจําเปนตองดําเนินการใด ๆ ตามขอเสนอแนะ
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การควบคุมและตรวจสอบเงินแผนดินเปนสิ่งสําคัญและจําเปน
เพราะเงินแผนดินนั้นคือเงินของประชาชนทั้งชาติ ผูทํางานนี้จึงตองกําหนดแนแกใจอยูเปนนิตย ที่จะปฏิบัติหนาที่ในความ
รับผิดชอบของตนดวยความอุตสาหะพยายาม
ดวยความซื่อสัตยสุจริต และดวยความละเอียดถี่ถวน ระมัดระวังอยางเต็มที่
เพื่อมิใหเกิดความพลั้งพลาดเสียหาย และใหมั่นใจไดวาการใช้จายเงินของแผนดินไดเปนไปโดยบริสุทธิ์
และบังเกิดผลเปนประโยชนเต็มเม็ดเต็มหนวย
พระบรมราโชวาทของพระบทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกขาราชการและเจาหนาที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ในโอกาสที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ครบรอบ ๘๔ ป
วันเสารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๒

º··Õè
2
¡ÒÃ¨Ñ´ÇÒ§ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
1. ¡ÒÃ¨Ñ´ÇÒ§ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ผูบริหารควรเลือกใชใหเหมาะสมกับลักษณะ ขนาดของหนวย
งานในความรับผิดชอบ อยางไรก็ตามเนือ่ งจากหนวยงานภาครัฐตางๆ ในปจจุบนั สวนใหญมกี ารควบคุม
ภายในอยูแ ลว การกําหนดหรือออกแบบการควบคุม โดยทัว่ ไปจะใชวธิ ปี รับปรุงการควบคุมทีม่ อี ยูแ ลว
การออกแบบการควบคุมเริ่มจากการทําความเขาใจกับภารกิจ วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจและระดับ
กิจกรรม มาตรฐานการควบคุมภายใน กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบขอบังคับทีเ่ กีย่ วของกับการควบคุม
ภายใน หลังจากนั้นจึงสอบทานสภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง และออกแบบการควบคุม
เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมหรือที่ยอมรับได

1.1 การกําหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ควรมีขั้นตอน
ดังนี้
1) กําหนดวัตถุประสงค ในการดําเนินงาน หนวยรับตรวจจําเปนตองกําหนดวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว สิง่ สําคัญอยางหนึ่ง ทีจ่ ะชวยใหผบู ริหารดําเนินงานใหบรรลุวตั ถุประสงค
ได คือ การสรางระบบการควบคุมภายในที่ดีชวยทําใหผูบริหารมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลวาจะสามารถ
ควบคุมดูแลการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวได
วัตถุประสงคของหนวยรับตรวจแบงเปน 2 ระดับ คือ
วัตถุประสงคในระดับหนวยรับตรวจ (Entity - Level Objectives) เปนวัตถุประสงค
ของการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยรับตรวจ
วัตถุประสงคในระดับกิจกรรม (Activity - Level Objectives) เปนวัตถุประสงคของการ
ดํ า เนิ น งานที่ เ ฉพาะเจาะจงลงไปสํ า หรั บ แต ล ะกิ จ กรรมของระดั บ ส ว นงานย อ ย ซึ่ ง
วัตถุประสงคของแตละกิจกรรมจะตองสนับสนุนและสอดคลองกับวัตถุประสงคในระดับ
หนวยรับตรวจ
การกําหนดวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจควรมีลําดับขั้นตอน ดังตอไปนี้
(1) กําหนดภารกิจของหนวยรับตรวจ
(2) กําหนดวัตถุประสงคในระดับหนวยรับตรวจใหสอดคลองกับภารกิจที่กําหนดไว
(3) กําหนดกิจกรรมที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคในระดับหนวยรับตรวจ
(4) กําหนดวัตถุประสงคในระดับกิจกรรม
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ภารกิจ
ของหนวยรับตรวจ

วัตถุประสงคใน
ระดับหนวยรับตรวจ

กิจกรรมที่ทําให
บรรลุวัตถุประสงค

วัตถุประสงคใน
ระดับกิจกรรม

วัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นในแตละระดับ ควรมีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จที่
ชัดเจนและสามารถวัดผลได
ระบบการควบคุมภายในทีด่ ี จะตองใหความมัน่ ใจอยางสมเหตุสมผลวา สามารถชวยใหหนวยรับ
ตรวจบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคดานการดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้นในการประเมินระบบการควบคุมภายใน หนวยรับตรวจจึงควร
ระบุไวดวยวาวัตถุประสงคที่กําหนดเปนวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานใด
2) คนหาความเสี่ยงตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญ ที่อาจทําใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุ
ประสงค
3) พิจารณาการควบคุมที่มีอยูแลว วาสามารถที่จะปองกันหรือลดความเสี่ยงไดในระดับใด
4) ระบุกิจกรรมการควบคุมใหมเพื่อปองกันความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงที่เหลือใหอยูในระดับที่
ยอมรับได
5) ประมาณการตนทุนที่จะตองใชในการจัดใหมีและดํารงรักษาไวซึ่งกิจกรรมการควบคุม ตนทุน
หรือคาใชจายตองไมสูงกวาประโยชนที่จะไดรับจากการมีกิจกรรมการควบคุม
6) จัดทําแผนในการนํากิจกรรมการควบคุมนั้นมาใช
7) นํากิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติ และติดตามผล

1.2 แนวทางการกําหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน
ในการกําหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน หนวยรับตรวจทําความเขาใจโครงสราง
องคกร ภาระหนาที่และวัตถุประสงคของสวนงานยอยตาง ๆ ตามโครงสรางองคกร แลวจึงกําหนดงานใน
ความรับผิดชอบออกเปนกิจกรรม
คําวา “กิจกรรม” ในที่นี้อาจพิจารณาจากกระบวนงานที่ปฏิบัติอยูในแตละสวนงานยอย ซึ่งจะขอ
ยกตัวอยางการควบคุมภายในดานทรัพยากรบุคคล พรอมแผนผังแสดงกระบวนงาน/กิจกรรม เพื่อเปน
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในดานทรัพยากรบุคคลโดยแบงเปน กิจกรรม/งานตาง ๆ ไดแก
การกําหนดกรอบอัตรากําลัง การสรรหาบุคลากร การบรรจุแตงตั้ง การฝกอบรมและการโยกยาย
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1) วัตถุประสงคการควบคุมภายในดานทรัพยากรบุคคล
เพือ่ ใหมนั่ ใจวา การดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคลในเรือ่ งกรอบอัตรากําลัง การสรรหาบุคลากร
การบรรจุแตงตัง้ การฝกอบรม และการโยกยาย มีประสิทธิผล และสอดคลองกับระเบียบหรือขอบังคับทีก่ าํ หนด
2) เหตุการณที่เกิดความเสี่ยงดานทรัพยากรบุคคล เชน
(1) การกําหนดกรอบอัตรากําลังไมสัมพันธกับปริมาณงาน ที่สวนงานยอยแตละสวนงาน
รับผิดชอบ
(2) คําบรรยายลักษณะงานและขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ กําหนดไวไมชัดเจนทําให
บุคลากรเขาใจหนาที่ของตนเองคลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง มีการทํางานซํ้าซอน
(3) อัตรากําลังที่ไมเพียงพออาจทําใหบุคลากรที่มีอยูทํางานหนักเกินไป ซึ่งสงผลใหเกิดขอ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ผลงานไมมีคุณภาพ หรือหากมีบุคลากรมากเกินไปอาจทําใหมีการใชทรัพยากร
ไมเต็มที่ เกิดการวางงาน สูญเสียคาใชจายที่มากเกินความจําเปน
(4) การบรรจุแตงตั้งบุคลากรมาปฏิบัติงานที่ไมตรงกับความรูความสามารถกับตําแหนงงาน
เนื่องจากไมมีการกําหนดกระบวนการคัดเลือก หรือมีการกําหนดแตการคัดเลือกไมไดมาตรฐาน
(5) การพัฒนาบุคลากรทีไ่ มเพียงพอหรือไมตรงกับความตองการของบุคลากรผูป ฏิบตั งิ าน อาจ
ทําใหการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเปาหมาย
(6) มีการโยกยายบุคลากรบอยเกินไป จนทําใหการปฏิบัติงานขาดความตอเนื่อง เนื่องจาก
บุคลากรที่ยายมาใหมตองใชเวลาในการศึกษางานที่ไดรับมอบหมาย
3) กิจกรรมในการจัดวางระบบการควบคุมภายในดานทรัพยากรบุคคล เชน
(1) กรอบอัตรากําลัง
กําหนดนโยบายดานอัตรากําลัง และสนับสนุนใหมีการปรับปรุงรวมทั้งมีการสื่อสาร
เพือ่ นําไปจัดทําแผนใหสอดคลองกับอัตรากําลังทีม่ อี ยูจ ริง โดยบุคลากรใหการยอมรับ
กําหนดแผนและงบประมาณอัตรากําลัง พรอมทั้งปรับปรุงใหเหมาะสมกับโครงสราง
อยูเสมอ
แผนและงบประมาณอัตรากําลัง ไดรบั ความเห็นชอบจากคณะผูบ ริหาร และสอดคลอง
กับนโยบายดานอัตรากําลัง
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(2) การสรรหาบุคลากรและบรรจุแตงตั้ง
กําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนงทีต่ อ งการ เพือ่ ใชเปนเกณฑในการพิจารณาบรรจุแตง
ตั้งบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและมีการสื่อสารใหบุคลากรทราบ
อยางทั่วถึง
กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการคัดเลือกและการบรรจุแตงตั้งเปนลายลักษณอักษร
ปฏิบัติตามขอกําหนดดานบุคลากร เชน กฎ กพ. กฎหมายแรงงาน เปนตน
เผยแพรขอ มูลอยางทัว่ ถึง ในการรับสมัครหรือสรรหาบุคลากรเพือ่ ดํารงตําแหนงตาง ๆ
กําหนดกระบวนการคัดเลือก เพื่อใหไดบุคลากรที่เหมาะสมกับตําแหนงงานมากที่สุด
(3) การฝกอบรม
กําหนดนโยบายดานการพัฒนา ฝกอบรมบุคลากร และสื่อสารใหบุคลากรทราบถึง
ความคาดหวังขององคกร
วางแผนการพัฒนาและฝกอบรมประจําป โดยพิจารณาจากความตองการของบุคลากร
กําหนดระบบการติดตามประเมินผลบุคลากรทีผ่ า นการฝกอบรม และนําผลการประเมิน
มาใชประโยชนในการจัดทําแผนการพัฒนาฝกอบรมตอไป
จัดใหมีฐานขอมูลประวัติการฝกอบรมบุคลากรทุกคนที่เปนปจจุบัน
(4) การโยกยาย
วางหลักเกณฑและแนวปฏิบตั ใิ นการโยกยายหมุนเวียนบุคลากรรวมกันระหวางผูบ ริหาร
และบุคลากร
จัดใหมีทะเบียนประวัติบุคลากรรายบุคคลหรือฐานขอมูลบุคลากร พรอมขอมูลการ
ปฏิบัติงานที่ผานมา เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม
จัดใหมีแบบฟอรมแสดงความจํานงในการขอโยกยายและกําหนดระยะเวลาในการ
แสดงความจํานงขอโยกยาย

24

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡ÒÃμÃÇ¨à§Ô¹á¼‹¹´Ô¹

ตัวอย่างแผนผังแสดงกระบวนงานสรรหาบุคลากร
สํานักที่ต้องการบุคลากร แจ้งงานการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบุคลากรรวบรวมสรุปนําเสนอผู้บริหารอนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
พิจารณากําหนดคุณสมบัติประจําตําแหน่ง
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
จัดทําทะเบียนผู้สมัครและสรุปผลการรับสมัคร
ส่งใบสมัครพร้อมสรุปประวัติย่อให้สํานักที่ต้องการ

จัดเก็บคลังพัสดุ

ไม่ผ่าน

สํานักที่ต้องการเจ้าหน้าที่
พิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร
ผ่าน
สรุปผู้ผ่านการคัดเลือกจากใบสมัคร

แจ้งคณะกรรมการและผู้สมัครเพื่อทดสอบ/สัมภาษณ์
งานการเจ้าหน้าที่
แจ้งผู้สมัคร

ไม่ผ่าน

ทดสอบ/สัมภาษณ์
/ตกลงค่าตอบแทน
ผ่าน
ประกาศผล

สํ า นั ก ที ่ต้ อ งการบุ ค ลากร แจ้ ง งานการ
เจ้าหน้าที่
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ คัดเลือก
ประกาศการรับสมัคร
ดํ า เนิ น การรั บ สมั ค รพร้ อ มทํ า ทะเบี ย น
ผู้สมัครว่าสมัครในตําแหน่งใด สํานักใด
สํ า นั ก ที ่ต้ อ งการ จนท. คั ด เลื อ กผู ้ที ่จ ะ
เข้ า รั บ การทดสอบ/สั ม ภาษณ์ ร อบแรก
จากใบสมัคร
สํ า นั ก เจ้ า ของเรื ่อ งส่ ง ใบสมั ค รที ่ไ ม่ ผ่ า น
การคั ด เลื อ กคื น งานการเจ้ า หน้ า ที ่เ พื ่อ
จัดเก็บเข้าคลังพัสดุ
สํ า นั ก เจ้ า ของเรื ่อ งส่ ง ใบสมั ค รของผู ้ที ่
ผ่ า นการคั ด เลื อ กให้ ง านการเจ้ า หน้ า ที ่
เพื่อสรุปประวัติย่อ
แจ้งคณะกรรมการเพื่อนัดวันและดําเนิน
การทดสอบ/สัมภาษณ์
ดํ า เนิ น การทดสอบ/สั ม ภาษณ์ ด้ ว ยวิ ธี
การที ่สํ า นั ก เจ้ า ของเรื ่อ งกํ า หนดพร้ อ ม
ตกลงเรื่องเงินเดือน
ประกาศผลการทดสอบ/สัมภาษณ์
แจ้งผลผู้เข้ารับการทดสอบ/สัมภาษณ์
ส่ ง ป ร ะ วั ติ ข อ ง ผู ้ผ่ า น ก า ร ท ด ส อ บ /
สั ม ภาษณ์ ใ ห้ ง านทะเบี ย นประวั ติ ท ราบ
เพื ่อ ดํ า เนิ น การพิ จ ารณาวั น เริ ่ม ทํ า งาน
และแจ้งต้นสังกัด
แจ้งกําหนดวันรายงานตัวที่งานทะเบียน
ประวั ติ เ ป็ น ผู ้กํ า หนดให้ ผู ้ผ่ า นการคั ด
เลือกทราบเพื่อมารายงานตัวต่อไป

พิจารณาวันเริ่มทํางานและแจ้งต้นสังกัด
แจ้งกําหนดวันรายงานตัวให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและงานทะเบียนประวัติทราบ

สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน
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ตัวอยางแผนผังแสดงกระบวนงานบรรจุแตงตั้งบุคลากร
เจาหนาที่รายงานตัว
เพื่อปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเอกสาร
ถูก/ครบ
จัดทําคําสั่งบรรจุแตงตั้ง

เสนอผูบริหารสูงสุดลงนาม
ออกเลขที่คําสั่ง
Scan คําสั่งเขาระบบ
แจงเวียน
จัดเก็บเขาแฟม
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ไมถูก/ไมครบ

แกไขเพิ่มเติม

1.3 การกําหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน อาจมาจาก 2 วิธี
1) วิธีทั่วไป ไดแก วิธีการควบคุมที่เหมาะสมสําหรับงาน/กิจกรรมทั่วไป เชน การบริหารงาน
นโยบาย การแบงแยกหนาทีค่ วามรับผิดชอบ เปนตน ซึง่ หนวยรับตรวจสามารถเลือกจากรายการควบคุมทัว่ ไป
เชน จากแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) แลวดัดแปลงแกไขตามตองการ เพื่อนํามาปรับเปน
กิจกรรมการควบคุม
2) วิธีเฉพาะ ไดแก วิธีการควบคุมจากการออกแบบโดยเฉพาะ สําหรับงาน/กิจกรรมของหนวย
รับตรวจที่แตกตางจากงาน/กิจกรรมทั่วไป โดยเนนไปที่รายละเอียดของหลักการและวิธีการปฏิบัติในเรื่อง
นัน้ ๆ โดยตรง เพือ่ ปองกันหรือลดความเสีย่ งเฉพาะตามทีร่ ะบุไวในขัน้ ตอนการประเมินความเสีย่ งหรือพิจารณา
จากความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญมากําหนดเปนกิจกรรมการควบคุม
การกําหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในทัง้ วิธที วั่ ไปและวิธเี ฉพาะ ผูอ อกแบบสอบถามจะ
ตองเขาใจกระบวนงานของกิจกรรมนัน้ เปนอยางดี วิธกี ารอยางงายคือ จัดทําแผนผังกระบวนงาน แลวพิจารณา
วาการควบคุมภายในทีด่ ที สี่ ามารถปองกันหรือลดความเสีย่ งในแตละขัน้ ตอนตามแผนผังกระบวนงาน เพือ่ ให
การดําเนินงานตามกิจกรรมนั้นบรรลุวัตถุประสงค มีอะไรบางแลวนํามาจัดทําแบบสอบถาม

2. Ë¹‹ÇÂÃÑºμÃÇ¨·ÕèμŒÍ§¨Ñ´ÇÒ§ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
หนวยรับตรวจที่เกิดขึ้นกอนและหลังระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งมีผลใชบังคับ วันที่ 27 ตุลาคม 2544 แตยัง
ไมไดจัดวางระบบการควบคุมภายใน ดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในและจัดทําหนังสือ
รับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน เรียนคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน โดยสงใหสํานัก
งานการตรวจเงินแผนดิน/สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค ตามแบบรายงานในหนา 28

3. ¡ÒÃ¹íÒÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹·Õè¡íÒË¹´ä»ÊÙ‹¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ
เมื่อไดออกแบบระบบการควบคุมภายในแลว ควรสื่อสารใหฝายบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของ
ทราบทั่วกันเพื่อนําไปปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของ โดยปกติหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานจะมี
หนังสือแจงเวียนใหบุคลากรทราบถึงระบบการควบคุมภายในที่กําหนดขึ้นใหม หรือที่ปรับปรุงครั้งลาสุด
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4. Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃ¨Ñ´ÇÒ§ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
ใหหนวยรับตรวจจัดทําหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามตัวอยางรายงาน
ดานลางนี้

ชื่อหนวยรับตรวจ....................
หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
(ชื่อหนวยรับตรวจ)
ขอรับรองวา ไดจัดวางระบบการควบคุมภายใน และนํามา
ใช สําหรับ การปฏิบัติ งานในปจ จุบัน โดยมี วั ตถุประสงคเพื่ อ สร างความมั่ น ใจอย างสมเหตุ สมผล
(ชื่อหนวยรับตรวจ)
วา การดําเนินงานของ
จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
ดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการรักษาทรัพยสิน
การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ดานความ
เชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะ
รัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบของฝายบริหาร
ทั้งนี้ (ชื่อหนวยรับตรวจ) จะกําหนดใหมีการประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่นํา
มาใชในปจจุบัน เพื่อปรับปรุงใหมีประสิทธิผลและเพียงพอ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน
ดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ขอ 6 ตอไป
ลายมือชื่อ .........................................................
(
)
ตําแหนง ผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจ
วันที่ ................ เดือน .................พ.ศ. ..............
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3
¡ÒÃμÔ´μÒÁ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
1. ¤ÇÒÁ¨íÒà»š¹ã¹¡ÒÃμÔ´μÒÁ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
ระบบการควบคุมภายในถึงแมจะกําหนดไวอยางดีเพียงใด เมือ่ ระยะเวลาผานไป ความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของมาตรการควบคุมดานตาง ๆ ที่กําหนดไวอาจเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสภาพแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอกหนวยรับตรวจเปลี่ยนแปลงไป เชน มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูง เปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เปนตน การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจะทําใหเกิดความมั่นใจวา
ระบบการควบคุมภายในที่มีอยูยังคงสามารถปองกันหรือลดความเสี่ยงตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได หรือจําเปนตองปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

2. ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃμÔ´μÒÁ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
การติดตามประเมินผล ตามที่กําหนดในมาตรฐานการควบคุมภายในนี้ทําได 2 ลักษณะ คือ
การติดตามผลการควบคุมในระหวางการปฏิบัติงานหรือการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง และการ
ประเมิ น ผลการควบคุ ม เป น รายครั้ ง ซึ่ ง ประกอบด ว ยการประเมิ น การควบคุ ม ด ว ยตนเอง และการ
ประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ ตามที่กลาวไวในบทที่ 1 ตามรายละเอียดดังนี้

2.1 การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน
เปนกิจกรรมที่รวมอยูในการบริหารจัดการและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามปกติประจําวัน
ของแตละสวนงานยอยภายในหนวยรับตรวจ ที่ฝายบริหารและบุคลากรทุกระดับตองมีความรับผิดชอบรวม
กันในการจัดใหมีกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนงานยอยที่ตนเองรับผิดชอบ
ตัวอยางของกิจกรรมในการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน
1) การกําหนดนโยบายและวิธปี ฏิบตั ิ เพือ่ ใหฝา ยบริหารสามารถติดตามความนาเชือ่ ถือของระบบ
การรายงาน เชน
- มีการสอบทานรายงานเปนครั้งคราว เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลในรายงานถูกตอง เชื่อถือได
และรายงานนั้นใหขอมูลที่เปนประโยชนและเกี่ยวของกัน
- มีการสอบยันหรือกระทบยอดขอมูลดานการดําเนินงานกับขอมูลทีไ่ ดจากระบบการรายงาน
ทางการเงิน
- กําหนดใหบคุ ลากรระดับปฏิบตั ริ บั ผิดชอบตอความถูกตองของรายงานทางการเงิน โดยให
ลงนามรับรองความถูกตองของรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเมือ่ มีขอ ผิดพลาดเกิดขึน้
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2) การกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานเพื่อใหมั่นใจวาในการปฏิบัติงานตามปกติของบุคลากร
ไดรับขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน เชน
- จัดใหมกี ารสงสําเนารายงานการตรวจสอบภายใน และรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของพิจารณานําไปใชประโยชน
- ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการกําหนดวิธีการควบคุมและประเมินระบบการควบคุมภายใน
3) การติดตามขอมูลที่ไดรับจากภายนอกวามีสวนสนับสนุนหรือชี้ใหเห็นถึงปญหาเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ เชน
- ลูกหนีช้ าํ ระหนีแ้ ลวแตยงั มีการติดตามทวงถามหนี้ เปนการชีใ้ หเห็นขอบกพรองในการบันทึก
รายการเกี่ยวกับลูกหนี้ ซึ่งควรตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุ
- ติดตอขอทราบขอมูลจากผูขายและรายงานประจําเดือนของบัญชีเจาหนี้โดยตรวจสอบ
สืบสวนขอรองเรียนของผูข ายหรือผูเ สนอราคาในการไมไดรบั ความเปนธรรมจากเจาหนาที่
ฝายพัสดุ
- ใชประโยชนจากขอเสนอแนะเกีย่ วกับการปรับปรุงการควบคุมภายในของผูต รวจสอบภายใน
และผูตรวจสอบภายนอก
- ใชขอมูลยอนกลับ ที่ไดจากการอบรม สัมมนา การประชุมวางแผน และการประชุมอื่น ๆ
เพื่อประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
4) การติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามปกติของเจาหนาทีท่ ม่ี หี นาทีร่ บั ผิดชอบงานทีม่ คี วามสําคัญโดย
- ติดตามวาเจาหนาที่ลงลายมือชื่อในเอกสารการควบคุมภายในที่สําคัญตามที่กําหนดหรือ
ไม เชน การสอบยันความถูกตองของขอมูลการเงินที่มีจํานวนเงินสูงวามีการลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกตองแลว เปนตน
- สอบทานกิจกรรมการควบคุมที่สําคัญกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้น
เปนระยะ ๆ เพื่อใหมั่นใจวาการควบคุมภายในที่กําหนดยังใชอยูและยังเหมาะสม
- ควรใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้นๆ เสนอแนะการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมการควบคุม
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5) การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในเปนระยะ ๆ โดย
- ใหความสําคัญกับคุณสมบัตขิ องผูต รวจสอบภายใน เชน ตองมีความรู ทักษะ ความสามารถ
และประสบการณในระดับที่เหมาะสม เปนตน
- ผูตรวจสอบภายในตองมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่
- ผูตรวจสอบภายในตองเขาถึงผูบริหารระดับสูงได
- การวางแผนการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ และความรับผิดชอบการตรวจสอบ
ภายในจะตองสอดคลองกับความตองการของหนวยงานนั้น ๆ

2.2 การประเมินผลเปนรายครั้ง
ในขณะที่กิจกรรมการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงานสงผลใหเกิดประสิทธิผลของการควบคุม
ภายใน การประเมินผลเปนรายครัง้ จะใหประโยชนโดยการเนนไปทีป่ ระสิทธิผลของการควบคุมภายในโดยตรง
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
1) ขอบเขตและความถี่ของการประเมิน
ขอบเขตการประเมินผลการควบคุมภายใน ขึน้ อยูก บั วัตถุประสงคของการประเมินวาจะเนนการ
ประเมินไปที่วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานใด เชน ดานการดําเนินงาน ดานการรายงานทาง
การเงิน หรือดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เปนตน การประเมินระบบการควบคุมภายในจะตองใหความ
สนใจกับแตละองคประกอบของการควบคุมภายในที่สัมพันธกับกิจกรรมที่สําคัญ ๆ ดวย สวนความถี่ของ
การประเมินจะอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร ซึ่งขึ้นกับความเสี่ยงและการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง โดยแตละ
หนวยรับตรวจจะมีความถี่ที่แตกตางกันไป
หัวหนาหนวยงานจัดใหมีการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยผูบริหารและผูปฏิบัติงานใน
แตละสวนงานยอยประเมินงานของตนเอง โดยพิจารณาถึงความมีประสิทธิผลของการควบคุมในกิจกรรมที่
ตนรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง หน ว ยงานตรวจสอบภายในซึ่ ง ถื อ เป น หน ว ยงานย อ ยหนึ่ ง ควรประเมิ น ผลการ
ควบคุ ม ภายในโดยถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามปกติ หรื อ ประเมิ น การควบคุ ม ภายใน
ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร ผูบริหารอาจใชทั้งการประเมินภายในหนวยรับตรวจและการประเมิน
ภายนอกหนวยรับตรวจโดยใชบริการประเมินการควบคุมจากผูตรวจสอบภายนอก
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2) วิธีการประเมิน
การประเมินผลการควบคุมภายในเปนสิ่งที่ตองกระทําอยางเปนขั้นตอน ถึงแมวิธีประเมินและ
เทคนิคการประเมินอาจแตกตางกันไปแตละหนวยรับตรวจ แตก็ตองเปนไปตามรูปแบบของการประเมิน
โดยผูประเมินจะตองทําความเขาใจ ภารกิจหลัก วัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ รวมทั้งพิจารณาถึงการ
ปฏิบัติจริง เปรียบเทียบกับรูปแบบการควบคุมภายในที่กําหนดหรือออกแบบไวและพิจารณาจุดออนที่
ตองปรับปรุงแกไข วิธีการปรับปรุงการควบคุมที่เหมาะสม ซึ่งจะชวยใหมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล
วาบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด
เครื่ อ งมื อ การประเมิ น ผลมี ห ลายอย า ง เช น ตารางกิ จ กรรมที่ ค วรปฏิ บั ติ (Checklists)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (Internal Control Questionnaires) ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Flowcharts) เทคนิคการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self Assessment) ทั้งนี้ ผูประเมินจะตอง
ใชวิธีการประเมินและเครื่องมือการประเมินที่เหมาะสมที่สุดกับหนวยรับตรวจ
3) การทดสอบการควบคุม
การทดสอบความนาเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในเปนสวนสําคัญของการประเมินผล
การทดสอบนี้สามารถทําไดทั้งการประเมินผลแบบตอเนื่อง และการประเมินผลเปนรายครั้งเชน การสอบทาน
รายการตาง ๆ การทดสอบการปฏิบัติงาน การสอบถามบุคคลที่เหมาะสม สังเกตการณการแบงแยกหนาที่
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการควบคุมและตรวจสอบความถูกตอง เปนตน
ผลการทดสอบเหลานี้จะไดรับการสอบทานโดยฝายบริหารเพื่อประเมินความสําคัญของขอ
บกพรองที่พบและจัดทําแผนการปรับปรุงแกไข และติดตามผลการปรับปรุงแกไขตามแผน เพื่อใหมั่นใจวา
ขอบกพรองหรือจุดออนไดรับการปรับปรุงแกไขแลว

3. ¡ÒÃÇÒ§á¼¹áÅÐ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ระบุใหหนวยรับตรวจจะตองจัด
ใหมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในทั้งในระหวางการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการควบคุม
ภายในเปนรายครั้ง เพื่อใหมั่นใจวาการควบคุมภายในไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่
เปลี่ยนไป รวมทั้งการควบคุมภายในดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล
เพือ่ ใหเปนไปตามมาตรฐานดังกลาวควรกําหนดใหผบู ริหารระดับตาง ๆ รับผิดชอบติดตามประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจวา ระบบการควบคุมภายในใหผลตามที่กําหนดไว ขอบเขต
และความถีข่ องการประเมินรายครัง้ เปนเรือ่ งของการใชดลุ ยพินจิ ทางวิชาชีพ ซึง่ ขึน้ กับการประเมินความเสีย่ ง
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และประสิทธิผลของวิธีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในในระหวางการปฏิบัติงาน อยางไรก็ตาม
หนวยรับตรวจจะตองประเมินการควบคุมภายในและรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง ในทางปฏิบัติการประเมินผลเปนรายครั้งของทุกกิจกรรมอาจทําไดยาก จึงควรจัดใหมีแผนรวม
ประกอบดวยการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในทั้งการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน และ
การประเมิ น ผลเป น รายครั้ ง เพื่ อ ให มั่ น ใจอย า งสมเหตุ ส มผลว า การควบคุ ม ภายในมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลอยู
เสมอ และในการปฏิบัติตามแผนงานควรกําหนดใหมีการประเมินผลของกิจกรรมที่สําคัญ ๆ เปนรายครั้ง
โดยใหความสําคัญตอวัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจและวัตถุประสงคในระดับกิจกรรม

3.1 การประเมินผลระดับหนวยรับตรวจ
การประเมินผลระดับหนวยรับตรวจ ควรใหขอสรุปโดยรวมตอฝายบริหารวาการควบคุมภายใน
ของหนวยงานใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา มีมาตรการที่จะทําใหหนวยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค
ของหน ว ยงานและบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการควบคุ ม ภายในเช น กั น การควบคุ ม ภายในควรใช ผ ล
การประเมินระดับสวนงานยอยในการสรุปเปนการควบคุมภายในระดับหนวยรับตรวจ อยางไรก็ตามอาจ
ตองทําการประเมินเพิ่มเติมในสวนของความเสี่ยงบางอยาง ซึ่งควบคุมโดยหนวยกลางหรือควบคุมโดยระดับ
หนวยรับตรวจ เพราะผูบริหารระดับสวนงานยอยอาจไมคํานึงถึงวัตถุประสงคหลายวัตถุประสงคที่จะไป
เกี่ยวของสัมพันธซึ่งกันและกัน

3.2 การประเมินผลระดับสวนงานยอย
การประเมินผลระดับสวนงานยอยเปนการประเมินผลกิจกรรมตาง ๆ ที่สวนงานยอยรับผิดชอบ
ควรทํ า บ อ ยครั้ ง ตามที่ กํ า หนดเพื่ อ ให หั ว หน า กิ จ กรรม หั ว หน า ส ว นงานย อ ยหรื อ ผู รั บ ผิ ด ชอบในระดั บ
กิจกรรมมีความมั่นใจพอควรเกี่ยวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมที่ถูกประเมินอยาง
ตอเนือ่ ง ในการประเมินผลการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย (รวมทัง้ การประเมินผลฯ ระดับหนวยรับตรวจ)
ผูบริหารระดับตาง ๆ รับผิดชอบในการพิจารณาประสิทธิผลของหาองคประกอบของการควบคุมภายใน และ
ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งจะทําใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคระดับสวนงานยอย (หรือระดับหนวยรับตรวจ) นั้น ๆ
การประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยรับตรวจและระดับสวนงานยอย ผูบ ริหารระดับ
ตาง ๆ รับผิดชอบในการพิจารณาประสิทธิผลของหาองคประกอบของการควบคุมภายใน และตอง
ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งจะทําใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจและระดับสวนงานยอย
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4. ¢ŒÍá¹Ð¹íÒã¹¡ÒÃÇÒ§á¼¹áÅÐ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามแนวทางการติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในซึ่ ง กํ า หนดในเอกสาร
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ควรดําเนินการ ดังนี้
4.1 กําหนดผูรับผิดชอบ
4.2 กําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของการประเมิน
4.3 ศึกษาและทําความเขาใจโครงสรางการควบคุมภายใน
4.4 จัดทําแผนการประเมินผล
4.5 ดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน
4.6 สรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารการประเมิน
ภาพที่ 1 การวางแผนและดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน
กําหนด
ผูรับผิดชอบ

กําหนดขอบเขต
และวัตถุประสงค
ของการประเมิน

ศึกษาและ
ทําความเขาใจ
โครงสรางการ
ควบคุมภายใน

จัดทําแผน
การประเมินผล

ดําเนินการ
ประเมินผล
การควบคุมภายใน

สรุปผลการ
ประเมินและ
จัดทําเอกสาร
การประเมิน

4.1 กําหนดผูรับผิดชอบ
เบือ้ งตนกอนทําการประเมินผลการควบคุมภายใน ควรมีการกําหนดและแตงตัง้ ผูร บั ผิดชอบบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งหรือคณะทํางานและหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจนและเปนทางการโดยอาจประกอบดวย
1) เจาหนาที่ระดับอาวุโสหรือคณะทํางาน เพื่อทําหนาที่
- อํานวยการและประสานการประเมินผลการควบคุมภายใน
- จัดทําแผนปฏิบัติงานประเมินผล ในภาพรวมของหนวยรับตรวจและขออนุมัติผูบริหาร
- ประสานงานสวนงานยอยเพื่อติดตามการประเมินผลและปรับปรุงแกไขวิธีการควบคุม
- รวบรวมผลการประเมินระดับสวนงานยอยและสรุปภาพรวมของหนวยรับตรวจ
- พิจารณาความเสี่ยงที่สวนงานยอยไมสามารถควบคุมไดหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภาพ
รวมของหนวยรับตรวจและเลือกหรือคนหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อนําเสนอฝาย
บริหารพิจารณาสั่งการ
- จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินระดับหนวยรับตรวจเสนอฝายบริหาร
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เจาหนาทีร่ ะดับอาวุโสหรือคณะทํางานทีไ่ ดรบั มอบหมายใหรบั ผิดชอบการติดตามประเมินผลโดยรวม
ควรใชผลการประเมินของผูบริหารระดับสวนงานยอยตาง ๆ ในการสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน
ระดับหนวยรับตรวจ
2) ผูบริหารระดับสวนงานยอย และผูปฏิบัติงานในสวนงานยอยที่จะประเมิน
ผูบริหารระดับสวนงานยอย เชน หัวหนาสํานัก หัวหนาฝายรับผิดชอบประเมินการควบคุม
ภายในของสวนงานยอยทีร่ บั ผิดชอบรวมกับผูป ฏิบตั งิ านในสวนงานยอยนัน้ ๆ รวมทัง้ รับผิดชอบในการดํารงไว
ซึ่งประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และการติดตามประสิทธิผลการควบคุมภายในในสวนงานยอยที่ตน
รับผิดชอบอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ความมัน่ ใจอยางสมเหตุสมผลวาการควบคุมภายในของสวนงานยอยทีร่ บั ผิดชอบ
มีประสิทธิผลอยูเสมอ
3) ผูตรวจสอบภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย การปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน
พ.ศ. 2546 ผูตรวจสอบภายในมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอและ
ความมีประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในทีฝ่ า ยบริหารกําหนดโดยสอบทานการประเมินของฝายบริหาร
และรายงานผลการประเมินดวยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อสรุปความเห็นและจัดทํารายงานเสนอตอ
หัวหนาหนวยรับตรวจวา ระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือ
ไม รวมทั้งตองประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในกิจกรรมการตรวจสอบภายในตามวัตถุประสงคที่
หนวยรับตรวจกําหนด
ภาพที่ 2 ผังภาพการกําหนดผูรับผิดชอบ
ผูบริหารสูงสุด
พิจารณาผลการประเมินระดับหนวยรับตรวจ

เจาหนาที่ระดับอาวุโส/
คณะทํางาน
• อํานวยการและประสานงาน
• จัดทําแผนการประเมินผลองคกร
• ติดตามการประเมินผล
• สรุปภาพรวมการประเมินผล
• จัดทํารายงานระดับหนวยรับตรวจ

ผูบริหารระดับสวนงานยอย
และผูป ฏิบตั งิ านในสวนงานยอย
• ประเมินการควบคุมดวย
ตนเอง (CSA)
• ติดตามผล
• สรุปผลการประเมิน
• จัดทํารายงานระดับสวน
งานยอย

ผูตรวจสอบภายใน
• ประเมินการควบคุมดวย
ตนเอง (CSA)
• สอบทานการประเมินผล
• สอบทานรายงาน
• จัดทํารายงานแบบ ปส.
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4.2 กําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของการประเมิน
เมื่อกําหนดคณะผูทําการประเมินผลแลว ผูประเมินควรกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของ
การประเมินใหชัดเจนวาจะประเมินผลระบบการควบคุมภายในทั้งระบบทั่วทั้งหนวยรับตรวจหรือจะประเมิน
ผลเฉพาะบางสวนงานที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งสงผลกระทบตอหนวยรับตรวจเปนอยางมากและควรกําหนด
วัตถุประสงคของการประเมินวาจะประเมินเพื่อใหทราบสิ่งใด เชน ดานความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล
รายงาน ดานการปฏิบตั ติ ามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี เปนตน ซึง่ การกําหนดขอบเขตและ
วัตถุประสงคของการประเมินผลนัน้ คณะผูประเมินควรรวมประชุมพิจารณาแลวเสนอเจาหนาที่ระดับอาวุโส/
คณะทํางานเพื่อนําเสนอผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการตอไป ทั้งนี้การกําหนดขอบเขต
วัตถุประสงคในการประเมินครั้งแรกและครั้งตอ ๆ ไปขึ้นอยูกับความเหมาะสม ความจําเปน ซึ่งแตละหนวย
รับตรวจมีความแตกตางกัน

4.3 ศึกษาและทําความเขาใจโครงสรางการควบคุมภายใน
เมือ่ ไดกาํ หนดขอบเขตและวัตถุประสงคของการประเมินผลการควบคุมภายในชัดเจนแลว ขัน้ ตอไป
ผูประเมินควรศึกษาทําความเขาใจโครงสรางการควบคุมภายใน รวมทั้งวัตถุประสงค วิธีการและรูปแบบ
ของระบบการควบคุมภายในที่มีอยูตามที่ไดออกแบบไว แลวดูวาการทํางานจริงทําอยางไร เปนไปตามที่
ออกแบบไวหรือไม โดยอาจใชเทคนิคตางๆ เชน การสอบถาม สัมภาษณผทู เี่ กีย่ วของกับการกําหนดการควบคุม
ภายใน หรือการประชุมปรึกษากับผูบริหารและการศึกษาเอกสารที่มีอยู เชน เอกสารการแบงสวนงานภายใน
หนวยรับตรวจ การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ แผนงานงบประมาณ คูมือการปฏิบัติงาน แผนภาพแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบ ขอบังคับรวมทั้งเอกสารแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน เปนตน

4.4 จัดทําแผนการประเมินผล
เปนขั้นตอนการกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินการประเมินผลเปนไปอยางมีระบบ
มีขั้นตอน ในรายละเอียดของแผนอาจกําหนดรายละเอียดในเรื่องตางๆ ตอไปนี้
- เรื่องที่จะทําการประเมิน
- วัตถุประสงคในการประเมิน
- ขอบเขตการประเมิน
- ผูประเมิน
- ระยะเวลาในการประเมิน
- วิธีการประเมิน
- อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการประเมิน
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ทัง้ นีเ้ มือ่ จัดทําแผนการประเมินเสร็จเรียบรอยแลว อาจจัดใหมกี ารประชุมผูท เี่ กีย่ วของเพือ่ ขอความเห็น
เกี่ยวกับแผนและควรประชุมชี้แจงแผนเพื่อทําความเขาใจที่ถูกตองตรงกันอีกครั้งกอนดําเนินการตามแผน

4.5 ดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน
ผูบริหารและผูปฏิบัติงานในแตละสวนงานยอยที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูประเมินงานในความ
รับผิดชอบดําเนินการโดยประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self Assessment) หรือที่เรียกสั้น ๆ
วา CSA เปนกระบวนการสรางความรับผิดชอบในการควบคุมภายในใหแกทุกคนที่เปนเจาของงานนั้น
วิธีการก็คือ นํากระบวนการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงคของงานนั้นมาเชื่อมโยงกัน แลวทําการระบุการควบคุม
ภายในที่มีอยูของงานนั้นและประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู ซึ่งผลที่ไดจาก CSA คือ
- ทําใหผูปฏิบัติเขาใจอยางถองแทถึงกระบวนการทํางานและวัตถุประสงคของงานนั้นๆ
- เขาใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอวัตถุประสงคของงาน
- สามารถกําหนดการควบคุมภายในที่จําเปน เพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
- สามารถกําหนดแผนปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในใหเหมาะสม
การทํา CSA จึงเปนการประเมินผลการควบคุมโดยผูบริหารและพนักงานที่รับผิดชอบโดยตรง
ในงานนั้น ซึ่งทําใหผูรับผิดชอบในงานไดพิจารณาการปฏิบัติงานของตนเองอยางแทจริง และยอมรับที่จะทํา
การปรับปรุงการควบคุมภายในใหเหมาะสม มิฉะนั้น ผลกระทบของการทํางาน เชน การไมบรรลุวัตถุประสงค
ของงานก็จะเกิดกับผูปฏิบัติงานโดยตรง
ภาพที่ 3 การประเมินการควบคุมดวยตนเอง (CSA)

แผนปรับปรุง
การควบคุม

CSA
ประเมินการควบคุม
ดวยตนเอง
วัตถุประสงค
ของงาน

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

ปจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู
กิจกรรมควบคุมที่มี
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1) ขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายใน มีดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
(1) เจาหนาที่ระดับอาวุโสหรือคณะทํางานที่ไดรบั แตงตั้งจากผูบริหารสูงสุดในการประเมินผล
การควบคุมภายใน จัดประชุมเฉพาะระดับฝายบริหารของสวนงานยอยตาง ๆ เพื่อรวมกันพิจารณากําหนด
แนวทางการประเมินและแผนปฏิบัติงานการประเมินในภาพรวมทั้งองคกร
(2) ฝายบริหารสวนงานยอยที่เขารวมประชุมกับเจาหนาที่ระดับอาวุโสหรือคณะทํางานแลว
ตองจัดประชุมรวมระหวางผูปฏิบัติงานในสวนงานยอยที่รับผิดชอบ โดยอาจใชวิธีประชุมกลุม ทั้งนี้การ
พิจารณาผูเขารวมประชุมตองคัดเลือกผูที่มีประสบการณในสายงานของสวนงานยอยนั้น เพื่อทําความเขาใจ
การประเมินการควบคุมดวยตนเองรวมทั้งสามารถดําเนินการประเมินผลตามขั้นตอนตาง ๆ ไดผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคในการประเมินผลการควบคุมภายใน
ขั้นตอนที่ 2 : กําหนดงานในความรับผิดชอบของสวนงานยอยออกเปนกิจกรรม/งาน
เพื่อทําความเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจกรรม/งาน
(1) กําหนดงานที่ปฏิบัติในสวนงานยอยออกเปนกิจกรรม
การแบงสวนงานยอยเปนกิจกรรมตาง ๆ มีสวนสําคัญทําใหการประเมินเปนไปอยางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จึงควรแจกแจงสวนงานยอยเปนกิจกรรมตาง ๆ เพื่อประโยชนในการประเมิน
ผลการควบคุม ซึ่งการแบงสวนงานยอยเปนกิจกรรมตาง ๆ นั้น ผูบริหารและผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
งานนั้นเปนผูกําหนดไดดีที่สุด เพราะเปนผูปฏิบัติงานนั้นอยูเปนประจํา
(2) ทําความเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจกรรมนั้น ซึ่งวัตถุประสงคระดับ
กิจกรรมจะตองสอดรับและเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ เพื่อใหการดําเนินงานในแตละ
สวนงานยอยบรรลุตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ หากผูประเมินกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของกิจกรรมผิดไปจากที่ควรจะเปน อาจทําใหผูประเมินระบุความเสี่ยงที่จะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายผิดพลาดไปดวย
(3) สอบทานขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตามกระบวนการปฏิบัติงานของกิจกรรม เพื่อทําความ
เขาใจโครงสรางการควบคุมภายในของกิจกรรมนั้น
ขั้นตอนที่ 3 : จัดเตรียมเครื่องมือการประเมิน
ผูประเมินควรจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลการควบคุมภายใน เชน การจัดทําตาราง
กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน แบบประเมินองคประกอบของการควบคุม
ภายใน ผังภาพเกี่ยวกับการประเมินการควบคุมภายใน และเครื่องมืออื่น ๆ ที่จําเปนและเหมาะสม เปนตน
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แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
การจัดทำาแบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายในล่วงหน้า ทำาให้ทราบข้อมูลครอบคลุมทุกจุด
ที่มีการควบคุมในแต่ละวงจรของกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนงานย่อยที่จะประเมินและง่ายแก่การใช้และ
ทราบผลได้ทันที ในการตั้งคำาถามผู้ประเมินต้องเข้าใจคำาถามเป็นอย่างดี มิฉะนั้นจะไม่พบข้อบกพร่องที่มี
นัยสำ าคัญ ผู้ประเมินเป็นผู้ถามตามแบบสอบถาม ผู้ให้ข้อมูลตอบเพียงใช่/ไม่ใช่ หรือ มี/ไม่มี คำาตอบ
ว่าไม่ใช่หรือไม่มี หมายถึงมิได้ปฏิบัติตามคำ าถามแสดงถึงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งควร
ทดสอบและหาสาเหตุและพิจารณาว่ามีการควบคุมอื่นทดแทนหรือไม่ ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการ
ควบคุมภายในดังกล่าวจะนำาไปพิจารณาว่ามีนัยสำาคัญหรือไม่ต่อไป ส่วนคำาตอบว่าไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับ
เรื่องที่ถาม แสดงถึงการออกแบบสอบถามที่ไม่มีประสิทธิภาพ ผู้จัดทำาควรระวังในเรื่องนี้ ในแบบสอบถาม
ควรมีช่องคำาอธิบาย/คำาตอบ เพื่อจดข้อความว่า ผู้ประเมินมีการทดสอบการปฏิบัติงาน หรือสังเกตการณ์
ปฏิบัติงานจริง หรือมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อทดสอบความถูกต้องของคำ าตอบที่
ได้รับจากการสอบถาม และเพื่อสรุปคำาตอบ รวมทั้งอธิบายวิธีปฏิบัติในแต่ละข้อ
หน่วยรับตรวจสามารถนำาตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน ในภาคผนวก ข มาปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับแต่ละเรื่องหรือแต่ละกิจกรรม ที่จะทำาการประเมินและสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ และสามารถออกแบบสอบถามการควบคุมภายในกิจกรรมเฉพาะของส่วนที่ไม่ได้ปรากฏใน
ภาคผนวก ข ขึน้ มาเอง แบบสอบถามการควบคุมภายในดังกล่าวจะมีประโยชน์ ทำาให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่
มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
สำาหรับหน่วยรับตรวจที่มมี าตรฐานการปฏิบตั งิ านเฉพาะเรื่อง สามารถนำามาตรฐานการปฏิบตั ิ
งานเฉพาะเรื่อง/กิจกรรม เช่น ISO HA เป็นต้น มาใช้เป็นแบบสอบถามได้
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามตัวอย่างในภาคผนวก ก ของหนังสือนี้
นอกจากจะมีประโยชน์ในการประเมินการควบคุมภายในแล้ว ยังมีประโยชน์เกี่ยวกับการประเมินการดูแล
รักษาทรัพย์สินจากการทุจริต การสูญเสีย การนำาไปใช้โดยมิชอบ และยังใช้ในการพิจารณาการควบคุมของ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการ การบริหารการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น เพราะคำาถามจะเกี่ยวข้อง
กับ การบรรลุวัตถุประสงค์หลักของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน คือ
(1) ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำาเนินงาน
(2) ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินรวมทั้งรายงานการดำาเนินงานและ
(3) มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน
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ขั้นตอนที่ 4 : การดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน
การประเมินผลระดับสวนงานยอย
(1) ผูประเมินทําการประเมินเกี่ยวกับการมีอยูและความเหมาะสมของหาองคประกอบของ
การควบคุมภายใน และการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในของกิจกรรมตาง ๆ ของสวนงานยอย
โดยใชแบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (ใหศึกษาการใชแบบประเมินองคประกอบของการ
ควบคุมภายในในภาคผนวก ก โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการทดสอบคําตอบที่ไดจากการสอบถามวาเปน
ไปตามที่ปฏิบัติจริง)
(2) ผู ป ระเมิ น ร ว มกั น ประเมิ น การควบคุ ม ภายในที่ มี อ ยู ข องกิ จ กรรมต า ง ๆ ที่ ต นเอง
รับผิดชอบโดยการทดสอบการมีอยูจริงและการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายใน โดยอาจใชวิธี
สอบถามหรือสัมภาษณผูปฏิบัติงานจริงและผูเกี่ยวของ รวมทั้งการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
กั บ วงจรปฏิ บั ติ ง านของกิ จ กรรมที่ ท ดสอบกั บ การสั ง เกตการณ ก ารปฏิ บั ติ ง านจริ ง แล ว บั น ทึ ก ไว เ ป น
ลายลักษณอักษร
(3) ผูประเมินรวมกันประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยูที่เกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงคของ
กิจกรรมตาง ๆ โดยเริ่มดวยการระบุปญหา อุปสรรค เหตุการณที่ไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นแลวสงผลให
ไมบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดกําหนดไวในขั้นตอนที่ 2 โดยอาจพิจารณาใชแบบสอบถามการควบคุม
ภายในตามภาคผนวก ข
การประเมินผลระดับหนวยรับตรวจ
การประเมิ น ผลในระดั บ หน ว ยรั บ ตรวจ เจ า หน า ที่ ร ะดั บ อาวุ โ ส/คณะทํ า งานควรประเมิ น
กิ จ กรรมหลั ก ซึ่ ง มี ผ ลสํ า คั ญ ต อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข องภารกิ จ หลั ก และวั ต ถุ ป ระสงค โ ดยรวมของ
หนวยรับตรวจ โดยรวมผลการประเมินระดับสวนงานยอย และถาจําเปนใหประเมินเพิ่มเติมตามขั้นตอน
ที่กลาวขางตน เพื่อสนับสนุนขอสรุปเกี่ยวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายในของระดับหนวยรับตรวจ
โดยรวม
ภาพที่ 4 ขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายใน
ขั้นตอนที่ 1
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
1. เจาหนาที่ระดับอาวุโส/
คณะทำงานกับฝายบริหาร
สวนงานยอย
2. ฝายบริหารสวนงานยอยกับ
ผูปฏิบัติ

40

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡ÒÃμÃÇ¨à§Ô¹á¼‹¹´Ô¹

ขั้นตอนที่ 2
1. กำหนดงานในความรับผิดชอบ
ออกเปนกิจกรรม/งาน
2. ทำความเขาใจวัตถุประสงค
และเปาหมายหลักของ
กิจกรรม/งาน

ขั้นตอนที่ 3
จัดเตรียมเครื่องมือการประเมิน
1. แบบประเมินองคประกอบ
ของการควบคุมภายใน
(ภาคผนวก ก)
2. แบบสอบถามการควบคุม
ภายใน (ภาคผนวก ข)

ขั้นตอนที่ 4
ประเมินผลการควบคุมภายใน
1. ระดับสวนงานยอย
2. ระดับหนวยรับตรวจ

4.6 สรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารการประเมิน
ระดับสวนงานยอย
ผูประเมินควรสรุปผลการประเมินการควบคุมดวยตนเอง และนําขอมูลสรุปผลมาจัดทํารายงาน
ของสวนงานยอย โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) จากขอมูลทั้งหมดที่ไดจากผลการประเมินจุดออนหรือความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ ใหวิเคราะห
ความมีอยู ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ระบุและเสนอมาตรการปรับปรุงแกไขตาม
ความเหมาะสมและจําเปน ผลการประเมินใหบันทึกเปนลายลักษณอักษรและสอบทานโดยผูบริหารและ
เก็บไวในแฟมของหนวยรับตรวจ
2) การวิเคราะหความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน จะตองพิจารณาวา
- โครงสรางและรูปแบบการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพียงพอ และครอบคลุมทุกกิจกรรมที่
สําคัญ รวมทั้งมีองคประกอบของการควบคุมภายในทั้งหาองคประกอบหรือไม และอยูใน
เกณฑพอใจหรือไม
- การควบคุมภายในที่กําหนดมีการปฏิบัติงานจริงหรือไม และสามารถลดความเสี่ยงตาม
ที่ระบุหรือไม กรณีมิไดปฏิบัติงานจริงในทางปฏิบัติมีการใชวิธีการอื่นทดแทนการควบคุม
ภายในที่กําหนดหรือไม
- ถามีการปฏิบัติงานจริงตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู ระบบการควบคุมภายในได
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวและไดรับผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือไม
3) ผลจากการวิเคราะหใหสรุปความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม โดยพิจารณาวา
- ถาระบบการควบคุมทีม่ อี ยูแ ละใชจริง ไดปฏิบตั หิ นาทีต่ ามทีก่ าํ หนดโดยไดสรางความมัน่ ใจ
อยางสมเหตุสมผลในความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว ถือวาระบบ
การควบคุมภายในมีประสิทธิผล
4) ผูประเมินควรเสนอวิธีการแกไขขอบกพรองหรือจุดออนที่พบ รวมทั้งการปรับปรุงแกไขที่ตอง
ดําเนินการตอไป อยางไรก็ตาม ในการเสนอการปรับปรุงแกไขนั้น ควรผานการพิจารณาอยางระมัดระวัง
รอบคอบว า การปรั บ ปรุ ง นั้ น มี ค วามเหมาะสม สามารถปฏิ บั ติ ไ ด แ ละประโยชน ที่ ไ ด รั บ เกิ ด ความคุ ม ค า
เมื่อเทียบกับตนทุนที่ตองเสียไปจากการดําเนินการแกไขปรับปรุง
5) ผลการประเมินระดับสวนงานยอยนอกจากบันทึกไวเปนลายลักษณอกั ษรแลวใหบนั ทึกในแบบ
รายงานและสงใหผูรับผิดชอบหรือคณะทํางานที่หนวยรับตรวจแตงตั้งขึ้น รวบรวมรายงานเพื่อประมวลเปน
รายงานระดับหนวยรับตรวจ พรอมจัดเก็บรายงานไวที่หนวยรับตรวจ รายงานของสวนงานยอยประกอบดวย
(1) รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปย.1
(2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปย.2
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ระดับหนวยรับตรวจ
ผลการประเมินระดับหนวยรับตรวจ เปนการนําเอาผลสรุปจากการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดั บ ส ว นงานย อ ย และผลการประเมิ น จากผู ต รวจสอบภายในซึ่ ง เป น การรายงานในฐานะผู ป ระเมิ น
อิสระเพื่อนําเสนอหัวหนาหนวยรับตรวจวิเคราะห เปรียบเทียบผลสรุปการประเมินของเจาหนาที่อาวุโส/
คณะทํางานกับผูตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
1) การรายงานโดยฝายบริหาร
การประเมิ น ผลระดั บ หน ว ยรั บ ตรวจ จะต อ งให ข อ มู ล เบื้ อ งต น กั บ หั ว หน า หน ว ยรั บ ตรวจ
ในการสรุ ป ความเห็ น ว า การควบคุ ม ภายในได รั บ การออกแบบเพื่ อ ป อ งกั น หรื อ ตรวจพบความเสี่ ย งที่
อาจเกิดขึ้นหรือไม และทํางานไดผลตามที่ออกแบบไวหรือไม เพื่อนํามาจัดทําเปนรายงานโดยผูบริหารระดับ
สูงสุดของหนวยรับตรวจ ดังนี้
(1) หนังสือรับรองเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
หัวหนาหนวยรับตรวจตองจัดทําหนังสือเพือ่ ใหความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ที่ใชอยู วามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค
หรือไม เพียงใด ซึ่งถือเปนหนังสือรายงานภายนอก โดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมินการควบคุมระดับ
หนวยรับตรวจ
(2) ขอพิจารณาเกี่ยวกับขอบกพรองหรือจุดออนที่มีนัยสําคัญ
เจาหนาทีร่ ะดับอาวุโส/คณะทํางานตองพิจารณาวามีจดุ ออนหรือขอบกพรองทีม่ นี ยั สําคัญ
ในรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในที่ไดรับจากผูบริหารระดับสวนงานยอยตางๆ หรือไม
(3) การดําเนินการกรณีไดรับรายงานจุดออนของการควบคุมภายใน
- เรื่ อ งที่ ค วรรายงานภายในหน ว ยรั บ ตรวจ ถาขอตรวจพบที่ไดรับรายงานจาก
ผูบริหารระดับสวนงานยอยตาง ๆ เปนเรื่องที่ผูบริหารระดับสูงใหความสนใจ และไดใชดุลยพินิจแลวเห็นวา
ควรสื่อสารใหทราบภายในหนวยรับตรวจเทานั้น เนื่องจากเรื่องเหลานี้จะนําไปสูการปรับปรุงแกไขของ
ฝายบริหารเพือ่ ใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ ใหสงั่ การตามควรแกกรณี
ใหถือเปนเรื่องรายงานภายใน รายงานเหลานี้ควรเสนอผานเจาหนาที่อาวุโส/คณะทํางานที่รับผิดชอบการ
ประเมินผลฯ ในภาพรวมทราบดวย
- เรื่องเกี่ยวกับจุดออนหรือขอบกพรองที่มีนัยสําคัญ เปนเรื่องที่รายแรงกวาเรื่อง
ที่ควรรายงานภายในดังกลาวขางตน ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีอยูไมสามารถลด
ความเสี่ยงจากขอผิดพลาด หรือความเสียหายในระดับที่ยอมรับได รวมทั้งฝายบริหารไมสามารถตรวจพบ
ขอผิดพลาด ความผิดปกติ หรือความเสียหายไดทันกับสถานการณ เรื่องเหลานี้จะรายงานในหนังสือ
รับรองการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
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เมือ่ ประเมินความรายแรงของขอบกพรองหรือจุดออนของการควบคุมภายใน ควรประเมิน
ถึงลักษณะและโอกาสที่จะเกิดผลเสียหายอันเนื่องจากขอบกพรองเหลานั้นดวย นอกจากนี้โอกาสที่จะเกิด
การทุจริตจะเปนปจจัยสําหรับพิจารณาวาเปนจุดออนหรือขอบกพรองที่มีนัยสําคัญ
2) การรายงานโดยผูตรวจสอบภายใน
ผูตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ในฐานะ
ผูประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ เพื่อใหความมั่นใจวาการประเมินผลการควบคุมภายในของฝายบริหาร
ไดดําเนินไปอยางเที่ยงธรรม จากผลการสอบทานนี้ ผูตรวจสอบภายในตองรายงานตอหัวหนาหนวยรับตรวจ
วาการประเมินผลการควบคุมภายใน เปนไปอยางสมเหตุสมผลและระมัดระวังอยางรอบคอบ (ตามแบบ ปส.)
3) การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยรับตรวจ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยรับตรวจที่ตองจัดทํา ประกอบดวย
(1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.1
(2) รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปอ. 2
(3) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปอ. 3
ภาพที่ 5 การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูที่เกี่ยวของ
การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ระดับสวนงานยอย
1. แบบ ปย. 1
2. แบบ ปย. 2

ระดับหนวยรับตรวจ
1. แบบ ปอ. 1
2. แบบ ปอ. 2
3. แบบ ปอ. 3

ผูตรวจสอบภายใน
1. แบบ ปส.

การรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตามระเบียบฯ ขอ 6 ใหจัดสงเฉพาะหนังสือ
รับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน สําหรับรายงานแบบอื่นใหจัดเก็บไวที่หนวยรับ
ตรวจ เพื่อใหหัวหนาสวนราชการและเจาหนาที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินและบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวของเรียกดูและสอบทานตอไป
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â´ÂÃÇÁ
การประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยรับตรวจควรประกอบดวยการติดตามประเมินผลระดับ
สวนงานยอยและการประเมินผลระดับหนวยรับตรวจโดยรวม

5.1 การติดตามประเมินผลระดับสวนงานยอย
ลักษณะขอบเขตและความถี่ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย ซึ่ง
รวมทั้ ง วิ ธี ก ารติ ด ตามการควบคุ ม ระหว า งการปฏิ บั ติ ง าน และการประเมิ น ผลการควบคุ ม เป น รายครั้ ง
จะแตกตางกันไปแตละกิจกรรมของสวนงานยอย เจาหนาที่ระดับอาวุโส/คณะทํางานควรใหความสําคัญการ
ประเมินประสิทธิผลของหาองคประกอบของการควบคุมภายใน (สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมิน
ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสารและการติดตามประเมินผล)
ในสวนงานยอยที่ผูบริหารระดับตาง ๆ รับผิดชอบ องคประกอบเหลานี้เปนทั้งมาตรฐานและเกณฑ
การวัดประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ควรใชขอสรุปของแตละองคประกอบมาประมวลเปนขอสรุป
โดยรวมของการบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมนั้น ๆ และการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
เพื่ อ สรุ ป ผลการประเมิ น ระดั บ ส ว นงานย อ ย ข อ สรุ ป นี้ จ ะช ว ยในการระบุ ป ญ หาร ว มของแต ล ะกิ จ กรรม
จุ ด อ อ นของการควบคุ ม ภายในที่ มี ส าระสํ า คั ญ และข อ บกพร อ งหรื อ จุ ด อ อ นอื่ น ๆ ของแต ล ะกิ จ กรรม
ขอมูลเหลานี้ยังใชเพื่อสนับสนุนการประเมินผลระดับหนวยรับตรวจโดยรวม

5.2 การบันทึกการประเมินเปนลายลักษณอักษร
เจาหนาที่ระดับอาวุโส/คณะทํางานจัดใหมีศูนยจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล
การควบคุม ภายใน โดยจัดเก็บ เอกสารที่เกี่ ย วขอ งไวใ นแหล ง เดี ย วกั น และควรปรั บปรุ ง ให เป น ป จจุ บั น
อยู เ สมอ เพื่ อ ประโยชน ใ นการเปลี่ ย นแปลงและปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม และวิ ธี ก ารประเมิ น และประกอบ
การทําความเห็นเกีย่ วกับประสิทธิผลของการควบคุมภายในดวย เอกสารเหลานีน้ อกจากประกอบดวยเอกสาร
รายงานการประเมิ น ผลระดั บ ส ว นงานย อ ย รายงานการประเมิ น ผลระดั บ หน ว ยรั บ ตรวจแล ว ควร
ประกอบดวย
- ขอมูลเกี่ยวกับภารกิจและวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจโดยรวม
- คําอธิบายเกี่ยวกับหนวยรับตรวจและกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยรับตรวจ ควรจัดทําในระหวาง
มีการกําหนดกิจกรรมตาง ๆ เพือ่ ประโยชนในการประเมินการควบคุมภายใน และความสัมพันธ
ของกิจกรรมเหลานี้ตอวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของแตละกิจกรรมหรือแตละสวนงานยอยทีผ่ บู ริหาร
ระดับสวนงานยอยตาง ๆ รับผิดชอบ
- เอกสารการมอบหมายความรับผิดชอบในการประเมินผลระดับหนวยรับตรวจโดยรวม
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6. Ë¹‹ÇÂÃÑºμÃÇ¨·ÕèÁÕ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹¢Í§μ¹àÍ§
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
ขอ 6 กําหนดใหหนวยรับตรวจประเมินผลการควบคุมภายใน โดยหนวยรับตรวจบางหนวย มีการประเมินผล
การควบคุมภายในและมีรปู แบบการประเมินของตนเองใชอยูก อ นระเบียบฯ นีม้ ผี ลบังคับ อยางเชน รัฐวิสาหกิจ
บางแหง ดังนั้น ใหหนวยรับตรวจดังกลาว ประเมินผลการควบคุมภายในตามที่ปฏิบัติอยู และจัดทํา
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในเรียนคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน โดยสงสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน/สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคตามกําหนดในระเบียบฯ

7. Ë¹‹ÇÂÃÑºμÃÇ¨·ÕèÁÕË¹‹ÇÂ§Ò¹Â‹ÍÂÀÒÂãμŒÊÑ§¡Ñ´
หนวยรับตรวจที่มีหนวยงานยอยภายใตสังกัด การประเมินผลการควบคุมภายในและการจัด
ทํารายงานตามระเบียบขอ 6 ใหพิจารณาจากโครงสรางการบริหาร ซึ่งไดกระจายอํานาจการบริหาร
ใหหนวยงานยอยภายใตสังกัด หากโครงสรางการบริหารทําใหหนวยงานยอยภายใตสังกัดมีอิสระ
ทางการบริหาร หนวยงานยอยภายใตสงั กัดนัน้ จะมีอสิ ระในการกําหนดหรือออกแบบและประเมินผล
การควบคุมภายในของตนเอง หนวยงานยอยภายใตสังกัดที่เปนอิสระถือเสมือนเปนหนวยรับตรวจ
การจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในให จั ด ทํ า ทั้ ง ระดั บ ส ว นงานย อ ยและระดั บ
หนวยรับตรวจ เชน โรงพยาบาล โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนตน หากโรงพยาบาลและ
สถานศึกษาดังกลาว มีอิสระในการบริหารแยกจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง
ศึกษาธิการ โรงพยาบาลและสถานศึกษาสามารถประเมินผลการควบคุมภายใน โดยสวนงานยอยภายใน
โรงพยาบาล สถานศึกษา ประเมินการควบคุมดวยตนเองและจัดทํารายงานในระดับสวนงานยอย แลวนําผล
การประเมินในระดับสวนงานยอยมาประมวลผลเปนภาพรวมของโรงพยาบาล สถานศึกษา เพือ่ จัดทําหนังสือ
รับรองการประเมินผลการควบคุมภายในเรียนคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน โดยสงสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน/สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคโดยตรง
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º··Õè
4
ÃÙ»áººÃÒÂ§Ò¹áÅÐμÑÇÍÂ‹Ò§ÃÒÂ§Ò¹
วัตถุประสงค
ใหฝายบริหารของหนวยรับตรวจใชประกอบในการจัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตาม
ระเบียบฯ ขอ 6 เพือ่ รายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูก าํ กับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

การใชรูปแบบรายงาน
1. ระดับหนวยรับตรวจ มีรายงาน 3 แบบ คือ
1.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 1
เปนการรับรองการควบคุมภายใน เพื่อใหความเห็นวาระบบการควบคุมภายในที่ใชอยูมี
ประสิทธิผล และมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จ ตามวัตถุประสงค หรือไม
เพียงใด
1.2 รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปอ.2
เปนการสรุปผลการประเมินแตละองคประกอบของการควบคุมภายในจากการประเมินกิจกรรม
ตาง ๆ
1.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปอ.3
เพื่อนําเสนอจุดออนของระบบการควบคุมภายในหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู พรอมแผนการ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน จากการประเมินระดับสวนงานยอยตามแบบ ปย.2
2. ระดับสวนงานยอย มีรายงาน 2 แบบ คือ
2.1 รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปย.1
เพื่อนําเสนอผลการประเมินแตละองคประกอบของการควบคุมภายในของสวนงานยอย
2.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปย.2
เพื่อบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ระบุการควบคุมที่มีอยู การประเมิน
ผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การควบคุมภายในที่ตองปรับปรุงและผูรับผิดชอบ

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡ÒÃμÃÇ¨à§Ô¹á¼‹¹´Ô¹

47

3. ผูตรวจสอบภายใน
- รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูต รวจสอบภายใน-แบบ ปส.
เพือ่ รายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาดําเนินการ
ตามวิธีการที่หนวยงานกําหนดหรือไม เพียงใด พรอมขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในใหมีความ
เพียงพอและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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แบบ ปอ. 1

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน

(คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน / ผูก าํ กับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ)

(ชื่ อ หน ว ยรั บ ตรวจ)
ได ป ระเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในสํ า หรั บ ป สิ้ น
(ชื่อหนวยรับตรวจ)
สุดวันที่............เดือน................พ.ศ. .............ดวยวิธีการที่
กําหนด
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพยสนิ การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรัว่ ไหล การสิน้ เปลือง หรือการทุจริต
ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงานและดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร
(ชือ่ หนวยรับตรวจ)
จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของ
สําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่............เดือน................พ.ศ. .............เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว มี
ความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรก

ลายมือชื่อ........................................................
(ชื่อหัวหนาหนวยรับตรวจ)
ตําแหนง...............................................................
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. .................
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กรณีมีจุดออนของการควบคุมภายใน สามารถปรับแบบขางตน โดยอธิบายเพิ่มเติมใน
วรรคสาม ดังนี้
จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของ (ชื่อหนวยรับตรวจ) สําหรับปสิ้นสุด
วันที่..............เดือน.........................พ.ศ. ....................เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว
มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรก
อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดออนที่มีนัยสําคัญดังนี้
1. ..........................................................................................................................................
............................................................ ............................................................ ....................................
2. ..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

คําอธิบายรายงานแบบ ปอ. 1
1. ชื่อรายงาน หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
2. ผูรับรายงาน ไดแก คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลหนวยรับตรวจ และคณะ
กรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ถามี)
3. วรรคแรก
- ระบุชื่อหนวยรับตรวจและงวดเวลาของการประเมินระบบการควบคุมภายใน
- ระบุขอบเขตของการประเมินการควบคุมภายในตามที่หนวยรับตรวจกําหนด
4. วรรคสอง
- สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในวาเปนไปตามทีห่ นวยรับตรวจกําหนด มีความ
เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในหรือไม
5. ผูรายงาน ไดแก หัวหนาหนวยรับตรวจ พรอมทั้งระบุตําแหนงและวันที่รายงาน
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แบบ ปอ. 2
ชื่อหนวยรับตรวจ
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. .....................
องคประกอบของการควบคุมภายใน
(1)

ผลการประเมิน / ขอสรุป
(2)

1. สภาพแวดลอมการควบคุม
1.1..............................................................
1.2 .............................................................
ฯลฯ
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1..............................................................
2.2 .............................................................
ฯลฯ
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1..............................................................
3.2 .............................................................
ฯลฯ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1..............................................................
4.2 .............................................................
ฯลฯ
5. การติดตามประเมินผล
5.1..............................................................
5.2 .............................................................
ฯลฯ
ผลการประเมินโดยรวม
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ชื่อผูรายงาน........................................................
(ชื่อหัวหนาหนวยรับตรวจ)
ตําแหนง...............................................................
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. .................
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คําอธิบายรายงาน แบบ ปอ. 2
1. ชื่อหนวยรับตรวจ
2. ชือ่ รายงาน รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาในการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
4. คอลัมน (1) องคประกอบของการควบคุมภายใน
- ระบุขอมูลสรุปการควบคุมภายในของแตละองคประกอบ
5 คอลัมน (2) ผลการประเมิน/ขอสรุป
- ระบุผลการประเมิน/ขอสรุปของแตละองคประกอบของการควบคุมภายในพรอมจุดออน
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู
6. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบของการควบคุมภายใน
7. ชือ่ ผูร ายงาน ไดแก หัวหนาหนวยรับตรวจ ผูบ ริหารสูงสุด หรือผูร บั ผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการ หรือ
การบริหารของหนวยรับตรวจ พรอมระบุตําแหนงและวันที่รายงาน
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ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(2)

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม

(1)

(3)

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

(4)

(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(6)

หมายเหตุ

ชื่อผูรายงาน........................................................
(ชื่อหัวหนาหนวยรับตรวจ)
ตําแหนง...............................................................
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. .................

การปรับปรุงการควบคุม

ชื่อหนวยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ......................... เดือน............................. พ.ศ. ...............

แบบ ปอ. 3

คําอธิบายรายงาน แบบ ปอ. 3
1. ชื่อหนวยรับตรวจ
2. ชือ่ รายงาน รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
4. คอลัมน (1) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ .................. และวัตถุประสงคของการควบคุม
- ระบุวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือดานของงานที่กําลังประเมิน ถาเปนกระบวนการปฏิบัติ
งานหรือโครงการ ใหระบุขั้นตอนหลักที่สําคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น
รวมทั้งวัตถุประสงคของแตละขั้นตอนหลัก ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม/ดานของงาน/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอาจมีไดหลายวัตถุประสงค
5. คอลัมน (2) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู โดยสรุปมาจาก แบบ ปย.2 คอลัมน (4)
6. คอลัมน (3) งวด/เวลาที่พบจุดออน
- ระบุงวด/เวลาที่พบหรือทราบความเสี่ยงที่ยังมีอยูตามที่ระบุในคอลัมน (2)
7. คอลัมน (4) การปรับปรุงการควบคุม
- ระบุการปรับปรุงการควบคุม เพือ่ ปองกันหรือลดความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู โดยสรุปผลมาจากแบบ
ปย.2 คอลัมน (5)
8. คอลัมน (5) กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
- ระบุผูรับผิดชอบในการแกไขปรับปรุง และวันที่ดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ
9. คอลัมน (6) หมายเหตุ
- ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
10. ชื่อผูร ายงาน ไดแก หัวหนาหนวยรับตรวจ ผูบ ริหารสูงสุด หรือผูร บั ผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการ
หรือการบริหารของหนวยรับตรวจ พรอมระบุตําแหนงและวันที่รายงาน
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แบบ ปย. 1
ชื่อสวนงานยอย
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. .....................
องคประกอบของการควบคุมภายใน
(1)

ผลการประเมิน / ขอสรุป
(2)

1. สภาพแวดลอมการควบคุม
1.1..............................................................
1.2 .............................................................
ฯลฯ
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1..............................................................
2.2 .............................................................
ฯลฯ
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1..............................................................
3.2 .............................................................
ฯลฯ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1..............................................................
4.2 .............................................................
ฯลฯ
5. การติดตามประเมินผล
5.1..............................................................
5.2 .............................................................
ฯลฯ
ผลการประเมินโดยรวม
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ชื่อผูรายงาน........................................................
(ชื่อหัวหนาสวนงานยอย)
ตําแหนง...............................................................
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. .................
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คําอธิบายรายงาน แบบ ปย.1
1. ชื่อสวนงานยอย
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาในการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
4. คอลัมน (1) องคประกอบของการควบคุมภายใน
- ระบุขอมูลสรุปการควบคุมภายในของแตละองคประกอบ
5. คอลัมน (2) ผลการประเมิน/ขอสรุป
- ระบุผลการประเมิน/ขอสรุปของแตละองคประกอบของการควบคุมภายใน พรอมจุดออน
หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
6. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบของการควบคุมภายใน
7. ชื่อผูรายงาน ไดแก หัวหนาสวนงานยอย พรอมระบุตําแหนง และวันที่รายงาน
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การควบคุม
ที่มีอยู

(2)

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม

(1)

(3)

การประเมินผล
การควบคุม

(4)

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู

(6)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(7)

หมายเหตุ

ชื่อผูรายงาน........................................................
(ชื่อหัวหนาสวนงานยอย)
ตําแหนง...............................................................
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. .................

(5)

การปรับปรุง
การควบคุม

ชื่อสวนงานยอย................................................
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ............... เดือน............................. พ.ศ. ...............

แบบ ปย. 2

คําอธิบายรายงาน แบบ ปย.2
1. ชื่อสวนงานยอย
2. ชื่อรายงาน รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุสาํ หรับงวดปสนิ้ สุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.25xx (กรณีรายงานตามปงบประมาณ)
หรือ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.25xx (กรณีรายงานตามปปฏิทิน)
4. คอลัมน (1) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ.................และวัตถุประสงคของการควบคุม
- ระบุวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือดานของงานที่กําลังประเมิน ถาเปนกระบวนการปฏิบัติ
งานหรือโครงการใหระบุขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น
รวมทั้งวัตถุประสงคของแตละขั้นตอน ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม/ดานของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ
งาน อาจมีไดหลายวัตถุประสงค
5. คอลัมน (2) การควบคุมที่มีอยู
- สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑที่ใชปฏิบัติอยูสําหรับกิจกรรมตาง ๆ
6. คอลัมน (3) การประเมินผลการควบคุม
- ประเมินวาการควบคุมที่มีอยูตามคอลัมน (2) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม โดยตอบ
คําถามตอไปนี้
➢ การกําหนด/สั่งอยางเปนทางการใหปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม
➢ มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม
➢ ถามีการปฏิบัติจริง การควบคุมชวยใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม
➢ ประโยชนที่ไดรับ คุมคากับตนทุนของการควบคุมหรือไม
7. คอลัมน (4) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
- ระบุความเสีย่ งทีย่ งั มีอยูท มี่ ผี ลกระทบตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการควบคุมดาน
ใดดานหนึ่งหรือหลายดาน คือ
➢ ดานการดําเนินงาน (Operation) = O
➢ ดานความถูกตองเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = F
➢ ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C
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8. คอลัมน (5) การปรับปรุงการควบคุม
- เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน (4)
9. คอลัมน (6) กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
- ระบุผูรับผิดชอบในการแกไขปรับปรุง และวันที่ดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ
10. คอลัมน (7) หมายเหตุ
- ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
11. ชื่อผูรายงาน ตําแหนงและวันที่
- ระบุชอื่ หัวหนาสวนงานยอย ซึง่ รับผิดชอบในการจัดทํา พรอมทัง้ ตําแหนงและลงวันที่ เดือน
ป พ.ศ. ที่จัดทําเสร็จสิ้น
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แบบ ปส.
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน
(กรณีไมมีขอตรวจพบหรือขอสังเกต)
เรียน (หัวหนาหนวยรับตรวจ / ผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจ)
(ชื่อหนวยรับตรวจ)
ขาพเจาไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ
สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ ......เดื อ น.............พ.ศ..........การสอบทานได ป ฏิ บั ติ อ ย า งสมเหตุ ส มผลและ
ระมั ด ระวั ง อย า งรอบคอบ ผลการสอบทานพบว า การประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในเป น ไปตามวิ ธี
การที่ กํ า หนด ระบบการควบคุ ม ภายในมี ค วามเพี ย งพอและสามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการ
ควบคุมภายใน

ชื่อผูรายงาน........................................................
(ชื่อหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน)
ตําแหนง...............................................................
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. .................
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กรณีทผี่ ตู รวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแลวมีขอ ตรวจพบ หรือ
ขอสังเกตทีม่ นี ยั สําคัญ ใหรายงานขอตรวจพบหรือขอสังเกตทีม่ นี ยั สําคัญตอทายผลการสอบทาน ดังนี้
(ชื่อหนวยรับตรวจ)
ขาพเจาไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่..........เดือน................... พ.ศ. .................. การสอบทานไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผล
และระมัดระวังอยางรอบคอบ ผลการสอบทานพบวาการประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปตามวิธีการ
ที่กําหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
อยางไรก็ตามมีขอสังเกตที่มีนัยสําคัญดังนี้ ..............................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

คําอธิบายรายงาน แบบ ปส.
1. ชื่อรายงาน รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน
2. ผูร บั รายงาน ไดแก หัวหนาหนวยรับตรวจ ผูบ ริหารสูงสุด หรือผูร บั ผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการ
หรือการบริหารของหนวยรับตรวจ
3. วรรครายงาน
- ระบุงวดเวลาของการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ระบุขอบเขตของการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในวาไดปฏิบัติอยางสมเหตุ
สมผลและระมัดระวังอยางรอบคอบ
- สรุปผลการสอบทาน
4. ชือ่ ผูร ายงาน ไดแก หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือผูท ไี่ ดรบั มอบหมายจากหัวหนาสวน
ราชการ หัวหนาหนวยรับตรวจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจใหทําหนาที่ตรวจสอบภายใน
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ตัวอยางรายงาน
ตัวอยางรายงานตามระเบียบฯ ขอ 6 ที่แสดงนี้ แบงเปน 2 สวนคือรายงานที่หนวยรับตรวจตอง
จัดทําและรายงานที่ตองจัดสง
1. รายงานที่หนวยรับตรวจตองจัดทํา
1.1 รายงานระดับสวนงานยอย
รายงานทีส่ ว นงานยอยตองจัดทําเสนอผูบ งั คับบัญชาตามลําดับชัน้ เพือ่ ประมวลผลในภาพ
รวมเปนรายงานของหนวยรับตรวจ
1.1.1 รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปย. 1
1.1.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปย. 2
ตัวอยางรายงานแบบ ปย. 2 แสดงไวในหนา 71 ถึงหนา 74 สวนแบบ ปย.1 ใหดู
ตัวอยาง แบบ ปอ.2 ในหนา 78
1.2 รายงานระดับหนวยรับตรวจ
รายงานที่หนวยรับตรวจตองจัดทําโดยผานการประมวลจากรายงานของสวนงานยอย
ประกอบดวย
1.2.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 1
1.2.2 รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 2
1.2.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 3
ตัวอยางรายงานขางตนแสดงไวในหนา 75 ถึงหนา 82
1.3 รายงานของผูตรวจสอบภายใน
1.3.1 รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูต รวจสอบภายใน แบบ ปส.
ตัวอยางรายงานขางตนแสดงไวในหนา 83 ถึงหนา 84
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2. รายงานที่หนวยรับตรวจตองจัดสง
เมือ่ หนวยรับตรวจไดประเมินการควบคุมภายใน และจัดทํารายงานแสดงผลการประเมินทัง้ ระดับ
ส ว นงานย อ ยและระดั บ หน ว ยรั บ ตรวจ รวมทั้ ง ผ า นการสอบทานการประเมิ น จากผู ต รวจสอบภายใน
ตามรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายในแลว ใหหนวยรับตรวจ
จัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปอ.1 เรียนคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
สงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน/สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค ผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ตัวอยางหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน – แบบ ปอ. 1 แสดงไวในหนา
76 ถึงหนา 77
สําหรับรายงานระดับสวนงานยอยและระดับหนวยรับตรวจที่ไมตองจัดสงใหเก็บไวที่หนวย
รับตรวจ เพื่อใหหัวหนาสวนราชการหรือผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจ เจาหนาที่ระดับอาวุโส หรือหัวหนา
สวนงานยอย ผูตรวจสอบภายใน เจาหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
เรียกดูและสอบทานตอไป
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ฯลฯ

ฯลฯ

- มีการกําหนดแนวทาง
การปฏิ บั ติ ง านประจํ า
ป แ ละมี ก ารมอบหมาย
จากผู บ ริ ห ารอย า งเป น
ทางการในการรวบรวม
และจัดทําแผน

(2)

(1)

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
บุคลากรประจําป
- เพื่ อ ให แ ผนการพั ฒ นา
บุคลากรเปนไปตามนโยบาย
สอดคล อ งกั บ กรอบแผน
ประจําปของกรม

การควบคุม
ที่มีอยู

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม

- การกํ า หนดแนวทาง
การปฏิ บั ติ ง านรวมทั้ ง มี
การมอบหมายจากผู
บ ริ ห า ร มี ผ ลดี ต อ การ
ควบคุ ม และติ ด ตามใน
ระดับหนึ่ง แตยังไมเพียง
พอตอการบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค

ฯลฯ

(3)

การประเมินผล
การควบคุม

- สํานักทรัพยากรบุคคล
ยั ง ไม มี เ ป า หมายและ
แผนยุทธศาสตรที่ชัดเจน
เนือ่ งจากขาดการประสาน
งานระหวางกลุมผูปฏิบัติ
งานทําใหการจัดทําแผน
ไมเปนไปในทิศทางเดียว
กัน

ฯลฯ

(4)

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู

- ผูบังคับบัญชาควบคุม
ดู แ ลให มี ก ารประสาน
การจัดทําแผนระหวางผู
ปฏิบัติงาน

ฯลฯ

(5)

การปรับปรุง
การควบคุม

- ตัวอยาง ชื่อสวนงานยอย สํานักทรัพยากรบุคคล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551

ธ.ค. 51
สํานัก
ทรัพยากรบุคคล

ฯลฯ

(6)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

ฯลฯ

(7)

หมายเหตุ

แบบ ปย. 2
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31 ม.ค. 52
ผูอํานวยการ
สํานัก
ทรัพยากรบุคคล

มี.ค. 52
สํานักทรัพยากร
บุคคล

- ผูบ งั คับบัญชาควบคุม
ดูแลผูประเมินอยางใกล
ชิดและชีแ้ จงวัตถุประสงค
ประโยชน ใ ห ผู ป ระเมิ น
เข า ใจและเห็ น ความ
สํ า คั ญ ของการสรุ ป ผล
การประเมิน

- เพื่ อ ให แ ผนการพั ฒ นา - มี ก ารสํ า รวจความ
บุคลากรสอดคลองกับความ ต อ งการฝ ก อบรมของ
ตองการของบุคลากร
บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านดาน
ตาง ๆ กอนการจัดทําแผน
- ผู ทํ า การประเมิ น ผล
การฝกอบรมไมใหความ
สํ า คั ญ กั บ ร ะ บ บ ก า ร
ติดตามและประเมิ น ผล
การฝกอบรมทําใหละเลย
ไมสรุปผล

(6)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(5)

- จัดใหมกี ารประเมินผล - มีการประเมินผลการฝก
การฝกอบรมทุกครั้ง และ อบรมตามแบบฟอรมทุก
สรุปผลการประเมิน เสนอ ครัง้ แตไมมีการสรุปผล
หัวหนางานที่อบรมตาม
แบบฟอรมที่กําหนด

(4)

การปรับปรุง
การควบคุม

- ปรั บ ปรุ ง แบบสํ า รวจ
ใหมีขอมูลที่ชัดเจนเขาใจ
ง า ย บุ ค ลากรสามารถ
ตอบคํ า ถามได ต รงตาม
ความตองการ

(3)

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู

- แบบสํารวจมีขอมูลที่
ไมชัดเจนเพียงพอทําให
ไ ด ผ ล ส รุ ป ไ ม เ ป น ไ ป
ตามความต อ งการของ
บุคลากร

(2)

(1)

การประเมินผล
การควบคุม

- การควบคุ ม ที่ มี อ ยู
เพี ย งพอ สามารถลด
ความเสี่ยงตามที่ระบุไว
ไดในระดับหนึ่ง

การควบคุม
ที่มีอยู

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(7)

หมายเหตุ
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- เพื่ อ คั ด เลื อ กบุ ค ลากร
เขารับการฝกอบรมไดอยาง
เหมาะสมกับหลักสูตรตรง
ตามตําแหนงและลักษณะ
งานที่รับผิดชอบ

- การฝ ก อบรมแต ล ะ
โครงการ/หลักสูตรสํานัก
ทรั พ ยากรฯ จะแจ ง ให
หนวยงานที่เกี่ยวของคัด
เลือกผูเ ขารับการฝกอบรม
ให ต รงตามคุ ณ สมบั ติ ที่
กําหนด

(2)

(1)

2. การคัดเลือกบุคลากรเขา
รับการฝกอบรม

การควบคุม
ที่มีอยู

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม

- การควบคุมที่มีอยูยัง
ไมเพียงพอเนื่องจากบาง
หนวยงานใชวิธีกระจาย
จํ า นวนผู เ ข า รั บ การฝ ก
อบรมตามจํ า นวนกลุ ม
ยอยภายในหนวยงานให
มีจํานวนเทากันโดยไมได
คํานึงถึงคุณสมบัติของผู
เขารับการฝกอบรม ทําให
ผูที่ผานการฝกอบรมบาง
คนไมสามารถนําความรู
มาปรั บ ใช ใ นการปฏิ บั ติ
งานได

(3)

การประเมินผล
การควบคุม

- บุ ค ล า ก ร ที่ เ ข า รั บ
การฝ ก อบรมไม ต รงกั บ
หลั ก สู ต รและลั ก ษณะ
งานทีป่ ฏิบตั อิ ยู เนือ่ งจาก
หนวยงานไมไดใชขอมูล
ส า ร ส น เ ท ศ เ กี่ ย ว กั บ
บุ ค ลากรเป น เกณฑ ใ น
การคัดเลือกผูเขารับการ
อบรมเนือ่ งจากฐานขอมูล
ป ร ะ วั ติ ก า ร ฝ ก อ บ ร ม
บุคลากรไมเปนปจจุบัน

(4)

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู

มี.ค. 52
สํานักทรัพยากร
บุคคลและ
สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

(6)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(7)

หมายเหตุ

ชื่อผูรายงาน........................................................
ตําแหนง...............................................................
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. .................

- จัดทําระบบฐานขอมูล
ป ร ะ วั ติ ก า ร ฝ ก อ บ ร ม
บุค ลากรให เ ปน ปจ จุบัน
เพือ่ สามารถนําสารสนเทศ
ดานบุคลากรมาใชประโยชน
ในการคัดเลือกบุคลากร
เขารับการฝกอบรม

(5)

การปรับปรุง
การควบคุม
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แบบ ปอ. 1

- ตัวอยาง หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กรม......................................... ได ป ระเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่
30 กันยายน 25xx ดวยวิธีการที่กรม..........................กําหนดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจ
อยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล และ
ประสิ ท ธิ ภ าพของการดํ า เนิ น งานและการใช ท รั พ ยากร ซึ่ ง รวมถึ ง การดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย สิ น การป อ งกั น
หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรัว่ ไหล การสิน้ เปลือง หรือการทุจริต ดานความเชือ่ ถือไดของรายงาน
ทางการเงินและการดําเนินงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร
จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของกรม................................สําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25xx เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว มีความเพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรก

ลายมือชื่อ........................................................
(
)
ตําแหนงอธิบดีกรม..............................................
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. .................
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กรณีมจี ดุ ออนของการควบคุมภายในสามารถรายงานจุดออนทีม่ นี ยั สําคัญ โดยอธิบายเพิม่
เติมในวรรคสาม ดังตัวอยางดานลางนี้
จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของกรม.......................สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 25xx เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว มีความเพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรก
อนึ่งการควบคุมภายในยังคงมีจุดออนเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีนัยสําคัญ กลาวคือ
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรยังไมสอดคลองกับความตองการของบุคลากรรวมทั้ง การคัดเลือกบุคลากร
เขารับการฝกอบรมสวนหนึ่งยังไมตรงกับหลักสูตรและลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู ซึ่งกรม.....................
จะดําเนินการปรับปรุงการควบคุมโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําปตอไป

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

หมายเหตุ ตัวอยางจุดออนที่มีนัยสําคัญ ไดมาจากการประเมินการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปย.2)
และปรากฏอยู ใ นรายงานแผนการปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายใน (แบบ ปอ.3) ของการดํ า เนิ น การตาม
ระเบียบฯ ขอ 6 ซึ่งจุดออนเหลานี้ จะแปรเปลี่ยนไปตามผลการประเมินในแตละงวดของการรายงาน
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แบบ ปอ. 2
- ตัวอยาง กรม....................................................
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551
องคประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ขอสรุป

1. สภาพแวดลอมการควบคุม
ผูบริหารไดสรางบรรยากาศของการควบคุมเพื่อ
ใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน โดยให
ความสําคัญกับความซื่อสัตย จริยธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน มีการบริหารจัดการที่
สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลมีการกําหนดแนวทาง
ที่ ชั ด เจนต อ การปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต อ งและที่ ไ ม ถู ก ต อ ง
รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ต นเป น แบบอย า ง บุ ค ลากรเข า ใจ
ขอบเขตอํานาจหนาทีร่ วมทัง้ มีความรูค วามสามารถ
และทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

สภาพแวดลอมการควบคุมของกรมในภาพ
รวมเหมาะสมและมีสวนทําใหการควบคุมภายใน
มีประสิทธิผล อยางไรก็ตาม โครงสรางองคกร
ของกรมอยูระหวางการปรับสายบังคับบัญชาให
มีความสัมพันธระหวางหนวยงานภายในอยาง
ชัดเจนเพื่อใหสามารถรองรับการดําเนินงานใน
อนาคตไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง
มี ก ารกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมาย
ของกรมและวัตถุประสงคระดับกิจกรรมที่ชัดเจน
สอดคลองและเชื่อมโยงกันในการที่จะทํางานให
สําเร็จดวยงบประมาณและทรัพยากรที่กําหนดไว
อยางเหมาะสม ผูบริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้ง
จากปจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบ
ตอการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของกรมมี
การวิเคราะหความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่สามารถบงชี้
ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปจจัยดาน
ตางๆ เชน การเปลี่ยนแปลงของราคานํ้ามัน อัตรา
ดอกเบี้ย เปนตน
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กรมมี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งโดยนํ า ระบบ
การบริหารความเสี่ยงที่เปนสากลมาใช และมีการ
จัดการกับความเสี่ยงตาง ๆ จากผลการประเมิน
อยางเปนระบบ รวมทัง้ ยังสามารถกําหนดแนวทาง
การปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจาก
ปจจัยตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่
นํามาใช

องคประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ขอสรุป

3. กิจกรรมการควบคุม
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทําใหมั่นใจวาเมื่อ
นําไปปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จตามที่ฝายบริหาร
กําหนดไว กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ใหผูปฏิบัติ
งาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหเกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงาน
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงาน เหมาะสมตอความตองการของผูใชและ
มีการสือ่ สารไปยังฝายบริหารและผูท เี่ กีย่ วของในรูป
แบบทีช่ ว ยใหผรู บั ขอมูลสารสนเทศปฏิบตั หิ นาทีต่ าม
ความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และบรรลุวัตถุประสงคขององคกร

ในภาพรวมมีกจิ กรรมควบคุมทีเ่ หมาะสม เพียง
พอและสอดคลองกับกระบวนการบริหารความ
เสี่ ย งตามสมควรโดยกิ จ กรรมควบคุ ม เป น ส ว น
หนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติโดยผูบริหารและ
หัวหนางานกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด อยางไรก็ตาม งานในสวนการพัฒนา
บุคลากร ยังตองมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิม่
เติมซึ่งไดรายงานไวแลว
ขอมูลสารสนเทศและการสือ่ สารมีความเหมาะ
สมกลาวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใชงาน
ไดครอบคลุมระหวางกรม และ สํานักงานสาขาทุก
แหง รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทัน
เวลาและสะดวกตอผูใช ผานระบบเครือขายรวม
ทัง้ ไดจดั ทําสือ่ ประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เผย
แพรทั้งภายในและภายนอกองคกร

5. การติดตามประเมินผล
องค ก รมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม
ภายในและประเมิ น คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านโดย
กําหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุ ม ภายในอย า งต อ เนื่ อ งและเป น
สวนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของ
ฝายบริหาร ผูควบคุมงานและผูมีหนาที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้ง เปนครัง้
คราว กรณีพบจุดออนหรือขอบกพรองมีการกําหนด
วิธีปฏิบัติเพื่อใหความมั่นใจวา ขอตรวจพบจาก
การตรวจสอบและการสอบทานไดรับการพิจารณา
สนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการใหดําเนินการ
แกไขขอบกพรองทันที

ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะ
สมโดยผู บ ริ ห ารมี ก ารติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต าม
ระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องและสิ้นป
มีการประเมินตนเองรวมกันระหวางผูบริหารและ
พนักงาน รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผูตรวจ
สอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทํารายงาน
พรอมขอเสนอแนะเสนอผูบริหารระดับสูง เพื่อสั่ง
การแกไขและกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจํา
ปตอไป
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ผลการประเมินโดยรวม
กรมมีโครงสรางการควบคุมภายในครบ 5 องคประกอบ มีประสิทธิผลและ เพียงพอ ที่จะทําใหการ
ปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ตองปรับปรุงกระบวนการควบคุม
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงไดกําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมไวแลว

ลายมื อ ชื่ อ .........................................
(
)
ตําแหนง อธิบดีกรม.................................
วัน ที ่ 24 เดือ น พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
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ฯลฯ

ฯลฯ

- เพื่ อ ให แ ผนการพั ฒ นา
บุคลากรสอดคลองกับความ
ตองการของบุคลากร

- สํานักทรัพยากรบุคคลยังไมมเี ปาหมาย
และแผนยุ ท ธศาสตร ที่ ชั ด เจนเนื่ อ ง
จากขาดการประสานงานระหวางกลุมผู
ปฏิบตั งิ านทําใหการจัดทําแผนไมเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน
- แบบสํารวจขอมูลไมชัดเจนเพียงพอ
ทํ า ให ไ ด ผ ลสรุ ป ไม เ ป น ไปตามความ
ตองการของบุคลากร

(2)

(1)

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
บุคลากรประจําป
- เพื่ อ ให แ ผนการพั ฒ นา
บุคลากรเปนไปตามนโยบาย
สอดคล อ งกั บ กรอบแผน
ประจําปขององคกร

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย. 51

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย.51

ฯลฯ

(3)

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

ธ.ค. 51
สํานักทรัพยากร
บุคคล
มี.ค. 52
สํานักทรัพยากร
บุคคล
- ปรับปรุงแบบสํารวจใหมีขอมูลที่ชัดเจน
เขาใจงาย บุคลากรสามารถตอบไดตรงตาม
ความตองการ

ฯลฯ

(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

- ผู บั ง คั บ บั ญ ชาควบคุ ม ดู แ ลให มี ก าร
ประสานการจัดทําแผนระหวางผูป ฏิบตั งิ าน

ฯลฯ

(4)

การปรับปรุงการควบคุม

- ตัวอยาง กรม..................................
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551

ฯลฯ

(6)

หมายเหตุ

แบบ ปอ. 3
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- เพื่ อ คั ด เลื อ กบุ ค ลากร
เขารับการฝกอบรมไดอยาง
เหมาะสมกับหลักสูตรตรง
ตามตําแหนงและลักษณะ
งานที่รับผิดชอบ

- บุคลากรที่เขารับการฝกอบรมไมตรง
กับหลักสูตรเนื่องจากหนวยงานไมไดใช
ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากรเปน
เกณฑในการคัดเลือกผูเขารับการอบรม
และจัดทําฐานขอมูลประวัตกิ ารฝกอบรม
บุคลากรไมเปนปจจุบัน

(2)

(1)

2. การคัดเลือกบุคลากรเขา
รับการฝกอบรม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย. 51

(3)

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

มี.ค. 52
สํานักทรัพยากร
บุคคลและ
สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(6)

หมายเหตุ

ชื่อผูรายงาน........................................................
ตําแหนงอธิบดีกรม...............................................
วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2551

- จั ด ทํ า ระบบฐานข อ มู ล ประวั ติ ก ารฝ ก
อบรมบุคลากรใหเปนปจจุบันเพื่อสามารถ
นําสารสนเทศดานบุคลากรมาใชประโยชน
ในการคัดเลือกบุคลากรเขารับการฝกอบรม

(4)

การปรับปรุงการควบคุม

แบบ ปส.

- ตัวอยาง รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน
เรียน อธิบดีกรม ...............................................................
ขาพเจาไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรม................................สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25xx การสอบทานไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผลและระมัดระวังอยางรอบคอบ
ผลการสอบทานพบวา การประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปตามวิธกี ารทีก่ าํ หนด ระบบการควบคุมภายใน
มีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน

ลายมือชื่อ.....................................................
(
)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. .............
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กรณีทผี่ ตู รวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแลวมีขอ ตรวจพบหรือ
ขอสังเกตทีม่ นี ยั สําคัญ ใหรายงานขอตรวจพบหรือขอสังเกตทีม่ นี ยั สําคัญ ตอทายผลการสอบทานดัง
ตัวอยางดานลางนี้
ขาพเจาไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรม...........................สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 25xx การสอบทานไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผลและระมัดระวังอยางรอบคอบ ผลการสอบ
ทานพบวาการประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปตามวิธีการที่กําหนด ระบบการควบคุมภายในมีความ
เพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน อยางไรก็ตามมีขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ ดังนี้
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรยังไมสอดคลองกับความตองการของบุคลากร และการคัดเลือก
บุคลากรเขารับการฝกอบรมสวนหนึ่ง ยังไมตรงกับหลักสูตรและลักษณะงานทีป่ ฏิบตั อิ ยู ซึง่ ปรากฏในแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมตามแบบ ปอ.3 แลว แตเห็นควรกําหนดไวใน แผนปฏิบตั งิ านประจําปของ
กรมเพื่อใหดําเนินการตอไป

ลายมือชื่อ.....................................................
(
)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. .............

84

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡ÒÃμÃÇ¨à§Ô¹á¼‹¹´Ô¹

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¡
μÑÇÍÂ‹Ò§áºº»ÃÐàÁÔ¹Í§¤»ÃÐ¡Íº
¢Í§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡ÒÃμÃÇ¨à§Ô¹á¼‹¹´Ô¹

85

ตัวอยางแบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน à»š¹à¤Ã×Íè §Á×ÍÊíÒËÃÑº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ
ÀÒÂã¹áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ à¾×èÍª‹ÇÂãËŒ¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐ¼ÙŒ»ÃÐàÁÔ¹¾Ô¨ÒÃ³ÒμÑ´ÊÔ¹ä´ŒÇ‹Ò ÃÐºº
¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹¢Í§Ë¹‹ÇÂÃÑºμÃÇ¨ä´ŒÃÑº¡ÒÃÍÍ¡áººÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁáÅÐà¾ÕÂ§¾Í ËÃ×ÍäÁ‹ ¤ÇÃ»ÃÑº»ÃØ§
á¡Œä¢ã¹¨Ø´ã´ ÍÂ‹Ò§äÃ
áºº»ÃÐàÁÔ¹Ï ¹ÕéáÂ¡à»š¹ 5 Í§¤»ÃÐ¡Íº¢Í§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ ã¹áμ‹ÅÐÍ§¤»ÃÐ¡Íº »ÃÐ¡Íº
´ŒÇÂ¢ŒÍ¤ÇÒÁÀÒÂãμŒËÇÑ ¢ŒÍËÅÑ¡ æ áÅÐËÑÇ¢ŒÍÂ‹ÍÂ·Õàè ¡ÕÂè Çà¹×Íè §¡ÑºËÑÇ¢ŒÍËÅÑ¡ ผูใ ชหรือผูป ระเมินอาจปรับปรุง
แกไขเพิ่มเติมขอความตามความเหมาะสม ª‹Í§Ç‹Ò§ãμŒËÑÇ¢ŒÍ “¤ÇÒÁàËç¹/¤íÒÍ¸ÔºÒÂ” ãªŒÊíÒËÃÑº¨´ºÑ¹·Ö¡
¢ŒÍ¤Ô´àËç¹ËÃ×Í¤íÒÍ¸ÔºÒÂã¹ËÑÇ¢ŒÍ¹Ñé¹æ
¢ŒÍ¤Ô´àËç¹ËÃ×Í¤íÒÍ¸ÔºÒÂ¨ÐäÁ‹à»š¹ÅÑ¡É³Ð “ãª‹” ËÃ×Í “äÁ‹ãª‹” áμ‹¨ÐÊÃØ»ÃÇÁÇ‹ÒË¹‹ÇÂ§Ò¹ãËŒ
¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞËÃ×Í»¯ÔºÑμÔÍÂ‹Ò§äÃã¹àÃ×èÍ§¹Ñé¹æ «Öè§¨Ðª‹ÇÂãËŒä´Œ¢ŒÍÊÃØ»à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹¢Í§áμ‹ÅÐ
Í§¤»ÃÐ¡Íº¢Í§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ Ê‹Ç¹·ÕèÇ‹Ò§μÍ¹·ŒÒÂ¢Í§áμ‹ÅÐÍ§¤»ÃÐ¡Íº¢Í§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
ãªŒÊíÒËÃÑººÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹â´Â·ÑèÇä» áÅÐÃÐºØÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Õè¤ÇÃ»¯ÔºÑμÔ ËÃ×Í¤ÇÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ§¤»ÃÐ¡Íº
¹Ñé¹ æ áÅÐª‹Í§Ç‹Ò§μÍ¹·ŒÒÂÊØ´¢Í§áºº»ÃÐàÁÔ¹ãªŒÊÃØ»¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹â´ÂÃÇÁ
ã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒ¢ÍŒ ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹áμ‹ÅÐÍ§¤»ÃÐ¡Íº¢Í§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ ¼ÙŒ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÃ
ãªŒÇÔ¨ÒÃ³ÞÒ³Ç‹Ò
1. ¢ŒÍ¤ÇÒÁãμŒ¢ÍŒ μ‹Ò§ æ ã¹áºº»ÃÐàÁÔ¹ àËÁÒÐÊÁ·Õ¨è Ð¹íÒä»»ÃÐÂØ¡μãªŒ¡ºÑ àËμØ¡ÒÃ³μÒ‹ § æ ã¹Í§¤¡Ã
ËÃ×ÍäÁ‹ ¶ŒÒäÁ‹àËÁÒÐÊÁ ¤ÇÃ»ÃÑº»ÃØ§á¡Œä¢à¹×éÍËÒáºº»ÃÐàÁÔ¹ ã¹ËÑÇ¢ŒÍÂ‹ÍÂ¹Ñé¹æ ¡‹Í¹
2. Ë¹‹ÇÂ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÁÕ¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔμÒÁ·ÕèÃÐºØ ËÃ×ÍäÁ‹ ÍÂ‹Ò§äÃ
3. ¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ¨ÃÔ§ÁÕ¨Ø´Í‹Í¹¢Í§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ ËÃ×ÍäÁ‹ ÍÂ‹Ò§äÃ
4. ¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ¨ÃÔ§ÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºμ‹Í¡ÒÃºÃÃÅØÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ ËÃ×ÍäÁ‹ ÍÂ‹Ò§äÃ
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ความเห็น/คําอธิบาย

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม
ผูป ระเมินควรพิจารณาแตละปจจัยทีม่ ผี ลกระทบตอสภาพแวดลอม
การควบคุมเพือ่ พิจารณาวาหนวยรับตรวจÁÕÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ
·Õè´Õ ËÃ×ÍäÁ‹
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร
  ÁÕ ·Ñ È ¹¤μÔ ·Õè ´Õ á ÅÐÊ¹Ñ º Ê¹Ø ¹ ¡ÒÃ»¯Ô ºÑ μÔ Ë ¹Œ Ò ·Õè À ÒÂã¹
Í§¤¡Ã ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃμÔ´μÒÁ¼Å ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºáÅÐ¡ÒÃ
»ÃÐàÁÔ¹¼Å ·Ñé§¨Ò¡¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹áÅÐ¡ÒÃμÃÇ¨
ÊÍºÀÒÂ¹Í¡
  ÁÕ·ÑÈ¹¤μÔ·ÕèàËÁÒÐÊÁμ‹Í¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ §º
»ÃÐÁÒ³áÅÐ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
  ÁÕ·ÑÈ¹¤μÔáÅÐ¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ·ÕèàËÁÒÐÊÁμ‹Í¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂ
ÍíÒ¹Ò¨
  ÁÕ·ÑÈ¹¤μÔ·ÕèàËÁÒÐÊÁã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡¡ÒÃ
ÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁàÊÕèÂ§·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ÍÂ‹Ò§ÃÍº¤Íº áÅÐ¡ÒÃ
¾Ô¨ÒÃ³ÒÇÔ¸Õ¡ÒÃÅ´ËÃ×Í»‡Í§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
  ÁÕ¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹·Õè¨ÐãªŒ¡ÒÃºÃÔËÒÃáººÁØ‹§¼ÅÊÑÁÄ·¸Ôì¢Í§
§Ò¹ (Performance – Based Management)
1.2 ความซื่อสัตยและจริยธรรม
  ÁÕ¢ÍŒ ¡íÒË¹´´ŒÒ¹¨ÃÔÂ¸ÃÃÁáÅÐº·Å§â·Éà»š¹ÅÒÂÅÑ¡É³
ÍÑ¡ÉÃ áÅÐàÇÕÂ¹ãËŒ¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡¤¹Å§¹ÒÁÃÑº·ÃÒºà»š¹
¤ÃÑé§¤ÃÒÇ
  ¾¹Ñ¡§Ò¹·ÃÒºáÅÐà¢ŒÒã¨ÅÑ¡É³Ð¢Í§¾ÄμÔ¡ÃÃÁ·ÕÂè ÍÁÃÑº
áÅÐäÁ‹ÂÍÁÃÑºáÅÐº·Å§â·ÉμÒÁ¢ŒÍ¡íÒË¹´´ŒÒ¹¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ
áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ·Õè¶Ù¡μŒÍ§
  ½†ÒÂºÃÔËÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁÍ§¤¡Ã·ÕèÁØ‹§
à¹Œ¹¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¤ÇÒÁ«×èÍÊÑμÂáÅÐ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ
½†ÒÂºÃÔËÒÃÁÕ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃμÒÁ¤ÇÃá¡‹¡Ã³Õ àÁ×èÍäÁ‹ÁÕ
¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔμÒÁ¹âÂºÒÂ ÇÔ¸Õ»¯ÔºÑμÔ ËÃ×ÍÃÐàºÕÂº»¯ÔºÑμÔ
½† Ò ÂºÃÔ Ë ÒÃ¡í Ò Ë¹´à»‡ Ò ËÁÒÂ¡ÒÃ´í Ò à¹Ô ¹ §Ò¹·Õè à »š ¹
ä»ä´Œ á ÅÐäÁ‹ Ê ÃŒ Ò §¤ÇÒÁ¡´´Ñ ¹ãËŒ á ¡‹ ¾ ¹Ñ ¡ §Ò¹ã¹¡ÒÃ
»¯ÔºÑμÔ§Ò¹ãËŒºÃÃÅØμÒÁà»‡ÒËÁÒÂ·Õèà»š¹ä»äÁ‹ä´Œ
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จุดที่ควรประเมิน
  ½†ÒÂºÃÔËÒÃ¡íÒË¹´ÊÔ§è ¨Ù§ã¨·ÕÂè μØ ¸Ô ÃÃÁáÅÐ¨íÒà»š¹ à¾×Íè ãËŒ
ÁÑè¹ã¨Ç‹Ò¾¹Ñ¡§Ò¹¨ÐÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊÑμÂáÅÐ¶×Í»¯ÔºÑμÔμÒÁ
¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ
  ½†ÒÂºÃÔËÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃâ´ÂàÃ‹§´‹Ç¹àÁ×Íè ÁÕÊÞ
Ñ ÞÒ³á¨Œ§Ç‹Ò
ÍÒ¨ÁÕ »˜ Þ ËÒàÃ×è Í §¤ÇÒÁ«×è Í ÊÑ μ Â á ÅÐ¨ÃÔ Â ¸ÃÃÁ¢Í§
¾¹Ñ¡§Ò¹à¡Ô´¢Öé¹
1.3 ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร
ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÃÙŒ ·Ñ¡ÉÐáÅÐ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
ÁÕ ¡ ÒÃ¨Ñ ´ ·í Ò àÍ¡ÊÒÃ¤í Ò ºÃÃÂÒÂ¤Ø ³ ÅÑ ¡ É³Ð§Ò¹¢Í§
áμ‹ÅÐμíÒáË¹‹§áÅÐà»š¹»˜¨¨ØºÑ¹
ÁÕ ¡ ÒÃÃÐºØ á ÅÐá¨Œ §ãËŒ ¾ ¹Ñ ¡ §Ò¹·ÃÒºà¡Õè Â Ç¡Ñ º ¤ÇÒÁÃÙŒ
·Ñ¡ÉÐáÅÐ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Õμè ÍŒ §¡ÒÃÊíÒËÃÑº¡ÒÃ»¯ÔºμÑ §Ô Ò¹
ÁÕ á ¼¹¡ÒÃ½ƒ ¡ ÍºÃÁμÒÁ¤ÇÒÁμŒ Í §¡ÒÃ¢Í§¾¹Ñ ¡ §Ò¹
·Ñé§ËÁ´ÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ
¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯Ôºμ
Ñ §Ô Ò¹¾Ô¨ÒÃ³Ò¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
»˜¨¨ÑÂ·ÕèÁÕ¼Åμ‹Í¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨¢Í§§Ò¹ áÅÐÁÕ¡ÒÃÃÐºØ
ÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹ã¹Ê‹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹ÁÕ¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹´Õ áÅÐ
Ê‹Ç¹·ÕèμŒÍ§ÁÕ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§
1.4 โครงสรางองคกร
ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´â¤Ã§ÊÃŒÒ§áÅÐÊÒÂ§Ò¹ ¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑÞªÒ·Õªè ´
Ñ à¨¹
áÅÐàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¢¹Ò´áÅÐÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§
Ë¹‹ÇÂÃÑºμÃÇ¨
ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Åâ¤Ã§ÊÃŒÒ§à»š¹¤ÃÑ§é ¤ÃÒÇáÅÐ»ÃÑºà»ÅÕÂ
è¹
·Õ¨è Òí à»š¹ãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³·ÁèÕ ¡Õ ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§
ÁÕ¡ÒÃáÊ´§á¼¹ÀÙÁÔ¡ÒÃ¨Ñ´Í§¤¡Ã·Õè¶¡
Ù μŒÍ§áÅÐ·Ñ¹ÊÁÑÂ
ãËŒ¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡¤¹·ÃÒº
1.5 การมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ
ÁÕ¡ÒÃÁÍºËÁÒÂÍíÒ¹Ò¨áÅÐË¹ŒÒ·Õ¤
è ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºãËŒ¡ºÑ
ºØ¤¤Å·ÕèàËÁÒÐÊÁáÅÐà»š¹ä»ÍÂ‹Ò§¶Ù¡μŒÍ§ áÅÐÁÕ¡ÒÃ
á¨Œ§ãËŒ¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡¤¹·ÃÒº
¼ÙŒºÃÔËÒÃÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃ·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃμÔ´μÒÁ¼Å¡ÒÃ
´íÒà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÁÍºËÁÒÂ
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ความเห็น/คําอธิบาย

จุดที่ควรประเมิน

ความเห็น/คําอธิบาย

 1.6 นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร
ÁÕ ¡ ÒÃ¡í Ò Ë¹´ÁÒμÃ°Ò¹ËÃ× Í ¢Œ Í ¡í Ò Ë¹´ã¹¡ÒÃÇ‹ Ò ¨Œ Ò §
ºØ¤ÅÒ¡Ã·Õàè ËÁÒÐÊÁ â´Âà¹Œ¹¶Ö§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ »ÃÐÊº¡ÒÃ³
¤ÇÒÁ«×èÍÊÑμÂáÅÐÁÕ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ
  ÁÕ ¡ ÒÃ¨Ñ ´ »°Á¹Ô à ·ÈãËŒ ¡Ñ º ¾¹Ñ ¡ §Ò¹ãËÁ‹ áÅÐ¨Ñ ´ ½ƒ ¡
ÍºÃÁ¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡¤¹ÍÂ‹Ò§ÊÁèíÒàÊÁÍáÅÐμ‹Íà¹×èÍ§
¡ÒÃàÅ×èÍ¹μíÒáË¹‹§áÅÐÍÑμÃÒà§Ô¹à´×Í¹ áÅÐ¡ÒÃâÂ¡ÂŒÒÂ
¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹
¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ä´Œ¾Ô¨ÒÃ³Ò
ÃÇÁ¶Ö§¤ÇÒÁ«×èÍÊÑμÂáÅÐ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ
ÁÕ ¡ ÒÃÅ§â·É·Ò§ÇÔ ¹Ñ Â áÅÐá¡Œ ä ¢»˜ Þ ËÒ àÁ×è Í ÁÕ ¡ ÒÃäÁ‹
»¯ÔºÑμÔμÒÁ¹âÂºÒÂËÃ×Í¢ŒÍ¡íÒË¹´´ŒÒ¹¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ÁÕ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºËÃ×Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº
áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅÀÒ¤ÃÒª¡ÒÃ áÅÐÁÕ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ ¡ÒÃ
»¯ÔºμÑ §Ô Ò¹ÀÒÂã¹Í§¤¡ÃãËŒà»š¹ä»μÒÁÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ
ÀÒÂã¹·Õè¡íÒË¹´ÍÂ‹Ò§μ‹Íà¹×èÍ§áÅÐÊÁèíÒàÊÁÍ
ÁÕ¼μ
ÙŒ ÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ áÅÐÁÕ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº
ÀÒÂã¹μ‹ÍËÑÇË¹ŒÒÊ‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃ
1.8 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
.........................................................................................................
........................................................................................................
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
ชื่อผูป ระเมิน ..................................
ตําแหนง .........................................
วันที่ .............../................./...............
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จุดที่ควรประเมิน
2. การประเมินความเสี่ยง
¡‹Í¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨ÐμŒÍ§ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁªÑ´à¨¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº
ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹·Ñé§ã¹ÃÐ´ÑºË¹‹ÇÂÃÑºμÃÇ¨ áÅÐÃÐ´Ñº
¡Ô¨¡ÃÃÁ (àª‹¹ á¼¹§Ò¹ ËÃ×Í§Ò¹·Õèä´ŒÃÑºÁÍºËÁÒÂ)
ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢Í§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹Í§¤»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹¹Õé
à¾×èÍ·ÃÒº¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÃÐºØ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¤ÇÒÁàÊÕèÂ§Ç‹Ò àËÁÒÐÊÁ à¾ÕÂ§¾Í ËÃ×ÍäÁ‹
2.1 วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ
ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤áÅÐà»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹

¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹áÅÐÇÑ´¼Åä´Œ



ÁÕ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹áÅÐªÕéá¨§ãËŒºØ¤ÅÒ¡Ã·Ø¡ÃÐ´Ñº·ÃÒºáÅÐ
à¢ŒÒã¨μÃ§¡Ñ¹

2.2 วัตถุประสงคระดับกิจกรรม


ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢Í§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ã¹ÃÐ´Ñº
¡Ô¨¡ÃÃÁ áÅÐÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤¹ÕéÊÍ´¤ÅŒÍ§áÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ÃÐ´ÑºË¹‹ÇÂÃÑºμÃÇ¨



ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ÃÐ´Ñº¡Ô¨¡ÃÃÁªÑ´à¨¹ »¯ÔºμÑ äÔ ´Œ áÅÐÇÑ´¼Åä´Œ



ºØ¤ÅÒ¡Ã·Ø¡¤¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ¡íÒË¹´áÅÐ
ãËŒ¡ÒÃÂÍÁÃÑº

2.3 การระบุปจจัยเสี่ยง

90



¼ÙŒºÃÔËÒÃ·Ø¡ÃÐ´ÑºÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃÃÐºØáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹
¤ÇÒÁàÊÕèÂ§



ÁÕ ¡ ÒÃÃÐºØ á ÅÐ»ÃÐàÁÔ ¹ ¤ÇÒÁàÊÕè Â §·Õè Í Ò¨à¡Ô ´ ¢Öé ¹ ¨Ò¡
»˜¨¨ÑÂÀÒÂã¹áÅÐÀÒÂ¹Í¡ àª‹¹ ¡ÒÃ»ÃÑºÅ´ºØ¤ÅÒ¡Ã
¡ÒÃãªŒà·¤â¹âÅÂÕÊÁÑÂãËÁ‹ ¡ÒÃà¡Ô´ÀÑÂ¸ÃÃÁªÒμÔ ¡ÒÃ
à»ÅÕÂè ¹á»Å§·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§ àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á à»š¹μŒ¹
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ความเห็น/คําอธิบาย

จุดที่ควรประเมิน

ความเห็น/คําอธิบาย

2.4 การวิเคราะหความเสี่ยง
  ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´à¡³±ã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ
¢Í§¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
  ÁÕ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞËÃ×Í¼Å
¡ÃÐ·º¢Í§¤ÇÒÁàÊÕèÂ§áÅÐ¤ÇÒÁ¶Õè·Õè¨Ðà¡Ô´ËÃ×ÍâÍ¡ÒÊ
·Õèจะเกิดความเสี่ยง
2.5 การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันความเสี่ยง


ÁÕ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËÊÒàËμØ¢Í§¤ÇÒÁàÊÕèÂ§·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹áÅÐ
¡íÒË¹´ÇÔ¸Õ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁà¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹ËÃ×ÍÅ´¤ÇÒÁàÊÕèÂ§



ÁÕ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹Ò¢Í§μŒ¹·Ø¹·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡
¡ÒÃ¡íÒË¹´ÇÔ¸¡Õ ÒÃ¤Çº¤ØÁà¾×Íè »‡Í§¡Ñ¹ËÃ×ÍÅ´¤ÇÒÁàÊÕÂè §



ÁÕ ¡ ÒÃá¨Œ § ãËŒ ºØ ¤ ÅÒ¡Ã·Ø ¡ ¤¹·ÃÒºà¡Õè Â Ç¡Ñ º ÇÔ ¸Õ ¡ ÒÃ
¤Çº¤ØÁà¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹ËÃ×ÍÅ´¤ÇÒÁàÊÕèÂ§



ÁÕ¡ÒÃμÔ´μÒÁ¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔμÒÁÇÔ¸Õ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ·Õè¡íÒË¹´
à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹ËÃ×ÍÅ´¤ÇÒÁàÊÕèÂ§

2.6 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
.........................................................................................................
..........................................................................................................
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
..........................................................................................................
..........................................................................................................
.........................................................................................................
ชื่อผูประเมิน .................................
ตําแหนง ........................................
วันที่ .............../................./..............
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จุดที่ควรประเมิน
3. กิจกรรมการควบคุม
ã¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁà¾ÕÂ§¾Í¢Í§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹¼Ù»Œ ÃÐàÁÔ¹¤ÇÃ
¾Ô¨ÒÃ³ÒÇ‹Ò ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ·ÕèÊíÒ¤ÑÞàËÁÒÐÊÁ à¾ÕÂ§¾ÍáÅÐÁÕ
»ÃÐÊÔ·¸Ô¼ÅËÃ×ÍäÁ‹
3.1 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁä´Œ¡íÒË¹´¢Öé¹μÒÁÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤áÅÐ¼Å
¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
3.2 ºØ¤ÅÒ¡Ã·Ø¡¤¹·ÃÒºáÅÐà¢ŒÒã¨ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¤Çº¤ØÁ
3.3 ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´¢Íºà¢μÍíÒ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·ÕèáÅÐÇ§à§Ô¹Í¹ØÁÑμÔ¢Í§¼ÙŒ
ºÃÔËÒÃáμ‹ÅÐÃÐ´ÑºäÇŒÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹áÅÐà»š¹ÅÒÂÅÑ¡É³ÍÑ¡ÉÃ
3.4 ÁÕÁÒμÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹ÍÂ‹Ò§ÃÑ´¡ØÁáÅÐ
à¾ÕÂ§¾Í
3.5 ÁÕ¡ÒÃáº‹§áÂ¡Ë¹ŒÒ·Õè¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞËÃ×Í§Ò¹·ÕèàÊÕèÂ§
μ‹Í¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂμÑ§é áμ‹μ¹Œ ¨¹¨º àª‹¹ ¡ÒÃÍ¹ØÁμÑ Ô ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡
ºÑÞªÕ áÅÐ¡ÒÃ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹
3.6 ÁÕ¢ÍŒ ¡íÒË¹´à»š¹ÅÒÂÅÑ¡É³Í¡Ñ ÉÃ áÅÐº·Å§â·É¡Ã³Õ½Ò† ½„¹
ã¹àÃ×èÍ§¡ÒÃÁÕ¼Å»ÃÐâÂª¹·Ñº«ŒÍ¹â´ÂÍÒÈÑÂÍíÒ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè
3.7 ÁÕÁÒμÃ¡ÒÃμÔ´μÒÁáÅÐμÃÇ¨ÊÍºãËŒ¡ÒÃ´íÒà¹Ô ¹§Ò¹¢Í§
Í§¤¡Ãà»š¹ä»μÒÁ¡®ÃÐàºÕÂº ¢ŒÍºÑ§¤Ñº áÅÐÁμÔ¤³ÐÃÑ°Á¹μÃÕ
3.8 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
........................................................................................................
........................................................................................................
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
ชื่อผูประเมิน ...............................
ตําแหนง ......................................
วันที่ .............../................./............
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ความเห็น/คําอธิบาย

จุดที่ควรประเมิน

ความเห็น/คําอธิบาย

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹¨ÐμŒÍ§ÁÕÊÒÃÊ¹à·È
·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§áÅÐàª×èÍ¶×Íä´Œ ¼ÙŒ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ
¢Í§ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃÊ×è Í ÊÒÃμ‹ Í ¤ÇÒÁμŒ Í §¡ÒÃ¢Í§¼ÙŒ ã ªŒ
áÅÐ¡ÒÃºÃÃÅØÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢Í§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
4.1 ¨Ñ´ãËŒÁÕÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐÊÒÂ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ
ºÃÔËÒÃáÅÐμÑ´ÊÔ¹ã¨¢Í§½†ÒÂºÃÔËÒÃ
4.2 ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒáÅÐÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¡ÒÃ
à§Ô¹ áÅÐ¡ÒÃ»¯ÔºμÑ μÔ ÒÁ¡® ÃÐàºÕÂº ¢ŒÍºÑ§¤Ñº áÅÐÁμÔ¤³Ð
ÃÑ°Á¹μÃÕäÇŒÍÂ‹Ò§¶Ù¡μŒÍ§ ¤Ãº¶ŒÇ¹ áÅÐà»š¹»˜¨¨ØºÑ¹
4.3 ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´à¡çº¢ŒÍÁÙÅ/àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹áÅÐ¡ÒÃ
ºÑ¹·Ö¡ºÑÞªÕäÇŒ¤Ãº¶ŒÇ¹ ÊÁºÙÃ³ áÅÐà»š¹ËÁÇ´ËÁÙ‹
4.4 ÁÕ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¢ŒÍÁÙÅ·Õ¨è Òí à»š¹·Ñ§é ¨Ò¡ÀÒÂã¹áÅÐÀÒÂ¹Í¡ãËŒ¼ÙŒ
ºÃÔËÒÃ·Ø¡ÃÐ´Ñº
4.5 ÁÕ Ã Ðºº¡ÒÃμÔ ´ μ‹ Í Ê×è Í ÊÒÃ·Ñé § ÀÒÂã¹áÅÐÀÒÂ¹Í¡ÍÂ‹ Ò §
à¾ÕÂ§¾Í àª×èÍ¶×Íä´Œ áÅÐ·Ñ¹¡ÒÅ
4.6 ÁÕ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹ãËŒ¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡¤¹·ÃÒºáÅÐà¢ŒÒã¨
º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õ¢è Í§μ¹à¡ÕÂè Ç¡Ñº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ »˜ÞËÒáÅÐ
¨Ø´Í‹Í¹¢Í§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹·Õèà¡Ô´¢Öé¹áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃ
á¡Œä¢
4.7 ÁÕ¡Åä¡ËÃ×Íª‹Í§·Ò§ãËŒ¾¹Ñ¡§Ò¹ÊÒÁÒÃ¶àÊ¹Í¢ŒÍ¤Ô´àËç¹ ËÃ×Í
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðã¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Í§¤¡Ã
4.8 ÁÕ¡ÒÃÃÑº¿˜§áÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡ ÍÒ·Ô
ÃÑ°ÊÀÒ »ÃÐªÒª¹ Ê×èÍÁÇÅª¹
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จุดที่ควรประเมิน
4.9 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
........................................................................................................
.........................................................................................................
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
ชือ่ ผูป ระเมิน ..................................
ตําแหนง .........................................
วันที่ .............../................./...............
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ความเห็น/คําอธิบาย

จุดที่ควรประเมิน

ความเห็น/คําอธิบาย

5. การติดตามประเมินผล
¼ÙŒ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§ÃÐºº¡ÒÃμÔ´μÒÁ
»ÃÐàÁÔ ¹ ¼Å¡ÒÃ¤Çº¤Ø Á ÀÒÂã¹¢Í§Í§¤ ¡ Ãã¹ÍÑ ¹ ¨Ðª‹ Ç ÂãËŒ º ÃÃÅØ
ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢Í§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
5.1 ÁÕ¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂºá¼¹áÅÐ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ áÅÐÃÒÂ§Ò¹
ãËŒ¼¡ÙŒ Òí ¡Ñº´ÙáÅ·ÃÒºà»š¹ÅÒÂÅÑ¡É³Í¡Ñ ÉÃÍÂ‹Ò§μ‹Íà¹×Íè §áÅÐ
ÊÁèíÒàÊÁÍ
5.2 ¡Ã³Õ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹äÁ‹à»š¹ä»μÒÁá¼¹ ÁÕ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
á¡Œä¢ÍÂ‹Ò§·Ñ¹¡ÒÅ
5.3 ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´ãËŒÁÕ¡ÒÃμÔ´μÒÁ¼Åã¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹
ÍÂ‹Ò§μ‹Íà¹×èÍ§áÅÐÊÁèíÒàÊÁÍ
5.4 ÁÕ¡ÒÃμÔ´μÒÁáÅÐμÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃ»¯ÔºμÑ μÔ ÒÁÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ
ÀÒÂã¹·Õè¡íÒË¹´äÇŒÍÂ‹Ò§μ‹Íà¹×èÍ§áÅÐÊÁèíÒàÊÁÍ
5.5 ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¤ÇÒÁà¾ÕÂ§¾ÍáÅÐ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å¢Í§¡ÒÃ
¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃºÃÃÅØμÒÁÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢Í§
Í§¤ ¡ Ãã¹ÅÑ ¡ É³Ð¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ ¹ ¡ÒÃ¤Çº¤Ø Á ´Œ Ç Âμ¹àÍ§
áÅÐ/ËÃ×Í¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÍÂ‹Ò§à»š¹ÍÔÊÃÐ ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ
»‚ÅÐË¹Öè§¤ÃÑé§
5.6 ÁÕ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹áÅÐÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº¢Í§
¼ÙŒ μ ÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹â´ÂμÃ§μ‹ Í ¼ÙŒ ¡í Ò ¡Ñ º ´Ù á ÅáÅÐ/ËÃ× Í
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº
5.7 ÁÕ¡ÒÃμÔ´μÒÁ¼Å¡ÒÃá¡Œä¢¢ŒÍº¡¾Ã‹Í§·Õè¾º¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
¼ÅáÅÐ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº¢Í§¼ÙŒμÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹
5.8 ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´ãËŒ¼ÙŒºÃÔËÒÃμŒÍ§ÃÒÂ§Ò¹μ‹Í¼ÙŒ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ·Ñ¹·Õ
ã¹¡Ã³Õ ·Õè ÁÕ ¡ ÒÃ·Ø ¨ ÃÔ μ ËÃ× Í Ê§ÊÑ Â Ç‹ Ò ÁÕ ¡ ÒÃ·Ø ¨ ÃÔ μ ÁÕ ¡ ÒÃäÁ‹
»¯ÔºÑμÔμÒÁ¡® ÃÐàºÕÂº ¢ŒÍºÑ§¤Ñº áÅÐÁμÔ¤³ÐÃÑ°Á¹μÃÕ
áÅÐÁÕ¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒÍ×è¹·ÕèÍÒ¨ÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍÍ§¤¡ÃÍÂ‹Ò§ÁÕ¹ÑÂ
ÊíÒ¤ÑÞ
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จุดที่ควรประเมิน
5.9 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
........................................................................................................
........................................................................................................
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
.......................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
ชื่อผูป ระเมิน ..................................
ตําแหนง .........................................
วันที่ .............../................./...............
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ความเห็น/คําอธิบาย

ชื่อหนวยรับตรวจ/สวนงานยอย
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. .....................
องคประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ขอสรุป

1. สภาพแวดลอมการควบคุม
1.1 ......................................................................................
1.2 .....................................................................................
ฯลฯ
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 ....................................................................................
2.2 .....................................................................................
ฯลฯ
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 .....................................................................................
3.2 .....................................................................................
ฯลฯ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 ....................................................................................
4.2 .....................................................................................
ฯลฯ
5. การติดตามประเมินผล
5.1 .....................................................................................
5.2 .....................................................................................
ฯลฯ
ผลการประเมินโดยรวม
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ชื่ อ ผู ร ายงาน.......................................................................
(ชื่อหัวหนาหนวยรับตรวจ/หัวหนาสวนงานยอย)
ตําแหนง.........................................................................................
วันที่........................... เดือน..............................พ.ศ. .....................
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ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¢
μÑÇÍÂ‹Ò§áººÊÍº¶ÒÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
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ตัวอยางแบบสอบถามการควบคุมภายในและคําแนะนําการใชแบบสอบถาม
.....................................................

วัตถุประสงค
áººÊÍº¶ÒÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹¹Õé¨Ñ´·íÒ¢Öé¹à¾×èÍãËŒ·ÃÒº¤ÇÒÁàÊÕèÂ§·ÑèÇä»·ÕèÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºμ‹Í¡ÒÃ
ºÃÃÅØÇμÑ ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢Í§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ áÅÐãªŒ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁà¾ÕÂ§¾Í¢Í§ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ à¾×Íè ¡ÒÃ
»ÃÑº»ÃØ§á¡Œä¢μ‹Íä»

แบบสอบถาม
áººÊÍº¶ÒÁÁÕ 4 ªØ´ ¤×Í
ชุดที่ 1 แบบสอบถามดานการบริหาร ÊíÒËÃÑºÊÍº¶ÒÁ¼ÙŒºÃÔËÒÃ·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº´ŒÒ¹ºÃÔËÒÃ
¡ÒÃà§Ô¹
¡ÒÃ¼ÅÔμ

ชุดที่ 2 แบบสอบถามดานการเงิน ÊíÒËÃÑºÊÍº¶ÒÁ¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº´ŒÒ¹
ชุดที่ 3 แบบสอบถามดานการผลิต ÊíÒËÃÑºÊÍº¶ÒÁ¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº´ŒÒ¹

ชุดที่ 4 แบบสอบถามดานอืน่ ๆ ÊíÒËÃÑºÊÍº¶ÒÁ¼ÙºŒ ÃÔËÒÃáÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ¼è ÃÙŒ ºÑ ¼Ô´ªÍº´ŒÒ¹ºØ¤ÅÒ¡Ã
´ŒÒ¹ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ´ŒÒ¹¾ÑÊ´Ø
áººÊÍº¶ÒÁ·Ñé§ 4 ªØ´ à»š¹à¾ÕÂ§μÑÇÍÂ‹Ò§ ¼ÙŒãªŒÊÒÁÒÃ¶»ÃÑº»ÃØ§á¡Œä¢ä´ŒμÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ

การใชแบบสอบถาม
1. ¼ÙŒ»ÃÐàÁÔ¹à»š¹¼ÙŒ¶ÒÁμÒÁáººÊÍº¶ÒÁ ¶ŒÒÁÕ¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔμÒÁ¤íÒ¶ÒÁáÊ´§¶Ö§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ
ÀÒÂã¹·Õè´ÕãËŒ¡ÃÍ¡à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ “” ã¹ª‹Í§ “มี/ใช‹” ¶ŒÒäÁ‹ÁÕ¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔμÒÁ·Õè¶ÒÁãËŒ¡ÃÍ¡à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ
“ ” ã¹ª‹Í§ “ไมม/ี ไมใช” ¶ŒÒäÁ‹Á¡Õ ¨Ô ¡ÃÃÁ·Õàè ¡ÕÂè Ç¡ÑºàÃ×Íè §·Õ¶è ÒÁãËŒ¡ÃÍ¡ã¹ª‹Í§ “ไมม/ี ไมใช‹” â´ÂãªŒÍ¡Ñ ÉÃ
NA «Öè§Â‹ÍÁÒ¨Ò¡ Not Applicable áÅÐËÁÒÂàËμØÇ‹Ò äÁ‹ÁÕàÃ×èÍ§·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¤íÒ¶ÒÁ
2. ¤íÒμÍºÇ‹Ò “ไมมี/ไมใช‹” ËÁÒÂ¶Ö§ ÁÔä´Œ»¯ÔºÑμÔμÒÁ¤íÒ¶ÒÁ áÊ´§¶Ö§¨Ø´Í‹Í¹¢Í§ÃÐºº¡ÒÃ
¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ ¼ÙŒ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÃ·´ÊÍºáÅÐËÒÊÒàËμØ áÅÐ¾Ô¨ÒÃ³ÒÇ‹ÒÁÕ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÍ×è¹·´á·¹ËÃ×ÍäÁ‹
¨Ò¡¤íÒμÍº·Õèä´ŒÃÑº ¼ÙŒÊÍº·Ò¹ËÃ×Í¼ÙŒ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÃÊÑ§à¡μ¡ÒÃ³¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹¨ÃÔ§ ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË
àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹ ËÃ×Í¤íÒμÍº¢Í§¼Ù·Œ ÁÕè ¤Õ ÇÒÁÃÙãŒ ¹àÃ×Íè §·Õ¶è ÒÁáÅÐàª×Íè ¶×Íä´Œ à¾×Íè ÊÃØ»¤íÒμÍºáÅÐÍ¸ÔºÒÂÇÔ¸»Õ ¯ÔºμÑ Ô
ã¹áμ‹ÅÐ¢ŒÍ¢Í§¤íÒ¶ÒÁã¹ª‹Í§ “คําอธิบาย/คําตอบ” à¾×èÍãËŒä´Œ¢ŒÍÁÙÅ·Õè¶Ù¡μŒÍ§·Õè¨Ð¹íÒÁÒ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁà¾ÕÂ§
¾Í¢Í§ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
3. ¨Ò¡¢ŒÍÁÙÅã¹ª‹Í§ “คําอธิบาย/คําตอบ” ¨Ð¹íÒÁÒ¾Ô¨ÒÃ³Ò»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁà¾ÕÂ§¾Í¢Í§ÃÐºº
¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹¢Í§áμ‹ÅÐ´ŒÒ¹áÅÐáμ‹ÅÐàÃ×èÍ§ã¹´ŒÒ¹¹Ñé¹ æ
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ตัวอยางแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที่ 1 ดานการบริหาร
¼Ù·Œ ¨èÕ ÐμÍºáººÊÍº¶ÒÁ´ŒÒ¹¹Õäé ´Œ´·Õ ÊèÕ ´Ø ¤×Í ¼ÙºŒ ÃÔËÒÃ·ÕÃè ºÑ ¼Ô´ªÍº´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂÃÑºμÃÇ¨
¡ÒÃÊÃØ»¤íÒ¶ÒÁ¤íÒμÍºã¹ª‹Í§ “¤íÒÍ¸ÔºÒÂ/¤íÒμÍº” ¨Ð¹íÒ¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡¡ÒÃÊÑ§à¡μ¡ÒÃ³¡ÒÃ»¯ÔºμÑ §Ô Ò¹ ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË
àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹ áÅÐ¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³¼ÙŒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒã¹àÃ×èÍ§·ÕèÊÍº¶ÒÁ
แบบสอบถามดานการบริหาร »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂàÃ×èÍ§μ‹Ò§ æ ´Ñ§¹Õé
1. ภารกิจ
1.1 ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ËÅÑ¡
1.2 ¡ÒÃÇÒ§á¼¹
1.3 ¡ÒÃμÔ´μÒÁ¼Å
2. กระบวนการปฏิบัติงาน
2.1 »ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å
2.2 »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
3. การใชทรัพยากร
3.1 ¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã
3.2 »ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å¢Í§¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã
4. สภาพแวดลอมของการดําเนินงาน
4.1 ¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔμÒÁ¡® ÃÐàºÕÂºáÅÐ¢ŒÍºÑ§¤Ñº
4.2 ¤ÇÒÁÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
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ตัวอยางแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ดานการบริหาร
คําถาม
1. ภารกิจ
1.1 วัตถุประสงคหลัก
Ë¹‹ÇÂÃÑºμÃÇ¨ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÀÒÃ¡Ô¨à»š¹ÅÒÂ
ÅÑ¡É³ÍÑ¡ÉÃ
  ÀÒÃ¡Ô¨·Õ¡è Òí Ë¹´ÁÕ¤ÇÒÁªÑ´à¨¹ ¡Ð·Ñ´ÃÑ´ áÅÐ
à¢ŒÒã¨§‹ÒÂ ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÀÒÃ¡Ô¨¢Í§Í§¤¡Ã
·Õ¡è Òí ¡Ñº´ÙáÅ (ÍÒ·Ô ¡ÃÐ·ÃÇ§ ·ºÇ§ ¡ÃÁ ¨Ñ§ËÇÑ´)
à»š¹ä»μÒÁ¡®ËÁÒÂ ÃÐàºÕÂº ¢ŒÍºÑ§¤Ñº·Õè
à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈãËŒºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§Ë¹‹ÇÂÃÑºμÃÇ¨
·Ø¡¤¹·ÃÒºÀÒÃ¡Ô¨¢Í§Í§¤¡ÃËÃ×ÍäÁ‹
½† Ò ÂºÃÔ Ë ÒÃÁÕ ¡ ÒÃ¡í Ò Ë¹´ÇÑ μ ¶Ø » ÃÐÊ§¤ á ÅÐ
à»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Ë¹‹ÇÂÃÑºμÃÇ¨
ËÃ×ÍäÁ‹
ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤áÅÐà»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹·Õè
¡íÒË¹´ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÀÒÃ¡Ô¨ áÅÐÊÒÁÒÃ¶ÇÑ´
¼ÅÊíÒàÃç¨ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ÇÑ μ ¶Ø » ÃÐÊ§¤ ¡ ÒÃ´í Ò à¹Ô ¹ §Ò¹ÁÕ ¡ ÒÃáº‹ § ÍÍ¡
à»š¹ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤Â‹ÍÂã¹ÃÐ´Ñº¡Ô¨¡ÃÃÁ ËÃ×Í
Ê‹Ç¹§Ò¹Â‹ÍÂËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÇÔ¸Õ¡ÒÃ à¾×èÍãËŒºØ¤ÅÒ¡Ãà¢ŒÒã¨
ã¹§Ò¹·Õè»¯ÔºÑμÔÇ‹Ò¨Ðª‹ÇÂãËŒºÃÃÅØÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤
¢Í§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Ê‹Ç¹§Ò¹Â‹ÍÂ ·Õèà¢Ò
»¯ÔºμÑ §Ô Ò¹ áÅÐºÃÃÅØÇμÑ ¶Ø»ÃÐÊ§¤μÒÁÀÒÃ¡Ô¨
¢Í§Í§¤¡ÃËÃ×ÍäÁ‹
1.2 การวางแผน
½†ÒÂºÃÔËÒÃÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒá¼¹ à¾×èÍãËŒºÃÃÅØμÒÁ
ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤áÅÐà»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹·Õè
¡íÒË¹´ËÃ×ÍäÁ‹
á¼¹·Õè ¨Ñ ´ ·í Ò ÁÕ ¡ ÒÃ¡í Ò Ë¹´ÇÑ μ ¶Ø » ÃÐÊ§¤
à»‡ÒËÁÒÂ ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ §º»ÃÐÁÒ³
ÍÑμÃÒ¡íÒÅÑ§ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹§Ò¹äÇŒÍÂ‹Ò§
ªÑ´à¨¹ËÃ×ÍäÁ‹
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คําถาม

มี / ใช ไมมี / ไมใช คําอธิบาย / คําตอบ

ÁÕ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃãËŒ¡ÑººØ¤ÅÒ¡Ã·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº¡ÒÃ

»¯ÔºÑμÔμÒÁá¼¹·ÃÒºËÃ×ÍäÁ‹

ÁÕ ¡ ÒÃÁÍºËÁÒÂË¹Œ Ò ·Õè ¤ ÇÒÁÃÑ º ¼Ô ´ ªÍºã¹

¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃμÒÁá¼¹ãËŒá¡‹à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèËÃ×Í
äÁ‹
1.3 การติดตามผล

ÁÕ ¡ ÒÃ»ÃÐàÁÔ ¹ ¤ÇÒÁ¤× º Ë¹Œ Ò ¢Í§¡ÒÃºÃÃÅØ

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Í§¤¡Ã à»š¹
¤ÃÑé§¤ÃÒÇËÃ×ÍäÁ‹ ÍÂ‹Ò§äÃ

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁ¤×ºË¹ŒÒä´ŒÃÇÁ¡ÒÃà»ÃÕÂº

à·ÕÂº¼Å¡ÒÃãªŒ¨‹ÒÂà§Ô¹¨ÃÔ§¡Ñº§º»ÃÐÁÒ³
áÅÐÊÒàËμØ ¢ Í§¤ÇÒÁáμ¡μ‹ Ò §¢Í§¨í Ò ¹Ç¹
à§Ô¹·ÕèãªŒ¨‹ÒÂ¨ÃÔ§¡Ñº§º»ÃÐÁÒ³ËÃ×ÍäÁ‹

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ ¹ ¤ÇÒÁ¤× º Ë¹Œ Ò ÁÕ ¡ ÒÃ´í Ò à¹Ô ¹ ¡ÒÃ

ã¹ª‹Ç§àÇÅÒáÅÐ¤ÇÒÁ¶Õè·ÕèàËÁÒÐÊÁËÃ×ÍäÁ‹

ÁÕ¡ÒÃá¨Œ§¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ãËŒºØ¤ÅÒ¡Ã·ÕèÃÑº¼Ô´

ªÍº·ÃÒº áÅÐá¡Œä¢»ÃÑº»ÃØ§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
ËÃ×ÍäÁ‹

ºØ¤ÅÒ¡Ã·ÕÃè º
Ñ ¼Ô´ªÍºä´ŒÃÍŒ §¢ÍãËŒÁ¡Õ ÒÃ·º·Ç¹

ËÃ×Í»ÃÑº»ÃØ§ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ á¼¹
áÅÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ËÃ×ÍäÁ‹
2. กระบวนการปฏิบัติงาน
2.1 ประสิทธิผล
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ»¯Ô ºÑ μÔ § Ò¹·Õè Êí Ò ¤Ñ Þ ã¹¡ÒÃ
´íÒà¹Ô¹§Ò¹μÒÁÀÒÃ¡Ô¨ä´ŒÃºÑ ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò áÅÐ
¡íÒË¹´â´Â½†ÒÂºÃÔËÒÃËÃ×ÍäÁ‹
½† Ò Â º ÃÔ Ë Ò Ã ÁÕ ¡ Ò Ã μÔ ´ μ Ò Á ¼ Å à ¡Õè Â Ç ¡Ñ º
»ÃÐÊÔ · ¸Ô ¼ Å¢Í§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ»¯Ô ºÑ μÔ § Ò¹
ËÃ×ÍäÁ‹
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คําถาม
ã¹ª‹Ç§

2 – 3 »‚ ·Õè¼‹Ò¹ÁÒÁÕ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
¡ÒÃ´í Ò à¹Ô ¹ §Ò¹ã¹ÃÐ´Ñ º ¼Å¼ÅÔ μ (Output)
ËÃ× Í ¼ÅÅÑ ¾ ¸ (Outcome) ¢Í§Í§¤ ¡ ÃÇ‹ Ò
ºÃÃÅØ μ ÒÁÇÑ μ ¶Ø » ÃÐÊ§¤ á ÅÐà»‡ Ò ËÁÒÂ·Õè
¡íÒË¹´ ËÃ×ÍäÁ‹
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð¨Ò¡ÁÒμÃ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å
¢Í§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ ä´ŒÁÕ¡ÒÃ¹íÒä»»¯ÔºÑμÔáÅÐ
¨Ñ´·íÒà»š¹àÍ¡ÊÒÃã¹ÃÙ»áºº·ÕèÊÒÁÒÃ¶á¡Œä¢
»ÃÑº»ÃØ§ä´Œ§‹ÒÂ áÅÐà»š¹»˜¨¨ØºÑ¹ËÃ×ÍäÁ‹
2.2 ประสิทธิภาพ
ÁÕ ¡ ÒÃ¤í Ò ¹Ç³áÅÐà»ÃÕ Â ºà·Õ Â ºμŒ ¹ ·Ø ¹ ¢Í§
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¡Ñ º ¼Å¼ÅÔμËÃ×Í¼ÅÅÑ ¾¸Ç‹ ÒÁÕ
»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾´Ñ§¡Å‹ÒÇ¡Ñº
Í§¤ ¡ ÃÍ×è ¹ ·Õè ÁÕ ÅÑ ¡ É³Ð¡ÒÃ´í Ò à¹Ô ¹ §Ò¹àª‹ ¹
à´ÕÂÇ¡Ñ¹ ËÃ×ÍäÁ‹
¢Œ Í àÊ¹Íá¹Ðä´Œ ¹í Ò ÁÒ»ÃÑ º »ÃØ § á¡Œ ä ¢·Ñ ¹ μ‹ Í
àËμØ¡ÒÃ³áÅÐÁÕ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ
ËÃ×ÍäÁ‹
3. การใชทรัพยากร
3.1 การจัดสรรทรัพยากร
·ÃÑ ¾ ÂÒ¡Ã·Õè ÁÕ Í ÂÙ‹ À ÒÂã¹Í§¤ ¡ Ãä´Œ ÃÑ º ¡ÒÃ
¨Ñ´ÊÃÃãËŒ¡Ñº¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹·Ñé§ËÁ´
ËÃ×ÍäÁ‹
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·ÕèÁÕ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹¹ŒÍÂä´ŒÃÑº¡ÒÃ
á¡Œä¢»ÃÑº»ÃØ§ãËŒ´Õ¢Öé¹ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´ÅíÒ´Ñº¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ËÃ×ÍäÁ‹
¡ÒÃ¨Ñ ´ ÊÃÃ·ÃÑ ¾ ÂÒ¡Ã ä´Œ ¶× Í »¯Ô ºÑ μÔ Í Â‹ Ò §
ÊÁèíÒàÊÁÍ à¾×èÍãËŒÍ§¤¡ÃºÃÃÅØ¼Å·Õè´Õ·ÕèÊØ´ã¹
´ŒÒ¹»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å¡Ñº»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ËÃ×ÍäÁ‹
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มี / ใช ไมมี / ไมใช คําอธิบาย / คําตอบ

คําถาม

มี / ใช ไมมี / ไมใช คําอธิบาย / คําตอบ

3.2 ประสิทธิผลของการใชทรัพยากร
¤Ø³ÅÑ¡É³Ðà©¾ÒÐμíÒáË¹‹§ ¢Í§μíÒáË¹‹§·Õè
Êí Ò ¤Ñ Þ ÁÕ ¡ ÒÃ¡í Ò Ë¹´Ë¹Œ Ò ·Õè ä ÇŒ ªÑ ´ à¨¹áÅÐ
»¯ÔºÑμÔ§Ò¹μÒÁ·Õè¡íÒË¹´ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¤Ù‹Á×ÍáÊ´§¡ÒÃãªŒÍØ»¡Ã³ à¤Ã×èÍ§Á×ÍÃÐºº
ÊÒÃÊ¹à·È áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃà§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³
ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ ¡ ÒÃ¡í Ò Ë¹´ÇÔ ¸Õ » ¯Ô ºÑ μÔ à ¡Õè Â Ç¡Ñ º ¡ÒÃ¨Ñ ´ ÊÃÃ
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ãáμ‹ÅÐ»ÃÐàÀ· à¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ
ºÃÃÅØÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢Í§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ËÃ×ÍäÁ‹
¡Ã³Õ ¡ ÒÃ´í Ò à¹Ô ¹ §Ò¹μèí Ò ¡Ç‹ Ò ÃÐ´Ñ º ·Õè ¡í Ò Ë¹´
ÁÕ ¡ ÒÃ»¯Ô ºÑ μÔ ·Õè à ËÁÒÐÊÁ à¾×è Í »ÃÑ º »ÃØ § ¡ÒÃ
´íÒà¹Ô¹§Ò¹ËÃ×ÍäÁ‹
ºØ ¤ ÅÒ¡ÃÂÍÁÃÑ º ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃ»¯Ô ºÑ μÔ § Ò¹
·Õè ¡í Ò Ë¹´Ç‹ Ò ¨ÐμŒ Í §»¯Ô ºÑ μÔ ä ´Œ ã ¹ÃÐ´Ñ º ·Õè
¡íÒË¹´ËÃ×ÍÊÙ§¡Ç‹ÒËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ á ¼¹¡ÒÃ½ƒ ¡ ÍºÃÁ·Õè à ¾Õ Â §¾ÍÊí Ò ËÃÑ º
ºØ ¤ ÅÒ¡Ãã¹¡ÒÃ½ƒ ¡ ½¹·Ñ ¡ ÉÐáÅÐ¤ÇÒÁ
ÊÒÁÒÃ¶·Õè¨íÒà»š¹μ‹Í¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ á ¼¹¡ÒÃ¨Ù § ã¨ãËŒ ºØ ¤ ÅÒ¡Ã¾Ñ ² ¹Ò·Ñ ¡ ÉÐ
áÅÐ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§μ¹àÍ§ËÃ×ÍäÁ‹
4. สภาพแวดลอมของการดําเนินงาน
4.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับ
ÁÕ¡ÒÃÃÐºØ¡®ËÁÒÂ

ÃÐàºÕÂº ¢ŒÍºÑ§¤ÑºáÅÐ
ÁÒμÃ°Ò¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞáÅÐ¨íÒà»š¹μ‹Í¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹
§Ò¹ËÃ×ÍäÁ‹

ÁÕ ¡ ÒÃ¡í Ò Ë¹´ÇÔ ¸Õ ¡ ÒÃ»¯Ô ºÑ μÔ μ ÒÁ¡®ËÁÒÂ

ÃÐàºÕÂº ¢ŒÍºÑ§¤Ñº áÅÐÁÒμÃ°Ò¹·Õè¡íÒË¹´
ËÃ×ÍäÁ‹

ÁÕ¡Åä¡¡ÒÃμÔ´μÒÁ¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔμÒÁ¡®ËÁÒÂ

ÃÐàºÕÂº ¢ŒÍºÑ§¤Ñº áÅÐÁÒμÃ°Ò¹ËÃ×ÍäÁ‹
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4.2 ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมการดําเนิน
งาน
ÁÕ ¡ ÒÃÃÐºØ »˜ ¨ ¨Ñ Â ÀÒÂ¹Í¡·Õè ÁÕ ¼ Å¡ÃÐ·º·Õè ÁÕ

¹ÑÂÊíÒ¤ÑÞμ‹Í¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ã¹Í¹Ò¤μ¢Í§
Í§¤¡ÃËÃ×ÍäÁ‹ (àª‹¹ á¹Çâ¹ŒÁ¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§
´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ ´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕ áÅÐ¡ÒÃÍÍ¡
¡®ÃÐàºÕÂºãËÁ‹ æ)

ÁÕ ¡ ÒÃμÔ ´ μÒÁ¼ÅáÅÐÇÒ§á¼¹»‡ Í §¡Ñ ¹ ËÃ× Í

Å´¼Å¡ÃÐ·º·Õè ¨ Ðà¡Ô ´ ¢Öé ¹ ¨Ò¡»˜ ¨ ¨Ñ Â ÀÒÂ
¹Í¡ËÃ×ÍäÁ‹

สรุป : การควบคุมดานการบริหาร
...........(¨Ò¡¢ŒÍ 1 - 4 ÁÕ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ·Õàè ¾ÕÂ§¾ÍËÃ×ÍäÁ‹ à¾×Íè ãËŒ¤ÇÒÁÁÑ¹è ã¨Ç‹Ò ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃà»š¹
ä»μÒÁÀÒÃ¡Ô¨ ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹áÅÐ¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ¢Í§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÁÕ
»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅÐ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼ÅËÃ×ÍäÁ‹).......

ชื่อผูประเมิน .....................................................
ตําแหนง .............................................................
วันที่...................../........................../.....................
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ตัวอยางแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที่ 2 ดานการเงิน
áººÊÍº¶ÒÁ¹Õ¨é Ðª‹ÇÂãËŒ·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¡ÕÂè Ç¡Ñº ¤ÇÒÁ¹‹Òàª×Íè ¶×Í¢Í§¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃà§Ô¹áÅÐÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹
¼ÙŒ·ÕèÊÒÁÒÃ¶μÍºáººÊÍº¶ÒÁªØ´·Õè 2 ä´Œ´Õ·ÕèÊØ´ ¤×Í ¼ÙŒºÃÔËÒÃÃÐ´Ñº¡ÅÒ§ ËÃ×Í¡ÅØ‹Á¼ÙŒºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·Õè¤ØŒ¹à¤Â
¡Ñº¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹¢Í§Ë¹‹ÇÂÃÑºμÃÇ¨
แบบสอบถามดานการเงิน »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
1.1 ¡ÒÃÃÑºà§Ô¹
1.2 ¡ÒÃàºÔ¡¨‹ÒÂà§Ô¹
1.3 à§Ô¹Ê´ã¹Á×Í
1.4 ¡ÒÃ¹íÒà§Ô¹Ê‹§¤ÅÑ§
1.5 ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ºÑÞªÕ
1.6 à§Ô¹·´ÃÍ§
2. ทรัพยสิน
2.1 ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§¡ÒÃãªŒ
2.2 ¡ÒÃ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹
2.3 ¡ÒÃºÑÞªÕ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹
3. รายงานการเงิน
3.1 ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃà§Ô¹
3.2 ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹
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ตัวอยางแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ดานการเงิน
คําถาม
1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
1.1 การรับเงิน
ÁÕ ¡ ÒÃáº‹ § áÂ¡Ë¹Œ Ò ·Õè ´Œ Ò ¹¡ÒÃÃÑ º à§Ô ¹ ÁÔ ã ËŒ
ºØ¤¤Åã´ºØ¤¤ÅË¹Ö§è ÁÕË¹ŒÒ·ÕÃè ºÑ ¼Ô´ªÍºÁÒ¡¡Ç‹Ò
Ë¹Öè§ÅÑ¡É³Ð§Ò¹μ‹Íä»¹Õé
- ¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔ¡ÒÃÃÑºà§Ô¹Ê´
- ¡ÒÃà¡çºÃÑ¡ÉÒà§Ô¹Ê´
- ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ºÑÞªÕà§Ô¹Ê´áÅÐà§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ
- ¡ÒÃ¡ÃÐ·ºÂÍ´à§Ô¹Ê´áÅÐà§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ
ÁÕ ¡ ÒÃ¡í Ò Ë¹´á¹Ç·Ò§»¯Ô ºÑ μÔ ã ¹¡ÒÃÃÑ º Ê‹ §
à§Ô¹ÃÐËÇ‹Ò§ºØ¤¤ÅáÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹à»š¹ÅÒÂÅÑ¡É³
ÍÑ¡ÉÃËÃ×ÍäÁ‹
¡ÒÃÃÑ º Ê‹ § à§Ô ¹ ÁÕ à Í¡ÊÒÃËÅÑ ¡ °Ò¹Ê¹Ñ º Ê¹Ø ¹
¤Ãº¶ŒÇ¹áÅÐ¶Ù¡μŒÍ§ËÃ×ÍäÁ‹
¡ÒÃÃÑºà§Ô¹â´Â¡ÒÃâÍ¹¼‹Ò¹ÃÐººÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê
ÁÕ¡ÒÃÂ×¹ÂÑ¹à»š¹ÅÒÂÅÑ¡É³Í¡Ñ ÉÃ â´ÂÃÐºØªÍ×è
¼Ù¨Œ Ò‹ Âà§Ô¹áÅÐ¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ áÅÐÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤¡ÒÃ
¨‹ÒÂËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ ¡ ÒÃ¡í Ò Ë¹´¢Œ Í ËŒ Ò ÁÁÔ ã ËŒ ¹í Ò àªç ¤ ·Õè ÃÑ ºä»¢Öé ¹
à§Ô¹Ê´ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ ¡ ÒÃºÑ ¹ ·Ö ¡ ºÑ Þ ªÕ á Â¡ÃÒÂ¡ÒÃÃÑ º ·Õè à »š ¹
à§Ô¹Ê´¡ÑºÃÑºà»š¹àªç¤ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´ãËŒ¼ÙŒªíÒÃÐ´ŒÇÂàªç¤¸¹Ò¤ÒÃÃÐºØ
ÊÑ§è ¨‹ÒÂã¹¹ÒÁË¹‹ÇÂÃÑºμÃÇ¨áÅÐ¢Õ´¤Ã‹ÍÁàªç¤
ËÃ×ÍäÁ‹ ÍÂ‹Ò§äÃ
ÁÕ ¡ ÒÃμÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¶Ù ¡ μŒ Í §áÅÐàª×è Í ¶× Íä´Œ
¢Í§àªç¤¡‹Í¹ÃÑºËÃ×ÍäÁ‹
à§Ô¹Ê´·Õèä´ŒÃÑºÁÕ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ºÑÞªÕÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè
ä´ŒÃÑºà§Ô¹¹Ñé¹ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃÍÍ¡ãºàÊÃç¨ÃÑºà§Ô¹ÊíÒËÃÑº¡ÒÃÃÑºà§Ô¹·Ø¡
¤ÃÑé§ËÃ×ÍäÁ‹
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  ãºàÊÃç¨ÃÑºà§Ô¹ÁÕ¡ÒÃ¾ÔÁ¾ËÁÒÂàÅ¢¡íÒ¡ÑºàÅ‹Á
áÅÐãºàÊÃç¨ÃÑºà§Ô¹àÃÕÂ§¡Ñ¹ä»·Ø¡©ºÑºËÃ×ÍäÁ‹
  ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒ·ÐàºÕÂ¹¤ØÁãºàÊÃç¨ÃÑºà§Ô¹ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃÊÃØ»ÂÍ´à§Ô¹·Õèä´ŒÃÑº·Ø¡ÇÑ¹àÁ×èÍÊÔé¹àÇÅÒ
ÃÑºà§Ô¹ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹·ÕèÃÑº¡ÑºËÅÑ¡°Ò¹
¡ÒÃÃÑºáÅÐÃÒÂ¡ÒÃ·Õºè ¹Ñ ·Ö¡äÇŒã¹ºÑÞªÕ·¡Ø ÊÔ¹é ÇÑ¹
ËÃ×ÍäÁ‹
1.2 การเบิกจายเงิน
ÁÕ ¡ ÒÃáº‹ § áÂ¡Ë¹Œ Ò ·Õè ´Œ Ò ¹¡ÒÃàºÔ ¡ ¨‹ Ò Âà§Ô ¹
ÁÔãËŒºØ¤¤Åã´ºØ¤¤ÅË¹Öè§ÁÕË¹ŒÒ·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº
ÁÒ¡¡Ç‹ÒË¹Öè§ÅÑ¡É³Ð§Ò¹ μ‹Íä»¹Õé
- ¡ÒÃÍ¹ØÁμÑ ¡Ô ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹Ê´áÅÐà§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ
- ¡ÒÃà¡çºÃÑ¡ÉÒà§Ô¹Ê´
- ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ºÑÞªÕà§Ô¹Ê´áÅÐà§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ
- ¡ÒÃ¡ÃÐ·ºÂÍ´à§Ô¹Ê´áÅÐà§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ
ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÃÐàºÕÂºà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔàºÔ¡
¨‹ÒÂà§Ô¹ÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹ËÃ×ÍäÁ‹
¡ÒÃàºÔ¡¨‹ÒÂà§Ô¹ÁÕãºÊíÒ¤ÑÞËÃ×ÍàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡
°Ò¹»ÃÐ¡Íº·ÕÁè ¡Õ ÒÃÍ¹ØÁμÑ ÍÔ Â‹Ò§¶Ù¡μŒÍ§ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºÃÒÂ¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹·ÕèºÑ¹·Ö¡äÇŒã¹
ºÑÞªÕ¡ÑºËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃ¨‹ÒÂ·Ø¡ÊÔé¹ÇÑ¹ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´Ç§à§Ô¹áÅÐ¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨Í¹ØÁÑμÔ¡ÒÃ
¨‹ÒÂà§Ô¹ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ Á ÒμÃ¡ÒÃ»‡ Í §¡Ñ ¹ áÅÐà¡ç º ÃÑ ¡ ÉÒÊÁØ ´ àªç ¤
¸¹Ò¤ÒÃ ·Õè ÂÑ § äÁ‹ ä ´Œ ã ªŒ á ÅÐμÃÒÂÒ§ª×è Í ¼ÙŒ ÁÕ
ÍíÒ¹Ò¨Å§¹ÒÁËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ ¡ ÒÃ¡í Ò Ë¹´ãËŒ ¼ÙŒ ÁÕ Íí Ò ¹Ò¨ÁÒ¡¡Ç‹ Ò Ë¹Öè § ¤¹
Ã‹ÇÁ¡Ñ¹Å§¹ÒÁã¹àªç¤·ÕèÊÑè§¨‹ÒÂËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ ¡ ÒÃμÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃËÅÑ ¡ °Ò¹»ÃÐ¡Íº
¡ÒÃàºÔ ¡ ¨‹ Ò Â¡‹ Í ¹¡ÒÃÅ§¹ÒÁã¹àªç ¤ ÊÑè § ¨‹ Ò Â
ËÃ×ÍäÁ‹
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àªç ¤ ·Õè Å §¹ÒÁáÅŒ Ç ÁÕ ¡ ÒÃÊ‹ §ãËŒ à ¨Œ Ò Ë¹Œ Ò ·Õè Í×è ¹ ·Õè

ÁÔãª‹à»š¹¼Ù¨Œ ´Ñ àμÃÕÂÁàªç¤ à¾×Íè ªíÒÃÐãËŒá¡‹à¨ŒÒË¹Õé
ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ ¡ ÒÃ¡í Ò Ë¹´ãËŒ ¡ ÒÃ¨‹ Ò Âà§Ô ¹ â´Â¡ÒÃâÍ¹
¼‹Ò¹ÃÐººÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡ÊμŒÍ§ä´ŒÃÑºÍ¹ØÁÑμÔ¨Ò¡
ËÑÇË¹ŒÒÊ‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ ¡ ÒÃà¢Õ Â ¹ËÃ× Í »ÃÐ·Ñ º μÃÒÂÒ§Ç‹ Ò “ªí Ò ÃÐ
à§Ô¹áÅŒÇ” äÇŒã¹ãºÊíÒ¤ÑÞ¨‹ÒÂáÅÐËÅÑ¡°Ò¹
¡ÒÃ¨‹ÒÂ·ÕèªíÒÃÐà§Ô¹áÅŒÇËÃ×ÍäÁ‹
1.3 เงินสดในมือ
ÁÕ¡ÒÃà¡çºÃÑ¡ÉÒà§Ô¹Ê´äÇŒÍÂ‹Ò§»ÅÍ´ÀÑÂËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ¹íÒà§Ô¹Ê´·Õèä´ŒÃÑº ½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃÀÒÂã¹
ÇÑ¹·Õèä´ŒÃÑºà§Ô¹ ËÃ×Í ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ¶Ñ´ä»ËÃ×ÍäÁ‹
¡ÒÃà» ´ ºÑ Þ ªÕ à §Ô ¹ ½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃà»š ¹ ä»μÒÁ
ÃÐàºÕÂº·Õ¡è Òí Ë¹´ áÅÐä´ŒÃºÑ Í¹ØÁμÑ ¨Ô Ò¡ËÑÇË¹ŒÒ
Ê‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃËÃ×ÍäÁ‹
ºÑÞªÕà§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃà»´ã¹¹ÒÁ¢Í§Ë¹‹ÇÂ
ÃÑºμÃÇ¨ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ ¡ ÒÃμÃÇ¨ÃÑ º à§Ô ¹ Ê´¤§àËÅ× Í à»š ¹ ¤ÃÑé § ¤ÃÒÇ
ËÃ×ÍäÁ‹
1.4 การนําเงินสงคลัง
ÁÕ ¡ ÒÃ¹í Ò à§Ô ¹ Ê‹ § ¤ÅÑ §â´ÂÇÔ ¸Õ ¡ ÒÃ·Õè » ÅÍ´ÀÑ Â
áÅÐÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒμÒÁ·Õè¡®ËÁÒÂ¡íÒË¹´
ËÃ×ÍäÁ‹
¡ÒÃ¹íÒà§Ô¹Ê‹§¤ÅÑ§ÁÕ¡ÒÃÊÍºÂÑ¹¤ÇÒÁ¶Ù¡μŒÍ§
ÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒÊ‹§¡Ñº¼ÙŒÃÑºËÃ×ÍäÁ‹
1.5 การบันทึกบัญชี
ÁÕ ¡ ÒÃºÑ ¹ ·Ö ¡ à§Ô ¹ ·Õè ä ´Œ ÃÑ º ã¹ºÑ Þ ªÕ à §Ô ¹ Ê´
ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õèä´ŒÃÑºà§Ô¹¹Ñé¹ ËÃ×ÍÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ¶Ñ´ä»
ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ ¡ ÒÃºÑ ¹ ·Ö ¡ à§Ô ¹ ·Õè ¹í Ò ½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃã¹ºÑ Þ ªÕ
à§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè¹íÒ½Ò¡ËÃ×ÍäÁ‹
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ÁÕ ¡ ÒÃ¡ÃÐ·ºÂÍ´à§Ô ¹ ½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ·Ø ¡ ÊÔé ¹

à´×Í¹ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹ã¹ºÑÞªÕà§Ô¹Ê´ ËÃ×Í
ºÑÞªÕà§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè¨‹ÒÂà§Ô¹¹Ñé¹
ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ ¡ ÒÃºÑ ¹ ·Ö ¡ ºÑ Þ ªÕ à §Ô ¹ ½Ò¡¤ÅÑ § ·Ñ ¹ ·Õ ·Õè ÁÕ ¡ ÒÃ
¹íÒÊ‹§¤ÅÑ§ËÃ×ÍäÁ‹
1.6 เงินทดรอง
¡ÒÃà¡çºÃÑ¡ÉÒà§Ô¹·´ÃÍ§¤§àËÅ×Íà»š¹ä»μÒÁ
ÃÐàºÕÂº·Õè¡íÒË¹´ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÇÔ¸»
Õ ¯ÔºμÑ ãÔ ¹¡ÒÃãªŒ¨Ò‹ Âà§Ô¹·´ÃÍ§
äÇŒÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹ËÃ×ÍäÁ‹
¡ÒÃàºÔ¡ª´ãªŒà§Ô¹·´ÃÍ§à»š¹ä»μÒÁ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ
·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨ÃÔ§ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃμÃÇ¨¹Ñºà§Ô¹·´ÃÍ§¤§àËÅ×Íà»š¹¤ÃÑ§é ¤ÃÒÇ
ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ¡ÃÐ·ºÂÍ´à§Ô¹·´ÃÍ§·Ø¡ÊÔ¹
é à´×Í¹ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ ¡ ÒÃμÔ ´ μÒÁ¼Åà¾×è Í ¤Œ ¹ ËÒáÅÐ´í Ò à¹Ô ¹ ¡ÒÃ
Â¡àÅÔ¡à§Ô¹·´ÃÍ§·ÕèäÁ‹à¤Å×èÍ¹äËÇËÃ×ÍäÁ‹

สรุป : การควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร
...........(¨Ò¡¢ŒÍ 1.1 - 1.6 ÁÕ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁà¾ÕÂ§¾ÍËÃ×ÍäÁ‹ à¾×èÍãËŒ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨Ç‹Ò¡ÒÃÃÑº¨‹ÒÂà§Ô¹Ê´áÅÐà§Ô¹½Ò¡
¸¹Ò¤ÒÃ à§Ô¹·´ÃÍ§à»š¹ä»ÍÂ‹Ò§¶Ù¡μŒÍ§μÃ§μÒÁÃÐàºÕÂº·Õè¡íÒË¹´ ºÑ¹·Ö¡ºÑÞªÕ¶Ù¡μŒÍ§¤Ãº¶ŒÇ¹áÅÐ
ÊÁèíÒàÊÁÍËÃ×ÍäÁ‹)..................

ชื่อผูประเมิน .....................................................
ตําแหนง .............................................................
วันที่...................../........................../.....................
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2. ทรัพยสิน
2.1 ความเหมาะสมของการใช
ÁÕ¡ÒÃáº‹§áÂ¡Ë¹ŒÒ·ÕèÁÔãËŒºØ¤¤Åã´ºØ¤¤ÅË¹Öè§
ÁÕË¹ŒÒ·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºÁÒ¡¡Ç‹ÒË¹Öè§ÅÑ¡É³Ð§Ò¹
μ‹Íä»¹Õé
- ¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔ«×éÍ âÍ¹ ËÃ×Í¨íÒË¹‹ÒÂ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹
- ¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹
- ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ºÑÞªÕ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹
- ¡ÒÃá¡Œ ä ¢áÅÐ¡ÃÐ·ºÂÍ´¤§àËÅ× Í ¢Í§
·ÃÑ¾ÂÊÔ¹
¡ÒÃ«×éÍáÅÐàª‹Ò·ÃÑ¾ÂÊÔ¹à»š¹ä»μÒÁÃÐàºÕÂº·Õè
¡íÒË¹´ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢Í§¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾ÂÊ¹
Ô
äÇŒÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹ËÃ×ÍäÁ‹
¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞËÃ×ÍÁÙÅ¤‹ÒÊÙ§
ä´Œ ÁÕ ¡ ÒÃ¡í Ò Ë¹´ãËŒ à ©¾ÒÐ¼ÙŒ ä ´Œ ÃÑ º Í¹Ø Þ Òμ
à·‹Ò¹Ñé¹·Õè¨ÐãªŒä´Œ
ÁÕ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁÇÔ¸Õ¡ÒÃãªŒ·Õè¶Ù¡μŒÍ§ãËŒá¡‹¼ÙŒãªŒ
·ÃÑ¾ÂÊÔ¹ËÃ×ÍäÁ‹
2.2 การดูแลรักษาทรัพยสิน
ÁÕ ¡ ÒÃ¡í Ò Ë¹´ÁÒμÃ¡ÒÃ»‡ Í §¡Ñ ¹ áÅÐÃÑ ¡ ÉÒ
·ÃÑ¾ÂÊ¹Ô ·ÕÊè Òí ¤ÑÞ ËÃ×ÍÁÕÁÅÙ ¤‹ÒÊÙ§ÁÔãËŒÊÞ
Ù ËÒÂ
ËÃ×ÍàÊÕÂËÒÂËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃμÔ´ËÃ×Íà¢ÕÂ¹ËÁÒÂàÅ¢ÃËÑÊËÃ×ÍËÁÒÂàÅ¢
¤ÃØÀÑ³±äÇŒ·Õè·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·Ø¡ÃÒÂ¡ÒÃËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃÁÍºËÁÒÂ¼ÙÃŒ º
Ñ ¼Ô´ªÍºã¹¡ÒÃ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒ
·ÃÑ¾ÂÊÔ¹ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ ¡ ÒÃºí Ò ÃØ § ÃÑ ¡ ÉÒ·ÃÑ ¾ Â ÊÔ ¹ μÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè
¡íÒË¹´ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ ¡ ÒÃ¨Ñ ´ à¡ç º ¢Œ Í ÁÙ Å áÅÐàÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ ¹
·ÃÑ¾ÂÊÔ¹äÇŒÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁËÃ×ÍäÁ‹
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มี / ใช ไมมี / ไมใช คําอธิบาย / คําตอบ

2.3 การบัญชีทรัพยสิน
ºÑ Þ ªÕ Ë Ã× Í ·ÐàºÕ Â ¹·ÃÑ ¾ Â ÊÔ ¹ ÁÕ Ã ÒÂÅÐàÍÕ Â ´
ËÁÒÂàÅ¢ ÃËÑÊ ÃÒÂ¡ÒÃ Ê¶Ò¹·Õãè ªŒ ËÃ×ÍÊ¶Ò¹
·Õèà¡çºÃÑ¡ÉÒ áÅÐÃÒ¤Ò·Ø¡ÊÔé¹»‚ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃμÃÇ¨¹Ñº·ÃÑ¾ÂÊÔ¹»ÃÐ¨íÒ»‚ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃμÃÇ¨¹Ñº·ÃÑ¾ÂÊÔ¹
à»ÃÕÂºà·ÕÂºÂÍ´¨Ò¡¡ÒÃμÃÇ¨¹Ñº¡Ñº·ÐàºÕÂ¹
¤ØÁáÅÐ/ËÃ×ÍºÑÞªÕ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹ËÃ×ÍäÁ‹

สรุป : การควบคุมทรัพยสิน
...........(¨Ò¡¢ŒÍ 2.1- 2.3 ÁÕ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁà¾ÕÂ§¾ÍËÃ×ÍäÁ‹ à¾×èÍãËŒ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨Ç‹Ò·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·Ñé§ËÁ´ÁÕÍÂÙ‹¤Ãº
¶ŒÇ¹ áÅÐä´ŒÃÑº¡ÒÃ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒ ÃÇÁ·Ñé§ºÑ¹·Ö¡ºÑÞªÕÍÂ‹Ò§¶Ù¡μŒÍ§áÅÐ¤Ãº¶ŒÇ¹ËÃ×ÍäÁ‹).......................

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

มี / ใช ไมมี / ไมใช คําอธิบาย / คําตอบ

3. รายงานการเงิน
3.1 ขอมูลการเงิน
ºÑÞªÕáÂ¡»ÃÐàÀ·ÁÕ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ÃÒÂ¡ÒÃ¶Ù¡μŒÍ§
áÅÐ¤Ãº¶ŒÇ¹ËÃ×ÍäÁ‹
ÊÒÁÒÃ¶μÔ´μÒÁμÃÇ¨ÊÍºÃÒÂ¡ÒÃ¨Ò¡àÍ¡ÊÒÃ
»ÃÐ¡ÍºÃÒÂ¡ÒÃ ËÃ×ÍàÍ¡ÊÒÃàº×éÍ§μŒ¹ä»ÂÑ§
ºÑÞªÕáÂ¡»ÃÐàÀ·ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ¡ÃÐ·ºÂÍ´ºÑÞªÕÂ‹ÍÂ¡ÑººÑÞªÕ¤ØÁËÃ×Í
ºÑÞªÕáÂ¡»ÃÐàÀ·ÁÕºÞ
Ñ ªÕÂÍ‹ Â ËÃ×ÍÃÒÂÅÐàÍÕÂ´
»ÃÐ¡ÍºËÃ×ÍäÁ‹
¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑ ÞªÕ à»š ¹ä»μÒÁ¡®ËÁÒÂËÃ× Í
ÃÐàºÕÂºËÅÑ¡à¡³±·Õè¡íÒË¹´ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃÊÍº·Ò¹ËÃ×ÍμÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ºÑÞªÕ
à»š¹¤ÃÑé§¤ÃÒÇËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁÍÂ‹Ò§à¾ÕÂ§¾ÍãËŒá¡‹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè
¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ¡ÒÃºÑÞªÕËÃ×ÍäÁ‹
3.2 รายงานการเงิน
ÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¨Ñ´·íÒ¢Öé¹μÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè
¡íÒË¹´ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃÊÍº·Ò¹áÅÐãËŒ¤ÇÒÁàËç¹ªÍºÃÒÂ§Ò¹
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹â´Â¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹»ÃÐâÂª¹¨Ò¡ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹
à»š¹¤ÃÑé§¤ÃÒÇËÃ×ÍäÁ‹

สรุป : การควบคุมรายงานการเงิน
...................(¨Ò¡¢ŒÍ 3.1 áÅÐ 3.2 ÁÕ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁà¾ÕÂ§¾ÍËÃ×ÍäÁ‹ à¾×èÍãËŒ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨Ç‹Ò¢ŒÍÁÙÅã¹ÃÒÂ§Ò¹
¡ÒÃà§Ô¹·Õè¨Ñ´·íÒÁÕ¤ÇÒÁ¶Ù¡μŒÍ§ àª×èÍ¶×Íä´ŒáÅÐÁÕ»ÃÐâÂª¹ËÃ×ÍäÁ‹)..........................
ชื่อผูประเมิน .....................................................
ตําแหนง .............................................................
วันที่...................../........................../.....................
114

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡ÒÃμÃÇ¨à§Ô¹á¼‹¹´Ô¹

ตัวอยางแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที่ 3 ดานการผลิต
áººÊÍº¶ÒÁ¹Õ¨é Ðª‹ÇÂãËŒ·ÃÒº¶Ö§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃá»ÃÊÀÒ¾»˜¨¨ÑÂ¡ÒÃ¼ÅÔμãËŒà»š¹ÊÔ¹¤ŒÒÁÒμÃ°Ò¹μÒÁ
·ÕèμŒÍ§¡ÒÃãËŒÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ à¾×èÍãËŒ¶Ö§Á×ÍÅÙ¡¤ŒÒ´ŒÇÂ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ÊÙ§ÊØ´ ¼ÙŒ·ÕèÊÒÁÒÃ¶μÍºáººÊÍº¶ÒÁªØ´¹Õé
ä´Œ´·Õ ÊÕè ´Ø ¤×Í ¼ÙºŒ ÃÔËÒÃÃÐ´Ñº¡ÅÒ§ ËÃ×Í¼ÙºŒ ÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃà¡ÕÂè Ç¡Ñº¡ÒÃ¼ÅÔμ·ÕÃè ºÑ ¼Ô´ªÍºà¡ÕÂè Ç¡Ñº¡ÒÃÇÒ§á¼¹ ¡ÒÃ
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¼ÅÔμáÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤ŒÒ
แบบสอบถามดานการผลิต »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
1. ¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¼ÅÔμ
2. ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¼ÅÔμ
3. ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤ŒÒ
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ตัวอยางแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ดานการผลิต
คําถาม
1. การวางแผนการผลิต
ÁÕ ¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¼ÅÔ μãËŒ Ê Í´¤ÅŒ Í §¡Ñ º á¼¹¡ÒÃ
¢ÒÂËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÁÒμÃ°Ò¹μ‹Ò§ æ ¢Ö¹
é ãªŒ àª‹¹ ÁÒμÃ°Ò¹
¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹ »ÃÔÁÒ³¡ÒÃãªŒÇÑμ¶Ø´Ôº ËÃ×ÍÇÑÊ´Ø
ÊÔé¹à»Å×Í§μ‹ÍË¹‹ÇÂÊÔ¹¤ŒÒ·Õè¼ÅÔμ ËÃ×ÍäÁ‹
¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³¡ÒÃãªŒ»¨˜ ¨ÑÂ¡ÒÃ¼ÅÔμμ‹Ò§ æ ÊÍ´¤ÅŒÍ§
¡Ñºá¼¹¡ÒÃ¼ÅÔμáÅÐÁÒμÃ°Ò¹·Õè¡íÒË¹´äÇŒËÃ×ÍäÁ‹
¡ÒÃ¨Ñ´ÍÑμÃÒ¡íÒÅÑ§ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñºá¼¹¡ÒÃ¼ÅÔμáÅÐ
ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹
2. การดําเนินการผลิต
ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÍíÒ¹Ò¨ã¹¡ÒÃÊÑè§¼ÅÔμËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒãºàºÔ¡ÇÑÊ´Ø«Öè§ÁÕ¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔ¶Ù¡μŒÍ§ áÅÐ
μÃ§¡ÑºÃÒÂ¡ÒÃ¼ÅÔμà¾×èÍà»š¹ËÅÑ¡°Ò¹áÅÐ¢ŒÍÁÙÅã¹
¡ÒÃºÑ¹·Ö¡μŒ¹·Ø¹¡ÒÃ¼ÅÔμËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ ¡ ÒÃ¨Ñ ´ ·í Ò ÃÒÂ§Ò¹¼Åáμ¡μ‹ Ò §ÃÐËÇ‹ Ò §μŒ ¹ ·Ø ¹
·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨ÃÔ§ ¡ÑºμŒ¹·Ø¹¡ÒÃ¼ÅÔμËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÁÒμÃ°Ò¹¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒ áÅÐμÃÇ¨ÊÍº
¡Ñº¡ÒÃ¼ÅÔμ¨ÃÔ§ÍÂ‹Ò§ÊÁèíÒàÊÁÍËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒμÒÁÁÒμÃ°Ò¹
¡‹Í¹ÃÑº¼Å¼ÅÔμËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒÃÒÂ§Ò¹ÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèäÁ‹ä´ŒÁÒμÃ°Ò¹ ¾ÃŒÍÁ
¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËÊÒàËμØ
ÁÕ¡ÒÃºÃÔËÒÃÇÑÊ´Ø¤§¤ÅÑ§ àª‹¹ ÇÑμ¶Ø´º
Ô ÍÐäËÅ‹ áÅÐ
ÇÑÊ´ØÍ¹×è ãËŒÁ»Õ ÃÔÁÒ³¾ÍàËÁÒÐÍÂÙà‹ ÊÁÍ´ŒÇÂÇÔ¸¡Õ ÒÃ
·ÕèàËÁÒÐÊÁ
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มี / ใช ไมมี / ไมใช คําอธิบาย / คําตอบ

3. การบริหารคลังสินคา
ÁÕ¡ÒÃáº‹§áÂ¡Ë¹ŒÒ·ÕèáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§
ªÑ´à¨¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃÃÑºÊÔ¹¤ŒÒ ¡ÒÃÊ‹§ÊÔ¹¤ŒÒ ¡ÒÃ¼ÅÔμ
áÅÐ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ºÑÞªÕ
¡ÒÃÃÑº¨‹ÒÂÊÔ¹¤ŒÒà¢ŒÒËÃ×ÍÍÍ¡¨Ò¡¤ÅÑ§ ÁÕàÍ¡ÊÒÃ
¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔâ´Â¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨ ·Ø¡¤ÃÑé§ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¹âÂºÒÂ¡ÒÃμÃÇ¨¹ÑºÊÔ¹¤ŒÒ¤§àËÅ×ÍÍÂÙà‹ »š¹»ÃÐ¨íÒ
áÅÐÊÁèíÒàÊÁÍ
ÁÕ¡ÒÃ·íÒÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÃÐ·ºÂÍ´ÃÐËÇ‹Ò§¼Å·Õäè ´Œ¨Ò¡
¡ÒÃμÃÇ¨¹Ñº¡ÑººÑÞªÕ¤ÁØ ÊÔ¹¤ŒÒ áÅÐÁÕ¡ÒÃÍ¹ØÁμÑ âÔ ´Â
¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ºÑÞªÕ
ÁÕ Á ÒμÃ¡ÒÃã¹¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºÊÔ ¹ ¤Œ Ò ·Õè à ¤Å×è Í ¹äËÇ
ÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèÅŒÒÊÁÑÂáÅÐÊÔ¹¤ŒÒ¢Ò´ºÑÞªÕ
ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂãËŒ¤ÃÍº¤ÅØÁÁÙÅ¤‹Ò¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒ
·ÕèÍÂÙ‹ã¹¤ÅÑ§

สรุป : การควบคุมดานการผลิต
.............(¨Ò¡¢ŒÍ 1 – 3 ÁÕ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁà¾ÕÂ§¾ÍËÃ×ÍäÁ‹ à¾×èÍãËŒ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨Ç‹Ò¡ÒÃ¼ÅÔμÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼ÅáÅÐ
»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾à»š¹ä»´ŒÇÂ¤ÇÒÁ»ÃÐËÂÑ´ ËÃ×ÍäÁ‹) ................

ชื่อผูประเมิน .....................................................
ตําแหนง .............................................................
วันที่...................../........................../.....................
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ตัวอยางแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที่ 4 ดานอื่นๆ
áººÊÍº¶ÒÁ¹ÕéàËÁÒÐÊíÒËÃÑº¼ÙŒμÍºáººÊÍº¶ÒÁ·Õèà»š¹¼ÙŒºÃÔËÒÃÃÐ´Ñº¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃËÃ×Í¡ÅØ‹Á¼ÙŒºÃÔËÒÃ«Öè§
¤ØŒ¹à¤Âà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃºÃÔËÒÃºØ¤ÅÒ¡Ã ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¾ÑÊ´Ø¢Í§Ë¹‹ÇÂÃÑºμÃÇ¨ ¢ŒÍÊÃØ»¤íÒμÍº
¨ÐμŒÍ§ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃÊÑ§à¡μ¡ÒÃ³ ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË áÅÐ¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³¼ÙŒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒã¹àÃ×èÍ§¹Õé
แบบสอบถามดานอื่นๆ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
1. การบริหารบุคลากร
1.1 ¡ÒÃÊÃÃËÒ
1.2 ¤‹ÒμÍºá·¹
1.3 Ë¹ŒÒ·Õè¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
1.4 ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ
1.5 ¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ã
1.6 ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ
2. ระบบสารสนเทศ
2.1 ÍØ»¡Ã³¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ
2.2 ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹´ÙáÅÃÑ¡ÉÒÊÒÃÊ¹à·È
2.3 »ÃÐâÂª¹¢Í§ÊÒÃÊ¹à·È
3. การบริหารพัสดุ
3.1 àÃ×èÍ§·ÑèÇä»
3.2 ¡ÒÃ¡íÒË¹´¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ
3.3 ¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ
3.4 ¡ÒÃμÃÇ¨ÃÑºáÅÐ¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹
3.5 ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁáÅÐ¡ÒÃá¨¡¨‹ÒÂ
3.6 ¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ
3.7 ¡ÒÃ¨íÒË¹‹ÒÂ¾ÑÊ´Ø
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ตัวอยางแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ดานอื่นๆ
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มี / ใช ไมมี / ไมใช คําอธิบาย / คําตอบ

1. การบริหารบุคลากร
1.1 การสรรหา
½† Ò ÂºÃÔ Ë ÒÃÁÕ ¡ ÒÃ¡í Ò Ë¹´·Ñ ¡ ÉÐáÅÐ¤ÇÒÁ
ÊÒÁÒÃ¶·Õè¨íÒà»š¹¢Í§μíÒáË¹‹§§Ò¹ÊíÒ¤ÑÞäÇŒ
ÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹ËÃ×ÍäÁ‹
¡ÒÃÊÍº¤Ñ ´ àÅ× Í ¡ºØ ¤ ÅÒ¡Ãà¾×è Í ºÃÃ¨Ø á μ‹ § μÑé §
ÁÕ¡ÒÃ·´ÊÍº·Ñ¡ÉÐáÅÐ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶μÒÁ·Õè
¡íÒË¹´äÇŒ¢Í§áμ‹ÅÐμíÒáË¹‹§§Ò¹ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¢ÍŒ ÁÙÅÍÂ‹Ò§·ÑÇè ¶Ö§ã¹¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã
ºØ¤ÅÒ¡ÃËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡ à¾×èÍãËŒä´Œ
ºØ ¤ ÅÒ¡Ã·Õè à ËÁÒÐÊÁ¡Ñ º μí Ò áË¹‹ § §Ò¹·Õè ÊØ ´
ËÃ×ÍäÁ‹
1.2 คาตอบแทน
ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒá¹Ç·Ò§¡ÒÃ»¯Ôºμ
Ñ àÔ Ã×Íè §¤‹ÒμÍºá·¹
ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡àÇÅÒ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃáÅÐ
ÁÕËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹Å§¹ÒÁÃÑºÃÍ§ãºÅ§àÇÅÒËÃ×ÍäÁ‹
¡ÒÃàÅ×Íè ¹¢Ñ¹
é à§Ô¹à´×Í¹ÁÕ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁμÑ áÔ ÅÐ
¨Ñ´·íÒà»š¹ÅÒÂÅÑ¡É³ÍÑ¡ÉÃËÃ×ÍäÁ‹
1.3 หนาที่ความรับผิดชอบ
ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´Ë¹ŒÒ·Õ¤
è ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ãáμ‹ÅÐ¤¹à»š¹ÅÒÂÅÑ¡É³Í¡Ñ ÉÃÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹
à¾×è ÍãËŒ ºØ ¤ ÅÒ¡ÃÊÒÁÒÃ¶»¯Ô ºÑ μÔ § Ò¹ä´Œ μ ÒÁ
ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ËÃ×ÍäÁ‹
¡ÒÃà»ÅÕè Â ¹á»Å§·Õè Êí Ò ¤Ñ Þ à¡Õè Â Ç¡Ñ º ¡ÒÃÁÍº
ËÁÒÂ§Ò¹ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒà»š¹ÅÒÂÅÑ¡É³ÍÑ¡ÉÃ
ËÃ×ÍäÁ‹
Ë¹ŒÒ·Õè¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§§Ò¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞÁÕ¡ÒÃ
Í¹ØÁÑμÔâ´ÂËÑÇË¹ŒÒÊ‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃËÃ×Í¼ÙŒºÃÔËÒÃ
ÊÙ§ÊØ´ËÃ×ÍäÁ‹
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1.4 การฝกอบรม
ÁÕ ¡ ÒÃ¾Ô ¨ ÒÃ³Ò¤ÇÒÁμŒ Í §¡ÒÃ½ƒ ¡ ÍºÃÁ¢Í§
ºØ¤ÅÒ¡Ãà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³ ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã à¤Ã×Íè §Á×Í
áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´½ƒ¡ÍºÃÁãËŒ¡ÑººØ¤ÅÒ¡ÃËÃ×ÍäÁ‹
1.5 การปฏิบัติงานของบุคลากร
ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹μÒÁÁÒμÃ°Ò¹·Õè
¡íÒË¹´à»š¹¤ÃÑ§é ¤ÃÒÇ áÅÐ¨Ñ´·íÒà»š¹ÅÒÂÅÑ¡É³
ÍÑ¡ÉÃËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃÂ¡Â‹Í§ËÃ×ÍãËŒÃÒ§ÇÑÅá¡‹ºØ¤ÅÒ¡Ã·ÕèÁÕ¼Å
¡ÒÃ»¯Ô ºÑ μÔ § Ò¹ÊÙ § ¡Ç‹ Ò ÁÒμÃ°Ò¹·Õè ¡í Ò Ë¹´
ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔà¾×èÍ»ÃÑº»ÃØ§¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹·ÕèμèíÒ
¡Ç‹ÒÁÒμÃ°Ò¹·Õè¡íÒË¹´ËÃ×ÍäÁ‹
1.6 การสื่อสาร
ÁÕ ¡ ÒÃÊ×è Í ÊÒÃ¢Œ Í ÁÙ Å ¤í Ò ÊÑè §ãËŒ ºØ ¤ ÅÒ¡ÃÃÐ´Ñ º
»¯ÔºÑμÔÍÂ‹Ò§μ‹Íà¹×èÍ§áÅÐÊÁèíÒàÊÁÍËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ ¡ ÒÃ¡í Ò Ë¹´ÇÔ ¸Õ ¡ ÒÃÊ×è Í ÊÒÃà¾×è ÍãËŒ ºØ ¤ ÅÒ¡Ã
ÊÒÁÒÃ¶Ê‹§¢ŒÍàÃÕÂ¡ÃŒÍ§ËÃ×Í¢ŒÍá¹Ð¹íÒãËŒ¡Ñº
½†ÒÂºÃÔËÒÃä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ ¡ ÒÃ¡í Ò Ë¹´ãËŒ ½† Ò ÂºÃÔ Ë ÒÃμÔ ´ μÒÁ¼ÅáÅÐ
μÍº¢ŒÍàÃÕÂ¡ÃŒÍ§áÅÐ¢ŒÍá¹Ð¹íÒ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ã
ËÃ×ÍäÁ‹

สรุป : การควบคุมดานการบริหารบุคลากร
....................(¨Ò¡¢ŒÍ 1.1 - 1.6 ÁÕ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁà¾ÕÂ§¾ÍËÃ×ÍäÁ‹ à¾×èÍãËŒ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨Ç‹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã¨ÐÊÒÁÒÃ¶
»¯ÔºÑμÔ§Ò¹ãËŒºÃÃÅØμÒÁÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ËÃ×ÍäÁ‹)...............
ชื่อผูประเมิน .....................................................
ตําแหนง .............................................................
วันที่...................../........................../.....................
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2. ระบบสารสนเทศ
2.1 อุปกรณคอมพิวเตอร
ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¹íÒ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃÁÒ
ãªŒã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´¹âÂºÒÂ¢Í§áμ‹ÅÐÊ‹Ç¹§Ò¹Â‹ÍÂ
ã¹¡ÒÃ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒÍØ»¡Ã³¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃËÃ×ÍäÁ‹
¼ÙŒä´ŒÃÑºÍ¹ØÁÑμÔà·‹Ò¹Ñé¹·ÕèÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒ¶Ö§ÍØ»¡Ã³
¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ
ÁÕ¢ÍŒ á¹Ð¹íÒËÃ×ÍãËŒ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ¡ÒÃãªŒÍ»
Ø ¡Ã³
¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ¡Ñº¼ÙŒãªŒ¤¹ãËÁ‹ËÃ×ÍäÁ‹
àÁ×Íè ÍØ»¡Ã³¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃà¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂËÃ×Í
·íÒ§Ò¹äÁ‹ä´ŒÁÕ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹ãËŒ·ÃÒºáÅÐÁÕ¡ÒÃ
á¡Œä¢ä´Œ·Ñ¹·ÕËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ ¡ ÒÃºí Ò ÃØ § ÃÑ ¡ ÉÒÍØ » ¡Ã³ ¤ ÍÁ¾Ô Ç àμÍÃ μ ÒÁ
ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´ËÃ×ÍäÁ‹
¡ÒÃ¨Ñ´«×éÍÍØ»¡Ã³¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃÁÕ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹
áÅÐÇÒ§á¼¹¡Ñº¼ÙŒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ à¾×èÍãËŒÁÑè¹ã¨Ç‹Òã¹
ÃÐÂÐÂÒÇ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ·Õè¨Ñ´«×éÍ¨Ðà¢ŒÒ¡Ñ¹ä´Œ¡Ñº
¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃÍ×è¹ËÃ×ÍäÁ‹
2.2 การปองกันดูแลรักษาสารสนเทศ
ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´¤Ø³ÊÁºÑμ¢Ô Í§¼Ù·
Œ ÃÕè ºÑ ¼Ô´ªÍº´ŒÒ¹
¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§ÃÐººÊÒÃÊ¹à·È
¼ÙŒ·Õèä´ŒÃÑºÍ¹ØÁÑμÔà·‹Ò¹Ñé¹·ÕèÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒ¶Ö§á¿‡Á
¢ŒÍÁÙÅáÅÐâ»Ãá¡ÃÁ
á¿‡Á¢ŒÍÁÙÅ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ·ÕèÊíÒ¤ÑÞÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´
ãËŒ¨Ñ´·íÒá¿‡ÁÊíÒÃÍ§áÅÐà¡çºÃÑ¡ÉÒËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ ¹ âÂºÒÂ¤Çº¤Ø Á ¤ÇÒÁàÊÕè Â §¨Ò¡¡ÒÃãªŒ
ÍÔ¹àμÍÃà¹çμËÃ×ÍäÁ‹
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2.3 ประโยชนของสารสนเทศ
ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹»ÃÐâÂª¹¢Í§ÃÒÂ§Ò¹ ·Õ»
è ÃÐÁÇÅ
¨Ò¡ÃÐººÊÒÃÊ¹à·Èà»š¹¤ÃÑé§¤ÃÒÇËÃ×ÍäÁ‹
¼ÙŒãªŒ ÁÕ¡ÒÃÊíÒÃÇ¨»ÃÐâÂª¹¢Í§ÊÒÃÊ¹à·È·Õè
ä´ŒÃÑºà»š¹¤ÃÑé§¤ÃÒÇËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃá¨Œ§ãËŒ¼ÙŒãªŒ·ÃÒºà¡ÕèÂÇ¡Ñº»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
ãËÁ‹ æ ¢Í§ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈÍÂ‹Ò§ÊÁèíÒàÊÁÍ
ËÃ×ÍäÁ‹

สรุป : การควบคุมระบบสารสนเทศ
...............(¨Ò¡¢ŒÍ 2.1 - 2.3 ÁÕ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁà¾ÕÂ§¾ÍËÃ×ÍäÁ‹ à¾×èÍãËŒ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨Ç‹ÒÃÐººÊÒÃÊ¹à·È¨Ðª‹ÇÂãËŒ
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ºÃÃÅØÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ËÃ×ÍäÁ‹)................................
ชื่อผูประเมิน .....................................................
ตําแหนง .............................................................
วันที่...................../........................../.....................
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3. การบริหารพัสดุ
3.1 เรื่องทั่วไป
ÁÕ¡ÒÃáº‹§áÂ¡Ë¹ŒÒ·ÕèÁÔãËŒºØ¤¤Åã´ºØ¤¤ÅË¹Öè§
ÁÕË¹ŒÒ·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºÁÒ¡¡Ç‹ÒË¹Öè§ÅÑ¡É³Ð§Ò¹
μ‹Íä»¹Õé
- ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÁÑμÔ¨Ñ´«×éÍ¨Ñ´¨ŒÒ§
- ¡ÒÃ¨Ñ´«×éÍ¨Ñ´¨ŒÒ§
- ¡ÒÃμÃÇ¨ÃÑºÊÔ¹¤ŒÒ/¨Ñ´¨ŒÒ§
- ¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔàºÔ¡¨‹ÒÂà§Ô¹
- ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ºÑÞªÕáÅÐ·ÐàºÕÂ¹
ÁÕ Ã ÐàºÕ Â º¨Ñ ´ «×éÍ ·Õè ¤ ÃÍº¤ÅØ Á ¶Ö§ àÃ×èÍ§μ‹ Íä»¹Õé
(¡Ã³Õ ÁÔ ä ´Œ ã ªŒ Ã ÐàºÕ Â ºÊí Ò ¹Ñ ¡ ¹ÒÂ¡ÃÑ ° Á¹μÃÕ
Ç‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¾ÑÊ´Ø)
- ¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¨Ñ´«×éÍ àª‹¹ «×éÍ¨Ò¡¼ÙŒ¢ÒÂ ËÃ×Í
¼ÙŒ¼ÅÔμâ´ÂμÃ§
- ÇÔ¸Õ¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡
- ¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ
- ¡ÒÃ·íÒÊÑÞÞÒ
ÁÕÃÐºº¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºà¾×èÍãËŒ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨Ç‹ÒÁÕ
¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔμÒÁÃÐàºÕÂº¡®à¡³±·Õè¡íÒË¹´
3.2 การกําหนดความตองการ
ÁÕÃÐàºÕÂºËÃ×ÍÇÔ¸Õ»¯ÔºÑμÔà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¡íÒË¹´
¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ¾ÑÊ´ØËÃ×ÍäÁ‹
¼ÙŒ ã ªŒ ¾ÑÊ ´Ø à»š¹¼ÙŒ ¡í ÒË¹´¤ÇÒÁμŒ Í§¡ÒÃ¾ÑÊ ´Ø
ËÃ×ÍäÁ‹
¡ÒÃá¨Œ § ¤ÇÒÁμŒÍ §¡ÒÃ¾Ñ Ê ´Ø Ë Ã× Í¢ÍãËŒ ¨Ñ´ ËÒ
ä´ŒÃÐºØÃÒÂ¡ÒÃËÃ×Í»ÃÐàÀ·¾ÑÊ´Ø »ÃÔÁÒ³¾ÑÊ´Ø
¡íÒË¹´àÇÅÒμŒÍ§¡ÒÃÍÂ‹Ò§ÅÐàÍÕÂ´áÅÐªÑ´à¨¹
ËÃ×ÍäÁ‹
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ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ

¡ÒÃá¨Œ§¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ
¾ÑÊ´ØËÃ×Í¢ÍãËŒ¨Ñ´ËÒäÇŒÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁáÅÐ
à¾ÕÂ§¾ÍÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ
¨Ñ´ËÒâ´ÂÇÔ¸Õ¾ÔàÈÉâ´ÂÍŒÒ§¤ÇÒÁàÃ‹§´‹Ç¹ËÃ×Í
äÁ‹
3.3 การจัดหา
ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ¾ÑÊ´ØμÒÁ·Õèá¨Œ§¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃäÇŒ
ËÃ×ÍäÁ‹
¡í Ò Ë¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃ´í Ò à¹Ô ¹ ¡ÒÃ¨Ñ ´ ËÒã¹
áμ‹ÅÐÇÔ¸äÕ ÇŒàËÁÒÐÊÁáÅÐ·Ñ¹¡Ñº¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ
ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒ·ÐàºÕÂ¹»ÃÐÇÑμÔ¼ÙŒ¢ÒÂÃÇÁ·Ñé§Ê¶ÔμÔ
ÃÒ¤ÒáÅÐ»ÃÔÁÒ³äÇŒËÃ×ÍäÁ‹
¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃËÁØ¹àÇÕÂ¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè¨Ñ´ËÒËÃ×ÍäÁ‹
¨Ñ´·íÒÃÒ¤Ò¡ÅÒ§à¾×èÍãªŒà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÑºÃÒ¤Ò
àÊ¹Í¢ÒÂËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ ¡ ÒÃà»ÃÕ Â ºà·Õ Â ºÃÒ¤Ò«×é Í ¤ÃÑé § Å‹ Ò ÊØ ´ áÅÐ/
ËÃ×ÍÃÒ¤Ò¨Ò¡¼Ù¢Œ ÒÂËÅÒÂáË‹§ à¾×Íè ãËŒä´ŒÃÒ¤Ò
·Õè´Õ·ÕèÊØ´ËÃ×ÍäÁ‹
¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ¡ÃÐ·íÒâ´ÂË¹‹ÇÂ¨Ñ´ËÒ ËÃ×Í¾¹Ñ¡§Ò¹
¨Ñ´ËÒ μÒÁãºá¨Œ§¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ¾ÑÊ´ØËÃ×Íãº
Í¹ØÁÑμÔ¨Ñ´ËÒ·Õèä´ŒÃÑºÍ¹ØÁÑμÔáÅŒÇËÃ×ÍäÁ‹
¡íÒË¹´ÍíÒ¹Ò¨Í¹ØÁμ
Ñ Ô â´Â¾Ô¨ÒÃ³Ò¨Ò¡ÁÙÅ¤‹Ò
¢Í§¾ÑÊ´ØËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ à¾×èÍ¤ÇÒÁ¤Å‹Í§μÑÇáÅÐ
ÃÑ´¡ØÁã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒãºÊÑè§«×éÍáÅÐÊíÒà¹ÒãËŒ¼ÙŒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¤×Í ¼ÙŒμÃÇ¨ÃÑº¢Í§ ¼ÙŒá¨Œ§¨Ñ´ËÒ ºÑÞªÕ ËÃ×Í
¡ÒÃà§Ô¹ ÏÅÏ ËÃ×ÍäÁ‹
¡íÒË¹´ËÅÑ¡à¡³±ã¹¡ÒÃ¨Ñ´·íÒÊÑÞÞÒªÑ´à¨¹
áÅÐÃÑ´¡ØÁËÃ×ÍäÁ‹
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¡íÒË¹´ÃÙ»áººÊÑÞÞÒ·Õèà»š¹ÁÒμÃ°Ò¹ËÃ×ÍäÁ‹
ãºÊÑè§«×éÍ¨Ñ´·íÒ¢Öé¹â´ÂàÃÕÂ§ÅíÒ´ÑºËÁÒÂàÅ¢äÇŒ

Å‹Ç§Ë¹ŒÒáÅÐÁÕ¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔ¡ÒÃÊÑè§«×éÍËÃ×ÍäÁ‹
3.4 การตรวจรับและการชําระเงิน
ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´¼ÙÁ
Œ ÍÕ Òí ¹Ò¨ã¹¡ÒÃμÃÇ¨ÃÑºËÃ×ÍäÁ‹
¾ÑÊ´Ø·ÕèÊíÒ¤ÑÞËÃ×ÍÁÙÅ¤‹ÒÊÙ§ μÃÇ¨ÃÑºâ´Â¤³Ð
¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÃÑº ËÃ×Í¾ÑÊ´Ø·ÁÕè ¤Õ ³
Ø ÀÒ¾¾ÔàÈÉ
μÃÇ¨ÃÑºâ´Â¼ÙŒªíÒ¹ÒÞã¹àÃ×èÍ§¹Ñé¹â´Âà©¾ÒÐ
ËÃ×ÍäÁ‹
μÃÇ¨¹Ñº¨íÒ¹Ç¹ áÅÐª¹Ô´¢Í§¾ÑÊ´Ø·Õèä´ŒÃÑº¡Ñº
ãºÊÑ§è «×Íé ËÃ×ÍãºÊ‹§¢Í§ ¾ÃŒÍÁÅ§¹ÒÁ¼ÙμŒ ÃÇ¨ÃÑº
ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 2 ¤¹ Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ËÃ×ÍäÁ‹
·´ÊÍº¤Ø ³ ÀÒ¾μÒÁ¢Œ Í ¡í Ò Ë¹´ã¹ãºÊÑè § «×é Í
ËÃ×ÍÊÑÞÞÒ«×éÍËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ºÑÞªÕÍÂ‹Ò§·Ñ¹¡ÒÅáÅÐä´ŒÃÑº¡ÒÃ
Í¹ØÁÑμÔ¶Ù¡μŒÍ§ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃμÔ´μÒÁ¡Ñº¼Ù¢Œ ÒÂÊíÒËÃÑºÊÔ¹¤ŒÒ·Õªè Òí ÃØ´àÊÕÂ
ËÒÂ áÅÐä´ŒÃÑºäÁ‹¤ÃºËÃ×ÍäÁ‹
àÁ×Íè ÁÕ¡ÒÃ¤×¹ÊÔ¹¤ŒÒ ÁÕàÍ¡ÊÒÃÅ´Ë¹Õ¨é Ò¡¼Ù¢Œ ÒÂ
ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔ¡ÒÃªíÒÃÐË¹ÕéËÃ×ÍäÁ‹
¡íÒË¹´Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè·íÒË¹ŒÒ·Õèã¹¡ÒÃμÃÇ¨¨‹ÒÂ
ªíÒÃÐË¹ÕéËÃ×ÍäÁ‹
ãºÊí Ò ¤Ñ Þ ·Õè ¨‹ Ò Âà§Ô ¹ áÅŒ Ç ¨ÐμŒ Í §ÁÕ ¡ ÒÃ·í Ò
à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂËÃ×ÍÊÑÞÅÑ¡É³à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ
¨‹ÒÂ«éíÒËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕËÅÑ¡°Ò¹·ÕèáÊ´§Ç‹Òä´ŒÁÕ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºãºÊ‹§
¢Í§¡ÑºãºÊÑ§è «×Íé ã¹àÃ×Íè §»ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ¤‹Ò¢¹Ê‹§
Ê‹Ç¹Å´ (¶ŒÒÁÕ) à»š¹ä»μÒÁ¢ŒÍμ¡Å§ËÃ×ÍäÁ‹

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡ÒÃμÃÇ¨à§Ô¹á¼‹¹´Ô¹

125

คําถาม
3.5 การควบคุมและการแจกจาย
ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒºÑÞªÕ/·ÐàºÕÂ¹ÃÑº - ¨‹ÒÂ¾ÑÊ´ØáÂ¡
à»š¹»ÃÐàÀ·áÅÐÁÕËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº·Ø¡ÃÒÂ¡ÒÃ
ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¶Ù¡μŒÍ§¢Í§ãºàºÔ¡ áÅÐ
Å§ºÑ Þ ªÕ / ·ÐàºÕ Â ¹·Ø ¡ ¤ÃÑé § ·Õè ÁÕ ¡ ÒÃ¨‹ Ò Â¾Ñ Ê ´Ø
ËÃ×ÍäÁ‹
¡ÒÃàºÔ¡¨‹ÒÂ¾ÑÊ´Øä´ŒÃº
Ñ Í¹ØÁμÑ ¨Ô Ò¡ËÑÇË¹ŒÒË¹‹ÇÂ
¾Ñ Ê ´Ø ·Õè ä ´Œ ÃÑ º ¡ÒÃáμ‹ § μÑé § à»š ¹ ¼ÙŒ ÊÑè § ¨‹ Ò Â¾Ñ Ê ´Ø
ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃà¡çºãºàºÔ¡¨‹ÒÂ¾ÑÊ´ØäÇŒà»š¹ËÅÑ¡°Ò¹à¾×èÍ
¹íÒÁÒÊÍºÂÑ¹¤ÇÒÁ¶Ù¡μŒÍ§¢Í§¾ÑÊ´Ø¤§àËÅ×Í
¡ÑººÑÞªÕ ·ÐàºÕÂ¹ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃ «Ö§è äÁ‹ãª‹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ¾
è ÊÑ ´Ø μÃÇ¨ÊÍº
¡ÒÃÃÑº/¨‹ÒÂ¾ÑÊ´Ø¤§àËÅ×Í»ÃÐ¨íÒ»‚Ç‹Ò¶Ù¡μŒÍ§
¤Ãº¶ŒÇ¹μÃ§μÒÁºÑÞªÕ /·ÐàºÕÂ¹ ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ ¡ ÒÃ¨Ñ ´ ·í Ò ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃ
ÃÑº - ¨‹ÒÂ¾ÑÊ´Ø¤§àËÅ×Í»ÃÐ¨íÒ»‚ËÃ×ÍäÁ‹
¡Ã³Õ¾ÊÑ ´ØªÒí ÃØ´ àÊ×Íè ÁÊÀÒ¾ ÊÙÞËÒÂËÃ×ÍËÁ´
¤ÇÒÁ¨íÒà»š¹μŒÍ§ãªŒ§Ò¹ ÁÕ¡ÒÃáμ‹§μÑé§¤³Ð
¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÍºËÒ¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§ áÅÐ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
μÒÁÃÐàºÕÂºËÃ×ÍäÁ‹
¡Ã³Õ¾ÑÊ´ØÊÙÞËÒÂËÃ×ÍàÊÕÂËÒÂ ãªŒ¡ÒÃäÁ‹ä´Œ
â´ÂäÁ‹·ÃÒºÊÒàËμØ ÁÕ¡ÒÃÊÍºÊÇ¹ËÒμÑÇ¼ÙŒÃÑº
¼Ô´·Ò§á¾‹§áÅÐμÔ´μÒÁàÃÕÂ¡¤‹ÒÊÔ¹äËÁ·´á·¹
ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃãËŒËÁÒÂàÅ¢·ÐàºÕÂ¹¾ÑÊ´ØËÃ×ÍäÁ‹
Ê¶Ò¹·Õ¨è ´
Ñ à¡çº¾ÑÊ´Ø ÁÕ¡ÒÃáμ‹§μÑ§é àÇÃÂÒÁÃÑ¡ÉÒ
¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂËÃ×ÍäÁ‹
Ê¶Ò¹·Õ¨è ´
Ñ à¡çº¾ÑÊ´Ø ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂäÇŒËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕÊ¶Ò¹·Õè¨Ñ´à¡çº¾ÑÊ´Øà¾ÕÂ§¾ÍËÃ×ÍäÁ‹
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3.6 การบํารุงรักษา
ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒá¼¹¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ¾ÑÊ´ØËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒà»š¹ä»
μÒÁá¼¹ËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´½ƒ¡ÍºÃÁËÃ×ÍÁÕ¤Á
Ù‹ Í× ¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒãËŒ
á¡‹¼ÙŒãªŒ¾ÑÊ´ØËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢ŒÍà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ
ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹àÍ§áÅÐ¡ÒÃ¨ŒÒ§Ë¹‹ÇÂ
§Ò¹ÀÒÂ¹Í¡ËÃ×ÍäÁ‹
3.7 การจําหนายพัสดุ
ÁÕ ¡ ÒÃÃÒÂ§Ò¹¾Ñ Ê ´Ø ·Õè Ë Á´¤ÇÒÁ¨í Ò à»š ¹ ËÃ× Í
ËÒ¡ãªŒμ‹Íä»¨ÐÊÔé¹à»Å×Í§¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÁÒ¡ áÅÐ
¾ÑÊ´Ø·ÕèÊÙÞËÒÂμ‹Í¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨à¾×èÍ¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒ
¨íÒË¹‹ÒÂ¾ÑÊ´ØËÃ×ÍäÁ‹
ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ¨íÒË¹‹ÒÂ¾ÑÊ´ØÍÍ¡¨Ò¡
ºÑÞªÕËÃ×ÍäÁ‹

สรุป : การควบคุมการบริหารพัสดุ
..............(¨Ò¡¢ŒÍ 3.1 - 3.7 ÁÕ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁà¾ÕÂ§¾ÍËÃ×ÍäÁ‹ à¾×èÍãËŒ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨Ç‹Ò¡ÒÃºÃÔËÒÃ¾ÑÊ´Øà»š¹ä»
ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅÐ»ÃÐËÂÑ´ËÃ×ÍäÁ‹
ชื่อผูประเมิน .....................................................
ตําแหนง .............................................................
วันที่...................../........................../.....................

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡ÒÃμÃÇ¨à§Ô¹á¼‹¹´Ô¹

127
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