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วนัที่ 15  ธนัวาคม  2554 

เสนอโดย ส่วนแผนงานและกลยทุธ์ 

ทบทวนโดย คณะท างานบริหารจดัการความเส่ียงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

อนุมัติโดย คณะท างานบริหารจดัการความเส่ียงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

 

คู่มือการปฏบิัตงิาน 
การควบคุมภายใน 
ประจ าปี 2555 

 
 
 



ประจ ำปี รำยกำร กำรทบทวนคู่มอื

2549 เร่ิมจัดท าคู่มือการควบคุมภายใน คร้ังแรก -

2550 คณะท างานฯ มีการทบทวนคู่มือการควบคุมภายใน คร้ังที ่1 (มกราคม  2550)

โดยมีการเพิม่เติมค าจ ากัดความลงในคู่มือฯ

2551 คณะท างานฯ มีการทบทวนคู่มือการควบคุมภายใน คร้ังที ่2 (เมษายน  2551)

โดยมอบหมายให้คณะท างานฯ สรุปความหมายภารกิจ

จ านวน 5 ภารกิจ เพือ่มาคัดเลือกลงคู่มือการควบคุม

ภายในต่อไป

2552 คณะท างานฯ มีการทบทวนคู่มือการควบคุมภายใน คร้ังที ่3 (กุมภาพันธ์  2552)

โดยมีการเพิม่เติมภารกิจของโรงงานไพ่

2553 คณะท างานฯ มีการทบทวนคู่มือการควบคุมภายใน คร้ังที ่4 (มกราคม  2553)

โดยมีการเพิม่เติมวิสัยทัศน์  ภารกิจ ของโรงงานไพ่

และปรับปรุงรูปแบบการรายงานตามแนวทางการ

จัดวางระบบการควบคุมภายในฯ ของ ส านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน

2554 คณะท างานฯ มีการทบทวนคู่มือการควบคุมภายใน คร้ังที ่5 (พฤศจิกายน 2553)

โดยมีการเปล่ียนหัวหน้าส่วนงานให้เป็นปัจจุบัน

และมีการจัดท าเพิม่เติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

ประเมินการควบคุมภายในปี 2554

2555 คณะท างานฯ มีการทบทวนคู่มือการควบคุมภายใน คร้ังที ่6 (ธันวาคม 2554)

โดยมีการเพิม่เติมภารกิจส่วนพัฒนาธุรกิจและการ

ตลาด และการเปล่ียนหัวหน้าส่วนงานให้เป็นปัจจุบัน

รวมถึงการเปล่ียนค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานบริหารจัดการ

ความเส่ียงฯ และนโยบายการควบคุมภายใน

รำยละเอียดกำรทบทวนคู่มอืกำรควบคุมภำยใน



 

ค ำน ำ 

การควบคุมภายในเป็นกระบวนการปฏิบติังานท่ีโรงงานไพ ่ จดัให้มีข้ึนเพื่อสร้างความมัน่ใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานจะบรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  ทั้งในดา้น
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงานซ่ึงรวมถึงการดูแลทรัพยสิ์น การป้องกนัหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน ดา้นความเช่ือถือได้
ของรายงานการเงิน และดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติคณะรัฐมนตรี  

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ไดก้ าหนดแนวทางในการจดัระบบการควบคุม
ภายในใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยให้แต่ละหน่วยงานจดัวางระบบการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง.ฯ  ขอ้ 5 เม่ือหน่วยงานจดัวางระบบฯ แลว้จะตอ้งรายงานการ
ประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง.ฯ ขอ้ 6  ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน   ผูก้  ากบั
ดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  นบัจากวนัส้ิน
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน  โดยหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าการจดัวางระบบการควบคุมภายในจะส่งผลให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงานและเป็นประโยชน์แก่การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
ประเทศชาติโดยรวม  

ดงันั้น โรงงานไพจึ่งน ากระบวนการควบคุมภายในดงักล่าวมาช่วยในการบริหารงานและใช้

เป็นกลไกพื้นฐานส าคญัของกระบวนการก ากบัดูแลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอด โดยมีการ

จดัวางระบบการควบคุมภายในให้แทรกอยูใ่นการปฏิบติังานตามปกติของทุกส่วนงาน เพื่อให้การ

ด าเนินงานของโรงงานไพ่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวตัถุประสงค์การด าเนินงาน

ขององคก์รต่อไป 

 

          คณะท างานบริหารจดัการความเส่ียงและควบคุมภายใน โรงงานไพ ่                                 
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    ภายใน โรงงานไพ ่
 



 

 

ค าจ ากดัความ 

ระเบียบ คตง.     หมายถึง      ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน วา่ดว้ย         

                                                                    การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.  2544 

หน่วยงาน    หมายถึง      โรงงานไพ ่ กรมสรรพสามิต 

ส่วนงานยอ่ย    หมายถึง      หน่วยงานระดบัส่วน 

หวัหนา้หน่วยงาน   หมายถึง      ผูอ้  านวยการโรงงานไพ ่กรมสรรพสามิต 

หวัหนา้ส่วนงานยอ่ย   หมายถึง      หวัหนา้ฝ่าย   หวัหนา้ส่วน 

การควบคุมภายใน   หมายถึง      กระบวนการปฏิบติังานท่ีผูก้  ากบัดูแล  ฝ่ายบริหาร 

     และบุคลากรของหน่วยงานจดัใหมี้ข้ึนเพื่อสร้าง   

                    ความมัน่ใจ อยา่งสมเหตุสมผล  วา่การด าเนินงาน   

                    ของหน่วยงานจะบรรลุวตัถุประสงคท์ั้ง 3 ดา้น คือ 

 1. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน   
 รวมทั้งการดูแลทรัพยสิ์นการป้องกนัความผดิพลาด การ     
 ร่ัวไหล  และการทุจริต (Operation) 

ระสิทธิ 
 2.ความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลรายงาน    
 (Financial5report)55555555555.5 

 
 3. การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั   
 นโยบาย  สัญญา ฯลฯ  (Compliance) 

 

การติดตามผลในระหวา่งการปฏิบติังาน  หมายถึง     การติดตามการปฏิบติัตามวธีิการควบคุมภายใน        

ระหวา่งการปฏิบติังาน อาจเรียกวา่การติดตามผล อยา่งต่อเน่ือง       

หรือประเมินผลแบบต่อเน่ือง 



 

 

 

 

การประเมินผลเป็นรายคร้ัง         หมายถึง  การประเมินท่ีมีวตัถุประสงคมุ์่งเนน้ไปท่ีประสิทธิผลของ         

 การควบคุม ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีก าหนดโดยขอบเขต 

 และความถ่ีในการประเมินผลคร้ังน้ีข้ึนอยูก่บัการประเมิน

 ความเส่ียงและประสิทธิผลของวธีิการติดตามผลอยา่ง

 ต่อเน่ือง                  

สภาพแวดลอ้มการควบคุม        หมายถึง          ทศันคติและการกระท าของคณะกรรมการและฝ่าย  

 บริหารเก่ียวกบัการควบคุมสภาพแวดลอ้มของการ  

 ควบคุมก่อใหเ้กิดระเบียบ  วินยั  และโครงสร้างเพื่อ 

 ความส าเร็จของวตัถุประสงคห์ลกั ของการควบคุม  

 สภาพแวดลอ้มของการควบคุม 

กิจกรรมการควบคุม              หมายถึง          นโยบายและวธีิการต่างๆ ท่ีฝ่ายบริหารก าหนดให ้  

 บุคลากรของหน่วยรับตรวจปฏิบติัเพื่อลดหรือ  

 ควบคุมความเส่ียงและไดรั้บการสนองตอบโดยมี  

 การปฏิบติัตาม 

ความเส่ียงหรือจุดอ่อน           หมายถึง          โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย   
  การร่ัวไหล  ความสูญเปล่า  หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึง  

 ประสงคท่ี์ท าใหง้านไม่ประสบความส าเร็จตาม  

 วตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย 

การควบคุมแบบแกไ้ข           หมายถึง          เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดข้ึนเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดท่ี  

 เ กิ ด ข้ึ น ให้ ถู ก ต้อ งห รื อ เพื่ อห า วิ ธี แ ก้ ไ ข ไม่ ใ ห้ เ กิ ด 

 ขอ้ผดิพลาดซ ้ าอีกในอนาคต 

สารสนเทศและการส่ือสาร      หมายถึง          เป็นองคป์ระกอบส าคญัต่อการควบคุม 

 โดยเฉพาะการบริหารแบบกระจายความ   



 

 รับผดิชอบท่ีตอ้งการระบบสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง  

 และรวดเร็ว ตวัอยา่งความถูกตอ้งสมบูรณ์ของ  

 สารสนเทศท่ีสะทอ้นผลตามความเป็นจริงและมี  

 รายละเอียดจ าเป็นครบถว้น 

การประเมินความเส่ียง หมายถึง เป็นองคป์ระกอบท่ีสองของโครงสร้างการควบคุม 

  ภายในและเป็นเคร่ืองมือทางการบริหารอยา่งหน่ึง 

  ท่ีผูบ้ริหารนิยมใชใ้นปัจจุบนั    

การแบ่งแยกหนา้ท่ี  หมายถึง การจดัแบ่งหนา้ท่ีระหวา่งบุคคลหรือ หน่วยงานเพื่อ  

  ใหมี้การสอบยนัความถูกตอ้งสมบูรณ์ระหวา่งกนั 

การควบคุมแบบแกไ้ข หมายถึง เป็นวธีิการควบคุมท่ีก าหนดข้ึนเพื่อแกไ้ข  

  ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนใหถู้กตอ้งหรือเพื่อหา  

 วธีิแกไ้ขไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดซ ้ าอีกในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าย่อ 

คตง.   หมายถึง  คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

สตง.   หมายถึง  ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

แบบ ปอ.1  หมายถึง  รายงานความเห็นเก่ียวกบัการควบคุมภายในของ   

                       หวัหนา้หน่วยงาน 

แบบ ปอ.2  หมายถึง  สรุปผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐาน   

                        การควบคุมภายใน 

แบบ ปอ.3  หมายถึง  แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

แบบ ปส.  หมายถึง  รายงานผลการสอบทานการประเมินการ    

                                ควบคุมภายในโดยผูต้รวจสอบภายในของโรงงานไพ ่

แบบ ปย.1  หมายถึง  หนงัสือรับรองการควบคุมภายในของผูบ้ริหาร   

                       ระดบัส่วนงานยอ่ย 

แบบ ปย.2  หมายถึง  สรุปผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐาน   

                        การควบคุมภายใน             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วสัิยทศัน์  ภารกจิและเป้าหมายธุรกจิของโรงงานไพ่ 

วสัิยทศัน์ 

โรงงานไพ่เป็นผูน้ าของภูมิภาคอาเซียนในการผลิตและจดัจ าหน่ายไพ่ท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับใน

ระดบัสากล 

ภารกจิ 

1. ผลิตไพใ่หมี้คุณภาพไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

2. พฒันาความรู้ความสามารถเพื่อกา้วเขา้สู่เทคโนโลยสีมยัใหม่ 

3. รักษาสภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัท่ีดีในการท างาน 

4. ก ากบัการจดัจ าหน่ายไพภ่ายในประเทศไทยใหมี้ประสิทธิภาพ 

5. จ  าหน่ายไพก่บัประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคอาเซียน 

เป้าหมายธุรกจิของโรงงานไพ่ 

1.  สร้างผลก าไร  เพื่อหารายไดใ้หสู้งข้ึนทั้งในส่วนของการจ าหน่ายไพ่และรายไดจ้ากการพิมพ์

ส่ิงพิมพ ์

2.  เพิ่มคุณภาพในการผลิต โดยการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาช่วยในกระบวนการผลิตและ

พฒันาผลิตภณัฑไ์พป๊่อกให้มีคุณภาพทดัเทียมกบัต่างประเทศ เพื่อทดแทนการน าเขา้และการส่งออกไปจ าหน่าย

ต่างประเทศ 

3.  พฒันางานพิมพ์ส่ิงพิมพ์ให้มีความทนัสมยั สอดคล้องกับสภาพความต้องการของตลาด 

เพื่อใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

4.  เพื่อปริมาณการผลิตและจ าหน่ายไพ่รวมทั้งส่ิงพิมพ์ทุกชนิด เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและ

ทดแทนการน าเขา้ไพป๊่อกพลาสติกจากต่างประเทศ โดยการ 

 

 



 

 

  4.1  ขยายตลาดจ าหน่ายไพไ่ปสู่ตลาดต่างประเทศ 
  4.2  ขยายตลาดลูกคา้ในประเทศเพิ่มข้ึนทั้งทางดา้นผลิตภณัฑไ์พแ่ละส่ิงพิมพ ์
  4.3  ลดตน้ทุนการผลิต 
 
 

5.  บริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

6.  นวตักรรม 

  6.1  น าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ไพ่และส่ิงพิมพเ์พื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 

  6.2  ปรับเปล่ียนวธีิบริหารงานมาเป็นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
  6.3  ปรับระบบการด าเนินงานก่ึงราชการไปสู่ระบบธุรกิจเอกชนอยา่งเตม็รูปแบบ 

7.  พัฒนาระบบบริหารบุคลากรเพื่อให้มี คุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อรองรับกับ

สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงและเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

8.  พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  โดยการ 

  8.1  น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์  การตดัสินใจ  
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยพฒันาระบบฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศเพื่อจดัเก็บขอ้มูล
พื้นฐานท่ีส าคญั 

  8.2  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อให้บริการ
ขอ้มูลภายในโรงงานไพ ่

  8.3  พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถในดา้น ICT 
9.  เป้าหมายทางการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

  9.1  น าการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในมาใช้ในองค์กรเพื่อเป็นเคร่ืองมือใน

การบริหารองคก์รใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

          9.2  พฒันาและปฏิบติัตามกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในให้เป็นไป

อยา่งมีระบบและต่อเน่ืองเพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ปลูกฝังอยูใ่นองคก์ร 

 



 

 

 

 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

การบริหารงาน 

  ปัจจุบันโรงงานไพ่อยู่ภายใต้การควบคุมนโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ ซ่ึง

คณะกรรมการดงักล่าวประกอบดว้ยอธิบดีกรมสรรพสามิต หรือรองอธิบดีท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นประธาน

กรรมการ รองอธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นรองประธานกรรมการโดยต าแหน่ง ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั

หน่ึงคนเป็นกรรมการ ผูอ้  านวยการโรงงานไพ ่เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีกรรมการอ่ืนอีกไม่นอ้ย

กวา่ 3 คน เป็นกรรมการ แต่เม่ือรวมกนัทั้งคณะแลว้ตอ้งมีจ านวนไม่เกิน 11 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  1  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

 

การบริหารงานการควบคุมภายใน 

1. ความหมายและวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

 การควบคมุภายใน เป็นกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานจดัให้มีขึน้

เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  การด าเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุผลส าเร็จตาม

วตัถปุระสงค์ ดงัตอ่ไปนี ้

 1.1 เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  (Operation  Objectives) ได้แก่ 

ปฏิบตัิงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดแูลรักษา

ทรัพย์สิน  การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การร่ัวไหล  การสิน้เปลือง  หรือการทจุริตใน

หนว่ยงาน 

 1.2 เพ่ือให้เกิดความเช่ือถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Financial Report Objectives)  ได้แก่ 

การจดัท ารายงานทางการเงินท่ีใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  เช่ือถือได้  และ

ทนัเวลา 

 1.3 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย  และระเบียบข้อบังคับท่ีเ ก่ียวข้อง (Compliance 

Objectives)  ได้แก่ การปฏิบตัิตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบงัคบั  หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ด าเนินงานของหนว่ยงาน  รวมทัง้การปฏิบตัติามนโยบาย และวิธีการปฏิบตังิานท่ีหนว่ยงานได้ก าหนดขึน้ 

 1.4 เพ่ือให้เกิดการวางแผนงานทางธุรกิจหรือแผนเชิงกลยทุธ์ (Strategic Objectives) ท่ีเหมาะสม

ป้องกนัผลกระทบท่ีเกิดจากทัง้ภายในและภายนอกองค์กร อนัจะน าไปสูเ่ป้าหมายท่ีมุง่หวงั 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  2  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 

 การจดัท าคูมื่อการตดิตามและประเมินผลการควบคมุภายในของโรงงานไพมี่วตัถปุระสงค์  ดงันี ้

2.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการและแนวทางการประเมินผลระบบการ

ควบคมุภายใน 

 2.2 เพ่ือให้การจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในถูกต้องและสอดคล้อง

เป็นไปตามแนวทางท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิก าหนด 

 2.3 เพ่ือให้การจดัท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในของทุกหน่วยงานภายใน

โรงงานไพเ่ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 2.4 เพ่ือให้พนกังานทกุคนเข้าใจกลไกการท างานของโรงงานไพ่ และสามารถบริหารจดัการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 องค์ประกอบท่ีส าคญัของการควบคมุภายใน ซึ่งจ าแนกเป็น 5 องค์ประกอบท่ีส าคญัตามแนวทาง

ของ COSO  ซึง่เป็นแมแ่บบสากลของการควบคมุภายใน ประกอบด้วย 

 สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 

 การประเมินความเส่ียง 

 กิจกรรมการควบคมุ 

 สารสนเทศและการส่ือสาร 

 การตดิตามและประเมินผล 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 
 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  3  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

 

 องค์ประกอบท่ี 1  สภาพแวดล้อมของการควบคุม  (Control  environment) 

สภาพแวดล้อมของการควบคุม  หมายถึง  ปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลต่อทัศนคติและความตระหนักถึง

ความจ าเป็นและความส าคญัของการควบคมุภายในของบคุลากรทกุคนในหน่วยงาน โดยบคุลากร

ทุกคนเข้าใจความรับผิดชอบและขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของตนเอง  มีความรู้  ความสามารถและ

ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน  รวมถึงการยอมรับและปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และวิธีการท างาน

ตา่งๆ ท่ีหนว่ยงานก าหนดไว้ 

 องค์ประกอบท่ี  2  การประเมินความเส่ียง  (Risk  assessment) 

ความเส่ียง  คือ  โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การร่ัวไหล  การสูญเปล่า  หรือ

เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว้

ความเส่ียงเหล่านีอ้าจเกิดจากสาเหตุภายนอกหรือภายในหน่วยงานก็ได้  โดยเฉพาะในการ

ด าเนินงานปัจจบุนั  ภายใต้การเปล่ียนแปลงของนโยบายรัฐบาล  สภาพเศรษฐกิจ  กฎระเบียบตา่งๆ 

ท าให้แต่ละองค์กรต้องเผชิญกับความเส่ียงมากขึน้  ถ้าหน่วยงานสามารถบ่งชีแ้ละประเมินความ

เส่ียงได้อยา่งเหมาะสมก็จะชว่ยให้สามารถเตรียมการแก้ไขปัญหาเหลา่นัน้ได้ทนัทว่งที 

 ขัน้ตอนการประเมินความเส่ียง ประกอบด้วย 

 1. การระบปัุจจยัเส่ียง 

 2. การวิเคราะห์ความเส่ียง 

 3. การประเมินความเส่ียง 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  4  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

 

 4. การบริหารความเส่ียง 

 5. การสอบทานและการประเมินผล 

 องค์ประกอบท่ี  3  กิจกรรมการควบคุม  (Control  activities) 

กิจกรรมการควบคมุเป็นองค์ประกอบท่ีจะช่วยให้มัน่ใจได้ว่า  นโยบายและกระบวนการเก่ียวกบัการ

ควบคุมภายในก าหนดขึน้นัน้ ได้มีการน าไปปฏิบตัิตามภายในหน่วยงานอย่างทั่วถึง   นอกจากนี ้

กิจกรรมการควบคมุยงัชว่ยสร้างความมัน่ใจวา่หนว่ยงานมีกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการป้องกนัหรือลด

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้  ดังนัน้  กิจกรรมการควบคุมควรก าหนดให้สอดคล้องกับความเส่ียงท่ี

ประเมินได้โดยมีข้อควรพิจารณาในการก าหนดกิจกรรมการควบคมุ  ดงัตอ่ไปนี ้

 - กิจกรรมการควบคมุควรเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการปฏิบตังิานตามปกติ 

- กิจกรรมการควบคมุต้องสามารถป้องกนัหรือลดความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ี    ยอมรับได้ 

- คา่ใช้จา่ยในการก าหนดให้กิจกรรมการควบคมุต้องไมส่งูกวา่ผลเสียหายท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้

หากไมก่ าหนดให้มีกิจกรรมการควบคมุ 

 องค์ประกอบท่ี  4    (Control  activities) 

การควบคมุภายในท่ีดีจะเกิดขึน้ได้  เม่ือข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานนัน้ได้มีการบง่ชี ้ รวบรวม

และชีแ้จงให้แก่บุคคลท่ีควรทราบ  โดยผ่านทางรูปแบบและเวลาการส่ือสารท่ีเหมาะสมข้อมูลท่ีมี

ประโยชน์ตอ่การตดัสินใจ  การบริหารจดัการ  และการปฏิบตัิงานนัน้ อาจเป็นไปทัง้ข้อมลูท่ีเก่ียวกบั

การด าเนินงาน  การเงิน  และการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบตา่งๆ  โดยแหล่งข้อมลูอาจมาจากภายใน

หรือภายนอกองค์กร 
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 องค์ประกอบในเร่ืองสารสนเทศและการส่ือสารอาจพิจารณาประเดน็ท่ีส าคญัได้ดงันี ้

-  ข้อมูลเพียงพอ  ถกูต้อง  ภายใต้รูปแบบท่ีเหมาะสม  และทนัเวลา  เพ่ือช่วยสนบัสนนุการ

ตดัสินใจ  การบริหารจดัการและการปฏิบตังิานในเร่ืองตา่งๆ     

-  การส่ือสารข้อมลูเกิดขึน้อยา่งทัว่ถึงทัง้องค์กร  จากผู้บริหารถึงพนกังานและในทาง   

กลบักนั  ระหว่างหนว่ยงานหรือสว่นงาน   ระหวา่งองค์กรกบับคุคลภายนอก   เชน่  

ส่ือมวลชน    ผู้ออกกฎระเบียบตา่งๆ 

-  การส่ือสารอย่างชัดเจนให้บุคลากรทราบถึงความส าคัญและความรับผิดชอบต่อการ

ควบคมุภายใน  

 องค์ประกอบท่ี  5  การตดิตามประเมินผล  (Monitoring) 

การควบคมุภายในทัง้หลายท่ีจดัให้มีขึน้นัน้  จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีกลไกในการติดตามประเมินผล  

เพ่ือให้มัน่ใจว่าได้มีการปฏิบตัิการควบคมุภายในนัน้อย่างสม ่าเสมอ และการปฏิบตัินัน้ยงัมีความ

เหมาะสมกับลักษณะการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้  เพราะอย่าลืมว่าการ

เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึน้อาจมีผลกระทบต่อความเส่ียงในการด าเนินงาน และความเส่ียงท่ี

เปล่ียนแปลงไป  อาจจ าเป็นต้องปรับปรุงการควบคมุภายในให้เหมาะสมด้วย 

การตดิตามผลนัน้ สามารถท าได้โดยรวมอยูใ่นกระบวนการปฏิบตัิงานนัน้ๆ เช่น การท่ีผู้บงัคบับญัชา

คอยตดิตามถามไถ่ปัญหาในการท างาน ก็ถือวา่เป็นการตดิตามผลอยา่งหนึง่ 

การประเมินผล คือ การประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะหรือเป็นครัง้คราว  เช่น การตรวจสอบ

โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลในหน่วยงานนัน้เอง หรือการมอบหมายให้

บคุคลภายนอกมาท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบภายใน  หากหน่วยงานมีหน่วยตรวจสอบภายใน ก็ต้อง

สง่เสริมและพฒันาหนว่ยงานนีใ้ห้สามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจริงๆ ดงัค า

กลา่วในปัจจบุนัท่ีวา่  ผู้ตรวจสอบภายในคือท่ีปรึกษาอนัมีคา่ยิ่งตอ่ผู้บริหารวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
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ก้าวหน้าไปอยา่งรวดเร็วมาก  พร้อมๆกบัความส าคญัของการควบคมุภายใน  ดงันัน้ ผู้บริหารจึงควร

อยา่งยิ่งท่ีจะต้องพฒันาสองเร่ืองนีไ้ปพร้อมๆ กนั 

4. การตดิตามประเมินผล 

 หมายถึง  กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในท่ีวางไว้อย่างตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ  โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบตัิงาน (Ongoing  

Monitoring)  และการประเมินผลเป็นรายครัง้ (Separate  Evaluation) ซึ่งแยกเป็นการประเมินการ

ควบคุมด้วยตนเอง  (Control Self Assessment) และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ  

(Independent  Assessment) 

          ในการด าเนินการเก่ียวกับการติดตามประเมินผล  ฝ่ายบริหารต้องจดัให้มีการติดตาม ประเมินผล  

โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบตัิงาน และการประเมินผลเป็นรายครัง้อย่างตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ 

เพ่ือให้ความมัน่ใจวา่ 

-  ระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบตัจิริง 

-  การควบคมุภายในด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิผล 

-  ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและสอบทานอ่ืนๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่าง

เหมาะสมและทนัเวลา 

-  การควบคมุภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป     
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5. ความแตกต่างระหว่าง  “การตดิตามผล” และ “การประเมินผล” 

 ข้อก าหนดในเร่ือง “การติดตามประเมินผล” ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดไว้ใน

มาตรฐานการควบคมุภายใน  สามารถจ าแนก “การติดตามประเมินผล” ออกได้เป็น 2  ลกัษณะ  

ได้แก่  การตดิตามผลในระหวา่งการปฏิบตังิาน  และ   การประเมินผลเป็นรายครัง้  กลา่วคือ   

  ลักษณะท่ี  1 

 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบติังาน  หมายถึง  กระบวนการสอบทานกิจกรรมและรายการตา่งๆ 

ท่ีเกิดขึน้ในองค์กรอยา่งตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ  เพ่ือประเมินคณุภาพของการปฏิบตัิงาน  โดยเป็นส่วน

หนึง่ของการปฏิบตัิงานตามปกติ  เช่น  การสอบทานการปฏิบตัิงานตามสายการบงัคบับญัชา  ซึ่งจะ

ชว่ยให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามการควบคมุภายในท่ีก าหนดไว้ 

      บุคลากรทุกคนในองค์กรมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการติดตามผลร่วมกัน  แต่ขอบเขตความ

รับผิดชอบของแตล่ะบคุคลจะมีความแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะงานและต าแหนง่หน้าท่ีการ 

 ติดตามผลโดยฝ่ายบริหาร  และบุคลากรระดับปฏิบัติการ จึงมุ่งเน้นการติดตามผลใน    

ลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั  ซึง่ท่ีกลา่วมาสามารถสรุปได้ คือ 

-การตดิตามผลของฝ่ายบริหาร 

  ฝ่ายบริหารควรติดตามผลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของตนและ

สอบทานว่ามีการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อลกัษณะและระดบัของความเส่ียงท่ีแสดงถึงความ

จ าเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนการควบคมุภายในท่ีมีอยูห่รือไม่ 
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-การตดิตามผลของบคุลากรระดบัปฏิบตัิการ 

  บุคลากรระดบัปฏิบตัิการควรติดตามผลการปฏิบตัิงานของตนเอง เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าได้

ปฏิบตังิานโดยถกูต้อง และเป็นไปตามการควบคมุภายในท่ีก าหนดไว้ รวมทัง้ควรแก้ไขความผิดพลาด

ท่ีเกิดขึน้ให้ถกูต้องก่อนท่ีจะเสนอให้ผู้บงัคบับญัชา 

  ในขณะเดียวกัน ฝ่ายบริหารควรจดัให้มีการส่ือสารให้ความรู้เก่ียวกับการควบคมุภายในท่ีมีอยู่

และสนับสนุนให้บุคลากรระดบัปฏิบตัิการพร้อมท่ีจะรายงานสิ่งผิดปกติ  เน่ืองจากบุคลากรระดบั

ปฏิบตักิารเป็นผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงในรายละเอียดของการปฏิบตัิงานประจ าวนัขององค์กร  จึง

มีข้อได้เปรียบในการค้นพบปัญหาต่างๆ ท่ีมีอยู่ในการปฏิบตัิงาน  เม่ือฝ่ายบริหารได้รับรานงาน

เก่ียวกับความไม่มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีมีอยู่หรือความผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน  

ควรให้ความส าคญัและพิจารณาสัง่การให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 ลักษณะท่ี  2 

 การประเมินผลเป็นรายครั้ง  หมายถึง  การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร ณ ช่วงเวลาใดเวลา

หนึ่ง  ว่าเป็นไปตามภารกิจและวตัถปุระสงค์ขององค์กรท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ขอบเขตและความถ่ีของ

การประเมินผลจะขึน้อยูก่บัผลจากการประเมินความเส่ียงและประสิทธิผลของการตดิตามผล 

 การประเมินผลเป็นรายครัง้สามารถจ าแนกออกได้เป็น  2 ประเภท  ได้แก่  การประเมินการ

ควบคมุด้วยตนเอง  และการประเมินการควบคมุอยา่งเป็นอิสระ 

-การประเมินการควบคมุด้วยตนเอง  (Control  Self  Assessment) 

   การประเมินการควบคมุด้วยตนเองเป็นการประเมินผล  โดยการก าหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบตัิงาน

ในหน่วยงานนัน้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินความเส่ียง  โดยร่วมกนัพิจารณาระบแุละวิเคราะห์

ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้  ซึง่มีผลท าให้องค์กรไมส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ในด้านตา่งๆ รวมทัง้พิจารณา 
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 ปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการควบคมุท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลมากยิ่งขึน้  

และปรับลดกิจกรรมการควบคุมท่ีท าให้การด าเนินงานขององค์กรล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพ  โดยไม่

ก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้จากการลดภาระการควบคมุภายใน นัน้ 

    การประเมินการควบคมุด้วยตนเอง  จะช่วยให้ฝ่ายบริหารค้นพบปัญหาท่ีเกิดขึน้ก่อนการประเมินการ

ควบคมุอยา่งเป็นอิสระ  ซึง่จะท าให้สามารถลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากปัญหาดงักล่าวได้  ดงันัน้ ฝ่าย

บริหารจงึควรก าหนดให้มีการประเมินตนเองในทกุกิจกรรมของหนว่ยงาน 

-การประเมินการควบคมุอยา่งเป็นอิสระ (Independent  Assessment) 

               การประเมินการควบคมุอย่างเป็นอิสระเป็นการประเมินผลโดยผู้ ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงกบัการ

ด าเนินงานภายในขององค์กร  โดยปกติมักจะกระท าโดยผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้ ท่ีเป็นอิสระจากการ

ด าเนินงานขององค์กร เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าการประเมินผลได้ด าเนินไปอย่างเท่ียงธรรม  หรือจะกระท า

โดยผู้ตรวจสอบหรือท่ีปรึกษาภายนอก  เพ่ือให้การประเมินผลเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และมีความเท่ียงธรรม

มากขึน้  การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระจะช่วยให้เกิดความมั่นใจว่า  ฝ่ายบริหารได้ประเมินการ

ควบคุมด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิผล  อย่างไรก็ตาม  การประเมินผลอย่างอิสระไม่ควรเป็นกิจกรรมการ

ควบคมุท่ีทดแทนการประเมินการควบคมุด้วยตนเอง  แตค่วรจะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมและสนบัสนนุการ

ประเมินการควบคมุด้วยตนเอง 

6.  กระบวนการประเมินการควบคุมภายใน  

 การประเมินการควบคมุภายในควรเร่ิมต้นจากการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการ

ควบคมุภายในโดยใช้วิธีการประเมินการควบคมุด้วยตนเอง       ซึ่งแตล่ะหน่วยงานควรประเมินความ

เพียงพอและประสิทธิผลของแตล่ะองค์ประกอบของการควบคมุภายในของหน่วยงานตนควบคูไ่ปกบั

การประเมินความเส่ียงในการปฏิบตังิานตามภาระหน้าท่ีของตน 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  10  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

วิธีการประเมินการควบคมุด้วยตนเอง  ประกอบด้วย  2  แนวทาง  ได้แก่ 

   การประชมุเชิงปฏิบตักิาร    (CSA  Workshop) 

  การใช้แบบสอบถาม    (Questionnaires) 

  โดยทัว่ไปแล้ว หน่วยงานมกัจะใช้แนวทางดงักล่าวข้างต้นในลกัษณะท่ีผสมผสานกนัตามท่ี

เห็นเหมาะสม  โดยไมไ่ด้ยดึแนวทางใดแนวทางหนึง่แตเ่พียงอยา่งเดียว 

  การใช้แนวทางการประชมุเชิงปฏิบตัิการ  (CSA  Workshop) นัน้  ในแตล่ะหน่วยงานจะจดั

ให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างตวัแทนของหน่วยงานท่ีมีความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการหรือ

กิจกรรมท่ีประเมินเป็นอย่างดี  เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับความเส่ียงและการควบคมุภายในใน

แง่มมุตา่งๆ และค้นหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหาข้อบกพร่องท่ีมีอยู่ 

  วิ ธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเองอีกแนวทางหนึ่ง  คือ  การใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaires)  เป็นการใช้วิธีการส ารวจ  โดยใช้แบบสอบถามท่ีมีค าถามท่ีให้ตอบในลกัษณะใช่ /

ไมใ่ช ่  มี / ไมมี่   เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั 

  แนวทางแรกในลกัษณะของการประชมุเชิงปฏิบตัิการ  (CSA  Workshop) ได้รับความนิยม

สงูสดุและเกือบจะทกุองค์กรจะใช้แนวทางนีใ้นการประเมินการควบคมุด้วยตนเอง  อย่างไรก็ตามหาก

องค์กรยงัขาดความพร้อมในแง่ของวฒันธรรมองค์กรท่ีไม่เอือ้ตอ่การแสดงความคิดเห็นอย่างจริงใจ  

แนวทางของการใช้แบบสอบถามน่าจะเป็นทางเลือกอนัดบัตอ่ไป  ซึ่งจะท าให้เกิดการพฒันาในเร่ือง

ของสภาพแวดล้อมของการควบคมุภายในท่ีดีขึน้ไป 

  ในกรณีท่ีผลการประเมินการควบคมุภายในด้วยตนเอง  พบว่า การควบคมุภายในท่ีมีอยู่ไม่

เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบนั  ขัน้ตอนต่อไป  คือ  การจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในโดยก าหนดขัน้ตอนของการน าไปปฏิบตั ิ และผู้ รับผิดชอบในแตล่ะขัน้ตอนอยา่งชดัเจน  โดย 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  11  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

 

ค านึงถึงความสอดคล้องกบัเร่ืองต่างๆ เช่น แผนกลยุทธ์  กระบวนการบริหารจดัการ  บคุลากร  รายละเอียด

เก่ียวกบัวิธีปฏิบตังิาน  ระบบข้อมลูและการรายงาน  เป็นต้น 

  เม่ือแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรได้ประเมินการควบคมุด้วยตนเองแล้ว  ควรรวบรวมผล

การประเมินดงักลา่วเพ่ือพิจารณาและสรุปผลการประเมินในภาพรวม 

  นอกจากการประเมินการควบคมุด้วยตนเองแล้ว  ในแตล่ะองค์กรยงัมีผู้ตรวจสอบภายในท่ี

ท าหน้าท่ีในการประเมินการควบคมุอย่างเป็นอิสระ  เพ่ือให้มัน่ใจว่าการประเมินผลการควบคมุภายในของ

ฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างเท่ียงธรรม  โดยผู้ตรวจสอบภายในจะน าเสนอข้อมลูเก่ียวกับจดุอ่อนของการควบคมุ

ภายใน  ในรูปของ  “ข้อตรวจพบ”   และ  “ข้อเสนอแนะ”   ในรายงานการตรวจสอบเพ่ือให้หน่วยงานดงักล่าว

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้  ซึ่งหน่วยงานนัน้ ควรน า

ข้อมลูดงักลา่วมาใช้ในการประเมินการควบคมุด้วยตนเอง  โดยพิจารณาว่า  “ข้อตรวจพบ”  เป็นความเส่ียงท่ี

ยังมีอยู่ / จุดอ่อนของการควบคุมภายใน  และน า  “ข้อเสนอแนะ”  มาใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด

แผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  12  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

แนวทางการประเมินผลและการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544  ข้อ 5 และ ข้อ 6 

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

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 
2544  ข้อ 5  ก าหนดให้หวัหน้าหน่วยงาน  (ผู้ รับตรวจ)  น ามาตรฐานการควบคมุภายในท่ีออกตามระเบียบ
นีไ้ปใช้เป็นแนวทางในการจดัวางระบบการควบคมุภายในให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี  นบัแตว่นัท่ีท่ีระเบียบฯ 
นีมี้ผลใช้บงัคบั และรายงานความคืบหน้าทกุหกสิบวนัตอ่ผู้ก ากบัดแูล  และข้อ 6 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจมี
การตดิตามการประเมินผลการควบคมุภายในแล้วรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากบัดแูล  
และคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือให้มัน่ใจวา่ 
 -การควบคมุภายในท่ีวางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และมีการปฏิบตัจิริง 
 -ข้อตรวจพบได้รับการแก้ไขอยา่งเหมาะสมและทนัเวลา 
 -การควบคมุภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
          โดยโรงงานไพ ่จดัให้หนว่ยงานในสงักดัตดิตามการประเมินผลและรายงานการควบคมุภายในส่วนของ

กิจกรรมท่ีหน่วยงานนัน้รับผิดชอบ  เพ่ือด าเนินการประเมินผลในภาพรวม  การติดตามประเมินผลตาม

ระเบียบฯ นีท้ าได้ 2 ลกัษณะ  คือ :- 

 1. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบตัิงาน  (การติดตามอย่างต่อเน่ือง)  ซึ่งรวมอยู่ในการบริหาร

จดัการและการควบคุมดแูลการปฏิบตัิงานตามปกติของหน่วยงาน  เช่น  การสอบทานรายงานการกระทบ

ยอดรายการ  การวิเคราะห์ผลตา่งระหวา่งแผนกบัผลงานจริง และทกุหนว่ยงานมีการด าเนินการอยูแ่ล้ว 

 2. การติดตามประเมินผลเป็นรายครัง้  เพ่ือเพิ่มประสิทธิผลของการควบคมุภายในโดยตรง ในด้าน

การด าเนินงาน  รายงานทางการเงิน  หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคบัของทางราชการ  โดย

ความถ่ีของการประเมินขึน้อยู่กับดลุยพินิจของผู้บริหารท่ีจะพิจารณาจากความเส่ียงและการควบคมุเพ่ือลด

ความเส่ียง 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การบริหารความเสี่ยง 

โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  13  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

 

การด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ 5 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544  ข้อ 5  ระบวุา่ 

 “ให้หนว่ยรับตรวจจดัวางระบบการควบคมุภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคมุภายในท้ายระเบียบ

นีเ้ป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีระเบียบนีใ้ช้บงัคบั  โดยอยา่งน้อยต้องแสดงข้อมลู  ดงันี  ้

 (1) สรุปภารกิจและวตัถปุระสงค์การด าเนินงานท่ีส าคญัในระดบัหนว่ยรับตรวจ และระดบักิจกรรม 

(2) ข้อมลูเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมการควบคมุ  โดยเฉพาะเก่ียวกบัความซือ้สตัย์และจริยธรรมของ

ผู้บริหารระดบัสงูและบคุลากรในหนว่ยรับตรวจ 

 (3) ความเส่ียงท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน 

           (4) ข้อมลูเก่ียวกบักิจกรรมการควบคมุเพ่ือป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีส าคญัตาม (3) 

 (5) ผู้ รับผิดชอบประเมินระบบการควบคมุภายใน  และวิธีการตดิตามประเมินผล 

 ให้หนว่ยรับตรวจรายงานความคืบหน้าในการจดัวางระบบการควบคมุภายในตอ่ผู้ก ากบัดแูล  และ

คณะกรรมการตรวจสอบของหนว่ยรับตรวจ  (ถ้ามี)  ทกุหกสิบวนั  พร้อมทัง้ส่งส าเนาให้ส านกังานการตรวจ

เงินแผน่ดนิด้วย  เว้นแตส่ านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิจะขอให้ด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน”   

 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  14  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

 

การด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 

 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544  ข้อ 6  ระบวุา่ 

 “ให้ผู้ รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ ก ากับดูแล  และคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเก้าสิบวนันบัจากวนัสิน้ปีงบประมาณ  

หรือ ปีปฏิทิน  แล้วแตก่รณี  โดยมีรายละเอียด  ดงันี ้

           (1)  ท าความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของหน่วยรับตรวจท่ีใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบนี ้

หรือไม ่

 (2)  รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน  การบรรลุ

วตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด  รวมทัง้ข้อมลูสรุปผลการประเมินแตล่ะองค์ประกอบของการควบคมุ

ภายในประกอบด้วย 

   (ก)  สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 

   (ข)  การประเมินความเส่ียง 

   (ค)  กิจกรรมการควบคมุ 

   (ง)  สารสนเทศและการส่ือสาร 

   (จ)  การตดิตามประเมินผล 

 (3)  จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการ

ควบคมุภายใน” 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  15  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

 

 อนึ่ง  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปรับปรุงการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ

ประเมินผลการควบคมุภายใน โดยจัดท าหนังสือแนวทาง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ

ประเมินผลการควบคมุภายในแทนฉบบัเดมิซึง่ขอยกเลิก ทัง้นีฯ้ ได้ปรับปรุงเนือ้หาการจดัวางระบบการ

ควบคมุภายในและการประเมินผลการควบคมุภายในบางส่วน  รวมทัง้ปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบการ

จดัท ารายงานท่ีหน่วยรับตรวจต้องปฏิบตัิตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด

มาตรฐานการควบคมุภายใน  พ.ศ. 2544  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  16  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

 

สรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารการประเมิน  

 ระดับส่วนงานย่อย 

ผู้ประเมินควรสรุปผลการประเมินการควบคมุด้วยตนเอง  และน าข้อมลูสรุปผล มาจดัท า

รายงานของสว่นงานยอ่ย  โดยด าเนินการตามขัน้ตอน  ดงันี ้

1) จากข้อมูลทัง้หมดท่ีได้จากผลการประเมินจุดอ่อนหรือความเส่ียงท่ีมีนัยส าคญั  ให้

วิเคราะห์ความมีอยู่  ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  ระบุและเสนอ

มาตรการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมและจ าเป็น  ผลการประเมินให้บันทึกเป็นลาย

ลักษณ์อักษรและสอบทานโดยผู้บริหารและเก็บไว้ในแฟ้มของหน่วยรับตรวจ 

2) การวิเคราะห์ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคมุภายใน จะต้องพิจารณาวา่ 

-โครงสร้างและรูปแบบการควบคุมท่ีก าหนดขึน้เพียงพอ และครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ี

ส าคญั  รวมทัง้มีองค์ประกอบของการควบคมุภายในทัง้ห้าองค์ประกอบหรือไม่และอยู่ในเกณฑ์

พอใจหรือไม ่

-การควบคุมภายในท่ีก าหนดมีการปฏิบตัิงานจริงหรือไม่  และสามารถลดความเส่ียง

ตามท่ีระบุหรือไม่  กรณีมิได้ปฏิบตัิงานจริงในทางปฏิบตัิมีการใช้วิธีการอ่ืนทดแทนการควบคุม

ภายในท่ีก าหนดหรือไม ่

-ถ้ามีการปฏิบตัิงานจริงตามระบบการควบคมุภายในท่ีมีอยู่  ระบบการควบคมุภายในได้

ปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้และได้รับผลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์หรือไม่ 

3) ผลจากการวิเคราะห์ให้สรุปความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม  โดย

พิจารณาวา่ 



 

 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  17  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

-ถา้ระบบการควบคุมท่ีมีอยูแ่ละใชจ้ริง  ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดโดยไดส้ร้างความมัน่ใจอยา่ง

สมเหตุสมผลในความส าเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ถือว่าระบบการควบคุมภายในมี

ประสิทธิผล 

4) ผูป้ระเมินควรเสนอวิธีการแก้ไขขอ้บกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีพบ  รวมทั้งการปรับปรุง

แกไ้ขท่ีตอ้งด าเนินการต่อไป  อยา่งไรก็ตาม  ในการเสนอการปรับปรุงแกไ้ขนั้น  ควรผา่นการ 

พิจารณาอยา่งระมดัระวงัรอบคอบวา่การปรับปรุงนั้นมีความเหมาะสม  สามารถปฏิบติัได้

และประโยชน์ท่ีได้รับเกิดความคุ้มค่าเม่ือเทียบกบัตน้ทุนท่ีตอ้งเสียไปจากการด าเนินการแก้ไข

ปรับปรุง 

5) ผลการประเมินระดบัส่วนงานยอ่ยนอกจากบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ให้บนัทึก

ในแบบรายงานและส่งใหผู้รั้บผดิชอบหรือคณะท างานท่ีหน่วยรับตรวจแต่งตั้งข้ึน  รวบรวมรายงาน

เพื่อประมวลเป็นรายงานระดบัหน่วยรับตรวจ  พร้อมจดัเก็บรายงานไวท่ี้หน่วยรับตรวจ  รายงาน

ของส่วนงานยอ่ยประกอบดว้ย 

                 (1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 

                 (2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 

 ระดับหน่วยรับตรวจ 

 ผลการประเมินระดบัหน่วยรับตรวจ  เป็นการน าเอาผลสรุปจากการประเมินผลการควบคุม

ภายในระดบัส่วนงานยอ่ย  และผลการประเมินจากผูต้รวจสอบภายในซ่ึงเป็นการรายงานในฐานะผู ้

ประเมินอิสระเพื่อน าเสนอหวัหน้าหน่วยรับตรวจวิเคราะห์  เปรียบเทียบผลสรุปการประเมินของ

เจา้หนา้ท่ีอาวโุส / คณะท างานกบัผูต้รวจสอบภายในเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

 1) การรายงานโดยฝ่ายบริหาร     



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  18  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

 

                    การประเมินผลระดบัหนว่ยรับตรวจ  จะต้องให้ข้อมลูเบือ้งต้นกบัหวัหน้าหน่วยรับตรวจในการ

สรุปความเห็นว่าการควบคมุภายในได้รับการออกแบบเพ่ือป้องกันหรือตรวจพบความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้

หรือไม่  และท างานได้ผลตามท่ีออกแบบไว้หรือไม่  เพ่ือน ามาจดัท าเป็นรายงานโดยผู้บริหารระดบัสูงสุด

ของหนว่ยรับตรวจ  ดงันี ้

 1. หนงัสือรับรองเก่ียวกบัการควบคมุภายใน 

     หัวหน้าหน่วยรับตรวจต้องจัดท าหนังสือเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกับระบบการควบคุม

ภายในท่ีใช้อยู่  ว่ามีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพและมีความเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนการด าเนินงานให้บรรลุ

วตัถุประสงค์หรือไม่  เพียงใด  ซึ่งถือเป็นหนงัสือรายงานภายนอก  โดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมิน

การควบคมุระดบัหนว่ยรับตรวจ 

 2. ข้อพิจารณาเก่ียวกบัข้อบกพร่องหรือจดุอ่อนท่ีมีนยัส าคญั 

               เจ้าหน้าท่ีระดับอาวุโส / คณะท างานต้องพิจารณาว่ามีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องท่ีมี

นยัส าคญัในรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน  รายงานการประเมินผลและการ

ปรับปรุงการควบคมุภายในท่ีได้รับจากผู้บริหารระดบัส่วนงานย่อยตา่งๆ หรือไม่ 

 3. การด าเนินการกรณีได้รับรายงานจดุอ่อนของการควบคมุภายใน 

 -เร่ืองท่ีควรรายงานภายในหนว่ยรับตรวจ 

             ถ้าข้อตรวจพบท่ีได้รับรายงานจากผู้บริหารระดบัส่วนงานย่อยต่างๆ เป็นเร่ืองท่ีผู้บริหาร

ระดบัสูงให้ความสนใจ  และได้ใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นว่าควรส่ือสารให้ทราบภายในหน่วยรับตรวจเท่านัน้  

เน่ืองจากเร่ืองเหล่านีจ้ะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้  ให้สัง่การตามควรแก่กรณีให้ถือเป็นเร่ืองรายงานภายใน  



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  19  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

 

รายงานเหลา่นีค้วรเสนอผา่นเจ้าหน้าท่ีอาวโุส / คณะท างานท่ีรับผิดชอบการประเมินผลฯ ในภาพรวมทราบ

ด้วย 

-เร่ืองเก่ียวกบัจดุออ่นหรือข้อบกพร่องท่ีมีนยัส าคญั 

           เป็นเร่ืองท่ีร้ายแรงกว่าเร่ืองท่ีควรรายงานภายในดงักล่าวข้างต้น  ซึ่งเป็นเร่ืองเก่ียวกบัระบบ

การควบคมุภายในท่ีมีอยูไ่มส่ามารถลดความเส่ียงจากข้อผิดพลาด  หรือความเสียหายในระดบัท่ียอมรับได้  

รวมทัง้ฝ่ายบริหารไม่สามารถตรวจพบข้อผิดพลาดความผิดปกติ  หรือความเสียหายได้ทนักบัสถานการณ์  

เร่ืองเหล่านีจ้ะรายงานในหนงัสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในและจดัท าแผนปรับปรุงแก้ไข

ข้อบกพร่อง 

 เม่ือประเมินความร้ายแรงของข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน  ค วร

ประเมินถึงลกัษณะและโอกาสท่ีจะเกิดผลเสียหายอนัเน่ืองจากข้อบกพร่องเหล่านัน้ด้วย  นอกจากนีโ้อกาส

ท่ีจะเกิดการทจุริตจะเป็นปัจจยัส าหรับพิจารณาวา่เป็นจดุอ่อนหรือข้อบกพร่องท่ีมีนยัส าคญั 

         2) การรายงานโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

             ผู้ ตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ใน

ฐานะผู้ประเมินการควบคมุอย่างเป็นอิสระ  เพ่ือให้ความมัน่ใจว่าการประเมินผลการควบคมุภายในของ

ฝ่ายบริหารได้ด าเนินไปอยา่งเท่ียงธรรม  จากผลการสอบทานนี ้ ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานตอ่หวัหน้า

หน่วยรับตรวจว่าการประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่าง

รอบคอบ (ตามแบบ  ปส.) 

 3) การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ 

                รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจท่ี ต้องจัดท า  

ประกอบด้วย 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  20  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

               

              1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.1 

      2. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.2 

      3. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.3 

 การแสดงภาพการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 

                           

     

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

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

                                                                     3. แบบ ปอ.3 

 

 

 

 

การจดัท ารายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 

ระดบัสว่นงานย่อย ระดบัหน่วยรับตรวจ ผู้ตรวจสอบภายใน 

การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบฯ ข้อ 6 

ให้จัดส่งเฉพาะหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  

(แบบ ปอ.1)  ส าหรับรายงานแบบอื่นให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยรับตรวจ  

เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเรียกดูและสอบทานต่อไป 

 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  21  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

 

8.  รูปแบบรายงานและตัวอย่างรายงาน 

     วัตถุประสงค์ 

 ให้ฝ่ายบริหารของหน่วยรับตรวจใช้ประกอบในการจดัท ารายงานเก่ียวกบัการควบคมุภายในตาม

ระเบียบฯ ข้อ 6  เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ  ผู้ก ากบัดแูลและคณะกรรมการตรวจสอบ   

การใช้รูปแบบรายงาน 

 1. ระดับหน่วยรับตรวจ  มีรายงาน 3 แบบ คือ 

     1.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.1 

           เป็นการรับรองการควบคมุภายใน  เพ่ือให้ความเห็นว่าระบบการควบคมุภายใน ท่ีใช้อยู่มี

ประสิทธิผล  และมีความเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ  ตามวัตถุประสงค์  

หรือไมเ่พียงใด 

     1.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.2 

                     เป็นการสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคมุภายในจากการประเมิน

กิจกรรมตา่งๆ 

     1.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.3 

                    เพ่ือน าเสนอจดุอ่อนของระบบการควบคมุภายในหรือความเส่ียงท่ียงัมีอยู่  พร้อม แผนการ

ปรับปรุงระบบการควบคมุภายใน  จากการประเมินระดบัสว่นงานยอ่ยตามแบบ ปย.2 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  22  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

 

       2. ระดับส่วนงานย่อย มีรายงาน 2 แบบ คือ 

        2.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปย.1 

     เพ่ือน าเสนอผลการประเมินแตล่ะองค์ประกอบของการควบคมุภายในของสว่นงานย่อย 

           2.2  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปย.2 

     เพ่ือบนัทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน  ระบุการควบคุมท่ีมีอยู ่ 

การประเมินผลการควบคมุ  ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่ การควบคมุภายในท่ีต้องปรับปรุงและผู้ รับผิดชอบ 

3. ผู้ตรวจสอบภายใน 

         -รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ 

ภายใน-แบบ ปส. 

         เพ่ือรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่า

ด าเนินการตามวิธีการท่ีหน่วยงานก าหนดหรือไม่  เพียงใด  พร้อมข้อเสนอแนะ  เพ่ือปรับปรุงการ

ควบคมุภายในให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลยิ่งขึน้  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รปูแบบรายงานระดบัหน่วยรบัตรวจ 

และค าอธิบายรายงาน 

 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  23  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  24  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

แบบ ปอ.1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เ รียน  (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้ก ากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบหรือ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ) 

......................(ช่ือหน่วยรับตรวจ).........................ได้ประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับปี

สิน้สุดวันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ. ....................ด้วยวิธีการท่ี........ ........ช่ือหน่วยรับตรวจ

...................ก าหนดโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความมัน่ใจอย่างสมเหตสุมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้

ทรัพยากร ซึง่รวมถึงการดแูลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การร่ัวไหล  

การสิน้เปลือง  หรือการทจุริตด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงานและด้านการ

ปฏิบตัิตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบตัิของฝ่าย

บริหาร 

         จากผลการประเมินดงักล่าวเห็นว่าการควบคมุภายในของ........(ช่ือหน่วยรับตรวจ).......ส าหรับปี

สิน้สดุวนัท่ี..........เดือน..................พ.ศ. ..............เป็นไปตามระบบการควบคมุภายในท่ีก าหนดไว้ มีความ

เพียงพอและบรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในตามท่ีกล่าวในวรรคแรก 

 

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

                            (ช่ือหวัหน้าหนว่ยรับตรวจ) 

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



 

 

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

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  25  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

กรณีมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน  สามารถปรับแบบข้างต้น โดยอธิบายเพิ่มเติมใน

วรรคสาม  ดงันี ้

จากผลการประเมินดงักลา่วเห็นวา่การควบคมุภายในของ.....(ช่ือหนว่ยรับตรวจ).......ส าหรับปีสิน้สดุ

วนัท่ี.............เดือน......................พ.ศ. ..................เป็นไปตามระบบการควบคมุภายในท่ีก าหนดไว้มี

ความเพียงพอและบรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในตามท่ีกล่าวในวรรคแรก 

อนึง่ การควบคมุภายในยงัคงมีจดุออ่นท่ีมีนยัส าคญั ดงันี ้

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

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

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

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

ค าอธิบายรายงานแบบ ปอ.1. 

 1.  ช่ือรายงาน หนงัสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 
2.  ผู้ รับรายงาน  ได้แก่  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ ก ากับดูแลหน่วยรับตรวจ    และ

คณะกรรมการตรวจสอบ  หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ถ้ามี) 
 3. วรรคแรก 
     -  ระบช่ืุอหนว่ยรับตรวจและงวดเวลาของการประเมินระบบการควบคมุภายใน 
     -  ระบขุอบเขตของการประเมินการควบคมุภายในตามท่ีหนว่ยรับตรวจก าหนด 
 4. วรรคสอง 
     - สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในว่าเป็นไปตามท่ีหน่วยรับตรวจก าหนดมีความ
เพียงพอ บรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในหรือไม่ 
 5. ผู้รายงาน  ได้แก่  หวัหน้าหนว่ยรับตรวจ  พร้อมทัง้ระบตุ าแหนง่และวนัท่ีรายงาน 
 
 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  26  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

แบบ ปอ.2 

ช่ือหน่วยรับตรวจ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วนัที.่..............เดือน.........................พ.ศ. ....................... 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน       (1) ผลการประเมนิ / ข้อสรุป                    (2) 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม        
1.1.................................................... 
1.2....................................................ฯลฯ 

2. การบริหารความเส่ียง        
2.1.................................................... 
2.2....................................................ฯลฯ 

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

4. สารสนเทศและการส่ือสาร       
4.1.................................................... 
4.2....................................................ฯลฯ 

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

 

 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  27  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

ผลการประเมินโดยรวม 

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

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

      ช่ือผู้รายงาน............................................... 

                                              (ช่ือหวัหน้าหนว่ยรับตรวจ) 

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

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

ค าอธิบายรายงานแบบ ปอ.2. 

 1.  ช่ือหนว่ยรับตรวจ 

 2.  ช่ือรายงาน  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 

 3. งวดรายงาน 

     -  ระบวุนัสดุท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 

 4. คอลมัน์ (1) องค์ประกอบของการควบคมุภายใน 

              - ระบขุ้อมลูสรุปการควบคมุภายในของแตล่ะองค์ประกอบ 

 5. คอลมัน์ (2) ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

     - ระบผุลการประเมิน / ข้อสรุปของแตล่ะองค์ประกอบของการควบคมุภายในพร้อมจดุอ่อน หรือ
ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 6. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคมุภายใน 

 7. ช่ือผู้รายงาน  ได้แก่ หวัหน้าหนว่ยรับตรวจ  ผู้บริหารสงูสดุ หรือผู้ รับผิดชอบในการปฏิบตัิราชการ  
หรือการบริหารของหนว่ยรับตรวจ พร้อมระบตุ าแหนง่และวนัท่ีรายงาน 



 

 

          

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  28  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและควบคมุภายใน  โรงงานไพ่ 

                                                                              ช่ือหน่วยรับตรวจ                                                      แบบ ปอ.3 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ  วนัที.่..............เดือน.............................พ.ศ. ................. 

กระบวนการปฏิบติังานโครงการ / 

กิจกรรม / ดา้นของงานท่ีประเมิน

และวตัถุประสงคข์องการควบคุม(1) 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

 

(2) 

งวด / เวลาท่ีพบ 

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ / 

ผูรั้บผดิชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ

 

          (6)                    

      

 

                ช่ือผูร้ายงาน................................................... 
                                                                                                                             (ช่ือหวัหนา้หน่วยรับตรวจ) 

                                                                                                                   ต  าแหน่ง........................................................ 
                                                                                                             วนัท่ี.......... เดือน...................พ.ศ. ..............



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  29  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

 

ค าอธิบายรายงานแบบ ปอ.3. 

 1.  ช่ือหน่วยรับตรวจ 

 2.  ช่ือรายงาน  รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 3. งวดรายงาน 

     -  ระบุวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 4. คอลมัน์ (1) กระบวนการปฏิบติังาน / โครงการ.....และวตัถุประสงคข์องการควบคุม 

              - ระบุวตัถุประสงคข์องกิจกรรมหรือดา้นของงานท่ีก าลงัประเมิน ถา้เป็นกระบวนการปฏิบติังานหรือ
โครงการ  ใหร้ะบุขั้นตอนหลกัท่ีส าคญัของกระบวนการปฏิบติังานหรือโครงการนั้นรวมทั้งวตัถุประสงคข์องแต่
ละขั้นตอนหลกั  ดงัน้ี  หน่ึงกิจกรรม / ดา้นของงาน / ขั้นตอนการปฏิบติังานอาจมีไดห้ลายวตัถุประสงค ์

 5. คอลมัน์ (2) ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

     - ระบุความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่ โดยสรุปมาจาก แบบ ปย.2 คอลมัน์ (4) 

 6. คอลมัน์ (3) งวด / เวลาท่ีพบจุดอ่อน 

     - ระบุงวด / เวลาท่ีพบหรือทราบความเส่ียงท่ียงัมีอยูต่ามท่ีระบุในคอลมัน์ (2) 

 7. คอลมัน์ (4) การปรับปรุงการควบคุม 

     - ระบุการปรับปรุงการควบคุม  เพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่ โดยสรุปผลมาจากแบบ ปย.2  
คอลมัน์ (5) 

 8. คอลมัน์ (5) ก าหนดเสร็จ / ผูรั้บผดิชอบ 

     - ระบุผูรั้บผดิชอบในการแกไ้ขปรับปรุง  และวนัท่ีด าเนินการปรับปรุงแลว้เสร็จ 



 

 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  30  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

 

9. คอลมัน์ (6) หมายเหตุ 

     - ระบุขอ้มูลอ่ืนท่ีตอ้งการแจง้ใหท้ราบ เช่น วธีิด าเนินการ และเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

          10. ช่ือผูร้ายงาน ไดแ้ก่ หวัหนา้หน่วยรับตรวจ ผูบ้ริหารสูงสุด หรือผูรั้บผิดชอบในการปฏิบติัราชการ หรือ
การบริหารของหน่วยรับตรวจ พร้อมระบุต าแหน่งและวนัท่ีรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  31  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูแบบรายงานระดบัส่วนงานย่อย 

และค าอธิบายรายงาน  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  32  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

แบบ ปย.1 

ช่ือส่วนงานย่อย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วนัที.่..............เดือน.........................พ.ศ. ....................... 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน       (1) ผลการประเมนิ / ข้อสรุป                    (2) 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม        
1.1.................................................... 
1.2....................................................ฯลฯ 

2. การบริหารความเส่ียง        
2.1.................................................... 
2.2....................................................ฯลฯ 

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

4. สารสนเทศและการส่ือสาร       
4.1.................................................... 
4.2....................................................ฯลฯ 

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

 

 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  33  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

ผลการประเมินโดยรวม 

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

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

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

       

ช่ือผู้รายงาน................................................ 

                                           (ช่ือหวัหนา้ส่วนงานยอ่ย) 

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

      วนัที.่............เดือน.................พ.ศ. .......... 

ค าอธิบายรายงานแบบ ปย.1. 

 1.  ช่ือส่วนงานยอ่ย 

 2.  ช่ือรายงาน  รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

 3. งวดรายงาน 

     -  ระบุวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาในการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

 4. คอลมัน์ (1) องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

              - ระบุขอ้มูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองคป์ระกอบ 

 5. คอลมัน์ (2) ผลการประเมิน / ขอ้สรุป 

     - ระบุผลการประเมิน / ขอ้สรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมจุดอ่อน หรือ
ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  34  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

 

6. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

 7. ช่ือผูร้ายงาน  ไดแ้ก่ หวัหนา้ส่วนงานยอ่ย พร้อมระบุต าแหน่ง  และวนัท่ีรายงาน 

 



 

 

                     

 

 
คู่มือการปฏบิัตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  35  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและควบคมุภายใน  โรงงานไพ่ 

                                                                                        ช่ือส่วนงานย่อย...............................         แบบ ปย.2 
 

รายงานการประเมนิผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที.่..............เดือน.............................พ.ศ. ................. 

กระบวนการปฏิบติังานโครงการ / 

กิจกรรม / ดา้นของงานท่ีประเมิน

และวตัถุประสงคข์องการควบคุม (1) 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู ่

(2) 

การประเมินผล 

การควบคุม 

(3) 

ความเส่ียงท่ี 

ยงัมีอยู ่

(4) 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ / 

ผูรั้บผดิชอบ 

(6) 

  หมายเหต ุ

 

     (7) 

       

  

                       ช่ือผูร้ายงาน................................................... 
                                                                                                                             (ช่ือหวัหนา้หน่วยรับตรวจ) 

                                                                                                            ต  าแหน่ง........................................................ 
                                                                                                         วนัท่ี.......... เดือน...................พ.ศ. ................



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  36  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและควบคมุ
ภายใน  โรงงานไพ่ 

ค าอธิบายรายงานแบบ ปย.2. 

 1.  ช่ือส่วนงานยอ่ย 

 2.  ช่ือรายงาน  รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 3. งวดรายงาน 

     -  ระบุส าหรับปีงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 30 เดือน กนัยายน พ.ศ. 25xx  (กรณีรายงานตามปีงบประมาณ)  หรือ 
วนัท่ี 31 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 25xx  (กรณีรายงานตามปีปฏิทิน)                   

 4. คอลมัน์ (1) กระบวนการปฏิบติังาน / โครงการ.....และวตัถุประสงคข์องการควบคุม 

              - ระบุวตัถุประสงคข์องกิจกรรมหรือดา้นของงานท่ีก าลงัประเมิน  ถา้เป็นกระบวนการปฏิบติังานหรือ
โครงการให้ระบุขั้นตอนท่ีส าคญัของกระบวนการปฏิบติังานหรือโครงการนั้นรวมทั้งวตัถุประสงค์ของแต่ละ
ขั้นตอน  ทั้งน้ี  หน่ึงกิจกรรม / ดา้นของงาน / ขั้นตอนการปฏิบติังาน  อาจมีไดห้ลายวตัถุประสงค ์

 5. คอลมัน์ (2) การควบคุมท่ีมีอยู ่

     -สรุปขั้นตอน / วธีิปฏิบติังาน / นโยบาย / กฎเกณฑท่ี์ใชป้ฏิบติัอยูส่ าหรับกิจกรรมต่างๆ 

 6. คอลมัน์ (3) การประเมินผลการควบคุม 

     -ประเมินว่าการควบคุมท่ีมีอยู่ตามคอลมัน์ (2) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่  โดยตอบค าถาม
ต่อไปน้ี 

  การก าหนด / สั่งอยา่งเป็นทางการใหป้ฏิบติัตามการควบคุมหรือไม่ 

   มีการปฏิบติัจริงตามการควบคุมหรือไม่ 

 ถา้มีการปฏิบติัจริง  การควบคุมช่วยใหง้านส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดหรือไม่ 

   ประโยชน์ท่ีไดรั้บ  คุม้ค่ากบัตน้ทุนของการควบคุมหรือไม่ 

  



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  37  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

 

7. คอลมัน์ (4) ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

   -ระบุความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ท่ีมีผลกระทบต่อความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของการควบคุมดา้นใดดา้น
หน่ึงหรือหลายดา้น คือ 

 ดา้นการด าเนินงาน (Operation) = O 

   ดา้นความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = F 

 ดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั ฯลฯ (Compliance) = C 

8. คอลมัน์ (5) การปรับปรุงการควบคุม 

   -เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียงตามคอลมัน์ (4) 

9. คอลมัน์ (6) การก าหนด / ผูรั้บผดิชอบ 

   -ระบุผูรั้บผดิชอบในการแกไ้ขปรับปรุง และวนัท่ีด าเนินการปรับปรุงแลว้เสร็จ 

10. คอลมัน์ (7) หมายเหตุ 

   -ระบุขอ้มูลอ่ืนท่ีตอ้งการแจง้ใหท้ราบ เช่น วธีิด าเนินการและเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

11. ช่ือผูร้ายงาน  ต าแหน่งและวนัท่ี 

   -ระบุช่ือหัวหน้าส่วนงานย่อย ซ่ึงรับผิดชอบในการจดัท า  พร้อมทั้งต าแหน่งและลงวนัท่ี  เดือน  ปี 
พ.ศ. ท่ีจดัท าเสร็จส้ิน  

 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  38  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

 

 

 

  

 

 

                         

                          

รายงานของผูต้รวจสอบภายใน 

 

 

 

 

รายงานของผูต้รวจสอบภายใน 

 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  39  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

 

แบบ ปส. 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

(กรณไีม่มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต) 

เรียน   (หัวหน้าหน่วยรับตรวจ / ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจ) 

 ขา้พเจา้ไดส้อบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ......(ช่ือหน่วยรับตรวจ).......ส าหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี.......เดือน.............พ.ศ. ..........การสอบทานไดป้ฏิบติัอยา่งสมเหตุสมผลและระมดัระวงัอยา่งรอบคอบ ผล

การสอบทานพบวา่ การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนด  ระบบการควบคุมภายในมี

ความเพียงพอและสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน 

 

      ช่ือผู้รายงาน........................................... 

(ช่ือหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน) 

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

วนัที.่.......เดือน...................พ.ศ. ............ 

 

 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  40  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

กรณผู้ีตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบ หรือ ข้อสังเกตที่

มีนัยส าคัญ ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตทีม่ีนัยส าคัญต่อท้ายผลการสอบทาน  ดังนี้ 

         ขา้พเจา้ไดส้อบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ.........(ช่ือหน่วยรับตรวจ).......ส าหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี.......เดือน.............พ.ศ. ..........การสอบทานไดป้ฏิบติัอยา่งสมเหตุสมผลและระมดัระวงัอยา่งรอบคอบ ผล

การสอบทานพบวา่ การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนด  ระบบการควบคุมภายในมี

ความเพียงพอและสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน      อยา่งไรก็ตามมีขอ้สังเกตท่ีมีนยัส าคญั

ดัง น้ี . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

ค าอธิบายรายงานแบบ ปส. 

 1.  ช่ือรายงาน  รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูต้รวจสอบภายใน 

 2.  ผูรั้บรายงาน  ไดแ้ก่  หวัหนา้หน่วยตรวจ  ผูบ้ริหารสูงสุด  หรือผูรั้บผดิชอบในการปฏิบติัราชการหรือ
การบริหารของหน่วยรับตรวจ 

 3. งวดรายงาน 

     -  ระบุงวดเวลาของการประเมินผลการควบคุมภายใน 

     -  ระบุขอบเขตของการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในวา่ไดป้ฏิบติัอยา่งสมเหตุสมผลและ
ระมดัระวงัอยา่งรอบคอบ 

     -  สรุปผลการสอบทาน 

 4. ช่ือผูร้ายงาน  ไดแ้ก่  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากหัวหน้าส่วน
ราชการ  หวัหนา้หน่วยรับตรวจ  หรือผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจใหท้ าหนา้ท่ีตรวจสอบภายใน 

               



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  41  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

 

- ระบุวตัถุประสงค์ของกิจกรรมหรือดา้นของงานท่ีก าลงัประเมิน  ถา้เป็นกระบวนการปฏิบติังานหรือ
โครงการให้ระบุขั้นตอนท่ีส าคญัของกระบวนการปฏิบติังานหรือโครงการนั้นรวมทั้งวตัถุประสงค์ของแต่ละ
ขั้นตอน  ทั้งน้ี  หน่ึงกิจกรรม / ดา้นของงาน / ขั้นตอนการปฏิบติังาน  อาจมีไดห้ลายวตัถุประสงค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  42  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

 

 

 

 

 

 

 

                หลกัเกณฑก์ารประเมินการควบคุมภายใน  

        ประจ าปีบญัช ี2555 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขครัง้ที่ : 6 

วนัที่เร่ิมใช้ :  15 ธันวาคม 2554 

หน้าที่ :  43  จาก  43 

ผู้อนมุตัิ : คณะท างานบริหารจดัการความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน  โรงงานไพ ่

 

เกณฑ์การประเมิน การควบคุมภายใน ปีบัญชี 2555 

การติดตาม ประเมินผล (24%) 

เกณฑ์การประเมิน 2555 

การประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง (CSA) 24% 

 การประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง 10% 

 การติดตาม การรายงาน และผลการติดตาม 8% 

 การส่งรายงานต่อ สตง. 1% 

การประเมินการควบคุมอยา่งเป็นอิสระ 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 

----------------- 
    โดยท่ีสมควรก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายในเพ่ือให้หนว่ยรับตรวจมีแนวทางในการจดัระบบการ

ควบคมุภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนัจะสง่ผลให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการด าเนินงาน
และแก่การใช้จา่ยเงินและทรัพย์สินของประเทศชาตโิดยรวมอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 15 (3) 
(ก) (ค) แหง่พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2552 คณะกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดนิจงึออกระเบียบไว้ดงัตอ่ไปนี ้

   ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคมุภายใน  พ.ศ. 2544  ข้อ 2  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้น
ไป  ข้อ 3 ในระเบียบนี ้  

“หน่วยรับตรวจ” หมายความวา่ 
(1) กระทรวง ทบวง กรม สว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเป็น กระทรวง ทบวง หรือ กรม 
(2) หนว่ยงานของราชการสว่นภมูิภาค 
(3) หนว่ยงานของราชการสว่นท้องถ่ิน 
(4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(5) หนว่ยงานอ่ืนของรัฐ 
(6) หนว่ยงานท่ีได้รับเงินอดุหนนุหรือกิจการท่ีได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทนุจากหนว่ยรับตรวจ 

ตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) 
(7) หนว่ยงานอ่ืนใดหรือกิจการท่ีได้รับเงินอดุหนนุจากรัฐท่ีมีกฎหมายก าหนดให้ส านกังานการ 

ตรวจเงินแผน่ดนิเป็นผู้ตรวจสอบ 
“หนว่ยงานของราชการสว่นท้องถ่ิน”   หมายความวา่   องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาลองค์การ

บริหารสว่นต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยาและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตัง้ขึน้ 
            “ผู้ก ากับดูแล” หมายความวา่ บคุคลหรือคณะบคุคลผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก ากบัดแูลหรือ 
บงัคบับญัชา ผู้ รับตรวจ หรือ หนว่ยรับตรวจ 

“ผู้รับตรวจ” หมายความวา่ หวัหน้าสว่นราชการ หวัหน้าหนว่ยงาน หรือ ผู้บริหารระดบัสงู 
ผู้ รับผิดชอบในการปฏิบตัิราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 



 

 

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้ รับตรวจ หรือผู้บริหารทกุระดบัของหนว่ยรับตรวจ 
“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความวา่ ผู้ด ารงต าแหนง่ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ 

หรือด ารงต าแหนง่อ่ืนท่ีท าหน้าท่ีเชน่เดียวกบัผู้ตรวจสอบภายใน 
“การควบคุมภายใน” หมายความวา่ กระบวนการปฏิบตังิานท่ีผู้ก ากบัดแูล ฝ่ายบริหารและ 

บคุลากรของหนว่ยรับตรวจจดัให้มีขึน้ เพ่ือสร้างความมัน่ใจอยา่งสมเหตสุมผลวา่ การด าเนินงานของหนว่ย 
รับตรวจจะบรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
ซึง่รวมถึงการทจุริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเช่ือถือได้ของการรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบตัิ 
ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบงัคบัและมตคิณะรัฐมนตรี 

ข้อ 4 ให้ผู้ก ากบัดแูล และหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการน ามาตรฐานการควบคมุภายใน 
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิท้ายระเบียบนีไ้ปใช้เป็นแนวทางส าหรับการจดัวางระบบการควบคมุภายใน 
ของหนว่ยรับตรวจให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน 

ข้อ 5 ให้หนว่ยรับตรวจจดัวางระบบการควบคมุภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคมุภายในท้าย 
ระเบียบนีเ้ป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีระเบียบนีใ้ช้บงัคบั โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมลูดงันี ้

(1) สรุปภารกิจและวตัถปุระสงค์การด าเนินงานท่ีส าคญัในระดบัหนว่ยรับตรวจ และระดบักิจกรรม 
(2) ข้อมลูเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมการควบคมุ โดยเฉพาะเก่ียวกบัความซ่ือสตัย์ และจริยธรรมของ 

ผู้บริหารระดบัสงูและบคุลากรในหนว่ยรับตรวจ 
(3) ความเส่ียงท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน 
(4) ข้อมลูเก่ียวกบักิจกรรมการควบคมุเพ่ือป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีส าคญัตาม  (3) 
(5) ผู้ รับผิดชอบประเมินระบบการควบคมุภายใน และวิธีการติดตามประเมินผล 
ให้หนว่ยรับตรวจรายงานความคืบหน้าในการจดัวางระบบการควบคมุภายในตอ่ผู้ก ากบัดแูลและ 

คณะกรรมการตรวจสอบของหนว่ยรับตรวจ (ถ้ามี) ทกุหกสิบวนั พร้อมทัง้สง่ส าเนาให้ส านกังานการตรวจเงิน 
แผน่ดนิด้วย เว้นแต ่ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิจะขอให้ด าเนินการเป็นอยา่งอ่ืน 

ข้อ 6 ให้ผู้ รับตรวจรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ ผู้ก ากบัดแูลและคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ เก่ียวกบัการควบคมุภายในอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ภายในเก้าสิบวนันบัจากวนัสิน้ปีงบประมาณหรือ 
ปีปฏิทินแล้วแตก่รณี เว้นแตก่ารรายงานครัง้แรกให้กระท าภายในสองร้อยส่ีสิบวนันบัจากวนัวางระบบการ 
ควบคมุภายในแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 (1) ท าความเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของหนว่ยรับตรวจท่ีใช้อยูมี่มาตรฐานตามระเบียบนี ้
หรือไม ่

(2) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายในในการบรรลุ 
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด รวมทัง้ข้อมลูสรุปผลการประเมินแตล่ะองค์ประกอบของการควบคมุ 

ภายในประกอบด้วย 



 

 

(ก) สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
(ข) การประเมินความเส่ียง 
(ค) กิจกรรมการควบคมุ 
(ง) สารสนเทศและการส่ือสาร 
(จ) การตดิตามประเมินผล 

(3) จดุออ่นของระบบการควบคมุภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการควบคมุ 
ภายใน 

ข้อ 7 ในกรณีหนว่ยรับตรวจไมส่ามารถปฏิบตัติามระเบียบนีไ้ด้ ให้ขอท าความตกลงกบัคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผน่ดนิ 

ข้อ 8 ในกรณีหนว่ยรับตรวจมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบตัติามระเบียบนี ้หรือตาม 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ หรือส านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ โดยไมมี่เหตอุนัสมควร 
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิสามารถเสนอข้อสงัเกต    และความเห็นพร้อมทัง้พฤตกิารณ์ของหนว่ยรับตรวจ 
นัน้  ให้กระทรวงเจ้าสงักดั หรือผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ควบคมุก ากบั หรือรับผิดชอบของหนว่ยรับตรวจ แล้วแต ่

กรณี  เพ่ือก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นเพ่ือให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติในกรณีกระทรวงเจ้าสังกัดหรือ
ผู้บงัคบับญัชา หรือผู้ควบคุมก ากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งภายใน
ระยะเวลาอันสมควรคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถรายงานต่อประธานรัฐสภา  เพ่ือแจ้งไปยัง
คณะกรรมาธิการของรัฐสภาท่ีเ ก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาด าเนิ นการตามอ านาจหน้าท่ีและแจ้งไปยัง
คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐสภา เพ่ือประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบญัญตัริายจา่ยประจ าปี 

          ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิรักษาการตามระเบียบนี ้และให้คณะกรรมการตรวจเงิน 

แผน่ดนิมีอ านาจตีความและวินิจฉยัปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการบงัคบัใช้ระเบียบนีใ้นกรณีมีเหตอุนัสมควร 
 คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิอาจยกเว้นหรือผอ่นผนัการปฏิบตัิตามความในระเบียบนีไ้ด 
 

   ประกาศ ณ วนัท่ี  28  กนัยายน  พ.ศ.  2544 
 
 

                      ปัญญา  ตนัตยิวรงค์ 
    ( นายปัญญา  ตนัตยิวรงค์ ) 

            ประธานกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 118 ตอนที่ 99 ก วันที่ 26 ตุลาคม 2544
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