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ประจ ำปี รำยกำร กำรทบทวนคู่มือ

2549 เริ่มจัดท าคูม่ือการควบคุมภายใน ครั้งแรก -

2550 คณะท างานฯ มีการทบทวนคูม่ือการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1 (มกราคม  2550)

โดยมีการเพิ่มเติมค าจ ากัดความลงในคูม่ือฯ

2551 คณะท างานฯ มีการทบทวนคูม่ือการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2 (เมษายน  2551)

โดยมอบหมายให้คณะท างานฯ สรุปความหมายภารกิจ

จ านวน 5 ภารกิจ เพื่อมาคัดเลือกลงคูม่ือการควบคุม

ภายในต่อไป

2552 คณะท างานฯ มีการทบทวนคูม่ือการควบคุมภายใน ครั้งที่ 3 (กุมภาพนัธ์  2552)

โดยมีการเพิ่มเติมภารกิจของโรงงานไพ่

2553 คณะท างานฯ มีการทบทวนคูม่ือการควบคุมภายใน ครั้งที่ 4 (มกราคม  2553)

โดยมีการเพิ่มเติมวิสัยทศัน์  ภารกิจ ของโรงงานไพ่

และปรับปรุงรูปแบบการรายงานตามแนวทางการ

จัดวางระบบการควบคุมภายในฯ ของ ส านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน

รำยละเอียดกำรทบทวนคู่มือกำรควบคุมภำยใน



2554 คณะท างานฯ มีการทบทวนคูม่ือการควบคุมภายใน ครั้งที่ 5 (พฤศจิกายน 2553)

โดยมีการเปลีย่นหัวหน้าส่วนงานให้เปน็ปจัจุบนั

และมีการจัดท าเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

ประเมินการควบคุมภายในปี 2554



 

ค าน า 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544  ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ  น ามาตรฐานการควบคุมภายในใช้เป็นแนวทางในการ

จัดวางระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับองค์กร นั้น 

ในปีงบประมาณ  2554 หลักเกณฑ์การประเมินการควบคุมภายในมีการปรับปรุงเกี่ยวกับปรับ

เพิ่มน้ าหนักการติดตาม การรายงาน และผลการติดตามการควบคุมภายใน และปรับลดน้ าหนักการจัดท า

รายงานต่างๆ ตามระเบียบ คตง . และจัดส่งให้ สตง . ทันตามก าหนด ส าหรับการประเมินการควบคุมด้วย

ตนเองและการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระน้ าหนักเท่าเดิม 

โรงงานไพ่  จึงได้มีการปรับปรุงคู่มือการควบคุมภายในเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการ จัดวาง

ระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมภายในเพื่อท าให้โรงงานไพ่ท างานมีประสิทธิภาพดี

ยิ่งขึ้นและมีความทันสมัยอยู่เสมอจึงได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

 

             คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

              พฤศจิกายน  2553 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  สารบัญ 

                       หน้า 

ค าจ ากัดความ               1 

ค าย่อ                4 

วิสัยทัศน์  ภารกิจ และเป้าหมายธุรกิจของโรงงานไพ่          5 

การบริหารงานการควบคุมภายใน 

 1. ความหมาย วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน        13 

 2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ          13 

 3. องค์ประกอบของการควบคุมภายใน          14 

 4. การติดตามประเมินผล           16 

 5. ความแตกต่างระหว่าง  “การติดตามผล”  และ  “การประเมินผล”      17 

 6. กระบวนการประเมินการควบคุมภายใน         19 

การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 5        22 

การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6        27 

หลักเกณฑ์การประเมินการควบคุมภายใน ปี 2554         51 

ภาคผนวก  ก 

1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
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ค าจ ากัดความ 

ระเบียบ คตง.     หมายถึง      ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย          

                                                                    การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.  2544 

หน่วยงาน    หมายถึง      โรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต 

ส่วนงานย่อย    หมายถึง      หน่วยงานระดับส่วน 

หัวหน้าหน่วยงาน   หมายถึง      ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

หัวหน้าส่วนงานย่อย   หมายถึง      หัวหน้าฝ่าย   หัวหน้าส่วน 

การควบคุมภายใน   หมายถึง      กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล  ฝ่ายบริหาร 

                     และบุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้นเพื่อสร้าง  

                    ความมั่นใจ อย่างสมเหตุสมผล  ว่าการด าเนินงาน   

                   ของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือ 

 1. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน   
 รวมทั้งการดูแลทรัพย์สินการป้องกันความผิดพลาด การ     
 ร่ัวไหล  และการทุจริต (Operation) 

ระสิทธิ 
 2.ความเชื่อถือได้ของข้อมูลรายงาน    
 (Financial5report)55555555555.5 

 
 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ   
 นโยบาย  สัญญา ฯลฯ  (Compliance) 

 

การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน  หมายถึง     การติดตามการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมภายใน        

ระหว่างการปฏิบัติงาน อาจเรียกว่าการติดตามผล        อย่าง

ต่อเน่ือง หรือประเมินผลแบบต่อเน่ือง  
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การประเมินผลเป็นรายคร้ัง         หมายถึง การประเมินที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผลของ         

 การควบคุม ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ก าหนดโดยขอบเขต 

 และความถี่ในการประเมินผลคร้ังนี้ขึ้นอยู่กับการประเมิน

 ความเสี่ยงและประสิทธิผลของวิธีการติดตามผลอย่าง

 ต่อเน่ือง                  

สภาพแวดล้อมการควบคุม        หมายถึง          ทัศนคติและการกระท าของคณะกรรมการและฝ่าย  

 บริหารเกี่ยวกับการควบคุมสภาพแวดล้อมของการ  

 ควบคุมก่อให้เกิดระเบียบ  วินัย  และโครงสร้างเพื่อ 

 ความส าเร็จของวัตถุประสงค์หลัก ของการควบคุม  

 สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

กิจกรรมการควบคุม              หมายถึง          นโยบายและวิธีการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารก าหนดให้  

 บุคลากรของหน่วยรับตรวจปฏิบัติเพื่อลดหรือ  

 ควบคุมความเสี่ยงและได้รับการสนองตอบโดยมี  

 การปฏิบัติตาม 

ความเสี่ยงหรือจุดอ่อน           หมายถึง          โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย   
  การร่ัวไหล  ความสูญเปล่า  หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึง  

 ประสงค์ที่ท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตาม  

 วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 

การควบคุมแบบแก้ไข           หมายถึง          เป็ นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพื่อ แก้ไขข้อผิดพลาดที่   

 เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิด  

 ข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 

สารสนเทศและการสื่อสาร      หมายถึง          เป็นองค์ประกอบส าคัญต่อการควบคุม 

 โดยเฉพาะการบริหารแบบกระจายความ   

 รับผิดชอบที่ต้องการระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง  

 และรวดเร็ว ตัวอย่างความถูกต้องสมบูรณ์ของ  

 สารสนเทศที่สะท้อนผลตามความเป็นจริงและมี  

 รายละเอียดจ าเป็นครบถ้วน 
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การประเมินความเสี่ยง หมายถึง เป็นองค์ประกอบที่สองของโครงสร้างการควบคุม 

  ภายในและเป็นเคร่ืองมือทางการบริหารอย่างหนึ่ง 

  ที่ผู้บริหารนิยมใช้ในปัจจุบัน    

การแบ่งแยกหน้าที่  หมายถึง การจัดแบ่งหน้าที่ระหว่างบุคคลหรือ หน่วยงานเพื่อ  

  ให้มีการสอบยันความถูกต้องสมบูรณร์ะหว่างกัน 

การควบคุมแบบแก้ไข หมายถึง เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพื่อแก้ไข  

  ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพื่อหา  

 วิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 
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ค าย่อ 

คตง.   หมายถึง  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

สตง.   หมายถึง  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

แบบ ค.1  หมายถึง  รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการ   

                                         ควบคุมภายใน 

แบบ ค.2  หมายถึง  ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ และกิจกรรมการควบคุม 

แบบ ค.3  หมายถึง  แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

แบบ ปอ.1  หมายถึง  รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ   

                       หัวหน้าหน่วยงาน 

แบบ ปอ.2  หมายถึง  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐาน   

                        การควบคุมภายใน 

แบบ ปอ.3  หมายถึง  แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

แบบ ปส.  หมายถึง  รายงานผลการสอบทานการประเมินการ    

                                ควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในของโรงงานไพ่ 

แบบ ปย.1  หมายถึง  หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหาร   

                       ระดับส่วนงานย่อย 

แบบ ปย.2  หมายถึง  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐาน   

                        การควบคุมภายใน             
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วิสัยทัศน์  ภารกิจและเป้าหมายธุรกิจของโรงงานไพ่ 

วิสัยทัศน ์

โรงงานไพ่เป็นผู้น าของภูมิภาคอาเซียนในการผลิตและจัดจ าหน่ายไพ่ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล 

ภารกิจ 

1. ผลิตไพ่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

2. พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

3. รักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการท างาน 

4. ก ากับการจัดจ าหน่ายไพ่ภายในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ 

5. จ าหน่ายไพ่กับประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคอาเซียน 

เป้าหมายธุรกิจของโรงงานไพ่ 

1.  สร้างผลก าไร  เพื่อหารายได้ให้สูงขึ้นทั้งในส่วนของการจ าหน่ายไพ่และรายได้จากการพิมพ์

สิ่งพิมพ์ 

2.  เพิ่มคุณภาพในการผลิต โดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในกระบวนการผลิตและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ไพ่ป๊อกให้มีคุณภาพทัด เทียมกับต่างประเทศ เพื่อทดแทนการน าเข้าและการส่งออกไปจ าหน่าย

ต่างประเทศ 

3.  พัฒนางานพิมพ์สิ่งพิมพ์ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพความต้องการของตลาด 

เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

4.  เพื่อปริมาณการผลิตและจ าหน่ายไพ่รวมทั้งสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เพื่อเพิ่มส่ วนแบ่งตลาดและ

ทดแทนการน าเข้าไพ่ป๊อกพลาสติกจากต่างประเทศ โดยการ 
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  4.1  ขยายตลาดจ าหน่ายไพ่ไปสู่ตลาดต่างประเทศ 
  4.2  ขยายตลาดลูกค้าในประเทศเพิ่มขึ้นทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ไพ่และสิ่งพิมพ์ 
  4.3  ลดต้นทุนการผลิต 
 
 

5.  บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

6.  นวัตกรรม 

  6.1  น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไพ่และสิ่งพิมพ์เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 

  6.2  ปรับเปลี่ยนวิธีบริหารงานมาเป็นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  6.3  ปรับระบบการด าเนินงานกึ่งราชการไปสู่ระบบธุรกิจเอกชนอย่างเต็มรูปแบบ 

7.  พัฒนาระบบบริหารบุคลากรเพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อรองรับกับ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

8.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยการ 

  8.1  น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์  การตัดสินใจ  
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานที่ส าคัญ 

  8.2  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้บริการ
ข้อมูลภายในโรงงานไพ่ 

  8.3  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้าน ICT 
9.  เป้าหมายทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

  9.1  น าการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมาใช้ในองค์กรเพื่อเป็นเคร่ืองมือใน

การบริหารองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  

          9.2  พัฒนาและปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เป็นไป

อย่างมีระบบและต่อเน่ืองเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปลูกฝังอยู่ในองค์กร 
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โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

การบริหารงาน 

  ปัจจุบันโรงงาน ไพ่อยู่ภายใต้การควบคุมนโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ ซึ่ง

คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยอธิบดีกรมสรรพสามิต หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน

กรรมการ รองอธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นรองประธานกรรมการโดยต าแหน่ง ผู้แทนกระทรวงการคลัง

หนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อย

กว่า 3 คน เป็นกรรมการ แต่เมื่อรวมกันทั้งคณะแล้วต้องมีจ านวนไม่เกิน 11 คน 

 

 

 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 

ส่วนกลาง 

ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายโรงพิมพ ์ ฝ่ายผลิตไพ่ 

1.  ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล 

2.  ส่วนบัญชีและการเงิน 
3.  ส่วนพัสดุและอาคารสถานที่ 
4.  ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ 
5.  ส่วนแผนงานและกลยุทธ ์
 

 

 

1.  ส่วนเตรียมการพิมพ์ 
2.  ส่วนผลิตส่ิงพิมพ์ 

1.  ส่วนผลิตไพ่ป๊อก 
2.  ส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก 
  งานประทับตราไพ่ 

1. จนท.ตรวจสอบภายใน        
2. จนท.บริหารงานทั่วไป 

3. จนท.ความปลอดภัยโรงงาน 

4. จนท.บริการ 
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ภารกิจ 

ฝ่ายอ านวยการ 

1. ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล 

    มีหน้าที่ดังนี้ : - 

 รับผิดชอบงานสารบรรณ โต้ตอบหนังสืองานประชุมคณะกรรมการ งานธุรการ งานสารสนเทศ      งาน

บริหารบุคคล 

             ผู้รับผิดชอบ 

                  (นางมนัสวี   ไชยกาญจน์) 
         ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล 
2. ส่วนบัญชีและการเงิน 

   มีหน้าที่ดังนี้ :- 

 รับผิดชอบจัดท างบก าไร-ขาดทุน งบการเงินและงบประมาณการลงทุนประจ าปี ประมาณการรายได้

และรายจ่ายประจ าปี และการปิดบัญชีสิ้นปีงบประมาณจัดท าทะเบียนทรัพย์สินต่าง ๆ และจัดท าบัญชีค่าเสื่อม

ราคาทรัพย์สิน จัดท าข้อมูลทางด้านงบการเงินและข้อมูลทางบัญชีให้กับโรงงานไพ่ ตลอดจนงานเบิกจ่ายและรับ

เงิน 

         ผู้รับผิดชอบ 

                    (นายเอกชัย   ตั้งกอบกิจ) 
                    ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน 
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3. ส่วนพัสดุและอาคารสถานที่ 

   มีหน้าที่ดังนี้ :- 

     รับผิดชอบการจัดหาจัดซื้อจัดจ้าง และการเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ข องโรงงานไพ่ 

รวมทั้งการดูแลยานพาหนะและอาคารสถานที่ 

        ผู้รับผิดชอบ                           

                                                (นายวัชรินทร์   วงษ์วิโรจน์)                                    

     ต าแหน่ง   หัวหน้าส่วนพัสดุและอาคารสถานที่ 

4. ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ 
   มีหน้าที่ดังนี้ :- 

     รับผิดชอบการออกแบบพัฒนาและปรังปรุงระบบคอมพิวเตอร์ในด้านระบบเครือข่าย ระบบ

ฐานข้อมูล และการประสานเชื่อมโยงข้อมูลออกแบบปรับปรุง Website ให้บริการใช้ระบบ Internet และ 

Intranet ซ่อมบ ารุงและพัฒนาเคร่ืองคอมพิวเตอร์       

                          ผู้รับผิดชอบ     

                                                                    (นายกนิษฐ์   ศิริวัฒน์)                               

              ต าแหน่ง  รักษาการหัวหน้าส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ  

5. ส่วนแผนงานและกลยุทธ์ 

   มีหน้าที่ดังนี้ :- 

     รับผิดชอบงาน นโยบายและแผน  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานการด าเนินงานตามแผนงาน 
หรือโครงการต่าง ๆ  ประมวลการจัดท าแผนงาน โครงการ  ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน งานวิเคราะห์นโยบายจัดท าแนวทางเพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนงาน  
 
                 ผู้รับผิดชอบ 
                       (นางสาวพรณี   จ าปาศรี) 
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                 ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนแผนงานและกลยุทธ ์

 

ภารกิจ 

ฝ่ายโรงพิมพ ์

1. ส่วนเตรียมการพิมพ์ 

    มีหน้าที่ดังนี้ :- 

          รับผิดชอบงานเตรียมการพิมพ์ต่าง ๆ เช่น การจัดหาวัสดุการเรียงพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์   

กราฟิกการถ่ายภาพทางการพิมพ์ การถ่ายเพลท ล้างเพลท การจัดวางรูปแบบการพิมพ์ การด าเนินการ

พิมพ์ รวมทั้ง    การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการพิมพ์ 

 

    ผู้รับผิดชอบ 

                   (นายนพดล   รัตนสิงห์) 
          ต าแหน่ง     หัวหน้าส่วนผลิตสิ่งพิมพ์ (แทน) 
2. ส่วนผลิตสิ่งพิมพ์ 

    มีหน้าที่ดังนี้ :- 

       รับผิดชอบงานด าเนินการพิมพ์ เพื่อผลิตสิ่งพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ การพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์  

การพิมพ์หนังสือ การพิมพ์แสตมป์ การตรวจพิสูจน์อักษร การดูแลรักษาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

                ผู้รับผิดชอบ 

                        (นายนพดล   รัตนสิงห์) 
             ต าแหน่ง     หัวหน้าส่วนเตรียมการพิมพ์  
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ภารกิจ 

ฝ่ายผลิตไพ ่

1. ส่วนผลิตไพ่ป๊อก 

    มีหน้าที่ดังนี้ :- 

 รับผิดชอบงานผลิตไพ่ป๊อก ซึ่งได้แก่ ไพ่ ป๊อกกระดาษ ไพ่ป๊อกพลาสติก และไพ่ป๊อกพลาสติก

ขอบทอง โดยด าเนินการพิมพ์ ตัดส ารับ คัดเลือกและบรรจุหีบห่อตลอดจนดูแลท าความสะอาดและ

บ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์และเครื่องมือ 

 

  ผู้รับผิดชอบ 

                        (นายประเสริฐ  ตรีลาภี) 
                 ต าแหน่ง     หัวหน้าส่วนผลิตไพ่ป๊อก 
2. ส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก 

    มีหน้าที่ดังนี้ :- 

 รับผิดชอบงานผลิตไพ่ผ่องไทย ไพ่ผ่องจีน ไพ่จีนสี่สี โดยด าเนินการพิมพ์ ตัดถอนไพ่ ถอดไพ่เข้า

ชุด ตัดมุมไพ่ ดูแลบ ารุงรักษา ท าความสะอาดเคร่ืองพิมพ์และเครื่องมือ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

                     (นายรุ่งพิบูลย์    สว่างสุข) 
                 ต าแหน่ง    หัวหน้าส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก 
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3. งานประทับตราไพ่ 

    มีหน้าที่ดังนี้ :- 

 รับผิดชอบการประทับตราไพ่ที่น าเข้าจากต่างประเทศเบิกจ่ายแสตมป์ปิดไพ่ ตรวจนับ ตัดดวงและ
ปิดส ารับ รวมทั้งจัดท าบัญชีจ านวนไพ่ และส่งมอบให้บริษัทผู้รับประโยชน์ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

                          (นางบุญมา  ไทยเดชา) 
                        ต าแหนง่   เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

คู่มือการควบคุมภายใน  โรงงานไพ ่   13 

 

การบริหารงานการควบคุมภายใน 

1. ความหมายและวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

 การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้น

เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  การด าเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ดังต่อไปนี้ 

 1.1 เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  (Operation  Objectives) ได้แก่ 

ปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา

ทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การร่ัวไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตใน

หน่วยงาน 

 1.2 เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Financial Report Objectives)  ได้แก่ การ

จัดท ารายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  เชื่อถือได้  และทันเวลา 

 1.3 เพื่อให้เกิดการปฏิบั ติตามกฎหมาย  และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Objectives)  

ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ

หน่วยงาน  รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้ก าหนดขึ้น 

 1.4 เพื่อให้เกิดการวางแผนงานทางธุรกิจหรือแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) ที่เหมาะสม

ป้องกันผลกระทบที่เกิดจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันจะน าไปสู่เป้าหมายที่มุ่งหวัง 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 

 การจัดท าคู่มือการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของโรงงานไพ่มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการประเมินผลระบบการ

ควบคุมภายใน 

 2.2 เพื่อให้การจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในถูกต้องและสอดคล้องเป็นไป

ตามแนวทางที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
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 2.3 เพื่อให้การจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานภายใน

โรงงานไพ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 2.4 เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจกลไกการท างานของโรงงานไพ่ และสามารถบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 องค์ประกอบที่ส าคัญของการควบคุมภายใน ซึ่งจ าแนกเป็น 5 องค์ประกอบที่ส าคัญตามแนวทาง

ของ COSO  ซึ่งเป็นแม่แบบสากลของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 

 สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

 การประเมินความเสี่ยง 

 กิจกรรมการควบคุม 

 สารสนเทศและการสื่อสาร 

 การติดตามและประเมินผล 

 องค์ประกอบท่ี 1  สภาพแวดล้อมของการควบคุม  (Control  environment) 

สภาพแวดล้อมของการควบคุม  หมายถึง  ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อทัศนคติและความตระหนักถึงความ

จ าเป็นและความส าคัญของการควบคุมภายในของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน โดยบุคลากรทุกคน

เข้าใจความรับผิดชอบและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตนเอง  มีความรู้  ความสามารถและทักษะที่

จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  รวมถึงการยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และวิธีการท างานต่างๆ ที่

หน่วยงานก าหนดไว้ 
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 องค์ประกอบท่ี  2  การประเมินความเสี่ยง  (Risk  assessment) 

ความเสี่ยง  คือ  โอกาสที่ จะเกิดความผิดพลาด  ความเสียหา ย  การร่ัวไหล  การสูญเปล่า  หรือ

เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้

ความเสี่ยงเหล่านี้อาจเกิดจากสาเหตุภายนอกหรือภายในหน่วยงานก็ได้  โดยเฉพาะในการด าเนิ นงาน

ปัจจุบัน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล  สภาพเศรษฐกิจ  กฎระเบียบต่างๆ ท าให้แต่ละ

องค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้น  ถ้าหน่วยงานสามารถบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงได้อย่าง

เหมาะสมก็จะช่วยให้สามารถเตรียมการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ทันท่วงที 

 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 

 1. การระบุปัจจัยเสี่ยง 

 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 3. การประเมินความเสี่ยง 

 4. การบริหารความเสี่ยง 

 5. การสอบทานและการประเมินผล 

 องค์ประกอบท่ี  3  กิจกรรมการควบคุม  (Control  activities) 

กิจกรรมการควบคุมเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้ มั่นใจได้ว่า  นโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับการ

ควบคุมภายในก าหนดขึ้นนั้น ได้มีการน าไปปฏิบัติตามภายในหน่วยงานอย่างทั่วถึง   นอกจากนี้ 

กิจกรรมการควบคุมยังช่วยสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานมีกิจกรรมที่เหมาะสมในการป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  ดังนั้น  กิจกรรมการควบคุมควรก าหนดให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมิน

ได้โดยมีข้อควรพิจารณาในการก าหนดกิจกรรมการควบคุม  ดังต่อไปนี้ 

 -  กิจกรรมการควบคุมควรเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ 

- กิจกรรมการควบคุมต้องสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่    ยอมรับได้ 
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- ค่าใช้จ่ายในการก าหนดให้กิจกรรมการควบคุมต้องไม่สูงกว่าผลเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

หากไม่ก าหนดให้มีกิจกรรมการควบคุม 

 องค์ประกอบท่ี  4    (Control  activities) 

การควบคุมภายในที่ดีจะเกิดขึ้นได้  เมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานน้ันได้มีการบ่งชี้  รวบรวม

และชี้แจงให้แก่บุคคลที่ควรทราบ  โดยผ่านทางรูปแบบและเวลาการสื่อสารที่เหมาะสมข้อมูลที่มี

ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ  การบริหารจัดการ  และการปฏิบัติงานนั้น อาจเป็นไปทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับ

การด าเนินงาน  การเงิน  และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ  โดยแหล่งข้อมูลอาจมาจากภายในหรือ

ภายนอกองค์กร 

 องค์ประกอบในเร่ืองสารสนเทศและการสื่อสาร     อาจพิจารณาประเด็นที่ส าคัญได้ดังนี้ 

-  ข้อมูลเพียงพอ  ถูกต้อง  ภายใต้รูปแบบที่เหมาะสม  และทันเวลา  เพื่อช่วยสนับสนุนการ

ตัดสินใจ  การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในเร่ืองต่างๆ     

-  การสื่อสารข้อมูลเกิดขึ้นอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร  จากผู้บริหารถึงพนักงานและในทางกลับกัน  

ระหว่างหน่วยงานหรือส่วนงาน   ระหว่างองค์กรกับบุคคลภายนอก   เช่น  สื่อมวลชน             

ผู้ออกกฎระเบียบต่างๆ 

-  การสื่อสารอย่างชัดเจนให้บุคลากรทราบถึงความส าคัญและความรับผิ ดชอบต่อการควบคุม

ภายใน  

 องค์ประกอบท่ี  5  การติดตามประเมินผล  (Monitoring) 

การควบคุมภายในทั้งหลายที่จัดให้มีขึ้นนั้น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกลไกในการติดตามประเมินผล  

เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติการควบคุมภายในนั้นอย่างสม่ าเสมอ และการปฏิบัตินั้นยังมีคว าม

เหมาะสมกับลักษณะการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  เพราะอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงในการด าเนินงาน และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป  อาจ

จ าเป็นต้องปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสมด้วย 

การติดตามผลนั้น สามารถท าได้โดยรวมอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ เช่น การที่ผู้บังคับบัญชา

คอยติดตามถามไถ่ปัญหาในการท างาน ก็ถือว่าเป็นการติดตามผลอย่างหนึ่ง 
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การประเมินผล คือ การประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะหรือเป็นคร้ังคราว  เช่น การตรวจสอบ

โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลในหน่วยงา นนั้นเอง หรือการมอบหมายให้

บุคคลภายนอกมาท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน  หากหน่วยงานมีหน่วยตรวจสอบภายใน ก็ต้อง

ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานนี้ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจริงๆ ดังค า

กล่าวในปัจจุบันที่ว่า  ผู้ตรวจสอบภายในคือที่ปรึกษาอันมีค่ายิ่งต่ อผู้บริหารวิชาชีพตรวจสอบภายใน

ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก  พร้อมๆกับความส าคัญของการควบคุมภายใน  ดังนั้น ผู้บริหารจึงควร

อย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาสองเร่ืองนี้ไปพร้อมๆ กัน 

4. การติดตามประเมินผล 

 หมายถึง  กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของกา รควบคุมภายใน

ที่วางไว้อย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ  โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing  

Monitoring)  และการประเมินผลเป็นรายคร้ัง (Separate Evaluation) ซึ่งแยกเป็นการประเมินการ

ควบคุมด้วยตนเอง  (Control Self Assessment) และการประเมินการควบคุมอย่างเป็น อิสระ  

(Independent  Assessment) 

          ในการด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล  ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตาม ประเมินผล  โดย

การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายคร้ังอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ เพื่อให้

ความมั่นใจว่า 

-  ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง 

-  การควบคุมภายในด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล 

-  ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและสอบทานอื่นๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่าง

เหมาะสมและทันเวลา 

-  การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป   
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5. ความแตกต่างระหว่าง  “การติดตามผล” และ “การประเมินผล” 

 ข้อก าหนดในเร่ือง “การติดตามประเมินผล ” ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด ไว้ใน

มาตรฐานการควบคุมภายใน  สามารถจ าแนก “การติดตามประเมินผล ” ออกได้เป็น 2  ลักษณะ  

ได้แก่  การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน  และ   การประเมินผลเป็นรายครั้ง  กล่าวคือ   

  ลักษณะท่ี  1 

 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน  หมายถึง  กระบวนการสอบทานกิจกรรมและรายการต่างๆ ที่

เกิดขึ้นในองค์กรอย่างต่อเน่ื องและสม่ าเสมอ  เพื่อประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงาน  โดยเป็นส่วน

หนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ  เช่น  การสอบทานการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา  ซึ่งจะ

ช่วยให้มั่นใจว่าการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ 

      บุคลากรทุกคนในองค์กรมีหน้าที่ รับผิดชอบในการติดตามผลร่วมกัน  แต่ขอบเขตความ

รับผิดชอบของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะงานและต าแหน่งหน้าที่การ 

 ติดตามผลโดยฝ่ายบริหาร  และบุคลากรระดับปฏิบัติการ จึงมุ่งเน้นการติดตามผลใน    

ลักษณะที่แตกต่างกัน  ซึ่งที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ คือ 

-การตดิตามผลของฝ่ายบริหาร 

  ฝ่ายบริหารควรติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนและสอบ

ทานว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะและระดับของความเสี่ยงที่แสดงถึงความ

จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในที่มีอยู่หรือไม่ 

-การติดตามผลของบุคลากรระดับปฏิบัติการ 

  บุคลากรระดับปฏิบัติการควรติดตามผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้

ปฏิบัติงานโดยถูกต้อง และเป็นไปตามการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ รวมทั้งควรแก้ไขความผิดพลาด

ที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องก่อนที่จะเสนอให้ผู้บังคับบัญชา 

  ในขณะเดียวกัน ฝ่ายบริหารควรจัดให้มีการสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่มีอยู่และ

สนับสนุนให้บุคลากรระดับปฏิบัติการพร้อมที่จะรายงานสิ่งผิดปกติ  เนื่องจากบุคลากรระดับ
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ปฏิบัติการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในรายละเอียดของการปฏิบัติงานประจ าวั นขององค์กร  จึงมี

ข้อได้เปรียบในการค้นพบปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในการปฏิบัติงาน  เมื่อฝ่ายบริหารได้รับรานงานเกี่ยวกับ

ความไม่มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่มีอยู่หรือความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ควรให้

ความส าคัญและพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 ลักษณะท่ี  2 

 การประเมินผลเป็นรายคร้ัง   หมายถึง  การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร ณ ช่วงเวลาใดเวลา

หนึ่ง  ว่าเป็นไปตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ก าหนดไว้หรือไม่ ขอบเขตและความถี่ของ

การประเมินผลจะขึ้นอยู่กับผลจากการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิผลของการติดตามผล 

 การประเมินผลเป็นรายคร้ังสามารถจ าแนกออกได้เป็น  2 ประเภท  ได้แก่  การประเมินการ

ควบคุมด้วยตนเอง  และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ 

-การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  (Control  Self  Assessment) 

   การประเมินการควบคุมด้วยตนเองเป็นการประเมินผล  โดยการก าหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยง  โดยร่วมกันพิจารณาระบุและวิเคราะห์

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  ซึ่งมีผลท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ รวมทั้งพิจารณา 

 ปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลมาก

ยิ่งขึ้น  และปรับลดกิจกรรมการควบคุมที่ท าให้การด าเนินงานขององค์กรล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพ  

โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลดภาระการควบคุมภายใน นั้น 

    การปร ะเมินการควบคุมด้วยตนเอง  จะช่วยให้ฝ่ายบริหารค้นพบปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนการ

ประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ  ซึ่งจะท าให้สามารถลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหา

ดังกล่าวได้  ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงควรก าหนดให้มีการประเมินตนเองในทุกกิจกรรมของหน่วยงาน 

-การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent  Assessment) 

               การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระเป็นการประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง

กับการด าเนินงานภายในขององค์กร  โดยปกติมักจะกระท าโดยผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้ที่เป็น

อิสระจากการด าเนินงานขององค์ กร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการประเมินผลได้ด าเนินไปอย่างเที่ยง
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ธรรม  หรือจะกระท าโดยผู้ตรวจสอบหรือที่ปรึกษาภายนอก  เพื่อให้การประเมินผลเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และมีความเที่ยงธรรมมากขึ้น  การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระจะช่วยให้เกิดความ

มั่นใจว่า  ฝ่ายบริหารได้ ประเมินการควบคุมด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิผล  อย่างไรก็ตาม  การ

ประเมินผลอย่างอิสระไม่ควรเป็นกิจกรรมการควบคุมที่ทดแทนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  

แต่ควรจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง 

6.  กระบวนการประเมินการควบคุมภายใน  

 การประเมินการควบคุมภายในควรเร่ิมต้นจากการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในโดยใช้วิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง       ซึ่งแต่ละหน่วยงานควรประเมินความ

เพียงพอและประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงานตนควบคู่ไปกับ

การประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของตน 

 วิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  ประกอบด้วย  2  แนวทาง  ได้แก่ 

   การประชุมเชิงปฏิบัติการ    (CSA  Workshop) 

  การใช้แบบสอบถาม    (Questionnaires) 

  โดยทั่วไปแล้ว หน่วยงานมักจะใช้แนวทางดังกล่าวข้างต้นในลักษณะที่ ผสมผสานกันตามที่

เห็นเหมาะสม  โดยไม่ได้ยึดแนวทางใดแนวทางหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว 

  การใช้แนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ  (CSA  Workshop) นั้น  ในแต่ละหน่วยงานจะจัดให้

มีการประชุมร่วมกันระหว่างตัวแทนของหน่วยงานที่มีความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการหรือ

กิจกรรมที่ ประเมินเป็นอย่างดี  เพื่อให้ได้ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ย งและการควบคุมภายในใน

แง่มุมต่างๆ และค้นหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาข้อบกพร่องที่มีอยู่ 

  วิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเองอีกแนวทางหนึ่ง คือ  การใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaires)  เป็นการใช้วิธีการส ารวจ  โดยใช้แบบสอบถามที่มีค าถามที่ให้ตอบในลักษณะใช่ /

ไม่ใช่   มี / ไม่มี   เป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญ 

  แนวทางแรกในลักษณะของการประชุมเชิงปฏิบัติการ  (CSA  Workshop) ได้รับความนิยม

สูงสุดและเกือบจะทุกองค์กรจะใช้แนวทางนี้ในการประเมินการควบคุมด้ว ยตนเอง  อย่างไรก็ตามหาก
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องค์กรยังขาดความพร้อมในแง่ของวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอ้ือต่อการแสดงความคิดเห็นอย่างจริงใจ  

แนวทางของการใช้แบบสอบถามน่าจะเป็นทางเลือกอันดับต่อไป  ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาในเร่ือง

ของสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีขึ้นไป 

  ในกรณีที่ผลการป ระเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง  พบว่า การควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่

เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  ขั้นตอนต่อไป  คือ  การจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในโดยก าหนดขั้นตอนของการน าไปปฏิบัติ  และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน  โดย

ค านึงถึงความสอดคล้องกับเร่ือ งต่างๆ เช่น แผนกลยุทธ์  กระบวนการบริหารจัดการ  บุคลากร  

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน  ระบบข้อมูลและการรายงาน  เป็นต้น 

  เมื่อแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรได้ประเมินการควบคุมด้วยตนเองแล้ว  ควรรวบรวมผลการ

ประเมินดังกล่าวเพื่อพิจารณาและสรุปผลการประเมินในภาพรวม 

  นอกจากการประเมินการควบคุมด้วยตนเองแล้ว  ในแต่ละองค์กรยังมีผู้ตรวจสอบภายในที่ท า

หน้าที่ในการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ  เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินผลการควบคุมภายใน

ของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม  โดยผู้ตรวจสอบภายในจะน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจุดอ่อนของ

การควบคุมภายใน  ในรูปของ “ข้อตรวจพบ” และ  “ข้อเสนอแนะ”   ในรายงานการตรวจสอบเพื่อให้

หน่วยงานดังกล่าวด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  

ซึ่งหน่วยงานนั้น ควรน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  โดยพิจารณาว่ า  

“ข้อตรวจพบ” เป็นความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ / จุดอ่อนของการควบคุมภายใน  และน า  “ข้อเสนอแนะ” มาใช้

ประกอบการพิจารณาก าหนดแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
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แนวทางการประเมินผลและการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ. 2544  ข้อ 5 และ ข้อ 6 

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

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ. 
2544  ข้อ 5  ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงาน   (ผู้รับตรวจ)  น ามาตรฐานการควบคุมภายในที่ออกตามระเบียบนี้
ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี  นับแต่วันที่ที่ระเบียบฯ นี้
มีผลใช้บังคับ และรายงานความคืบหน้าทุกหกสิบวันต่อผู้ก ากับดูแล  และข้อ 6 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจมี
การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแล  
และคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อให้มั่นใจว่า 

 - การควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และมีการปฏิบัติจริง 

 - ข้อตรวจพบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา 

 - การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

          โดยโรงงานไพ่ จัดให้หน่วยงานในสังกัดติดตามการประเมินผลและรายงานการควบคุมภายในส่วน

ของกิจกรรมที่หน่วยงานนั้นรับผิดชอบ  เพื่อด าเนินการประเมินผลในภาพรวม  การติดตามประเมินผลต าม

ระเบียบฯ นี้ท าได้ 2 ลักษณะ  คือ :- 

 1. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน  (การติดตามอย่างต่อเน่ือง)  ซึ่งรวมอยู่ในการบริหารจัดการ

และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน  เช่น  การสอบทานรายงานการกระทบยอดรายการ  

การวิเคราะห์ผลต่างระหว่างแผนกับผลงานจริง และทุกหน่วยงานมีการด าเนินการอยู่แล้ว 

 2. การติดตามประเมินผลเป็นรายคร้ัง  เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการควบคุมภายในโดยตรง ในด้านการ

ด าเนินงาน  รายงานทางการเงิน  หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับของทางราชการ  โดยความถี่

ของการประเมินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารที่จะพิจารณาจากความเสี่ยงและการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง 
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การด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ 5 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ. 2544  

ข้อ 5  ระบุว่า 

 “ให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในท้ายระเบียบ

นี้เป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล  ดังนี้ 

 (1) สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การด าเนินงานที่ส าคัญในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับกิจกรรม 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม  โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื้อสัตย์และจริยธรรมของ

ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในหน่วยรับตรวจ 

 (3) ความเสี่ยงที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

           (4) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ส าคัญตาม (3) 

 (5) ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน  และวิธีการติดตามประเมินผล 

 ให้หน่วยรับตรวจรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแล  และ

คณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ  (ถ้ามี)  ทุกหกสิบวัน  พร้อมทั้งส่งส าเนาให้ส านักงานการตรวจ

เงินแผ่นดินด้วย  เว้นแต่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ด าเนินการเป็นอย่างอื่น”   

การใช้แบบฟอร์ม 

 แบบฟอร์มแบ่งเป็น  4  แบบ  คือ 

1.  แบบ ค.1 รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน   ใช้ส าหรับการรายงานในระดับส่วน

งานหรือหน่วยงานย่อย  และในระดับหน่วยรับตรวจ  ซึ่งเป็นการน าเสนอข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงานที่

รายงาน  สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การด าเนินการที่ส าคัญ  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม  ความ

เสี่ยงที่ส าคัญและข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม  วิธีการติดตามประเมินผล และผู้รับผิดชอบประเมินผล 
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2.  แบบ ค.2 ความเสี่ยงท่ีมีนัยส าคัญ และกิจกรรมการควบคุม   ใช้ส าหรับสรุปการรายงานในระดับส่วนงาน

หรือหน่วยงานย่อยของหน่วยรับตรวจ  ซึ่งเป็นการน าเสนอข้อมูลความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  และกิจกรรมการ

ควบคุม  โดยได้ข้อมูลมาจากการประเมินความเสี่ยงและการประเมินการควบคุม 

3.  แบบ ค.3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย   ใช้ส าหรับหน่วยงานในระดับส่วนงาน

หรือหน่วยงานย่อยของหน่วยรับตรวจ  ซึ่งเป็นการน าเสนอแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  โดย

ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการควบคุม  จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  แผนการปรับปรุง  

ก าหนดเสร็จ  ผู้รับผิดชอบ  และการติดตามประเมินผล 

4.  แบบ ค .4 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร   ใช้ส าหรับหน่วยงานในระดับหน่วยรับตรวจ  

ซึ่งเป็นการน าเสนอแผนการปรับปรุงการควบคุม ภายในของทั้งหน่วยรับตรวจ  โดยแสดงข้อมูลในลักษณะ

เดียวกับแบบ  ค.3 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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แบบ ค.1 

ชื่อหน่วยงาน................................... 

รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

ตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  ข้อ 5 

งวดต้ังแต่......................... ถึง ...........................  

------------------------------------               

ข้อมูลทั่วไป   

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

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

1. สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การด าเนินการท่ีส าคัญในระดับองค์กร 

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

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

2. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมในระดับองค์กร 

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

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

3. ความเสี่ยงท่ีส าคัญและข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม 

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

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

4. วิธีการติดตามประเมินผล      

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

...................................................... ............................................................................. .                
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5. ผู้รับผิดชอบประเมินผล 

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

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

         

ชื่อผู้รายงาน................................ 

ต าแหน่ง..................................... 

                  วันท่ี........./.................../............ 
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การด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 

 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ. 2544  

ข้อ 6  ระบุว่า 

 “ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแล  และคณะกรรมการ

ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภา ยในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  

หรือ ปีปฏิทิน  แล้วแต่กรณี  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

           (1)  ท าความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบนี้

หรือไม่ 

 (2)  รายงานผลการประเมินความเพียงพอแ ละประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  การบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม

ภายในประกอบด้วย 

   (ก)  สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

   (ข)  การประเมินความเสี่ยง 

   (ค)  กิจกรรมการควบคุม 

   (ง)  สารสนเทศและการสื่อสาร 

   (จ)  การติดตามประเมินผล 

 (3)  จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการ

ควบคุมภายใน” 

 อนึ่ง  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปรับปรุงการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน โดยจัดท าหนังสือแนวทาง การจัดวางระ บบการควบคุมภายในและการ

ประเมินผลการควบคุมภายในแทนฉบับเดิมซึ่งขอยกเลิก ท้ังนี้ฯ ได้ปรับปรุงเนื้อหาการจัดวางระบบการ

ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในบางส่วน  รวมท้ังปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบการ
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จัดท ารายงานท่ีหน่วยรับตรวจต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเ งินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  

 

สรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารการประเมิน  

 ระดับส่วนงานย่อย 

ผู้ประเมินควรสรุปผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  และน าข้อมูลสรุปผล มาจัดท า

รายงานของส่วนงานย่อย  โดยด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1) จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากผลการประเมินจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  ให้

วิเคราะห์ความมีอยู่  ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  ระบุและเสนอมาตรการ

ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมและจ าเป็น  ผลการประเมินให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและ

สอบทานโดยผู้บริหารและเก็บไว้ในแฟ้มของหน่วยรับตรวจ 

2) การวิเคราะห์ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน จะต้องพิจารณาว่า 

-โครงสร้างและรูปแบบการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพียงพอ และครอบคลุมทุกกิจกรรมที่

ส าคัญ  รวมทั้งมีองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้งห้าองค์ประกอบหรือไม่และอยู่ในเกณฑ์

พอใจหรือไม่ 

-การควบคุมภายในที่ก าหนดมีการปฏิบัติงานจริงหรือไม่  และสามารถลดความเสี่ยงตามที่

ระบุหรือไม่  กรณีมิได้ปฏิบัติงานจริงในทางปฏิบัติมีการใช้วิธีการอ่ืนทดแทนการควบคุมภายในที่

ก าหนดหรือไม่ 

-ถ้ามีการปฏิบัติงานจริงตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่  ระบบการควบคุมภายในได้

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้และได้รับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

3) ผลจากการวิเคราะห์ให้สรุปความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม  โดย

พิจารณาว่า 
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-ถ้าระบบการควบคุมที่มีอ ยู่และใช้จริง  ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดโดยได้สร้างความ

มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ถือว่าระบบการ

ควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

4) ผู้ประเมินควรเสนอวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่พบ  รวมทั้งการปรับปรุง

แก้ไขที่ต้องด าเนินการต่อไป  อย่างไรก็ตาม  ในการเสนอการปรับปรุงแก้ไขนั้น  ควรผ่านการ 

พิจารณาอย่างระมัดระวังรอบคอบว่าการปรับปรุงนั้นมีความเหมาะสม  สามารถปฏิบัติได้

และประโยชน์ที่ได้รับเกิดความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ต้องเสียไปจากการด าเนินการแก้ไข

ปรับปรุง 

5) ผลการประเมินระดับส่วนงานย่อยนอกจากบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วให้บันทึก

ในแบบรายงานและส่งให้ผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานที่หน่วยรับตรวจแต่งต้ังขึ้น  รวบรวมรายงาน

เพื่อประมวลเป็นรายงานระดับหน่วยรับตรวจ  พร้อมจัดเก็บรายงานไว้ที่หน่วยรับตรวจ  รายงาน

ของส่วนงานย่อยประกอบด้วย 

                 (1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 

                 (2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 

 ระดับหน่วยรับตรวจ 

 ผลการประเมินระดับหน่วยรับตรวจ  เป็นการน าเอาผลสรุปจากการประเมินผลการควบคุม

ภายในระดับส่วนงานย่อย  และผลการประเมินจากผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นการรายงานในฐานะผู้

ประเมินอิสระเพื่อน าเสนอหัวหน้าหน่วยรับตรวจวิเคราะห์  เปรียบเทียบผลสรุปการประเมินของ

เจ้าหน้าที่อาวุโส / คณะท างานกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

 1) การรายงานโดยฝ่ายบริหาร 

      การประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจ  จะต้องให้ข้อมูลเบื้องต้นกับหัวหน้าหน่วยรับ

ตรวจในการสรุปความเห็นว่าการควบคุมภายในได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันหรือตรวจพบความ
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เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่  และท างานได้ผลตามที่อ อกแบบไว้หรือไม่  เพื่อน ามาจัดท าเป็นรายงาน

โดยผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยรับตรวจ  ดังน้ี 

 1. หนังสือรับรองเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

     หัวหน้าหน่วยรับตรวจต้องจัดท าหนังสือเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุม

ภายในที่ใช้อยู่  ว่ามีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพและมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการด าเนินงานให้

บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  เพียงใด  ซึ่งถือเป็นหนังสือรายงานภายนอก  โดยพิจารณาจากสรุปผล

การประเมินการควบคุมระดับหน่วยรับตรวจ 

 2. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 

     เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส / คณะท างานต้องพิจารณาว่ามีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่มี

นัยส าคัญในรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  รายงานการประเมินผล

และการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้รับจากผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยต่างๆ หรือไม่ 

 3. การด าเนินการกรณีได้รับรายงานจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 

 - เร่ืองที่ควรรายงานภายในหน่วยรับตรวจ 

 ถ้าข้อตรวจพบที่ได้รับรายงานจากผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยต่างๆ เป็นเร่ืองที่ผู้บริหาร

ระดับสูงให้ความสนใจ  และได้ใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นว่าควรสื่อสารให้ทราบภายในหน่วยรับตรวจ

เท่านั้น  เน่ืองจากเร่ืองเหล่านี้จะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารเพื่อให้การบริหารงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  ให้สั่งการตามควรแก่กรณีให้ถือเป็นเร่ือง

รายงานภายใน  รายงานเหล่านี้ควรเสนอผ่านเจ้าหน้าที่อาวุโส / คณะท างานที่รับผิดชอบการ

ประเมินผลฯ ในภาพรวมทราบด้วย 

-เร่ืองเกี่ยวกับจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญ 

 เป็นเร่ืองที่ร้ายแรงกว่าเร่ืองที่ควรรายงานภายในดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งเป็นเร่ืองเกี่ยวกับระบบ

การควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่สามารถลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาด  หรือความเสียหายในระดับที่

ยอมรับได้  รวมทั้งฝ่ายบริหารไม่สามารถตรวจพบข้อผิดพลาดความผิดปกติ  หรือความเสียหายได้
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ทันกับสถานการณ์  เร่ืองเหล่านี้จะรายงานในหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในและ

จัดท าแผนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

 เมื่อประเมินความร้ายแรงของข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน  ควรประเมิน

ถึงลักษณะและโอกาสที่จะเกิดผลเสียหายอันเนื่องจากข้อบกพร่องเหล่านั้นด้วย  นอกจากนี้โอกาสที่

จะเกิดการทุจริตจะเป็นปัจจัยส าหรับพิจารณาว่าเป็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญ 

         2) การรายงานโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

     ผู้ตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการส อบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ใน

ฐานะผู้ประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ  เพื่อให้ความมั่นใจว่าการประเมินผลการควบคุม 

ภายในของฝ่ายบริหารได้ด าเนินไปอย่างเที่ยงธรรม  จากผลการสอบทานนี้  ผู้ตรวจสอบภายในต้อง

รายงานต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจว่าการประเมินผลการควบคุมภาย ใน เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

และระมัดระวังอย่างรอบคอบ (ตามแบบ  ปส.) 

 3) การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ 

      รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจที่ต้องจัดท า  

ประกอบด้วย 

      1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.1 

      2. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.2 

      3. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.3 
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 การแสดงภาพการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

                           

     

                      1. แบบ ปย.1         1. แบบ ปอ.1         1.แบบ ปส. 

          2. แบบ ปย.2         2. แบบ ปอ.2 

                                                                     3. แบบ ปอ.3 

 

 

 

 

8.  รูปแบบรายงานและตัวอย่างรายงาน 

     วัตถุประสงค์ 

 ให้ฝ่ายบริหารของหน่วยรับตรวจใช้ประกอบในการจัดท ารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตาม

ระเบียบฯ ข้อ 6  เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ   

 

 

การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ระดับส่วนงานย่อย ระดับหน่วยรับตรวจ ผู้ตรวจสอบภายใน 

การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบฯ ข้อ 6 

ให้จัดส่งเฉพาะหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  

(แบบ ปอ .1)  ส าหรับรายงานแบบอื่นให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยรับตรวจ  

เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเรียกดูและสอบทานต่อไป 
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การใช้รูปแบบรายงาน 

 1. ระดับหน่วยรับตรวจ  มีรายงาน 3 แบบ คือ 

     1.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.1 

          เป็นการรับรองการควบคุมภายใน  เพื่อให้ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน ที่ใช้อยู่มี

ประสิทธิผล  และมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ  ตาม

วัตถุประสงค์  หรือไม่เพียงใด 

     1.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.2 

          เป็นการสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในจากการประเมิน

กิจกรรมต่างๆ 

     1.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.3 

          เพื่อน าเสนอจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่  พร้อมแผนการ

ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  จากการประเมินระดับส่วนงานย่อยตามแบบ ปย.2 

     2. ระดับส่วนงานย่อย มีรายงาน 2 แบบ คือ 

     2.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปย.1 

 เพื่อน าเสนอผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย 
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         2.2  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปย.2 

  เพื่อบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน  ระบุการควบคุมที่มีอยู่  การ

ประเมินผลการควบคุม  ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  การควบคุมภายในที่ต้องปรับปรุงและผู้รับผิดชอบ 

3. ผู้ตรวจสอบภายใน 

         -รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ ภายใน-แบบ ปส. 

         เพื่อรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่า

ด าเนินการตามวิธีการที่หน่วยงานก าหนดหรือไม่  เพียงใด  พร้อมข้อเสนอแนะ  เพื่อปรับปรุงการ

ควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
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รูปแบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ 

และค าอธิบายรายงาน 
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แบบ ปอ.1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน  (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้ก ากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ) 

......................(ชื่อหน่วยรับตรวจ)......................... ได้ประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .................... ด้วยวิธี การที่ ........ ........ชื่อหน่วยรับตรวจ ...................

ก าหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์

ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่ง

รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การร่ัวไหล  การสิ้นเปลือง  

หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงานและด้านการปฏิบัติตาม

กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

         จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ........(ชื่อหน่วยรับตรวจ).......ส าหรับปีสิ้นสุด

วันที.่.........เดือน..................พ.ศ. .............. เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ มีความเพียงพอ

และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก 

 

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

                            (ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ) 

     ต าแหน่ง............................................................ 

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

 

 

 



 

คู่มือการควบคุมภายใน  โรงงานไพ ่   38 

 

กรณีมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน  สามารถปรับแบบข้างต้น โดยอธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม   

ดังนี ้

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ .....(ชื่อหน่วยรับตรวจ ).......ส าหรับปีสิ้นสุด

วันที่............. เดือน...................... พ.ศ. .................. เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้มีความ

เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก 

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ ดังนี้ 

1. .....................................................................................................................  

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

2. .....................................................................................................................  

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

ค าอธิบายรายงานแบบ ปอ.1. 

 1.  ชื่อรายงาน หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

2.  ผู้รับรายงาน  ได้แก่  คณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแลหน่วยรับตรวจ   และ
คณะกรรมการตรวจสอบ  หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ถ้ามี) 

 3. วรรคแรก 

     -  ระบุชื่อหน่วยรับตรวจและงวดเวลาของการประเมินระบบการควบคุมภายใน 

     -  ระบุขอบเขตของการประเมินการควบคุมภายในตามที่หน่วยรับตรวจก าหนด 

 4. วรรคสอง 

     - สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในว่าเป็นไปตามที่หน่วยรับตรวจก าหนดมีความ
เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในหรือไม่ 

 5. ผู้รายงาน  ได้แก่  หัวหน้าหน่วยรับตรวจ  พร้อมทั้งระบุต าแหน่งและวันที่รายงาน 
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แบบ ปอ.2 

ชื่อหน่วยรับตรวจ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน       (1) ผลการประเมิน / ข้อสรุป                    (2) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม        
1.1.................................................... 
1.2....................................................ฯลฯ 

2. การบริหารความเสี่ยง        
2.1.................................................... 
2.2....................................................ฯลฯ 

3. กิจกรรมการควบคุม       
3.1.................................................... 
3.2....................................................ฯลฯ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร       
4.1.................................................... 
4.2....................................................ฯลฯ 

5. การติดตามและประเมินผล    
5.1.................................................... 
5.2....................................................ฯลฯ 
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         ผลการประเมินโดยรวม 

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

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

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

      ชื่อผู้รายงาน............................................... 

                                              (ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ) 

      ต าแหน่ง.................................................... 

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

 

ค าอธิบายรายงานแบบ ปอ.2. 

 1.  ชื่อหน่วยรับตรวจ 

 2.  ชื่อรายงาน  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 3. งวดรายงาน 

     -  ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 4. คอลัมน์ (1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

              - ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ 

 5. คอลัมน์ (2) ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

     - ระบุผลการประเมิน / ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมจุดอ่อน หรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 6. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 7. ชื่อผู้รายงาน  ได้แก่ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ  ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ  หรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ พร้อมระบุต าแหน่งและวันที่รายงาน 



 

คู่มือการควบคุมภายใน  โรงงานไพ ่   41 

 

                                                                                       ชื่อหน่วยรับตรวจ                                                      แบบ ปอ.3 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

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

กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ / กิจกรรม / ด้าน

ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

(2) 

งวด / เวลาที่พบ 

จุดอ่อน 

 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ / 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(5) 

หมายเหตุ 

 

 

          (6)                    

 

 

     

 

                ชื่อผู้รายงาน................................................... 
                                                                                                                             (ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ) 

                                                                                                                   ต าแหน่ง........................................................ 
                                                                                                             วันที.่......... เดือน...................พ.ศ. ..........
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ค าอธิบายรายงานแบบ ปอ.3. 

 1.  ชื่อหน่วยรับตรวจ 

 2.  ชื่อรายงาน  รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 3. งวดรายงาน 

     -  ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ.....และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

              - ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่ก าลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานหรือ
โครงการ  ให้ระบุขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการน้ันรวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่
ละขั้นตอนหลัก  ดังนี้  หนึ่งกิจกรรม / ด้านของงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมีได้หลายวัตถุประสงค์ 

 5. คอลัมน์ (2) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

     - ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  โดยสรุปมาจาก แบบ ปย.2 คอลัมน์ (4) 

 6. คอลัมน์ (3) งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน 

     - ระบุงวด / เวลาที่พบหรือทราบความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามที่ระบุในคอลัมน์ (2) 

 7. คอลัมน์ (4) การปรับปรุงการควบคุม 

     - ระบุการปรับปรุงการควบคุม  เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  โดยสรุปผลมาจากแบบ ปย .2  
คอลัมน์ (5) 

 8. คอลัมน์ (5) ก าหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ 

     - ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง  และวันที่ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ 

9. คอลัมน์ (6) หมายเหต ุ

     - ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีด าเนินการ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

       10. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยรับต รวจ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ หรือ
การบริหารของหน่วยรับตรวจ พร้อมระบุต าแหน่งและวันที่รายงาน 
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รูปแบบรายงานระดับส่วนงานย่อย 

และค าอธิบายรายงาน  
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แบบ ปย.1 

ชื่อส่วนงานย่อย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน       (1) ผลการประเมิน / ข้อสรุป                    (2) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม        
1.1.................................................... 
1.2....................................................ฯลฯ 

2. การบริหารความเสี่ยง        
2.1.................................................... 
2.2....................................................ฯลฯ 

3. กิจกรรมการควบคุม       
3.1.................................................... 
3.2....................................................ฯลฯ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร       
4.1.................................................... 
4.2....................................................ฯลฯ 

5. การติดตามและประเมินผล    
5.1.................................................... 
5.2....................................................ฯลฯ 
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ผลการประเมินโดยรวม 

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

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

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

      ชื่อผู้รายงาน................................................ 

                                             (ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย) 

      ต าแหน่ง................................................. 

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

 

ค าอธิบายรายงานแบบ ปย.1. 

 1.  ชื่อส่วนงานย่อย 

 2.  ชื่อรายงาน  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 3. งวดรายงาน 

     -  ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 4. คอลัมน์ (1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

              - ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ 

 5. คอลัมน์ (2) ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

     - ระบุผลการประเมิน / ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมจุดอ่อน หรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 6. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 7. ชื่อผู้รายงาน  ได้แก่ หัวหน้าส่วนงานย่อย พร้อมระบุต าแหน่ง  และวันที่รายงาน 
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                                                                                                            ชื่อส่วนงานย่อย...............................                                             แบบ ปย.2 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี...............เดือน.............................พ.ศ. ................. 

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ 

/ กิจกรรม / ด้านของงานที่

ประเมินและวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม 

(1) 

การควบคุม 

ที่มีอยู่ 

 

(2) 

การประเมินผล 

การควบคุม 

 

 (3) 

ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

(4) 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

 

(5) 

ก าหนดเสร็จ / 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

หมายเหตุ 

 

 

      (7)                    

 

 

      

  

                       ชื่อผู้รายงาน................................................... 
                                                                                                                             (ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ) 

                                                                                                            ต าแหน่ง........................................................ 
                                                                                                         วันที.่......... เดือน...................พ.ศ. ...............
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ค าอธิบายรายงานแบบ ปย.2. 

 1.  ชื่อส่วนงานย่อย 

 2.  ชื่อรายงาน  รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 3. งวดรายงาน 

     -  ระบุส าหรับปีงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ .ศ. 25xx  (กรณีรายงานตามปีงบประมาณ )  หรือ 
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25xx  (กรณีรายงานตามปีปฏิทิน)                   

 4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ.....และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

              - ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่ก าลังประเมิน  ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานหรือ
โครงการให้ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการน้ันรวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละ
ขั้นตอน  ทั้งนี้  หนึ่งกิจกรรม / ด้านของงาน / ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน  อาจมีได้หลายวัตถุประสงค์ 

 5. คอลัมน์ (2) การควบคุมที่มีอยู่ 

     -สรุปขั้นตอน / วิธีปฏิบัติงาน / นโยบาย / กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่ส าหรับกิจกรรมต่างๆ 

 6. คอลัมน์ (3) การประเมินผลการควบคุม 

     -ประเมินว่าการควบคุมที่มีอยู่ตามคอลัมน์ (2) เพียงพอและมีประ สิทธิผลหรือไม่  โดยตอบค าถาม
ต่อไปนี้ 

  การก าหนด / สั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่ 

   มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่ 

 ถ้ามีการปฏิบัติจริง  การควบคุมช่วยให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ 

   ประโยชน์ที่ได้รับ  คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่ 

 7. คอลัมน์ (4) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

   -ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใดด้าน
หนึ่งหรือหลายด้าน คือ 

 ด้านการด าเนินงาน (Operation) = O 
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   ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = F 

 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C 

8. คอลัมน์ (5) การปรับปรุงการควบคุม 

   -เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (4) 

9. คอลัมน์ (6) การก าหนด / ผู้รับผิดชอบ 

   -ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ 

10. คอลัมน์ (7) หมายเหต ุ

   -ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีด าเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

11. ชื่อผู้รายงาน  ต าแหน่งและวันที่ 

   -ระบุชื่อหัวหน้าส่วนงานย่ อย ซึ่งรับผิดชอบในการจัดท า  พร้อมทั้งต าแหน่งและลงวันที่  เดือน  ปี 
พ.ศ. ที่จัดท าเสร็จสิ้น  
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รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
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แบบ ปส. 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

(กรณีไม่มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต) 

เรียน   (หัวหน้าหน่วยรับตรวจ / ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจ) 

 ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ ......(ชื่อหน่วยรับตรวจ ).......ส าหรับปีสิ้นสุด

วันที.่......เดือน.............พ.ศ. ..........การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผล

การสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนด  ระบบการควบคุมภายในมี

ความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

 

      ชื่อผู้รายงาน........................................... 

(ชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน) 

ต าแหน่ง................................................ 

วันท่ี........เดือน...................พ.ศ. ............ 
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    กรณีผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบ หรือ ข้อสังเกตที่มี

นัยส าคัญ ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญต่อท้ายผลการสอบทาน  ดังนี้ 

         ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ .........(ชื่อหน่วยรับตรวจ ).......ส าหรับปีสิ้นสุด

วันที.่......เดือน.............พ.ศ. ..........การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผล

การสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนด  ระบบการควบคุมภายในมี

ความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการค วบคุมภายใน      อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญ

ดังนี้ .........................................................................................................  

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

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

ค าอธิบายรายงานแบบ ปส. 

 1.  ชื่อรายงาน  รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 2.  ผู้รับรายงาน  ได้แก่  หัวหน้าหน่วยตรวจ  ผู้บริหารสูงสุด  หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือ
การบริหารของหน่วยรับตรวจ 

 3. งวดรายงาน 

     -  ระบุงวดเวลาของการประเมินผลการควบคุมภายใน 

     -  ระบุขอบเขตของการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในว่าได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและ
ระมัดระวังอย่างรอบคอบ 

     -  สรุปผลการสอบทาน 

 4. ชื่อผู้รายงาน  ได้แก่  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน
ราชการ  หัวหน้าหน่วยรับตรวจ  หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจให้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

              - ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่ก าลังประเมิน  ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานหรือ
โครงการให้ระบุขั้นตอนที่ส าคั ญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการน้ันรวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละ
ขั้นตอน  ทั้งนี้  หนึ่งกิจกรรม / ด้านของงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  อาจมีได้หลายวัตถุประสงค์ 
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                หลักเกณฑ์การประเมนิการควบคุมภายใน  

        ประจ าปีบัญชี 2554 
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ประเด็นการปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน การควบคุมภายใน ปีบัญชี 2554 

การติดตาม ประเมินผล (24%) 

เกณฑ์การประเมิน 2553 2554 

การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) 24% 24% 

 การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง 10% 10% 

 การติดตาม การรายงาน และผลการ
ติดตาม 

6%  

 การส่งรายงานต่อ สตง. 3%  

การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ 5% 5% 

 

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง : 

 ปรับเพิ่มน้ าหนักการติดตาม และการประเมินผลการควบคุมภายใน รวมถึง การพิจารณาผลจากการ
ติดตามฯ จากร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 8 เพื่อผลักดันให้รัฐวิสาหกิจมีความตระหนักถึงความส าคัญของการ
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 ปรับลดน้ าหนักการจัดท ารายงานต่าง ๆ ตามระเบียบ คตง . และจัดส่งให้ สตง . ทันตามก าหนดจาก          
ร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 1 เน่ืองจาก รายงานที่จัดส่งให้ สตง . มีจ านวนลดลง และรัฐวิสาหกิจสามารถ
ด าเนินการได้ทุกแห่ง (ยกเว้น องค์กรสวนยาง) 

 

 

 

 

 

8% 

1% 

พิจารณาความถ่ีในการติดตามและ

รายงานผล CSA รวมถึง ผลการ

ด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน / ข้อเสนอแนะ ตาม

รายงานระดับองค์กร ส่วนงานย่อย 

และรายงานการควบคุมอย่างเป็น

อิสระ 

 
ปรับลดน้ าหนักลง เนื่องจากรายงาน   

ท่ีจัดส่งให้ สตง . มีจ านวนลดลง และ

รัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการได้      

ทุกแห่ง 
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  ภาคผนวก 
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 

----------------- 
    โดยที่สมควรก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อให้หน่วยรับตรวจมีแนวทางในการจัดระบบการ

ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน
และแก่การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของประเทศชาติโดยรวมอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 15 (3) 
(ก) (ค) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ. 2552 คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

   ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป  ข้อ 3 ในระเบียบนี้   

“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า 
(1) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็น กระทรวง ทบวง หรือ กรม 
(2) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค 
(3) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น 
(4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(5) หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(6) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนหรือกิจการท่ีได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจ 

ตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) 
(7) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการท่ีได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายก าหนดให้ส านักงานการ 

ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ 
“หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น”   หมายความว่า   องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การ

บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ังขึ้น  
            “ผู้ก ากับดูแล” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลหรือ 
บังคับบัญชา ผู้รับตรวจ หรือ หน่วยรับตรวจ 
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“ผู้รับตรวจ” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือ ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ  

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้รับตรวจ หรือผู้บริหารทุกระดับของหน่วยรับตรวจ  
“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ  

หรือด ารงต าแหน่งอื่นที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน  
“การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหารและ 

บุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของหน่วย 
รับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
ซึ่งรวมถึงการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติ  
ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 

ข้อ 4 ให้ผู้ก ากับดูแล และหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการน ามาตรฐานการควบคุมภายใน 
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท้ายระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
ของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  

ข้อ 5 ให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในท้าย  
ระเบียบนี้เป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล 

ดังนี้ 
(1) สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การด าเนินงานที่ส าคัญในระดับหน่วยรับตรวจ  และระดับกิจกรรม 
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ และจริยธรรมของ 

ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในหน่วยรับตรวจ 
(3) ความเสี่ยงที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ส าคัญตาม  (3) 
(5) ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และวิธีการติดตามประเมินผล 
ให้หน่วยรับตรวจรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ  

คณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ (ถ้าม)ี ทุกหกสิบวัน พร้อมทั้งส่งส าเนาให้ส านักงานการตรวจเงิน 
แผ่นดินด้วย เว้นแต่ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ด าเนินการเป็นอย่างอื่น  
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ข้อ 6 ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือ 
ปีปฏิทินแล้วแต่กรณี เว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้กระท าภายในสองร้อยสี่สิบวันนับจากวันวางระบบการ 
ควบคุมภายในแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 (1) ท าความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบนี้ 
หรือไม่ 

(2) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในในการบรรลุ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม 

ภายในประกอบด้วย 
(ก) สภาพแวดล้อมการควบคุม 
(ข) การประเมินความเสี่ยง 
(ค) กิจกรรมการควบคุม 
(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร 
(จ) การติดตามประเมินผล 

(3) จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการควบคุม 
ภายใน 

ข้อ 7 ในกรณีหน่วยรับตรวจไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอท าความตกลงกับ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อ 8 ในกรณีหน่วยรับตรวจมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือตาม 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถเสนอข้อสังเกต    และความเห็นพร้อมทั้งพฤติการณ์ของหน่วยรับตรวจ 

น้ัน  ให้กระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมก ากับ หรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ แล้วแต่ 

กรณี   เพื่อก าหนดมาตรการที่จ าเป็นเพื่อให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติใ นกรณีกระทรวงเจ้าสังกัดหรือ
ผู้บังคับบัญชา  หรือผู้ควบคุมก ากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งภายใน
ระยะเวลาอันสมควรคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถรายงานต่อประธานรัฐสภา  เพื่อแจ้งไปยัง
คณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด าเนิ นการต ามอ านาจหน้าที่และแจ้งไปยัง
คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐสภา  เพื่อประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติรายจ่ายประจ าปี 
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          ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตามระเบียบนี้  และให้คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินมีอ านาจตีความและวินิ จฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ระเบียบนี้ในกรณีมีเหตุอันสมควร  
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได 

 
 
 
 

   ประกาศ ณ วันที ่ 28  กันยายน  พ.ศ.  2544 
 
 

                      ปัญญา  ตันติยวรงค์ 
   ( นายปัญญา  ตันติยวรงค ์) 

           ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เล่มที่ 118 ตอนที่ 99 ก วันที่ 26 ตุลาคม 2544
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ค าสั่งโรงงานไพ่ 
ที่ 40 /2552 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 
------------------------------------- 

             ตามค าสั่งโรงงานไพ่ที่  25 /2552  ลงวันที่  28  กันยายน  2552  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน  โรงงานไพ่  โดยมีรองผู้อ านวยการโรงงานไพ่เป็นประธานคณะท างาน  นั้น   
เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนหน้าท่ีคณะท างานบางต าแหน่ง  ฉะนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  จึงขอยกเลิกค าสั่งดังกล่าวและอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดต้ังโรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต  พ .ศ. 2535  ข้อ 20 จึงแต่งตั้งคณะท างานฯ 
ประกอบด้วย 
            1. นายอนุพันธ์       บุณโยดม  รองผู้อ านวยการ          ประธานคณะท างาน 

            2. นางมณี             วงษ์วิโรจน์         หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ              คณะท างาน  
            3. นายกนิษฐ์     ศิริวัฒน์         หัวหน้าฝ่ายผลิตไพ่        คณะท างาน 
            4. นางมนัสวี     ไชยกาญจน์         หัวหน้าส่วนธุรการฯ                   คณะท างาน  
            5. น.ส.พรณี     จ าปาศรี         หัวหน้าส่วนบัญชีฯ                   คณะท างาน 
            6. นายวัชรินทร์     วงษ์วิโรจน์         หัวหน้าส่วนพัสดุฯ        คณะท างาน 
            7. นายนพดล     รัตนสิงห์         หัวหน้าส่วนเตรียมการพิมพ์       คณะท างาน  
            8. นายประเสริฐ     ตรีลาภี         หัวหน้าส่วนผลิตไพ่ป๊อก       คณะท างาน 
            9. นายรุ่งพิบูลย์     สว่างสุข         หัวหน้าส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก          คณะท างาน  
          10. นายยสิน     ทองบ าเพ็ญ         เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย           คณะท างาน  

          11. นางสุดคนึง        หุตะเสวี         นักวิชาการเงินและบัญชี       คณะท างาน 
          12. นายชัยวัฒน์    น้าวานิช         นักวิชาการพิมพ์                        คณะท างาน 
          13. นางบุญมา        ไทยเดชา         เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน         คณะท างาน 

          14. นางนงพงา      นิยมสูต         เจ้าหน้าที่พัสดุ                          คณะท างาน  

          15. นายสมภพ        สุขประสงค์         เจ้าหน้าที่สารสนเทศ            คณะท างาน 
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            16. นายพิภพ       จันทร์เล็ก      เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน      คณะท างาน 
            17. นายฉัตรชัย       พันธุนิล      เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน      คณะท างาน 
            18. น.ส.วิชุดา       หลงสมบูรณ์      เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี             คณะท างาน 
            19. นายบุญญฤทธ ิ์    ชลวิถี      เจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิต     คณะท างาน 
            20. นายณรนาถ       อร่ามรัชนี          เจ้าหน้าที่การผลิต                คณะท างาน 
            21. นายธนพัต          หนุนเพชร      เจ้าหน้าที่ออกแบบ                  คณะท างาน 
            22. น.ส.พรพรรณ       วิเศษกิจ            เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน     คณะท างาน  
                      และเลขานุการ 
  โดยให้คณะท างานฯ มีหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ประธานคณะท างานฯ  ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม 
ภายใน โรงงานไพ่ 
  2. ปฏิบัติหน้าที่ประจ าวันแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  3. จัดท านโยบายความเสี่ยง กรอบ และกระบวนการให้กับหน่วยงานและเสนอคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  4. ก าหนด/จัดวางระบบ /ควบคุม/ติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตาม

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
  5. ให้การสนับสนุนและแนะน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
ตามที่มีการร้องขอ 
  6. รวบรวมกลั่นกรองข้อมูลจ ากแหล่งข้อมูลต่างๆ จัดท าเป็นฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ตามล าดับความส าคัญของความเสี่ยงและมาตรการจัดการ 
  7. สนับสนุนให้มีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ 
  8. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  กรณีที่มี เหตุการณ์วิกฤติซึ่งมีผลกระทบที่จะ
สร้างความเสียหาย  รั่วไหล  หรือสูญเปล่า  อันจะท าให้การบริหารงานของโรงงานไพ่ไม่ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  9. การสื่อความ/ท าความเข้าใจให้ความรู้ทั่วทั้งองค์กรในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
              10. ทบทวนและประเมินผลมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ  เพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงระบบ
บริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่ และน าเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  11. สนับสนุนแก่ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในฯ ใน
การติดตามการบริหารความเสี่ยง  และรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
 



 

คู่มือการควบคุมภายใน  โรงงานไพ ่   61 

 

 
  ทั้งนี้    ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
      สั่ง ณ วันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2552 
 
 
       ธีระพันธ์     นิตย์วิบูลย์ 
              (นายธีระพันธ์    นิตย์วิบูลย์) 
                  ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ 
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ค าสั่งโรงงานไพ่ 
ที่ 32 /2552 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 
---------------------------- 

                 เพื่อให้การจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของโรงงานไพ่  เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ถือปฏิบัติ  อาศัยอ านาจตาม

ความในข้อ 18 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดต้ังโรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต  พ.ศ. 2535  และมติ

คณะกรรมการโรงงานไพ่ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่  21 ตุลาคม 2553  จึงออกค าสั่ง ดังนี้ 

             ข้อ 1  ให้ยกเลิก  ค าสั่งโรงงานไพ่ที่  42/2552 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2552  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในโรงงานไพ่ 

             ข้อ 2  ให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  โรงงานไพ่   ประกอบด้วย 

       2.1    นางภัสฐาปนี           มหาวรสินธรณ์  ประธานกรรมการ 

       2.2    นางสุวรรณา          มีทอง   กรรมการ 

       2.3    นายอนุพันธ์          บุณโยดม              กรรมการและเลขานุการ 

 ข้อ 3  โดยให้คณะกรรมการฯ ชุดนี้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                   3.1  พิจารณา และอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง 

                   3.2  ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง  และติดตามการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน 

                   3.3  ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง  รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยง
ที่มีนัยส าคัญมาจัดท าแผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม 
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                   3.4  ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง 

                    3.5 รายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการโรงงานไพ่ 

                       ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      สั่ง  ณ  วันที่  1  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2553 

 

                 บุญชัย      พิทักษ์ด ารงกิจ 

              (นายบุญชัย       พิทักษ์ด ารงกิจ) 

                   ประธานกรรมการโรงงานไพ่ 
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เอกสารอ้างอิง 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.2552.แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล
การควบคุมภายใน (Formation and Evaluation of the Internal Control System) .บริษัท ซิสเต็ม โฟร์ 
กราฟฟิคส์ จ ากัด,กรุงเทพฯ. 

โรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต.2552.คู่มือการควบคุมภายใน (ฉบับทบทวน) ปี 2552  -  2553,กรุงเทพฯ. 
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