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วันที่    

เสนอโดย ส่วนแผนงานและกลยุทธ์ 

ทบทวนโดย คณะท างานการควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

อนุมัติโดย ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ 

คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

ประจ าปี 2562 

 

 

 



 

รายละเอียดการทบทวนคู่มือการควบคุมภายใน 

ประจ าปี รายการ การทบทวนคู่มือ 

2549 เริ่มจัดท าคู่มือการควบคุมภายใน ครั้งแรก - 
2550 คณะท างานฯ มีการทบทวนคู่มือการควบคุมภายในโดยมีการเพ่ิมเติมค าจ ากัด

ความลงในคู่มือฯ 
ครั้งที่ 1 

 (มกราคม 2550) 
2551 คณะท างานฯ มีการทบทวนคู่มือการควบคุมภายในโดยมอบหมายให้

คณะท างานฯ สรุปความหมายภารกิจจ านวน 5 ภารกิจ เพ่ือมาคัดเลือกลง
คู่มือการควบคุมภายในต่อไป 

ครั้งที่ 2 
 (เมษายน 2551) 

2552 คณะท างานฯ มีการทบทวนคู่มือการควบคุมภายในโดยมีการเพ่ิมเติมภารกิจ
ของโรงงานไพ่ 

ครั้งที่ 3 
 (กุมภาพันธ์ 2552) 

2553 คณะท างานฯ มีการทบทวนคู่มือการควบคุมภายในโดยมีการเพ่ิมเติม
วิสัยทัศน์  ภารกิจ ของโรงงานไพ่และปรับปรุงรูปแบบการรายงานตามแนว
ทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ครั้งที่ 4  
(มกราคม 2553) 

2554 คณะท างานฯ มีการทบทวนคู่มือการควบคุมภายในโดยมีการเปลี่ยนหัวหน้า
ส่วนงานให้เป็นปัจจุบันและมีการจัดท าเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ประเมิน
การควบคุมภายในปี 2554 

ครั้งที่ 5 
 (พฤศจิกายน 2553) 

2555 คณะท างานฯ มีการทบทวนคู่มือการควบคุมภายในโดยมีการเพ่ิมเติมภารกิจ
ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด และการเปลี่ยนหัวหน้าส่วนงานให้เป็น
ปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงฯ 
และนโยบายการควบคุมภายใน 

ครั้งที่ 6  
(ธันวาคม 2554) 

2556 คณะท างานฯ ได้ทบทวนคู่มือการควบคุมภายในโดยปรับเปลี่ยนรายการและ
เอกสารอ้างอิงให้เป็นของปีงบประมาณ2556 ได้แก่ รายชื่อหัวหน้าส่วนงาน 
เปลี่ยนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เปลี่ยนค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ  และนโยบายการควบคุม
ภายใน  

ครั้งที่ 7  
(มกราคม 2556) 

2557 คณะท างานฯได้ทบทวนคู่มือการควบคุมภายในโดยมีการเพ่ิมเติมการ
ปฏิบัติงานเรื่องข้องร้องเรียน 

ครั้งที่ 8  
(กันยายน 2557) 

2558 คณะท างานฯได้ทบทวนการปฏิบัติงานการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ข้อ 5 และข้อ 6 

ครั้งที่ 9 
(ธันวาคม 2557) 

2559 คณะท างานฯ ได้ทบทวนคู่มือโดยเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ ภารกิจของโรงงาน
ไพ่ตามการปรับเปลี่ยนของโรงงานไพ่ 

ครั้งที่ 10 
(กุมภาพันธ์ 2559) 

 



 

 

ประจ าปี รายการ การทบทวนคู่มือ 

2559 ทบทวนเรื่องการจัดการข้อร้องเรียน ปรับปรุงกระบวนการจัดการ ครั้งที่ 11 
(สิงหาคม 2559) 

2560 คณะท างานฯ ได้ทบทวนคู่มือโดยปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือ ได้แก่ รูป
โครงสร้างองค์กร / น าภารกิจของแต่ละส่วนออกเนื่องจากมีระบุอยู่ใน 
JD แล้ว /ทบทวนเรื่องช่องทางการร้องเรียน ผู้รับผิดชอบแต่ละช่อง
ทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการการร้องเรียน 

ครั้งที่ 12 
(สิงหาคม 2560) 

2561 ทบทวนคู่มือฯ โดยเพ่ิมเนื้อหาในคู่มือ ได้แก่ 
1.พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ ปรับใหม่  
1.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
2.แนวทางการประเมินผลและการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ข้อ5 และข้อ6 
3.สรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารการประเมิน 
4.น าเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนออกจากคู่มือควบคุมภายใน 
เนื่องจากมีการจัดท าเป็นคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ 

ครั้งที่ 13 (สิงหาคม 2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ค าน า 

การควบคุมภายในเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานจัดให้มีขึ้นเพ่ือสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ทั้งในด้านประสิทธิภาพประสิทธิผล
ของการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสี่ยงหาย การรั่วไหล 
การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง 

ส่วนแผนงานและกลยุทธ์ ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมภายในและการจัดท ารายงาน เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ และหลักการในการติดตามการประเมินผลการควบคุม
ภายใน การรายงานที่ถูกต้อง เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเองของทุกส่วนงาน 

 
              คณะท างานการควบคุมภายใน โรงงานไพ่                                  

                                             
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  สารบัญ 

           หน้า 

ค าจ ากัดความ            ก 

ค าย่อ             ค 

วิสัยทัศน์  ภารกิจ ยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่                           ง 

การบริหารงานการควบคุมภายใน  

 1. ความหมาย วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน       1 

 2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ         1 

 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ         2 

 4. องค์ประกอบของการควบคุมภายใน        2 

 5. การติดตามประเมินผล          5 

 6. กระบวนการประเมินการควบคุมภายใน        7 

 7. ขั้นตอนปฏิบัติการรายงานการควบคุมภายใน       9 

แนวทางการประเมินผลและการจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯข้อ 5 และ ข้อ 6            11                           

การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 5      12 

การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6      13 

สรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารการประเมิน   14 

รูปแบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจและค าอธิบายรายงาน      20 

รูปแบบรายงานระดับส่วนงานย่อยและค าอธิบายรายงาน      26 

ภาคผนวก  ก 

1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
2. นโยบายการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
3. ค าสั่งโรงงานไพ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริหารการควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 
4. ตารางการก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 

 



 

-ก- 

ค าจ ากัดความ 

ระเบียบ คตง. หมายถึง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.  2544 

หน่วยงาน  หมายถึง โรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต 

ส่วนงานย่อย หมายถึง หน่วยงานระดับส่วน 

หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

หัวหน้าส่วนงานย่อย หมายถึง หัวหน้าฝ่าย   หัวหน้าส่วน 

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแลฝ่ายบริหารและ
บุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้นเพ่ือสร้างความมั่นใจ 
อย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือ 
 1. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน   
 รวมทั้งการดูแลทรัพย์สินการป้องกันความผิดพลาด    
 การรั่วไหล  และการทุจริต (Operation) 
 2. ความเชื่อถือได้ของข้อมูลรายงาน 
 (Financial report) 
3. กา รปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระ เบี ยบข้ อบั งคั บ    
นโยบาย  สัญญา ฯลฯ  (Compliance) 

การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน หมายถึง การติดตามการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมภายในระหว่างการ
ปฏิบัติ งาน อาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง      
หรือประเมินผลแบบต่อเนื่อง 

การประเมินผลเป็นรายครั้ง           หมายถึง การประเมินที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผลของการ
ควบคุม ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ก าหนดโดยขอบเขต และ
ความถี่ในการประเมินผลครั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินความ
เสี่ยงและประสิทธิผลของวิธีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง   



 

-ข- 

สภาพแวดล้อมการควบคุม  หมายถึง ทัศนคติและการกระท าของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
เกี่ยวกับการควบคุมสภาพแวดล้อมของการควบคุม
ก่อให้เกิดระเบียบ  วินัย  และโครงสร้างเพ่ือความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์หลักของการควบคุมสภาพแวดล้อมของ
การควบคุม 

กิจกรรมการควบคุม               หมายถึง นโยบายและวิธีการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารก าหนดให้บุคลากร
ของหน่วยรับตรวจปฏิบัติเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง
และได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม 

ความเสี่ยงหรือจุดอ่อน            หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย การรั่วไหล  
ความสูญเปล่า  หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ท าให้งาน
ไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 

การควบคุมแบบแก้ไข            หมายถึง เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่  
เกิดข้ึนให้ถูกต้องหรือเพ่ือหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาด
ซ้ าอีกในอนาคต 

สารสนเทศและการสื่อสาร       หมายถึง เป็นองค์ประกอบส าคัญต่อการควบคุมโดยเฉพาะการ
บริหารแบบกระจายความรับผิดชอบที่ต้องการระบบ
สารสนเทศที่ถูกต้องและรวดเร็ว ตัวอย่างความถูกต้อง
สมบูรณ์ของสารสนเทศที่สะท้อนผลตามความเป็นจริง
และมีรายละเอียดจ าเป็นครบถ้วน 

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง เป็นองค์ประกอบที่สองของโครงสร้างการควบคุมภายใน
และเป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารนิยม
ใช้ในปัจจุบัน    

การแบ่งแยกหน้าที่ หมายถึง การจัดแบ่งหน้าที่ระหว่างบุคคลหรือ หน่วยงานเพ่ือให้มี
การสอบยันความถูกต้องสมบูรณ์ระหว่างกัน 

การควบคุมแบบแก้ไข หมายถึง หมายถึง เป็ นวิ ธี ก ารควบคุมที่ ก าหนดขึ้ น เ พ่ือแก้ ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพ่ือหาวิธีแก้ไขไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 

 
 
 
 
 



 

-ค- 

ค าย่อ 

คตง. หมายถึง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

สตง. หมายถึง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

แบบ ปอ.1 หมายถึง รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหน้า
หน่วยงาน 

แบบ ปอ.2 หมายถึง สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน 

แบบ ปอ.3 หมายถึง แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

แบบ ปส. หมายถึง รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน
โดยผู้ตรวจสอบภายในของโรงงานไพ่ 

แบบ ปย.1 หมายถึง หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วน
งานย่อย 

แบบ ปย.2 หมายถึง สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-ง- 

วิสัยทัศน์  ภารกิจและยุทธศาสตรข์องโรงงานไพ่ 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นผู้น าด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วยการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส” 
พันธกิจ 

- ผลิตแสตมป์สรรพสามิตทุกประเภทเพ่ือรองรับการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต 
- ให้บริการงานพิมพ์ครบวงจรเพื่อการจัดเก็บรายได้แก่หน่วยงานภาครัฐ 

 - ครอบครองตลาดไพ่ในประเทศท้ังหมดและขยายสู่ธุรกิจไพ่คาสิโนในภูมิภาค 
 - บริหารจัดการองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
 - ผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
 

ยุทธศาสตร์ (STRATEGY) 
แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1  
             ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพธุรกิจหลักและขยายสู่ธุรกิจใหม่ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 
              ยุทธศาสตร์การเร่งยกระดับการตลาดเชิงรุก 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 
              ยุทธศาสตร์การสื่อสารภาพลักษณ์และจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 

    ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-ฉ- 

 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

การบริหารงาน 

  ปัจจุบันโรงงานไพ่อยู่ภายใต้การควบคุมนโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ ซึ่งคณะกรรมการ
ดังกล่าวประกอบด้วยอธิบดีกรมสรรพสามิต หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รองอธิบดี
กรมสรรพสามิตเป็นรองประธานกรรมการโดยต าแหน่ง ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคนเป็นกรรมการ 
ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ   
แต่เมื่อรวมกันทั้งคณะแล้วต้องมีจ านวนไม่เกิน 11 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-ช- 

โครงสร้างและสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในโดยรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 13 
วันที่เริ่มใช้ :  ตุลาคม 61 
หน้าที่ :  1   
ผู้อนุมัติ : ผู้อ านวยการ โรงงานไพ่ 

การบริหารงานการควบคุมภายใน 

1. ความหมายและวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานจัดให้มี
ขึ้นเพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  การด าเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปนี้ 
 1.1 เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  (Operation  Objectives : O) ได้แก่ 
การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน      การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตใน
หน่วยงาน 
 1.2 เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Financial Report Objectives : F)  ได้แก่         
การจัดท ารายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ และทันเวลา 
 1.3 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย  และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Objectives : 
C)  ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้ก าหนดขึ้น 
 1.4 เพ่ือให้เกิดการวางแผนงานทางธุรกิจหรือแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives : S) ที่เหมาะสม
ป้องกันผลกระทบทีเ่กิดจากทั้งภายในและภายนอกองค์กรอันจะน าไปสู่เป้าหมายที่มุ่งหวัง 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 

 การจัดท าคู่มือการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของโรงงานไพ่มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
2.1 เพ่ือให้ทุกส่วนงานมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การรายงานรวมถึงวิธีการจัด

วางระบบการควบคุมภายในและแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเองตามมาตรฐานการควบคุมภายใน     
ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

2.2 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
ของทุกส่วนงาน 

2.3 เพ่ือให้การจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในถูกต้องและสอดคล้องเป็นไปตาม
แนวทางท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด และด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 
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3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้การจัดว่างระบบการควบคุมภายในของทุกส่วนงานภายในโรงงานไพ่มีความถูกต้องครบถ้วน 
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
 2. ท าให้ทุกส่วนงานภายในโรงงานไพ่ลดข้อผิดพลาดในการจัดวางระบบการควบคุมภายในรวมถึงการ
จัดท ารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 
 3. เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับศึกษาและปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องท าให้สามารถทราบถึงล าดับขั้นตอน
ก่อน-หลัง ในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
4. องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 องค์ประกอบที่ส าคัญของการควบคุมภายใน ซึ่งจ าแนกเป็น 5 องค์ประกอบที่ส าคัญตามแนวทางของ 
COSO  ซึ่งเป็นแมแ่บบสากลของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 

 สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
 การประเมินความเสี่ยง 
 กิจกรรมการควบคุม 
 สารสนเทศและการสื่อสาร 
 การติดตามและประเมินผล 
องค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็น

รากฐานที่ส าคัญขององค์ประกอบอ่ืนๆ องค์ประกอบทั้ง 5 นี้เป็นสิ่งจ าเป็นที่มีอยู่ในการด าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยรับตรวจเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ 3 ประการ คือ 

- การด าเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
- รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ 
- มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

 องค์ประกอบท่ี 1  สภาพแวดล้อมของการควบคุม  (Control  environment) 
สภาพแวดล้อมของการควบคุม  หมายถึง  ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อทัศนคติและความตระหนักถึงความ

จ าเป็นและความส าคัญของการควบคุมภายในของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน โดยบุคลากรทุกคนเข้าใจความ
รับผิดชอบและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตนเอง  มีความรู้  ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
รวมถึงการยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และวิธีการท างานต่างๆ ที่หน่วยงานก าหนดไว้ 
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 องค์ประกอบท่ี  2  การประเมินความเสี่ยง  (Risk  assessment) 
ฝ่ายบริหารต้องให้ความส าคัญและประเมนความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

หน่วยรับตรวจ ที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกด้วยวิธีการที่เป็นระบบอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
ความเสี่ยง  คือ  โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสูญเปล่า  หรือ

เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ท่ีท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ความเสี่ยงเหล่านี้
อาจเกิดจากสาเหตุภายนอกหรือภายในหน่วยงานก็ได้  โดยเฉพาะในการด าเนินงานปัจจุบันภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล  สภาพเศรษฐกิจ  กฎระเบียบต่างๆ ท าให้แต่ละองค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยง
มากขึ้น  ถ้าหน่วยงานสามารถบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้สามารถเตรียมการแก้ไข
ปัญหาเหล่านั้นได้ทันท่วงที 

 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 
 1. การระบุปัจจัยเสี่ยง 
 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 3. การจัดการความเสี่ยง 
  

 
 
 
 
 

 องค์ประกอบท่ี  3  กิจกรรมการควบคุม  (Control  activities) 
กิจกรรมการควบคุมเป็นวิธีการต่างๆ ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งก าหนดหรือออกแบบเพ่ือป้องกัน

หรือลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหาร
ก าหนดขึ้นเพ่ือให้บุคลากรน าไปปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม 
ได้แก่ 

 

การระบุปัจจัยเสี่ยง 
   ท าความเข้าใจภารกิจโดยรวมและ
ลักษณะงาน/กระบวนการปฏบิัติงานด้าน
ต่างๆ  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
- วิเคราะหส์าเหตุและจัดล าดับความ

เสี่ยง 
- พิจารณาโอกาสและความถี ่
- พิจารณาระดับผลกระทบ 

การจัดการความเสี่ยง 
   หามาตรการตอบสนองความเสีย่ง/
ก าหนดวิธีการเพื่อลด/ป้องกันความเสี่ยง  



 

- การก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ 
- การสอบงาน 
- การควบคุมการประมวลผลข้อมูล 
- การอนุมัต ิ
- การดูแลป้องกันทรัพย์สิน 
- การแบ่งแยกหน้าที่ 
- การจัดท าเอกสารหลักฐาน ฯลฯ 
 

 องค์ประกอบท่ี  4  สารสนเทศและการสื่อสาร  (Control  activities) 
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นส่วนสนับสนุนที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการก าหนด 

กลยุทธ์ ประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุม และชี้แจงให้แก่บุคคลที่ควรทราบ  โดยผ่านทางรูปแบบและ
เวลาการสื่อสารที่เหมาะสมข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ  การบริหารจัดการ  และการปฏิบัติงานนั้น อาจ
เป็นไปทั้งข้อมูลที่เก่ียวกับการด าเนินงานการเงิน  และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ  โดยแหล่งข้อมูลอาจมา
จากภายในหรือภายนอกองค์กร 

 องค์ประกอบในเรื่องสารสนเทศและการสื่อสารอาจพิจารณาประเด็นที่ส าคัญได้ดังนี้ 
-  ข้อมูลเพียงพอ ถูกต้อง ภายใต้รูปแบบที่เหมาะสม และทันเวลาเพ่ือช่วยสนับสนุนการ

ตัดสินใจ  การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ     
-  การสื่อสารข้อมูลเกิดข้ึนอย่างทั่วถึงท้ังองค์กร จากผู้บริหารถึงพนักงานและในทางกลับกนั  

ระหว่างหน่วยงานหรือส่วนงานระหว่างองค์กรกับบุคคลภายนอก เช่น  สื่อมวลชน  ผู้ออกกฎระเบียบต่างๆ 
-  การสื่อสารอย่างชัดเจนให้บุคลากรทราบถึงความส าคัญและความรับผิดชอบต่อการควบคุม

ภายใน  
 องค์ประกอบท่ี  5  การติดตามประเมินผล  (Monitoring) 

การควบคุมภายในทั้งหลายที่จัดให้มีขึ้นนั้น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกลไกในการติดตามประเมินผล  เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าได้มีการปฏิบัติการควบคุมภายในนั้นอย่างสม่ าเสมอ และการปฏิบัตินั้นยังมีความเหมาะสมกับลักษณะการ
ด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  เพราะอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อ
ความเสี่ยงในการด าเนินงาน และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป อาจจ าเป็นต้องปรับปรุงการควบคุมภายในให้
เหมาะสมด้วยการติดตามผลนั้น สามารถท าได้โดยรวมอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ เช่น การที่
ผู้บังคับบัญชาคอยติดตามถามไถ่ปัญหาในการท างาน ก็ถือว่าเป็นการติดตามผลอย่างหนึ่ง 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 13 
วันที่เริ่มใช้ :  ตุลาคม 61 
หน้าที่ :  4   
ผู้อนุมัติ : ผู้อ านวยการ โรงงานไพ่ 



 

 

5.การติดตามประเมินผล  
คือ กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในที่ ก าหนดไว้มี
ความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริงข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่าง
เหมาะสมและทันเวลา การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 

 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ก าหนดให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing  Monitoring)  และการประเมินผลเป็นรายครั้ง 
(Separate  Evaluation) ซึ่งแยกเป็นการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  (Control Self Assessment) และ
การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ  (Independent  Assessment) เพ่ือให้มั่นใจว่า 

-  ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง 
-  การควบคุมภายในด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล 
-  ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและสอบทานอื่นๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและ

ทันเวลา 
-  การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป    

 ข้อก าหนดในเรื่อง “การติดตามประเมินผล” ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดไว้ใน
มาตรฐานการควบคุมภายใน  สามารถจ าแนก “การติดตามประเมินผล” ออกได้เป็น 2  ลักษณะ  ได้แก่        
การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และ  การประเมินผลเป็นรายครั้ง  กล่าวคือ   

 ลักษณะท่ี  1 
 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน  หมายถึง  กระบวนการสอบทานกิจกรรมและรายการต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  เพื่อประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงาน  โดยเป็นส่วนหนึ่งของการ 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 13 
วันที่เริ่มใช้ :   ตุลาคม 61 
หน้าที่ :  5   
ผู้อนุมัติ : ผู้อ านวยการ โรงงานไพ่ 

การติดตามประเมินผลการ

ควบคมุภายใน 

การติดตามประเมินผล    

ระหว่างการปฏิบัตงิาน 

การประเมินผลเป็นรายครัง้ 

การประเมินตนเอง 

การประเมินอิสระ 



 

ปฏิบัติงานตามปกติ  เช่น  การสอบทานการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา  ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจว่าการ
ด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ 

บุคลากรทุกคนในองค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามผลร่วมกัน  แต่ขอบเขตความรับผิดชอบของ
แต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะงานและต าแหน่งหน้าที่การติดตามผลโดยฝ่ายบริหาร        
และบุคลากรระดับปฏิบัติการ จึงมุ่งเน้นการติดตามผลในลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ คือ 

-การติดตามผลของฝ่ายบริหาร 
   ฝ่ายบริหารควรติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนและสอบทานว่ามี
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะและระดับของความเสี่ยงที่แสดงถึงความจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน
การควบคุมภายในที่มีอยู่หรือไม่ 

-การติดตามผลของบุคลากรระดับปฏิบัติการ 
  บุคลากรระดับปฏิบัติการควรติดตามผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้ปฏิบัติงาน
โดยถูกต้อง และเป็นไปตามการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ รวมทั้งควรแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง
ก่อนที่จะเสนอให้ผู้บังคับบัญชา 

ในขณะเดียวกัน ฝ่ายบริหารควรจัดให้มีการสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่มี อยู่และ
สนับสนุนให้บุคลากรระดับปฏิบัติการพร้อมที่จะรายงานสิ่งผิดปกติ  เนื่องจากบุคลากรระดับปฏิบัติการเป็นผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในรายละเอียดของการปฏิบัติงานประจ าวันขององค์กร  จึงมีข้อได้เปรียบในการค้นพบ
ปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในการปฏิบัติงาน  เมื่อฝ่ายบริหารได้รับรานงานเกี่ยวกับความไม่มีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในที่มีอยู่หรือความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ควรให้ความส าคัญและพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 ลักษณะท่ี  2 
 การประเมินผลเป็นรายครั้ง  หมายถึง  การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร ณ ช่วงเวลาใดเวลา 
หนึ่งว่าเป็นไปตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ก าหนดไว้หรือไม่ ขอบเขตและความถี่ของการประเมินผล
จะข้ึนอยู่กับผลจากการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิผลของการติดตามผล 

การประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถจ าแนกออกได้เป็น  2 ประเภท  ได้แก่  การประเมินการควบคุมด้วย
ตนเอง  และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ 

 
 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 13 
วันที่เริ่มใช้ :  ตุลาคม 61  
หน้าที่ :  6   
ผู้อนุมัติ : ผู้อ านวยการ โรงงานไพ่ 



 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 13 
วันที่เริ่มใช้ : ตุลาคม 61 
หน้าที่ :  7   
ผู้อนุมัติ : ผู้อ านวยการ โรงงานไพ่ 

-การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  (Control  Self  Assessment) 
   การประเมินการควบคุมด้วยตนเองเป็นการประเมินผล  โดยการก าหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
นั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยง  โดยร่วมกันพิจารณาระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น   ซึ่งมี
ผลท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  และปรับลดกิจกรรมการควบคุมที่ท าให้การ
ด าเนินงานขององค์กรล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพ  โดยไม่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลดภาระการ
ควบคุมภายใน นั้น 
  การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  จะช่วยให้ฝ่ายบริหารค้นพบปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนการประเมินการ
ควบคุมอย่างเป็นอิสระ  ซึ่งจะท าให้สามารถลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าวได้  ดังนั้น        
ฝ่ายบริหารจึงควรก าหนดให้มีการประเมินตนเองในทุกกิจกรรมของหน่วยงาน 

-การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent  Assessment) 
การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระเป็นการประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินงาน
ภายในขององค์กร  โดยปกติมักจะกระท าโดยผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้ที่เป็นอิสระจากการด าเนินงานของ
องค์กร เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการประเมินผลได้ด าเนินไปอย่างเที่ยงธรรม  หรือจะกระท าโดยผู้ตรวจสอบหรือ
ที่ปรึกษาภายนอก  เพ่ือให้การประเมินผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีความเที่ยงธรรมมากขึ้น  การประเมิน
การควบคุมอย่างเป็นอิสระจะช่วยให้เกิดความมั่นใจว่า  ฝ่ายบริหารได้ประเมินการควบคุมด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิผล  อย่างไรก็ตาม  การประเมินผลอย่างอิสระไม่ควรเป็นกิจกรรมการควบคุมที่ทดแทนการประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง  แต่ควรจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง 

6.กระบวนการประเมินการควบคุมภายใน  
 การประเมินการควบคุมภายในควรเริ่มต้นจากการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในโดยใช้วิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ซึ่งแต่ละหน่วยงานควรประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงานตนควบคู่ไปกับการประเมินความเสี่ยงใน 
การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของตน โดยทั่วไปแล้วหน่วยงานมักมีวิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเองที่
ผสมผสานกันตามที่เห็นเหมาะสมโดยไม่ได้ยึดแนวทางใดแนวทางหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว ประกอบด้วย  2  
แนวทาง  ได้แก่ 

- การใช้แนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ  (CSA  Workshop)  
- การใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)   
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การใช้แนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ  (CSA  Workshop) นั้น  ในแต่ละหน่วยงานจะจัดให้มีการ

ประชุมร่วมกันระหว่างตัวแทนของหน่วยงานที่มีความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการหรือกิจกรรมที่ประเมินเป็น
อย่างดี  เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในในแง่มุมต่างๆ และค้นหาแนวทางที่
เหมาะสมในการแก้ปัญหาข้อบกพร่องที่มีอยู่ 
 วิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเองอีกแนวทางหนึ่ง คือ  การใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)  
เป็นการใช้วิธีการส ารวจ  โดยใช้แบบสอบถามที่มีค าถามที่ให้ตอบในลักษณะใช่ /ไม่ใช่   มี / ไม่มี   เป็นเครื่องมือ
ที่ส าคัญ 
 แนวทางแรกในลักษณะของการประชุมเชิงปฏิบัติการ  (CSA  Workshop) ได้รับความนิยมสูงสุดและ
เกือบจะทุกองค์กรจะใช้แนวทางนี้ในการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  อย่างไรก็ตามหากองค์กรยังขาดความ
พร้อมในแง่ของวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอ้ือต่อการแสดงความคิดเห็นอย่างจริงใจ  แนวทางของการใช้แบบสอบถาม
น่าจะเป็นทางเลือกอันดับต่อไป  ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี
ขึ้นไป 
 ในกรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง  พบว่า การควบคุมภายในที่มีอยู่ ไม่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน  ขั้นตอนต่อไป  คือ  การจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยก าหนดขั้นตอน
ของการน าไปปฏิบัติ  และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน  โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับเรื่องต่างๆ 
เช่น แผนกลยุทธ์ กระบวนการบริหารจัดการบุคลากร รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน ระบบข้อมูลและการ
รายงาน เป็นต้น 
 เมื่อแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรได้ประเมินการควบคุมด้วยตนเองแล้ว  ควรรวบรวมผลการประเมิน
ดังกล่าวเพ่ือพิจารณาและสรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 นอกจากการประเมินการควบคุมด้วยตนเองแล้วในแต่ละองค์กรยังมีผู้ตรวจสอบภายในที่ท าหน้าที่ในการ
ประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ  เพ่ือให้มั่นใจว่าการประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารเป็นไป
อย่างเที่ยงธรรม  โดยผู้ตรวจสอบภายในจะน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจุดอ่อนของการควบคุมภายใน  ในรูปของ     
“ข้อตรวจพบ”   และ  “ข้อเสนอแนะ” ในรายงานการตรวจสอบเพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  ซึ่งหน่วยงานนั้น ควรน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ใน
การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  โดยพิจารณาว่าข้อตรวจพบเป็นความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ / จุดอ่อนของการ
ควบคุมภายใน  และน าข้อเสนอแนะมาใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
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ล าดับ

ที่
ผังกระบวนการ

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ/

ก าหนดเวลา

1

หัวหน้าส่วนงานและเจ้าหน้าท่ีในส่วน

ร่วมกนัวิเคราะห์หาจุดออ่นในส่วนงาน

และจัดท าเป็นแบบต่างๆ แล้วส่งให้เลขา

คณะท างานฯ

       ทุกส่วนงาน/  

       ส้ินไตรมาส

2

                                          No เลขาคณะท างานฯ กล่ันกรองวิเคราะห์

ตรวจสอบความถูกต้องแล้วน าเข้าท่ี

ประชุมคณะท างานฯ

เลขาคณะท างานฯ 

/7 วัน

3

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เสนอประธาน

คณะท างานฯและเสนอ ผอ.น าเข้าท่ี

ประชุมปฏิบัติงานโรงงานไพ/่ 

คณะท างานฯจัดท าแบบ ปอ.1/ปอ.3/

สรุปแบบติดตาม/สรุปแบบประเมนิ

เลขาคณะท างานฯ

/5วัน

4

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน ประเมนิผล

ตามสรุปแบบประเมนิและจัดท าแบบปส

จนท.ตรวจสอบ / 7

วัน

5

ผอ.รงพ. พจิารณา แบบปอ.1 /ปอ.3 /

สรุปแบบติดตาม/และปส
เลขาคณะท างานฯ 

/10 วัน

6

ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความ

เส่ียงและควบคุมภายในโรงงานไพ(่RMC)

 พจิารณา

เลขาคณะท างานฯ 

/10 วัน

7                                                                     

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบดรง

งานไพ ่พจิารณาประเมนิมอบให้ จนท.

ตรงจสอบ ส่ง ผอ.รงพ

เลขาคณะท างานฯ 

/10 วัน

8

ท่ีประชุมคณะกรรมการโรงงานไพ ่

รับทราบ
เลขาคณะท างานฯ 

/10 วัน

9

ท าบันทึกเอกสารส่งปย1 ปย2 ปอ1 ปอ

3 ปส แกบ่.ทริส/ส่งปอ1 แก ่

คณะกรรมการโรงงานไพ ่/

คณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกจิ /

สตง ภายใน90วัน

เลขาคณะท างานฯ 

/30 วัน

ขัน้ตอนปฏบิติัการรายงานการควบคุมภายใน
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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 ามาตรฐานการควบคุมภายในที่ออกตามระเบียบนี้ไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี  นับแต่วันที่ที่ระเบียบฯ นี้มีผลใช้บังคับ 
และรายงานความคืบหน้าทุกหกสิบวันต่อผู้ก ากับดูแล  และข้อ 6 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจมีการติดตามการ
ประเมินผลการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแล  และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่า 
 -การควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และมีการปฏิบัติจริง 
 -ข้อตรวจพบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา 
 -การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
          โดยโรงงานไพ่ จัดให้หน่วยงานในสังกัดติดตามการประเมินผลและรายงานการควบคุมภายในส่วนของ
กิจกรรมที่หน่วยงานนั้นรับผิดชอบ  เพ่ือด าเนินการประเมินผลในภาพรวม  การติดตามประเมินผลตามระเบียบฯ 
นี้ท าได้ 2 ลักษณะ  คือ :- 
 1. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (การติดตามอย่างต่อเนื่อง)  ซึ่งรวมอยู่ในการบริหารจัดการ
และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน  เช่น  การสอบทานรายงานการกระทบยอดรายการ  
การวิเคราะห์ผลต่างระหว่างแผนกับผลงานจริง และทุกหน่วยงานมีการด าเนินการอยู่แล้ว 

 2. การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการควบคุมภายในโดยตรง ในด้าน    
การด าเนินงาน  รายงานทางการเงิน  หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับของทางราชการ       
โดยความถี่ของการประเมินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารที่จะพิจารณาจากความเสี่ยงและการควบคุมเพ่ือลด
ความเสี่ยง 
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การด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ 5 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   

ข้อ 5  ระบุว่า 
 “ให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในท้ายระเบียบนี้ เป็น
แนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล  ดังนี้ 
 (1) สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การด าเนินงานที่ส าคัญในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับกิจกรรม 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม  โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรมของ
ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในหน่วยรับตรวจ 
 (3) ความเสี่ยงที่ส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
           (4) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ส าคัญตาม (3) 
 (5) ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน  และวิธีการติดตามประเมินผล 
 ให้หน่วยรับตรวจรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแล          
และคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ  (ถ้ามี)  ทุกหกสิบวัน  พร้อมทั้งส่งส าเนาให้ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินด้วย  เว้นแต่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน”   
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การด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 
 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544    
ข้อ 6  ระบุว่า 
 “ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือ ปีปฎิทิน 
แล้วแต่กรณี   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
           (1)  ท าความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบนี้หรือไม่ 

(2)  รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ประกอบด้วย 
   (ก)  สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
   (ข)  การประเมินความเสี่ยง 
   (ค)  กิจกรรมการควบคุม 
   (ง)  สารสนเทศและการสื่อสาร 
   (จ)  การติดตามประเมินผล 
 (3)  จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน” 

 อนึ่ง  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปรับปรุงการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล
การควบคุมภายใน โดยจัดท าหนังสือแนวทาง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม
ภายในแทนฉบับเดิมซ่ึงขอยกเลิก ทั้งนี้ฯ ได้ปรับปรุงเนื้อหาการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายในบางส่วน  รวมทั้งปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบการจัดท ารายงานที่หน่วยรับตรวจ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 
2544  
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สรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารการประเมิน  
 ระดับส่วนงานย่อย 

ผู้ประเมินควรสรุปผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และน าข้อมูลสรุปผลมาจัดท ารายงาน
ของส่วนงานย่อย  โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1) จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากผลการประเมินจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  ให้วิเคราะห์
ความมีอยู่  ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  ระบุและเสนอมาตรการปรับปรุงแก้ไขตาม
ความเหมาะสมและจ าเป็น  ผลการประเมินให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและสอบทานโดยผู้บริหารและเก็บ
ไว้ในแฟ้มของหน่วยรับตรวจ 

2) การวิเคราะห์ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน จะต้องพิจารณาว่า 
- โครงสร้างและรูปแบบการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพียงพอ และครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ส าคัญ  

รวมทั้งมีองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้งห้าองค์ประกอบหรือไม่และอยู่ในเกณฑ์พอใจหรือไม่ 
- การควบคุมภายในที่ก าหนดมีการปฏิบัติงานจริงหรือไม่  และสามารถลดความเสี่ยงตามที่ระบุ

หรือไม่  กรณีมิได้ปฏิบัติงานจริงในทางปฏิบัติมีการใช้วิธีการอ่ืนทดแทนการควบคุมภายในที่ก าหนดหรือไม่ 
- ถ้ามีการปฏิบัติงานจริงตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่  ระบบการควบคุมภายในได้ปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่ก าหนดไว้และได้รับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
3) ผลจากการวิเคราะห์ให้สรุปความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม  โดยพิจารณาว่า 
- ถ้าระบบการควบคุมที่มีอยู่และใช้จริง  ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดโดยได้สร้างความมั่นใจ

อย่างสมเหตุสมผลในความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ถือว่าระบบการควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล 

4) ผู้ประเมินควรเสนอวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่พบ  รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขที่
ต้องด าเนินการต่อไป  อย่างไรก็ตาม  ในการเสนอการปรับปรุงแก้ไขนั้น  ควรผ่านการพิจารณาอย่างระมัดระวัง
รอบคอบว่าการปรับปรุงนั้นมีความเหมาะสม  สามารถปฏิบัติได้และประโยชน์ที่ได้รับเกิดความคุ้มค่าเมื่อเทียบ
กับต้นทุนที่ต้องเสียไปจากการด าเนินการแก้ไขปรับปรุง 
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5) ผลการประเมินระดับส่วนงานย่อยนอกจากบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วให้บันทึกใน
แบบรายงานและส่งให้ผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานที่หน่วยรับตรวจแต่งตั้งข้ึน  รวบรวมรายงานเพ่ือประมวลเป็น
รายงานระดับหน่วยรับตรวจ  พร้อมจัดเก็บรายงานไว้ที่หน่วยรับตรวจรายงานของส่วนงานย่อยประกอบด้วย 
                  (1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
                  (2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 
                     (3) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวด  

ก่อน  – ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม) 
 ระดับหน่วยรับตรวจ 
 ผลการประเมินระดับหน่วยรับตรวจ  เป็นการน าเอาผลสรุปจากการประเมินผลการควบคุม

ภายในระดับส่วนงานย่อย  และผลการประเมินจากผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นการรายงานในฐานะผู้ประเมินอิสระ
เพ่ือน าเสนอหัวหน้าหน่วยรับตรวจวิเคราะห์  เปรียบเทียบผลสรุปการประเมินของเจ้าหน้าที่อาวุโส  / 
คณะท างานกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

 1) การรายงานโดยฝ่ายบริหาร 
เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นกับหัวหน้าหน่วยรับตรวจในการสรุปความเห็นว่าการควบคุมภายใน

ได้รับการออกแบบเพ่ือป้องกันหรือตรวจพบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ และท างานได้ผลตามที่ออกแบบ ไว้
หรือไม่ เพ่ือน ามาจัดท าเป็นรายงานโดยผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยรับตรวจ  ดังนี้ 

 1. หนังสือรับรองเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
 หัวหน้าหน่วยรับตรวจต้องจัดท าหนังสือเพ่ือให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุม

ภายในที่ใช้อยู่ว่ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและมีความเพียงพอที่ จะสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่  เพียงใด  ซึ่งถือเป็นหนังสือรายงานภายนอก  โดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมินการ
ควบคุมระดับหน่วยรับตรวจ 

 2. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 
  เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส / คณะท างานต้องพิจารณาว่ามีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่มี

นัยส าคัญในรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  รายงานการประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้รับจากผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยต่างๆ หรือไม่ 

 

 



 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 13 
วันที่เริ่มใช้ :   ตุลาคม 61 
หน้าที่ :  16  
ผู้อนุมัติ : ผู้อ านวยการ โรงงานไพ่ 

 3. การด าเนินการกรณีได้รับรายงานจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 
 - เรื่องท่ีควรรายงานภายในหน่วยรับตรวจ 
  ถ้าข้อตรวจพบที่ได้รับรายงานจากผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยต่างๆ เป็นเรื่องที่

ผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจ  และได้ใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นว่าควรสื่อสารให้ทราบภายในหน่วยรับตรวจเท่านั้น  
เนื่องจากเรื่องเหล่านี้จะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  ให้สั่งการตามควรแก่กรณีให้ถือเป็นเรื่องรายงานภายใน   

รายงานเหล่านี้ควรเสนอผ่านเจ้าหน้าที่อาวุโส / คณะท างานที่รับผิดชอบการประเมินผลฯ ใน
ภาพรวมทราบด้วย 

- เรื่องเก่ียวกับจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญ 
 เป็นเรื่องที่ร้ายแรงกว่าเรื่องที่ควรรายงานภายในดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่สามารถลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาด  หรือความเสียหายในระดับที่ยอมรับได้  
รวมทั้งฝ่ายบริหารไม่สามารถตรวจพบข้อผิดพลาดความผิดปกติ  หรือความเสียหายได้ทันกับสถานการณ์      
เรื่องเหล่านี้จะรายงานในหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

 เมื่อประเมินความร้ายแรงของข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน        
ควรประเมินถึงลักษณะและโอกาสที่จะเกิดผลเสียหายอันเนื่องจากข้อบกพร่องเหล่านั้นด้วย  นอกจากนี้โอกาสที่
จะเกิดการทุจริตจะเป็นปัจจัยส าหรับพิจารณาว่าเป็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญ 

         2) การรายงานโดยผู้ตรวจสอบภายใน 
ผู้ตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ในฐานะผู้

ประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ  เพ่ือให้ความมั่นใจว่าการประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารได้
ด าเนินไปอย่างเที่ยงธรรม  จากผลการสอบทานนี้  ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจว่า
การประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ (ตามแบบ  ปส.) 
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              3) การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจที่ต้องจัดท า  ประกอบด้วย 

     1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.1 

      2. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.2 

      3. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.3 

 การแสดงภาพการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

                           

     

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

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

                                                           3. แบบ ปอ.3 

 

 

 

 

 
 

การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ระดับส่วนงานย่อย ระดบัหน่วยรับตรวจ ผู้ตรวจสอบภายใน 

การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบฯ ข้อ 6 ให้จัดส่งเฉพาะ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.1)  ส าหรับรายงานแบบ

อื่นให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยรับตรวจ  เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเรียกดูและสอบทานต่อไป 
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8.  รูปแบบรายงานและตัวอย่างรายงาน 
     วัตถุประสงค ์
 ให้ฝ่ายบริหารของหน่วยรับตรวจใช้ประกอบในการจัดท ารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตาม
ระเบียบฯ ข้อ 6  เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบ   

การใช้รูปแบบรายงาน 
 1. ระดับหน่วยรับตรวจ  มีรายงาน 3 แบบ คือ 
     1.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.1 

           เป็นการรับรองการควบคุมภายใน  เพ่ือให้ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน ที่ใช้อยู่มี
ประสิทธิผล  และมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ  ตามวัตถุประสงค์  หรือไม่
เพียงใด 

     1.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.2 
                     เป็นการสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในจากการประเมิน
กิจกรรมต่างๆ 

     1.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.3 
                    เพ่ือน าเสนอจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  พร้อมแผนการ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  จากการประเมินระดับส่วนงานย่อยตามแบบ ปย.2 

     2. ระดับส่วนงานย่อย มีรายงาน 3 แบบ คือ 
        2.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปย.1 

     เพ่ือน าเสนอผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย 
            2.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปย.2 

     เพ่ือบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ระบุการควบคุมที่มีอยู่      
การประเมินผลการควบคุม  ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  การควบคุมภายในที่ต้องปรับปรุงและผู้รับผิดชอบ 

       2.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน -
ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม) 

   เพ่ือรายงานความคืบหน้า/สรุปการประเมินผลการควบคุมภายในที่ด าเนินการปรับปรุง 
 

 



 

3. ผู้ตรวจสอบภายใน 
         -รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ ภายใน-
แบบปส. 
         เพ่ือรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่า

ด าเนินการตามวิธีการที่หน่วยงานก าหนดหรือไม่  เพียงใด  พร้อมข้อเสนอแนะ  เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายใน
ให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

 
 การจัดส่งรายงาน 

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ.2544 ข้อ 6 ต้องรายงานระบบการควบคุมภายในต่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือนธันวาคม ดังนี้ 

  หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (ปีแรกที่จัดวาง) 

  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในแบบ ปอ.1 (ปีถัดไป) 

สรุปรายงานที่หน่วยรับตรวจจัดท าและจัดส่ง สตง. ตามระเบียบข้อ 6 

ชื่อรายงาน จัดท า จัดส่ง 

หน่วยรับตรวจ 
1. ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. ปอ.2 ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมฯ 
3. ปอ.3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส่วนงานย่อย 
1. ปย.1 ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมฯ 
2. ปย.2 การประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมฯ 
ผู้ตรวจสอบภายใน 
1. ผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมฯ ของผู้ตรวจสอบภายใน 
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ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล 

- รายงานรายไตรมาส รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวด

ก่อน (แบบติดตาม ปอ.3) ให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

- รายงานสิ้นปี (รอบ 12 เดือน) ณ วันที่ 30 กันยายน ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในเดือน

พฤศจิกายน ดังนี้ 

แบบ ปอ. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

แบบ ปอ. 2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

แบบ ปอ. 3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

แบบ ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน  
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รปูแบบรายงานระดบัหน่วยรบัตรวจ 

และค าอธิบายรายงาน 
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แบบ ปอ.1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน  (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้ก ากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ) 

......................(ชื่อหน่วยรับตรวจ).........................ได้ประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุดวันที่

..........เดือน.....................พ.ศ. ....................ด้วยวิธีการท่ี........ ........ชื่อหน่วยรับตรวจ...................ก าหนดโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา

ทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตด้าน

ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  

มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

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

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ..............เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ มีความเพียงพอและ

บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก 

 

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

                     (ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ) 

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

     วันที.่..........เดือน.........................พ.ศ. ............. 
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กรณีมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน  สามารถปรับแบบข้างต้น โดยอธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม  ดังนี้ 

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ.....(ชื่อหน่วยรับตรวจ).......ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่

.............เดือน......................พ.ศ. ..................เปน็ไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดไว้มีความเพียงพอและ

บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก 

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ ดังนี้ 
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...................................................................................................................................     

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

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

ค าอธิบายรายงานแบบ ปอ.1. 

  1.  ชื่อรายงาน หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
2.  ผู้รับรายงาน  ได้แก่  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแลหน่วยรับตรวจ และ

คณะกรรมการตรวจสอบ  หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ถ้ามี) 
 3. วรรคแรก 
     -  ระบุชื่อหน่วยรับตรวจและงวดเวลาของการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
     -  ระบุขอบเขตของการประเมินการควบคุมภายในตามที่หน่วยรับตรวจก าหนด 
 4. วรรคสอง 
     - สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในว่าเป็นไปตามที่หน่วยรับตรวจก าหนดมีความเพียงพอ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในหรือไม่ 
 5. ผู้รายงาน  ได้แก่  หัวหน้าหน่วยรับตรวจ  พร้อมทั้งระบุต าแหน่งและวันที่รายงาน 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 13 
วันที่เริ่มใช้ : ตุลาคม 61   
หน้าที่ :  24   
ผู้อนุมัติ : ผู้อ านวยการ โรงงานไพ่ 

แบบ ปอ.2 

ชื่อหน่วยรับตรวจ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน       (1) ผลการประเมิน / ข้อสรุป                    (2) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคมุ        
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 

 

 

 

 

 



 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 13 
วันที่เริ่มใช้ :   ตุลาคม 61 
หน้าที่ :  24  
ผู้อนุมัติ : ผู้อ านวยการ โรงงานไพ่ 

ผลการประเมินโดยรวม 

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

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

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

      ต าแหน่ง.................................................... 
      วันที.่.............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 หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  
หรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ พร้อมระบุต าแหน่งและวันที่รายงาน 



 

          

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 13 
วันที่เริ่มใช้ :   ตุลาคม 61 
หน้าที่ :  25 
ผู้อนุมัติ : ผู้อ านวยการ โรงงานไพ่ 

                                                                              ชื่อหน่วยรับตรวจ                                                      แบบ ปอ.3 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

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

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ / 

กิจกรรม / ด้านของงานท่ีประเมิน

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม(1) 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 

(2) 

งวด / เวลาที่พบ 

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ / 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ

 

          (6)                    

      

 

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

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



 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 13 
วันที่เริ่มใช้ :   ตุลาคม 61 
หน้าที่ :  26  
ผู้อนุมัติ : ผู้อ านวยการ โรงงานไพ่ 

ค าอธิบายรายงานแบบ ปอ.3. 

 1.  ชื่อหน่วยรับตรวจ 

 2.  ชื่อรายงาน  รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 3. งวดรายงาน 

     -  ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

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

              - ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่ก าลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานหรือ
โครงการ  ให้ระบุขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้นรวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละ
ขั้นตอนหลัก  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  เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  โดยสรุปผลมาจากแบบ ปย.2  
คอลัมน์ (5) 

 8. คอลัมน์ (5) ก าหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ 

     - ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง  และวันที่ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ 

9. คอลัมน์ (6) หมายเหตุ 

     - ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีด าเนินการ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

          10. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ หรือการ
บริหารของหน่วยรับตรวจ พร้อมระบุต าแหน่งและวันที่รายงาน 



 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 13 
วันที่เริ่มใช้ :  ตุลาคม 61  
หน้าที่ :  27  
ผู้อนุมัติ : ผู้อ านวยการ โรงงานไพ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบรายงานระดับส่วนงานย่อย 

และค าอธิบายรายงาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 13 
วันที่เริ่มใช้ :   ตุลาคม 61 
หน้าที่ :   28   
ผู้อนุมัติ : ผู้อ านวยการ โรงงานไพ่ 

แบบ ปย.1 

ชื่อส่วนงานย่อย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ประเด็นการประเมิน 
(2) 

ผลการประเมิน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(4) มี/ใช่ ไม่มี/

ไม่ใช่ 
อ่ืนๆ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 

2.  การประเมินความเสี่ยง 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 

 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
5. การติดตามประเมินผล 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินโดยรวม 

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

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

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

                                ชื่อผู้รายงาน................................................ 
                                           (ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย) 

      ต าแหน่ง................................................. 
      วันที.่............เดือน.................พ.ศ. .......... 



 

 
 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 13 
วันที่เริ่มใช้ :  ตุลาคม 61 
หน้าที่ :   29   
ผู้อนุมัติ : ผู้อ านวยการ โรงงานไพ่ 

 

ค าอธิบายรายงาน แบบ ปย. 1 
1. ชื่อหน่วยรับตรวจ 
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
3. งวดรายงาน 

- ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
      4.  คอลัมน์ (1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 5.  คอลัมน์ (2) ประเด็นการประเมิน 
          -  ประเด็นที่ครอบคลุม 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
      6.  คอลัมน์ (3) ผลการประเมิน 
          -  มีหรือไม่มี ในประเด็นที่ประเมิน (ตามคอลัมน์(2))  
      7.  คอลัมน์ (4) ค าอธิบาย/หมายเหตุ 
          -  ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
      8.  ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

- สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมจุดอ่อน หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
      9.  ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าส่วนงานย่อย พร้อมระบุต าแหน่ง และวันที่รายงาน 



 

                     

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 13 
วันที่เริ่มใช้ :  ตุลาคม 61  
หน้าที่ :  30   
ผู้อนุมัติ : ผู้อ านวยการ โรงงานไพ่ 

 

  

1 3 5 6 7
วัตถปุระสงค์ของ การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ จุดออ่นของ แผนการปรับปรุง ก าหนดเสร็จ/

การควบคุม การควบคุมภายใน การควบคุม ผู้รับผิดชอบ
( ชื่อกจิกรรมและ (ความเส่ียงตาม (2)

วัตถปุระสงค์ของกจิกรรม) ที่หลงเหลืออยู่ หลังจาก
ปจัจัยเส่ียง ประเภท โอกาส ผล ระดับ ใชวิ้ธีการควบคุม

(ระบสุาเหตุแท้จริง ความ กระทบ ความ ตาม (3) แล้ว )
ท่ีท าใหก้จิกรรมตาม (1) เส่ียง เส่ียง

ไม่ประสบผลส าเร็จ) (S/0/F/C)

ลงลายมือชื่อ .........................................................................

ต าแหน่ง        
วันท่ี ......................... / ............................. / .........................

ความเส่ียง การวิเคราะหค์วามเส่ียง
(วัดระดับความรุนแรง

เพื่อใชพ้ิจารณาก าหนดการ

ควบคุมเพิม่เติม)

     (ชื่อหวัหน้าหน่วยรับตรวจ)

2 4

ปย.2
ชือ่หน่วยงานย่อย......................................

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ส าหรับงวด วันที่ .......  เดือน.....................พ.ศ. 2561   ถึง วันที่.......... เดือน........................ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส.......)



 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 13 
วันที่เริ่มใช้ :  ตุลาคม 61  
หน้าที่ :  31   
ผู้อนุมัติ : ผู้อ านวยการ โรงงานไพ่ 

 
ค าอธิบายรายงาน แบบ ปย.2  

1. ส่วนงานย่อย 
2. ชื่อรายงาน รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
3. งวดรายงาน 

- ระบุส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.25xx (กรณีรายงานตามปีงบประมาณ) หรือ 
วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.25xx (กรณีรายงานตามปีปฏิทิน) 

- โรงงานไพ่ด าเนินการเป็นรายไตรมาส 
4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ...........และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่ก าลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน
หรือโครงการให้ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้นรวมทั้ง
วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม/ด้านของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาจมีได้
หลายวัตถุประสงค์ 

5. คอลัมน์ (2) ความเสี่ยง 
- สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงหรือกิจกรรมที่ต้องควบคุมตามคอลัมน์(1) 

ประเภทความเสี่ยง  
- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใด

ด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ 
 ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) = S 
 ด้านการด าเนินงาน (Operation) = O 
 ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = F 
 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C 

6. คอลัมน์ (3) การควบคุมท่ีมีอยู่ 
- สรุปขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ท่ีใช้ปฏิบัติอยู่ส าหรับกิจกรรมต่างๆ 
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หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 13 
วันที่เริ่มใช้ :  ตุลาคม 61  
หน้าที่ :  32  
ผู้อนุมัติ : ผู้อ านวยการ โรงงานไพ่ 

7. คอลัมน์ (4) การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
- ประเมินว่าการควบคุมที่มีอยู่ตามคอลัมน์ (2) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ โดยตอบค าถาม

ต่อไปนี้ 
 การก าหนด/สั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่ 
 มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่ 
 ถ้ามีการปฏิบัติจริง การควบคุมช่วยให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ 
 ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่ 

- เทียบจากตารางระดับความเสี่ยง (โอกาส * ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง) 
8. คอลัมน์ (5) จุดอ่อนของการควบคุมภายใน(ความเสี่ยงตาม(2)ที่ยังหลงเหลืออยู่ หลังจากใช้วิธีการควบคุม

ตาม(3) 
- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

9. คอลัมน์ (6) แผนการปรับปรุงการควบคุม 
- เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (4) 

 
10. คอลัมน์ (7) ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 

- ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ 
11. ชื่อผู้รายงาน ต าแหน่งและวันที่ 

ระบุชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย ซึ่งรับผิดชอบในการจัดท า พร้อมทั้งต าแหน่งและลงวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่จัดท าเสร็จ
สิ้น 
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รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

(กรณีไม่มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต) 

เรียน   (หัวหน้าหน่วยรับตรวจ / ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจ) 

 ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ......(ชื่อหน่วยรับตรวจ).......ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่

.......เดือน.............พ.ศ. ..........การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบ

ทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนด  ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ

และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

 

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

(ชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน) 

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

วันที.่.......เดือน...................พ.ศ. ............ 
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แบบ ปส. 

กรณีผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบ หรือ ข้อสังเกต
ที่มีนัยส าคัญ ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญต่อท้ายผลการสอบทาน  ดังนี้ 
         ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ.........(ชื่อหน่วยรับตรวจ).......ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่
.......เดือน.............พ.ศ. ..........การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบ
ทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนด  ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ
และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตท่ีมีนัยส าคัญดังนี้
......................................................................................................... 
................................................................................ ............................................................. 
............................................................................................................................. .....................                                                                       

ค าอธิบายรายงานแบบ ปส. 

 1.  ชื่อรายงาน  รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 2.  ผู้รับรายงาน  ได้แก่  หัวหน้าหน่วยตรวจ  ผู้บริหารสูงสุด  หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือ
การบริหารของหน่วยรับตรวจ 

 3. งวดรายงาน 

     -  ระบุงวดเวลาของการประเมินผลการควบคุมภายใน 

     -  ระบุขอบเขตของการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในว่าได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและ
ระมัดระวังอย่างรอบคอบ 

     -  สรุปผลการสอบทาน 

 4. ชื่อผู้รายงาน  ได้แก่  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน
ราชการ  หัวหน้าหน่วยรับตรวจ  หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจให้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่ก าลังประเมิน  ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานหรือ
โครงการให้ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้นรวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน  
ทั้งนี้  หนึ่งกิจกรรม / ด้านของงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  อาจมีได้หลายวัตถุประสงค์ 
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 

----------------- 
    โดยที่สมควรก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพ่ือให้หน่วยรับตรวจมีแนวทางในการจัดระบบการ

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  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ 3 ในระเบียบนี้   
“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า 
(1) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็น กระทรวง ทบวง หรือ กรม 
(2) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค 
(3) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น 
(4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 
(5) หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(6) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจ 

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

ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ 
“หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น”   หมายความว่า   องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 
             “ผู้ก ากับดูแล” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลหรือ 
บังคับบัญชา ผู้รับตรวจ หรือ หน่วยรับตรวจ 

“ผู้รับตรวจ” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือ ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 



 

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

หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน 
“การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหารและ 

บุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของหน่วย 
รับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
ซึ่งรวมถึงการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติ 
ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 

ข้อ 4 ให้ผู้ก ากับดูแล และหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการน ามาตรฐานการควบคุมภายใน 
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท้ายระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

ข้อ 5 ให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในท้าย 
ระเบียบนี้เป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลดังนี้ 

(1) สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การด าเนินงานที่ส าคัญในระดับหน่วยรับตรวจ  และระดับ
กิจกรรม 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ และจริยธรรมของ 
ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในหน่วยรับตรวจ 

(3) ความเสี่ยงที่ส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ส าคัญตาม (3) 
(5) ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และวิธีการติดตามประเมินผล 
ให้หน่วยรับตรวจรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ 

คณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ (ถ้ามี) ทุกหกสิบวัน พร้อมทั้งส่งส าเนาให้ส านักงานการตรวจเงิน 
แผ่นดินด้วย เว้นแต่ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ 6 ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือ 
ปีปฏิทินแล้วแต่กรณี เว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้กระท าภายในสองร้อยสี่สิบวันนับจากวันวางระบบการ 
ควบคุมภายในแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  (1) ท าความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบนี้ 
หรือไม ่

(2) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในในการ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม 
ภายใน ประกอบด้วย 
 



 

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

การควบคุมภายใน 
ข้อ 7 ในกรณีหน่วยรับตรวจไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอท าความตกลงกับ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ข้อ 8 ในกรณีหน่วยรับตรวจมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือตาม 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถเสนอข้อสังเกต และความเห็นพร้อมทั้งพฤติการณ์ของหน่วยรับตรวจ 
นั้น  ให้กระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมก ากับ หรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ แล้วแต ่
กรณี  เพื่อก าหนดมาตรการที่จ าเป็นเพื่อให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติ 

ในกรณีกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมก ากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับ
ตรวจไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถรายงานต่อ
ประธานรัฐสภา เพ่ือแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
และแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐสภา  เพ่ือประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติรายจ่ายประจ าปี 
            ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตามระเบียบนี้ และให้คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ระเบียบนี้ในกรณีมีเหตุอันสมควร 
 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได 
 

   ประกาศ ณ วันที่  28  กันยายน  พ.ศ.  2544 
 
 

                  ปัญญา  ตันติยวรงค ์
    ( นายปัญญา  ตันติยวรงค ์) 

            ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มท่ี 118 ตอนที่ 99 ก วันที ่26 ตุลาคม 2544 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

คณะท างานควบคุมภายใน



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

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

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

โรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต.2553.คู่มือการควบคุมภายใน (ฉบับทบทวน) ปี 2554  -  2555,กรุงเทพฯ. 

โรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต.2553.คู่มือการควบคุมภายใน (ฉบับทบทวน) ปี 2555  -  2556,กรุงเทพฯ. 

โรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต.2553.คู่มือการควบคุมภายใน (ฉบับทบทวน) ปี 2556  -  2557,กรุงเทพฯ. 

โรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต.2553.คู่มือการควบคุมภายใน (ฉบับทบทวน) ปี 2558  -  2559,กรุงเทพฯ. 

โรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต.2553.คู่มือการควบคุมภายใน (ฉบับทบทวน) ปี 2559  -  2560,กรุงเทพฯ. 

   โรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต.2553.คู่มือการควบคุมภายใน (ฉบับทบทวน) ปี 2560  -  2561,กรุงเทพฯ. 

 


