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คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
ประจาปี 2555
วันที่

15 ธันวาคม 2554

เสนอโดย

ส่ วนแผนงานและกลยุทธ์

ทบทวนโดย

คณะทางานบริ หารจัดการความเสี่ ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่

อนุมัติโดย

คณะทางานบริ หารจัดการความเสี่ ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่

รำยละเอียดกำรทบทวนคู่มอื กำรควบคุมภำยใน
ประจำปี

รำยกำร

2549

เริ่มจัดทาคู่มือการควบคุมภายใน ครั้งแรก

2550

คณะทางานฯ มีการทบทวนคู่มือการควบคุมภายใน

กำรทบทวนคู่มอื
ครั้งที่ 1 (มกราคม 2550)

โดยมีการเพิม่ เติมคาจากัดความลงในคู่มือฯ
2551

คณะทางานฯ มีการทบทวนคู่มือการควบคุมภายใน

ครั้งที่ 2 (เมษายน 2551)

โดยมอบหมายให้คณะทางานฯ สรุปความหมายภารกิจ
จานวน 5 ภารกิจ เพือ่ มาคัดเลือกลงคู่มือการควบคุม
ภายในต่อไป
2552

คณะทางานฯ มีการทบทวนคู่มือการควบคุมภายใน

ครั้งที่ 3 (กุมภาพันธ์ 2552)

โดยมีการเพิม่ เติมภารกิจของโรงงานไพ่
2553

คณะทางานฯ มีการทบทวนคู่มือการควบคุมภายใน

ครั้งที่ 4 (มกราคม 2553)

โดยมีการเพิม่ เติมวิสัยทัศน์ ภารกิจ ของโรงงานไพ่
และปรับปรุงรูปแบบการรายงานตามแนวทางการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในฯ ของ สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
2554

คณะทางานฯ มีการทบทวนคู่มือการควบคุมภายใน

ครั้งที่ 5 (พฤศจิกายน 2553)

โดยมีการเปลี่ยนหัวหน้าส่วนงานให้เป็นปัจจุบัน
และมีการจัดทาเพิม่ เติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ประเมินการควบคุมภายในปี 2554
2555

คณะทางานฯ มีการทบทวนคู่มือการควบคุมภายใน
โดยมีการเพิม่ เติมภารกิจส่วนพัฒนาธุรกิจและการ
ตลาด และการเปลี่ยนหัวหน้าส่วนงานให้เป็นปัจจุบัน
รวมถึงการเปลี่ยนคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการ
ความเสี่ยงฯ และนโยบายการควบคุมภายใน

ครั้งที่ 6 (ธันวาคม 2554)

คำนำ
การควบคุมภายในเป็ นกระบวนการปฏิบตั ิงานที่โรงงานไพ่ จัดให้มีข้ ึนเพื่อสร้างความมัน่ ใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่า การดาเนิ นงานจะบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ทั้งในด้าน
ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผลของการดาเนิ นงานซึ่ งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้ องกันหรื อลดความ
ผิดพลาด ความเสี ยหาย การรั่วไหล การสิ้ นเปลือง หรื อการทุจริ ตในหน่วยงาน ด้านความเชื่อถือได้
ของรายงานการเงิน และด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ได้กาหนดแนวทางในการจัดระบบการควบคุ ม
ภายในให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง.ฯ ข้อ 5 เมื่อหน่วยงานจัดวางระบบฯ แล้วจะต้องรายงานการ
ประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง.ฯ ข้อ 6 ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผูก้ ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง นับจากวันสิ้ น
ปี งบประมาณหรื อปี ปฏิทิน โดยหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าการจัดวางระบบการควบคุมภายในจะส่ งผลให้
เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ในการด าเนิ น งานและเป็ นประโยชน์ แ ก่ การใช้จ่ า ยเงิ น และทรั พ ย์สิ น ของ
ประเทศชาติโดยรวม
ดังนั้น โรงงานไพ่จึงนากระบวนการควบคุมภายในดังกล่าวมาช่วยในการบริ หารงานและใช้
เป็ นกลไกพื้นฐานสาคัญของกระบวนการกากับดูแลการดาเนินกิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอด โดยมีการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในให้แทรกอยูใ่ นการปฏิบตั ิงานตามปกติของทุกส่ วนงาน เพื่อให้การ
ดาเนิ นงานของโรงงานไพ่ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์การดาเนิ นงาน
ขององค์กรต่อไป

คณะทางานบริ หารจัดการความเสี่ ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่
ธันวาคม 2554

สำรบัญ
หน้ ำ
คาจากัดความ

1

คาย่อ

4

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้ าหมายธุ รกิจของโรงงานไพ่

5

การบริ หารงานการควบคุมภายใน
1. ความหมาย วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

15

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ

15

3. องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

16

4. การติดตามประเมินผล

18

5. ความแตกต่างระหว่าง “การติดตามผล” และ “การประเมินผล”

19

6. กระบวนการประเมินการควบคุมภายใน

21

การจัดทารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 5

24

การจัดทารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6

25

หลักเกณฑ์การประเมินการควบคุมภายใน ปี 2555

49

ภาคผนวก ก
1. นโยบายการควบคุมภายใน ประจาปี งบประมาณ 2555
2. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544
3. คาสั่งโรงงานไพ่ที่ 41 /2554 เรื่ อง แต่งตั้งคณะทางานบริ หารจัดการความเสี่ ยงและควบคุม
ภายใน โรงงานไพ่

คาจากัดความ
ระเบียบ คตง.

หมายถึง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย
การกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

หน่วยงาน

หมายถึง โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ส่ วนงานย่อย

หมายถึง หน่วยงานระดับส่ วน

หัวหน้าหน่วยงาน

หมายถึง ผูอ้ านวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

หัวหน้าส่ วนงานย่อย

หมายถึง หัวหน้าฝ่ าย หัวหน้าส่ วน

การควบคุมภายใน

หมายถึง กระบวนการปฏิบตั ิงานที่ผกู ้ ากับดูแล ฝ่ ายบริ หาร
และบุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีข้ ึนเพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจ อย่างสมเหตุสมผล ว่าการดาเนินงาน
ของหน่วยงานจะบรรลุวตั ถุประสงค์ท้ งั 3 ด้าน คือ
1. ประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพของการดาเนินงาน
รวมทั้งการดูแลทรัพย์สินการป้ องกันความผิดพลาด การ
รั่วไหล และการทุจริ ต (Operation)
ระสิ ทธิ
2.ความเชื่อถือได้ของข้อมูลรายงาน
(Financial5report)55555555555.5
3. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
นโยบาย สัญญา ฯลฯ (Compliance)

การติดตามผลในระหว่างการปฏิบตั ิงาน

หมายถึง การติดตามการปฏิบตั ิตามวิธีการควบคุมภายใน
ระหว่างการปฏิบตั ิงาน อาจเรี ยกว่าการติดตามผล อย่างต่อเนื่อง
หรื อประเมินผลแบบต่อเนื่ อง

การประเมินผลเป็ นรายครั้ง

หมายถึง

การประเมินที่มีวตั ถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุม ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กาหนดโดยขอบเขต
และความถี่ในการประเมินผลครั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การประเมิน
ความเสี่ ยงและประสิ ทธิ ผลของวิธีการติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง

สภาพแวดล้อมการควบคุม

หมายถึง

ทัศนคติและการกระทาของคณะกรรมการและฝ่ าย
บริ หารเกี่ยวกับการควบคุมสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมก่อให้เกิดระเบียบ วินยั และโครงสร้างเพื่อ
ความสาเร็ จของวัตถุประสงค์หลัก ของการควบคุม
สภาพแวดล้อมของการควบคุม

กิจกรรมการควบคุม

หมายถึง

นโยบายและวิธีการต่างๆ ที่ฝ่ายบริ หารกาหนดให้
บุคลากรของหน่วยรับตรวจปฏิบตั ิเพื่อลดหรื อ
ควบคุมความเสี่ ยงและได้รับการสนองตอบโดยมี
การปฏิบตั ิตาม

ความเสี่ ยงหรื อจุดอ่อน

หมายถึง

โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสี ยหาย
การรั่วไหล ความสู ญเปล่า หรื อเหตุการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ที่ทาให้งานไม่ประสบความสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมาย

การควบคุมแบบแก้ไข

หมายถึง

เป็ นวิ ธี ก ารควบคุ ม ที่ ก าหนดขึ้ นเพื่ อ แก้ ไ ขข้อ ผิ ด พลาดที่
เ กิ ด ขึ้ น ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง ห รื อ เ พื่ อ ห า วิ ธี แ ก้ ไ ข ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด
ข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต

สารสนเทศและการสื่ อสาร หมายถึง

เป็ นองค์ประกอบสาคัญต่อการควบคุม
โดยเฉพาะการบริ หารแบบกระจายความ

รับผิดชอบที่ตอ้ งการระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง
และรวดเร็ ว ตัวอย่างความถูกต้องสมบูรณ์ของ
สารสนเทศที่สะท้อนผลตามความเป็ นจริ งและมี
รายละเอียดจาเป็ นครบถ้วน
การประเมินความเสี่ ยง

หมายถึง

เป็ นองค์ประกอบที่สองของโครงสร้างการควบคุม
ภายในและเป็ นเครื่ องมือทางการบริ หารอย่างหนึ่ง
ที่ผบู้ ริ หารนิยมใช้ในปัจจุบนั

การแบ่งแยกหน้าที่

หมายถึง

การจัดแบ่งหน้าที่ระหว่างบุคคลหรื อ หน่วยงานเพื่อ
ให้มีการสอบยันความถูกต้องสมบูรณ์ ระหว่างกัน

การควบคุมแบบแก้ไข

หมายถึง

เป็ นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรื อเพื่อหา

วิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต

คาย่อ
คตง.

หมายถึง

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

สตง.

หมายถึง

สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แบบ ปอ.1

หมายถึง

รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ
หัวหน้าหน่วยงาน

แบบ ปอ.2

หมายถึง

สรุ ปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายใน

แบบ ปอ.3

หมายถึง

แผนการปรับปรุ งการควบคุมภายใน

แบบ ปส.

หมายถึง

รายงานผลการสอบทานการประเมินการ
ควบคุมภายในโดยผูต้ รวจสอบภายในของโรงงานไพ่

แบบ ปย.1

หมายถึง

หนังสื อรับรองการควบคุมภายในของผูบ้ ริ หาร
ระดับส่ วนงานย่อย

แบบ ปย.2

หมายถึง

สรุ ปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายใน

วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้ าหมายธุรกิจของโรงงานไพ่
วิสัยทัศน์
โรงงานไพ่เป็ นผูน้ าของภูมิภาคอาเซี ยนในการผลิตและจัดจาหน่ ายไพ่ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับใน
ระดับสากล
ภารกิจ
1. ผลิตไพ่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
2. พัฒนาความรู ้ความสามารถเพื่อก้าวเข้าสู่ เทคโนโลยีสมัยใหม่
3. รักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัยที่ดีในการทางาน
4. กากับการจัดจาหน่ายไพ่ภายในประเทศไทยให้มีประสิ ทธิ ภาพ
5. จาหน่ายไพ่กบั ประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคอาเซี ยน
เป้าหมายธุรกิจของโรงงานไพ่
1. สร้างผลกาไร เพื่อหารายได้ให้สูงขึ้นทั้งในส่ วนของการจาหน่ายไพ่และรายได้จากการพิมพ์
สิ่ งพิมพ์
2. เพิ่มคุ ณภาพในการผลิ ต โดยการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาช่ วยในกระบวนการผลิ ตและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไพ่ป๊อกให้มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ เพื่อทดแทนการนาเข้าและการส่ งออกไปจาหน่าย
ต่างประเทศ
3. พัฒนางานพิ มพ์สิ่ งพิ มพ์ให้มี ความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพความต้องการของตลาด
เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
4. เพื่อปริ มาณการผลิ ตและจาหน่ ายไพ่รวมทั้งสิ่ งพิมพ์ทุกชนิ ด เพื่อเพิ่มส่ วนแบ่งตลาดและ
ทดแทนการนาเข้าไพ่ป๊อกพลาสติกจากต่างประเทศ โดยการ

4.1 ขยายตลาดจาหน่ายไพ่ไปสู่ ตลาดต่างประเทศ
4.2 ขยายตลาดลูกค้าในประเทศเพิม่ ขึ้นทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ไพ่และสิ่ งพิมพ์
4.3 ลดต้นทุนการผลิต

5. บริ หารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
6. นวัตกรรม
6.1 นาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไพ่และสิ่ งพิมพ์เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล
6.2 ปรับเปลี่ยนวิธีบริ หารงานมาเป็ นการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
6.3 ปรับระบบการดาเนินงานกึ่งราชการไปสู่ ระบบธุ รกิจเอกชนอย่างเต็มรู ปแบบ
7. พัฒ นาระบบบริ หารบุ ค ลากรเพื่ อ ให้ มี คุ ณ ภาพและประสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อ รองรั บ กั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
8. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร โดยการ
8.1 นาเทคโนโลยีส ารสนเทศมาเป็ นเครื่ องมื อช่ วยในการวิเคราะห์ การตัดสิ นใจ
เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานที่สาคัญ
8.2 พัฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อให้บริ การ
ข้อมูลภายในโรงงานไพ่
8.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้าน ICT
9. เป้ าหมายทางการบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายใน
9.1 นาการบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายในมาใช้ในองค์กรเพื่อเป็ นเครื่ องมือใน
การบริ หารองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
9.2 พัฒนาและปฏิบตั ิตามกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงและควบคุ มภายในให้เป็ นไป
อย่างมีระบบและต่อเนื่องเพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายใน ปลูกฝังอยูใ่ นองค์กร

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
การบริหารงาน
ปั จ จุ บ ัน โรงงานไพ่ อ ยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม นโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ ซึ่ ง
คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยอธิ บดีกรมสรรพสามิต หรื อรองอธิ บดีที่ได้รับมอบหมายเป็ นประธาน
กรรมการ รองอธิ บดี กรมสรรพสามิตเป็ นรองประธานกรรมการโดยตาแหน่ ง ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง
หนึ่งคนเป็ นกรรมการ ผูอ้ านวยการโรงงานไพ่ เป็ นกรรมการและเลขานุ การ และมีกรรมการอื่นอีกไม่นอ้ ย
กว่า 3 คน เป็ นกรรมการ แต่เมื่อรวมกันทั้งคณะแล้วต้องมีจานวนไม่เกิน 11 คน
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การบริหารงานการควบคุมภายใน
1. ความหมายและวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน เป็ นกระบวนการปฏิบตั ิงานที่ผ้ บู ริ หารและบุคลากรของหน่วยงานจัดให้ มีขึน้
เพื่ อ สร้ างความมั่น ใจอย่ า งสมเหตุส มผลว่ า การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานจะบรรลุผ ลส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้
1.1 เพื่อให้ เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน (Operation Objectives) ได้ แก่
ปฏิบตั ิงานและการใช้ ทรัพยากรให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรื อลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ ้นเปลือง หรื อ การทุจริ ตใน
หน่วยงาน
1.2 เพื่อให้ เกิดความเชื่อถือได้ ของการรายงานทางการเงิน (Financial Report Objectives) ได้ แก่
การจัดทารายงานทางการเงินที่ใช้ ภายในและภายนอกหน่วยงานให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง เชื่อถือได้ และ
ทันเวลา
1.3 เพื่ อ ให้ เกิ ด การปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย และระเบี ย บข้ อบัง คับ ที่ เ กี่ ย วข้ อง (Compliance
Objectives) ได้ แก่ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ หรื อมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน รวมทังการปฏิ
้
บตั ติ ามนโยบาย และวิธีการปฏิบตั งิ านที่หน่วยงานได้ กาหนดขึ ้น
1.4 เพื่อให้ เกิดการวางแผนงานทางธุรกิจหรื อแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) ที่เหมาะสม
ป้องกันผลกระทบที่เกิดจากทังภายในและภายนอกองค์
้
กร อันจะนาไปสูเ่ ป้าหมายที่มงุ่ หวัง
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2. วัตถุประสงค์ ของการจัดทาคู่มือ
การจัดทาคูม่ ือการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของโรงงานไพ่มีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
2.1 เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน
2.2 เพื่อให้ การจัดทารายงานการติดตามประเมิ นผลการควบคุมภายในถูกต้ องและสอดคล้ อง
เป็ นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
2.3 เพื่อให้ การจัดทารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานภายใน
โรงงานไพ่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
2.4 เพื่อให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจกลไกการทางานของโรงงานไพ่ และสามารถบริ หารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. องค์ ประกอบของการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่สาคัญของการควบคุมภายใน ซึ่งจาแนกเป็ น 5 องค์ ประกอบที่สาคัญตามแนวทาง
ของ COSO ซึง่ เป็ นแม่แบบสากลของการควบคุมภายใน ประกอบด้ วย


สภาพแวดล้ อมของการควบคุม



การประเมินความเสี่ยง



กิจกรรมการควบคุม



สารสนเทศและการสื่อสาร



การติดตามและประเมินผล
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 องค์ ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้ อมของการควบคุม (Control environment)
สภาพแวดล้ อมของการควบคุม หมายถึง ปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อทัศนคติและความตระหนักถึง
ความจาเป็ นและความสาคัญของการควบคุมภายในของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน โดยบุคลากร
ทุกคนเข้ าใจความรับผิดชอบและขอบเขตอานาจหน้ าที่ของตนเอง มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน รวมถึ งการยอมรับและปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และวิธีการทางาน
ต่างๆ ที่หน่วยงานกาหนดไว้
 องค์ ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)
ความเสี่ยง คือ โอกาสที่ จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสูญเปล่า หรื อ
เหตุการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์ที่ทาให้ การดาเนิ นงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายที่กาหนดไว้
ความเสี่ ย งเหล่ า นี อ้ าจเกิ ด จากสาเหตุภ ายนอกหรื อ ภายในหน่ว ยงานก็ ไ ด้ โดยเฉพาะในการ
ดาเนินงานปั จจุบนั ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล สภาพเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่างๆ
ทาให้ แต่ละองค์กรต้ องเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ ้น ถ้ าหน่วยงานสามารถบ่งชีแ้ ละประเมินความ
เสี่ยงได้ อย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้ สามารถเตรี ยมการแก้ ไขปั ญหาเหล่านันได้
้ ทนั ท่วงที
ขันตอนการประเมิ
้
นความเสี่ยง ประกอบด้ วย
1. การระบุปัจจัยเสี่ยง
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
3. การประเมินความเสี่ยง
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4. การบริหารความเสี่ยง
5. การสอบทานและการประเมินผล
 องค์ ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control activities)
กิจกรรมการควบคุมเป็ นองค์ประกอบที่จะช่วยให้ มนั่ ใจได้ ว่า นโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในกาหนดขึน้ นัน้ ได้ มีการนาไปปฏิบตั ิตามภายในหน่วยงานอย่างทั่วถึง นอกจากนี ้
กิจกรรมการควบคุมยังช่วยสร้ างความมัน่ ใจว่าหน่วยงานมีกิจกรรมที่เหมาะสมในการป้องกันหรื อลด
ความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึน้ ดัง นัน้ กิ จ กรรมการควบคุม ควรกาหนดให้ สอดคล้ อ งกับความเสี่ ยงที่
ประเมินได้ โดยมีข้อควรพิจารณาในการกาหนดกิจกรรมการควบคุม ดังต่อไปนี ้
- กิจกรรมการควบคุมควรเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการปฏิบตั งิ านตามปกติ
- กิจกรรมการควบคุมต้ องสามารถป้องกันหรื อลดความเสี่ยงให้ อยูใ่ นระดับที่ ยอมรับได้
- ค่าใช้ จา่ ยในการกาหนดให้ กิจกรรมการควบคุมต้ องไม่สงู กว่าผลเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
หากไม่กาหนดให้ มีกิจกรรมการควบคุม
 องค์ ประกอบที่ 4 (Control activities)
การควบคุมภายในที่ดีจะเกิดขึ ้นได้ เมื่อข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานนันได้
้ มีการบ่งชี ้ รวบรวม
และชี ้แจงให้ แก่บุคคลที่ควรทราบ โดยผ่านทางรู ปแบบและเวลาการสื่อสารที่เหมาะสมข้ อมูลที่มี
ประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจ การบริ หารจัดการ และการปฏิบตั ิงานนัน้ อาจเป็ นไปทังข้
้ อมูลที่เกี่ยวกับ
การดาเนินงาน การเงิน และการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยแหล่งข้ อมูลอาจมาจากภายใน
หรื อภายนอกองค์กร
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องค์ประกอบในเรื่ องสารสนเทศและการสื่อสารอาจพิจารณาประเด็นที่สาคัญได้ ดงั นี ้
- ข้ อมูลเพียงพอ ถูกต้ อง ภายใต้ รูปแบบที่เหมาะสม และทันเวลา เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การบริหารจัดการและการปฏิบตั งิ านในเรื่ องต่างๆ
- การสื่อสารข้ อมูลเกิดขึ ้นอย่างทัว่ ถึงทังองค์
้ กร จากผู้บริหารถึงพนักงานและในทาง
กลับกัน ระหว่างหน่วยงานหรื อส่วนงาน ระหว่างองค์กรกับบุคคลภายนอก เช่น
สื่อมวลชน ผู้ออกกฎระเบียบต่างๆ
- การสื่ อสารอย่างชัดเจนให้ บุค ลากรทราบถึง ความส าคัญ และความรั บผิด ชอบต่อการ
ควบคุมภายใน
 องค์ ประกอบที่ 5 การติดตามประเมินผล (Monitoring)
การควบคุมภายในทังหลายที
้
่จดั ให้ มีขึ ้นนัน้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องมีกลไกในการติดตามประเมิน ผล
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ มีการปฏิบตั ิการควบคุมภายในนันอย่
้ างสม่าเสมอ และการปฏิบตั ินนยั
ั ้ งมีความ
เหมาะสมกั บ ลัก ษณะการด าเนิ น งานและการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ น้ เพราะอย่ า ลื ม ว่ า การ
เปลี่ ยนแปลงต่างๆ ที่ เ กิ ดขึน้ อาจมี ผลกระทบต่อความเสี่ ยงในการดาเนินงาน และความเสี่ ยงที่
เปลี่ยนแปลงไป อาจจาเป็ นต้ องปรับปรุงการควบคุมภายในให้ เหมาะสมด้ วย
การติดตามผลนัน้ สามารถทาได้ โดยรวมอยูใ่ นกระบวนการปฏิบตั ิงานนันๆ
้ เช่น การที่ผ้ บู งั คับบัญชา
คอยติดตามถามไถ่ปัญหาในการทางาน ก็ถือว่าเป็ นการติดตามผลอย่างหนึง่
การประเมินผล คือ การประเมินผลการดาเนินงานเป็ นระยะหรื อเป็ นครัง้ คราว เช่น การตรวจสอบ
โดยหน่ ว ยตรวจสอบภายใน ซึ่ ง อาจจะเป็ นบุค คลในหน่ว ยงานนัน้ เอง หรื อ การมอบหมายให้
บุคคลภายนอกมาทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบภายใน หากหน่วยงานมีหน่วยตรวจสอบภายใน ก็ต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานนี ้ให้ สามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลจริ งๆ ดังคา
กล่าวในปั จจุบนั ที่วา่ ผู้ตรวจสอบภายในคือที่ปรึกษาอันมีคา่ ยิ่งต่อผู้บริหารวิชาชีพตรวจสอบภายใน
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ก้ าวหน้ าไปอย่างรวดเร็วมาก พร้ อมๆกับความสาคัญของการควบคุมภายใน ดังนัน้ ผู้บริ หารจึงควร
อย่างยิ่งที่จะต้ องพัฒนาสองเรื่ องนี ้ไปพร้ อมๆ กัน
4. การติดตามประเมินผล
หมายถึง กระบวนการประเมิ นคุณภาพการปฏิ บัติงานและประเมินประสิทธิ ผลของการควบคุม
ภายในที่วางไว้ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบตั ิงาน (Ongoing
Monitoring) และการประเมินผลเป็ นรายครัง้ (Separate Evaluation) ซึ่งแยกเป็ นการประเมินการ
ควบคุมด้ วยตนเอง (Control Self Assessment) และการประเมินการควบคุมอย่างเป็ นอิสระ
(Independent Assessment)
ในการดาเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ฝ่ ายบริ หารต้ องจัดให้ มีการติดตาม ประเมินผล
โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบตั ิงาน และการประเมินผลเป็ นรายครัง้ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
เพื่อให้ ความมัน่ ใจว่า
- ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบตั จิ ริง
- การควบคุมภายในดาเนินไปอย่างมีประสิทธิผล
- ข้ อตรวจพบจากการตรวจสอบและสอบทานอื่ น ๆ ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขอย่ า ง
เหมาะสมและทันเวลา
- การควบคุมภายในได้ รับการปรับปรุงแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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5. ความแตกต่ างระหว่ าง “การติดตามผล” และ “การประเมินผล”
ข้ อกาหนดในเรื่ อง “การติดตามประเมินผล” ตามที่ คณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดินกาหนดไว้ ใน
มาตรฐานการควบคุมภายใน สามารถจาแนก “การติดตามประเมินผล” ออกได้ เป็ น 2 ลักษณะ
ได้ แก่ การติดตามผลในระหว่างการปฏิบตั งิ าน และ การประเมินผลเป็ นรายครัง้ กล่าวคือ
 ลักษณะที่ 1

การติ ดตามผลในระหว่างการปฏิ บตั ิ งาน หมายถึง กระบวนการสอบทานกิจกรรมและรายการต่างๆ
ที่เกิดขึ ้นในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อประเมินคุณภาพของการปฏิบตั ิงาน โดยเป็ นส่วน
หนึง่ ของการปฏิบตั ิงานตามปกติ เช่น การสอบทานการปฏิบตั ิงานตามสายการบังคับบัญชา ซึ่งจะ
ช่วยให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานขององค์กรเป็ นไปตามการควบคุมภายในที่กาหนดไว้
บุคลากรทุกคนในองค์กรมี หน้ าที่ รับผิดชอบในการติดตามผลร่ วมกัน แต่ขอบเขตความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะงานและตาแหน่งหน้ าที่การ
ติด ตามผลโดยฝ่ ายบริ ห าร และบุค ลากรระดับ ปฏิ บัติก าร จึง มุ่ง เน้ น การติด ตามผลใน
ลักษณะที่แตกต่างกัน ซึง่ ที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ คือ
-การติดตามผลของฝ่ ายบริหาร
ฝ่ ายบริ หารควรติดตามผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนและ
สอบทานว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะและระดับของความเสี่ยงที่แสดงถึงความ
จาเป็ นต้ องมีการปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในที่มีอยูห่ รื อไม่
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-การติดตามผลของบุคลากรระดับปฏิบตั ิการ
บุคลากรระดับปฏิบตั ิการควรติดตามผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าได้
ปฏิบตั งิ านโดยถูกต้ อง และเป็ นไปตามการควบคุมภายในที่กาหนดไว้ รวมทังควรแก้
้
ไขความผิดพลาด
ที่เกิดขึ ้นให้ ถกู ต้ องก่อนที่จะเสนอให้ ผ้ บู งั คับบัญชา
ในขณะเดียวกัน ฝ่ ายบริ หารควรจัดให้ มีการสื่อสารให้ ความรู้ เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่มีอยู่
และสนับสนุนให้ บุคลากรระดับปฏิบตั ิการพร้ อมที่จะรายงานสิ่งผิดปกติ เนื่องจากบุคลากรระดับ
ปฏิบตั กิ ารเป็ นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องโดยตรงในรายละเอียดของการปฏิบตั ิงานประจาวันขององค์กร จึง
มีข้อได้ เ ปรี ยบในการค้ นพบปั ญ หาต่างๆ ที่ มี อยู่ในการปฏิ บตั ิง าน เมื่ อฝ่ ายบริ หารได้ รับรานงาน
เกี่ ยวกับความไม่มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่มีอยู่หรื อความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน
ควรให้ ความสาคัญและพิจารณาสัง่ การให้ ดาเนินการแก้ ไขปรับปรุงตามความจาเป็ นและเหมาะสม
 ลักษณะที่ 2

การประเมิ นผลเป็ นรายครั้ง หมายถึง การประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร ณ ช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง ว่าเป็ นไปตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กาหนดไว้ หรื อไม่ ขอบเขตและความถี่ของ
การประเมินผลจะขึ ้นอยูก่ บั ผลจากการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิผลของการติดตามผล
การประเมินผลเป็ นรายครัง้ สามารถจาแนกออกได้ เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ การประเมินการ
ควบคุมด้ วยตนเอง และการประเมินการควบคุมอย่างเป็ นอิสระ
-การประเมินการควบคุมด้ วยตนเอง (Control Self Assessment)
การประเมินการควบคุมด้ วยตนเองเป็ นการประเมินผล โดยการกาหนดให้ ก ลุ่มผู้ปฏิบตั ิงาน
ในหน่วยงานนันเข้
้ ามามีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยง โดยร่ วมกันพิจารณาระบุและวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้น ซึง่ มีผลทาให้ องค์กรไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในด้ านต่างๆ รวมทังพิ
้ จารณา
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ปรับปรุ งกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ให้ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิ ผลมากยิ่งขึน้
และปรั บลดกิ จ กรรมการควบคุม ที่ ท าให้ ก ารด าเนิน งานขององค์ กรล่า ช้ า หรื อไม่มี ประสิท ธิ ภ าพ โดยไม่
ก่อให้ เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้นจากการลดภาระการควบคุมภายใน นัน้
การประเมินการควบคุมด้ วยตนเอง จะช่วยให้ ฝ่ายบริ หารค้ นพบปั ญหาที่เกิดขึ ้นก่อนการประเมินการ
ควบคุมอย่างเป็ นอิสระ ซึง่ จะทาให้ สามารถลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากปั ญหาดังกล่าวได้ ดังนัน้ ฝ่ าย
บริหารจึงควรกาหนดให้ มีการประเมินตนเองในทุกกิจกรรมของหน่วยงาน
-การประเมินการควบคุมอย่างเป็ นอิสระ (Independent Assessment)
การประเมินการควบคุมอย่างเป็ นอิสระเป็ นการประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการ
ดาเนินงานภายในขององค์กร โดยปกติมักจะกระทาโดยผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็ นผู้ที่เป็ นอิสระจากการ
ดาเนินงานขององค์กร เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าการประเมินผลได้ ดาเนินไปอย่างเที่ยงธรรม หรื อ จะกระทา
โดยผู้ตรวจสอบหรื อที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้ การประเมินผลเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และมีความเที่ยงธรรม
มากขึน้ การประเมินการควบคุมอย่างเป็ นอิสระจะช่วยให้ เกิดความมั่นใจว่า ฝ่ ายบริ หารได้ ประเมินการ
ควบคุมด้ วยตนเองอย่างมีประสิทธิ ผล อย่างไรก็ตาม การประเมินผลอย่ างอิสระไม่ควรเป็ นกิจกรรมการ
ควบคุมที่ทดแทนการประเมินการควบคุมด้ วยตนเอง แต่ควรจะเป็ นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริ มและสนับสนุนการ
ประเมินการควบคุมด้ วยตนเอง
6. กระบวนการประเมินการควบคุมภายใน
การประเมินการควบคุมภายในควรเริ่ มต้ นจากการประเมินความเพียงพอและประสิทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในโดยใช้ วิธีการประเมินการควบคุมด้ วยตนเอง

ซึ่งแต่ละหน่วยงานควรประเมินความ

เพียงพอและประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงานตนควบคูไ่ ปกับ
การประเมินความเสี่ยงในการปฏิบตั งิ านตามภาระหน้ าที่ของตน

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 10 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

วิธีการประเมินการควบคุมด้ วยตนเอง ประกอบด้ วย 2 แนวทาง ได้ แก่
 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (CSA Workshop)
 การใช้ แบบสอบถาม (Questionnaires)
โดยทัว่ ไปแล้ ว หน่วยงานมักจะใช้ แนวทางดังกล่าวข้ างต้ นในลักษณะที่ผสมผสานกันตามที่
เห็นเหมาะสม โดยไม่ได้ ยดึ แนวทางใดแนวทางหนึง่ แต่เพียงอย่างเดียว
การใช้ แนวทางการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (CSA Workshop) นัน้ ในแต่ละหน่วยงานจะจัด
ให้ มีการประชุมร่ วมกันระหว่างตัวแทนของหน่วยงานที่มีความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการหรื อ
กิจกรรมที่ประเมินเป็ นอย่างดี เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ย งและการควบคุมภายในใน
แง่มมุ ต่างๆ และค้ นหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ ปัญหาข้ อบกพร่องที่มีอยู่
วิ ธี ก ารประเมิ น การควบคุ ม ด้ วยตนเองอี ก แนวทางหนึ่ ง คื อ การใช้ แบบสอบถาม
(Questionnaires) เป็ นการใช้ วิธีการสารวจ โดยใช้ แบบสอบถามที่มีคาถามที่ให้ ตอบในลักษณะใช่ /
ไม่ใช่ มี / ไม่มี เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญ
แนวทางแรกในลักษณะของการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (CSA Workshop) ได้ รับความนิยม
สูงสุดและเกือบจะทุกองค์กรจะใช้ แนวทางนี ้ในการประเมินการควบคุมด้ วยตนเอง อย่างไรก็ตามหาก
องค์กรยังขาดความพร้ อมในแง่ของวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื ้อต่อการแสดงความคิดเห็นอย่ างจริ งใจ
แนวทางของการใช้ แบบสอบถามน่าจะเป็ นทางเลือกอันดับต่อไป ซึ่งจะทาให้ เกิดการพัฒนาในเรื่ อง
ของสภาพแวดล้ อมของการควบคุมภายในที่ดีขึ ้นไป
ในกรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในด้ วยตนเอง พบว่า การควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่
เหมาะสมกับสภาพการณ์ ในปั จ จุบนั ขัน้ ตอนต่อไป คือ การจัดทาแผนการปรับปรุ งการควบคุม
ภายในโดยกาหนดขันตอนของการน
้
าไปปฏิบตั ิ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขันตอนอย่
้
างชัดเจน โดย

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 11 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

คานึงถึงความสอดคล้ องกับเรื่ องต่างๆ เช่น แผนกลยุทธ์ กระบวนการบริ หารจัดการ บุคลากร รายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั งิ าน ระบบข้ อมูลและการรายงาน เป็ นต้ น
เมื่อแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรได้ ประเมินการควบคุมด้ วยตนเองแล้ ว ควรรวบรวมผล
การประเมินดังกล่าวเพื่อพิจารณาและสรุปผลการประเมินในภาพรวม
นอกจากการประเมินการควบคุมด้ วยตนเองแล้ ว ในแต่ละองค์กรยังมีผ้ ตู รวจสอบภายในที่
ทาหน้ าที่ในการประเมินการควบคุมอย่ างเป็ นอิสระ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการประเมินผลการควบคุมภายในของ
ฝ่ ายบริ หารเป็ นไปอย่างเที่ยงธรรม โดยผู้ตรวจสอบภายในจะนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับจุดอ่อนของการควบคุม
ภายใน ในรูปของ “ข้ อตรวจพบ” และ “ข้ อเสนอแนะ” ในรายงานการตรวจสอบเพื่อให้ หน่วยงานดังกล่าว
ดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขการปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ ้น ซึ่งหน่วยงานนัน้ ควรนา
ข้ อมูลดังกล่าวมาใช้ ในการประเมินการควบคุมด้ วยตนเอง โดยพิจารณาว่า “ข้ อตรวจพบ” เป็ นความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่ / จุดอ่อนของการควบคุมภายใน และนา “ข้ อเสนอแนะ” มาใช้ ประกอบการพิ จารณากาหนด
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 12 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

แนวทางการประเมินผลและการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดินว่ าด้ วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 ข้ อ 5 และ ข้ อ 6
..........................................
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้ วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ข้ อ 5 กาหนดให้ หวั หน้ าหน่วยงาน (ผู้รับตรวจ) นามาตรฐานการควบคุมภายในที่ออกตามระเบียบ
นี ้ไปใช้ เป็ นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้ แล้ วเสร็ จภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ที่ระเบียบฯ
นี ้มีผลใช้ บงั คับ และรายงานความคืบหน้ าทุกหกสิบวันต่อผู้กากับดูแล และข้ อ 6 กาหนดให้ หน่วยรับตรวจมี
การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
-การควบคุมภายในที่วางไว้ เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการปฏิบตั จิ ริง
-ข้ อตรวจพบได้ รับการแก้ ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา
-การควบคุมภายในได้ รับการปรับปรุงแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยโรงงานไพ่ จัดให้ หน่วยงานในสังกัดติดตามการประเมินผลและรายงานการควบคุมภายในส่วนของ
กิ จ กรรมที่ หน่วยงานนัน้ รั บผิ ดชอบ เพื่ อดาเนินการประเมิ นผลในภาพรวม การติดตามประเมิ นผลตาม
ระเบียบฯ นี ้ทาได้ 2 ลักษณะ คือ :1. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบตั ิงาน (การติดตามอย่างต่อเนื่อง) ซึ่งรวมอยู่ในการบริ หาร
จัดการและการควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานตามปกติของหน่ วยงาน เช่น การสอบทานรายงานการกระทบ
ยอดรายการ การวิเคราะห์ผลต่างระหว่างแผนกับผลงานจริง และทุกหน่วยงานมีการดาเนินการอยูแ่ ล้ ว
2. การติดตามประเมินผลเป็ นรายครัง้ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการควบคุมภายในโดยตรง ในด้ าน
การดาเนินงาน รายงานทางการเงิน หรื อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับของทางราชการ โดย
ความถี่ ของการประเมินขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริ หารที่จะพิจารณาจากความเสี่ยงและการควบคุมเพื่อลด
ความเสี่ยง

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การบริหารความเสี่ยง
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 13 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

การดาเนินการจัดทารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้ อ 5
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ข้ อ 5 ระบุวา่
“ให้ หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้ มาตรฐานการควบคุมภายในท้ ายระเบียบ
นี ้เป็ นแนวทางให้ แล้ วเสร็จภายในหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่ระเบียบนี ้ใช้ บงั คับ โดยอย่างน้ อยต้ องแสดงข้ อมูล ดังนี ้
(1) สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การดาเนินงานที่สาคัญในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับกิจกรรม
(2) ข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมการควบคุม โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื ้อสัตย์และจริ ยธรรมของ
ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในหน่วยรับตรวจ
(3) ความเสี่ยงที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
(4) ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันหรื อลดความเสี่ยงที่สาคัญตาม (3)
(5) ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และวิธีการติดตามประเมินผล
ให้ หน่วยรับตรวจรายงานความคืบหน้ าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ (ถ้ ามี) ทุกหกสิบวัน พร้ อมทังส่
้ งสาเนาให้ สานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินด้ วย เว้ นแต่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ ดาเนินการเป็ นอย่างอื่น”

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 14 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

การดาเนินการจัดทารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้ อ 6
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ข้ อ 6 ระบุวา่
“ให้ ผ้ ูรั บ ตรวจรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่น ดิน ผู้กากับ ดูแ ล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ ภายในเก้ าสิบวันนับจากวันสิ ้นปี งบประมาณ
หรื อ ปี ปฏิทิน แล้ วแต่กรณี โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(1) ทาความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้ อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบนี ้
หรื อไม่
(2) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด รวมทังข้
้ อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในประกอบด้ วย
(ก) สภาพแวดล้ อมของการควบคุม
(ข) การประเมินความเสี่ยง
(ค) กิจกรรมการควบคุม
(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) การติดตามประเมินผล
(3) จุดอ่อ นของระบบการควบคุม ภายในพร้ อมข้ อเสนอแนะและแผนการปรั บปรุ ง ระบบการ
ควบคุมภายใน”

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 15 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

อนึ่ง สานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดินได้ ปรั บปรุ ง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน โดยจัดทาหนังสือแนวทาง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายในแทนฉบับเดิมซึง่ ขอยกเลิก ทังนี
้ ้ฯ ได้ ปรับปรุ งเนื ้อหาการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในบางส่วน รวมทังปรั
้ บลดแบบฟอร์ มและรู ปแบบการ
จัดทารายงานที่หน่วยรับตรวจต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้ วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 16 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

สรุปผลการประเมินและจัดทาเอกสารการประเมิน
 ระดับส่ วนงานย่ อย

ผู้ประเมินควรสรุปผลการประเมินการควบคุมด้ วยตนเอง และนาข้ อมูลสรุปผล มาจัดทา
รายงานของส่วนงานย่อย โดยดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
1) จากข้ อมูลทัง้ หมดที่ได้ จากผลการประเมินจุดอ่อนหรื อความเสี่ ยงที่ มีนัยส าคัญ ให้
วิเ คราะห์ ค วามมี อ ยู่ ความเพี ย งพอและประสิท ธิ ผ ลของการควบคุม ภายใน ระบุแ ละเสนอ
มาตรการปรับปรุ งแก้ ไขตามความเหมาะสมและจ าเป็ น ผลการประเมินให้ บันทึกเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรและสอบทานโดยผู้บริหารและเก็บไว้ ในแฟ้มของหน่ วยรั บตรวจ
2) การวิเคราะห์ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน จะต้ องพิจารณาว่า
-โครงสร้ างและรู ปแบบการควบคุม ที่กาหนดขึน้ เพียงพอ และครอบคลุมทุกกิจ กรรมที่
สาคัญ รวมทังมี
้ องค์ประกอบของการควบคุมภายในทังห้
้ าองค์ประกอบหรื อไม่และอยู่ในเกณฑ์
พอใจหรื อไม่
-การควบคุม ภายในที่กาหนดมี การปฏิ บตั ิงานจริ งหรื อไม่ และสามารถลดความเสี่ ยง
ตามที่ระบุหรื อไม่ กรณี มิได้ ปฏิบตั ิง านจริ งในทางปฏิบตั ิมีการใช้ วิธีการอื่นทดแทนการควบคุม
ภายในที่กาหนดหรื อไม่
-ถ้ ามีการปฏิบตั ิงานจริ งตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ ระบบการควบคุมภายในได้
ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามที่กาหนดไว้ และได้ รับผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์หรื อไม่
3) ผลจากการวิ เ คราะห์ ใ ห้ ส รุ ป ความเพี ย งพอและประสิ ท ธิ ผลของการควบคุม โดย
พิจารณาว่า

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 17 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

-ถ้าระบบการควบคุมที่มีอยูแ่ ละใช้จริ ง ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดโดยได้สร้างความมัน่ ใจอย่าง
สมเหตุสมผลในความสาเร็ จตามวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ถื อว่าระบบการควบคุ มภายในมี
ประสิ ทธิผล
4) ผูป้ ระเมิ นควรเสนอวิธีการแก้ไขข้อบกพร่ องหรื อจุ ดอ่อนที่ พบ รวมทั้งการปรั บปรุ ง
แก้ไขที่ตอ้ งดาเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการเสนอการปรับปรุ งแก้ไขนั้น ควรผ่านการ
พิจารณาอย่างระมัดระวังรอบคอบว่าการปรับปรุ งนั้นมีความเหมาะสม สามารถปฏิบตั ิได้
และประโยชน์ที่ไ ด้รับเกิ ดความคุ ้มค่าเมื่ อเที ยบกับ ต้นทุ นที่ ตอ้ งเสี ย ไปจากการดาเนิ นการแก้ไ ข
ปรับปรุ ง
5) ผลการประเมินระดับส่ วนงานย่อยนอกจากบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้วให้บนั ทึก
ในแบบรายงานและส่ งให้ผรู ้ ับผิดชอบหรื อคณะทางานที่หน่วยรับตรวจแต่งตั้งขึ้น รวบรวมรายงาน
เพื่อประมวลเป็ นรายงานระดับหน่ วยรับตรวจ พร้ อมจัดเก็บรายงานไว้ที่หน่ วยรับตรวจ รายงาน
ของส่ วนงานย่อยประกอบด้วย
(1) รายงานผลการประเมินองค์ ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
(2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุ งการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
 ระดับหน่ วยรับตรวจ

ผลการประเมินระดับหน่วยรับตรวจ เป็ นการนาเอาผลสรุ ปจากการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับส่ วนงานย่อย และผลการประเมินจากผูต้ รวจสอบภายในซึ่ งเป็ นการรายงานในฐานะผู ้
ประเมินอิสระเพื่อนาเสนอหัวหน้าหน่ วยรับตรวจวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบผลสรุ ปการประเมินของ
เจ้าหน้าที่อาวุโส / คณะทางานกับผูต้ รวจสอบภายในเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
1) การรายงานโดยฝ่ ายบริหาร

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 18 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

การประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจ จะต้ องให้ ข้อมูลเบื ้องต้ นกับหัวหน้ าหน่วยรับตรวจในการ
สรุ ปความเห็นว่าการควบคุมภายในได้ รับการออกแบบเพื่อป้องกันหรื อตรวจพบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้
หรื อไม่ และทางานได้ ผลตามที่ออกแบบไว้ หรื อไม่ เพื่อนามาจัดทาเป็ นรายงานโดยผู้บริ หารระดับสูงสุด
ของหน่วยรับตรวจ ดังนี ้
1. หนังสือรับรองเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
หัวหน้ าหน่วยรับตรวจต้ องจัดทาหนังสื อเพื่อให้ ความเห็นเกี่ ยวกับระบบการควบคุม
ภายในที่ใช้ อยู่ ว่ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการดาเนินงานให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์หรื อไม่ เพียงใด ซึ่งถือเป็ นหนังสือรายงานภายนอก โดยพิจารณาจากสรุ ปผลการประเมิน
การควบคุมระดับหน่วยรับตรวจ
2. ข้ อพิจารณาเกี่ยวกับข้ อบกพร่องหรื อจุดอ่อนที่มีนยั สาคัญ
เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดับ อาวุโ ส / คณะท างานต้ อ งพิ จ ารณาว่า มี จุด อ่อ นหรื อ ข้ อ บกพร่ อ งที่ มี
นัยสาคัญในรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รายงานการประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้ รับจากผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยต่างๆ หรื อไม่
3. การดาเนินการกรณีได้ รับรายงานจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
-เรื่ องที่ควรรายงานภายในหน่วยรับตรวจ
ถ้ าข้ อตรวจพบที่ได้ รับรายงานจากผู้บริ หารระดับส่วนงานย่อยต่างๆ เป็ นเรื่ องที่ผ้ ูบริ หาร
ระดับสูงให้ ความสนใจ และได้ ใช้ ดุลยพินิจแล้ วเห็นว่าควรสื่อสารให้ ทราบภายในหน่วยรับตรวจเท่านัน้
เนื่ องจากเรื่ องเหล่านี จ้ ะนาไปสู่การปรับปรุ ง แก้ ไขของฝ่ ายบริ หารเพื่อให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ ้น ให้ สงั่ การตามควรแก่กรณีให้ ถือเป็ นเรื่ องรายงานภายใน

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 19 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

รายงานเหล่านี ้ควรเสนอผ่านเจ้ าหน้ าที่อาวุโส / คณะทางานที่รับผิดชอบการประเมินผลฯ ในภาพรวมทราบ
ด้ วย
-เรื่ องเกี่ยวกับจุดอ่อนหรื อข้ อบกพร่องที่มีนยั สาคัญ
เป็ นเรื่ องที่ร้ายแรงกว่าเรื่ องที่ควรรายงานภายในดังกล่าวข้ างต้ น ซึ่งเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายในที่มีอยูไ่ ม่สามารถลดความเสี่ยงจากข้ อผิดพลาด หรื อความเสียหายในระดับที่ยอมรับได้
รวมทังฝ่
้ ายบริ หารไม่สามารถตรวจพบข้ อผิดพลาดความผิดปกติ หรื อความเสียหายได้ ทนั กับสถานการณ์
เรื่ องเหล่านีจ้ ะรายงานในหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทาแผนปรับปรุ งแก้ ไข
ข้ อบกพร่อง
เมื่ อ ประเมิ น ความร้ ายแรงของข้ อ บกพร่ อ งหรื อ จุด อ่อ นของการควบคุม ภายใน ค วร
ประเมินถึงลักษณะและโอกาสที่จะเกิดผลเสียหายอันเนื่องจากข้ อบกพร่องเหล่านันด้
้ วย นอกจากนี ้โอกาส
ที่จะเกิดการทุจริตจะเป็ นปั จจัยสาหรับพิจารณาว่าเป็ นจุดอ่อนหรื อข้ อบกพร่องที่มีนยั สาคัญ
2) การรายงานโดยผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในรั บผิ ดชอบในการสอบทานการประเมิ นผลการควบคุม ภายใน ใน
ฐานะผู้ประเมินการควบคุมอย่างเป็ นอิสระ เพื่อให้ ความมัน่ ใจว่าการประเมินผลการควบคุมภายในของ
ฝ่ ายบริหารได้ ดาเนินไปอย่างเที่ยงธรรม จากผลการสอบทานนี ้ ผู้ตรวจสอบภายในต้ องรายงานต่อหัวหน้ า
หน่วยรั บตรวจว่า การประเมิ นผลการควบคุม ภายใน เป็ นไปอย่า งสมเหตุสมผลและระมัดระวัง อย่า ง
รอบคอบ (ตามแบบ ปส.)
3) การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่ วยรับตรวจ
รายงานการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในระดั บ หน่ ว ยรั บ ตรวจที่ ต้ องจั ด ท า
ประกอบด้ วย

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 20 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.1
2. รายงานผลการประเมินองค์ ประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.2
3. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.3
 การแสดงภาพการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง

การจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ระดับส่วนงานย่อย
1. แบบ ปย.1
2. แบบ ปย.2

ระดับหน่วยรับตรวจ
1. แบบ ปอ.1

ผู้ตรวจสอบภายใน
1.แบบ ปส.

2. แบบ ปอ.2
3. แบบ ปอ.3

การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบฯ ข้อ 6
ให้ จั ด ส่ ง เฉพาะหนั ง สื อ รั บ รองการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน
(แบบ ปอ.1) ส าหรับ รายงานแบบอื่น ให้จัด เก็บ ไว้ที่หน่วยรับ ตรวจ
เพื่ อ ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานการตรวจเงิ น
แผ่นดินและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเรียกดูและสอบทานต่อไป

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 21 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

8. รู ปแบบรายงานและตัวอย่ างรายงาน
วัตถุประสงค์
ให้ ฝ่ายบริ หารของหน่วยรับตรวจใช้ ประกอบในการจัดทารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตาม
ระเบียบฯ ข้ อ 6 เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบ
การใช้ รูปแบบรายงาน
1. ระดับหน่ วยรับตรวจ มีรายงาน 3 แบบ คือ
1.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.1
เป็ นการรับรองการควบคุมภายใน เพื่อให้ ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน ที่ใช้ อยู่มี
ประสิ ท ธิ ผ ล และมี ค วามเพี ยงพอที่ จ ะสนับ สนุนการดาเนิ นงานให้ บรรลุผลส าเร็ จ ตามวัตถุประสงค์
หรื อไม่เพียงใด
1.2 รายงานผลการประเมินองค์ ประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.2
เป็ นการสรุ ปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในจากการประเมิน
กิจกรรมต่างๆ
1.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.3
เพื่อนาเสนอจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในหรื อความเสี่ยงที่ยงั มีอยู่ พร้ อม แผนการ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน จากการประเมินระดับส่วนงานย่อยตามแบบ ปย.2

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 22 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

2. ระดับส่ วนงานย่ อย มีรายงาน 2 แบบ คือ
2.1 รายงานผลการประเมินองค์ ประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปย.1
เพื่อนาเสนอผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย
2.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปย.2
เพื่อบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ระบุการควบคุมที่มีอยู่
การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยงั มีอยู่ การควบคุมภายในที่ต้องปรับปรุงและผู้รับผิดชอบ
3. ผู้ตรวจสอบภายใน
-รายงานผลการสอบทานการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในของผู้ ต รวจสอบ
ภายใน-แบบ ปส.
เพื่อรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่า
ดาเนินการตามวิธีการที่หน่วยงานกาหนดหรื อไม่ เพีย งใด พร้ อมข้ อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการ
ควบคุมภายในให้ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลยิ่งขึ ้น

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 23 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

รูปแบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ
และคาอธิบายรายงาน

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 24 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

แบบ ปอ.1

หนังสือรั บรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรี ย น (คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ นดิ น / ผู้ ก ากั บ ดู แ ล / คณะกรรมการตรวจสอบหรื อ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ)
......................(ชื่อหน่วยรับตรวจ).........................ได้ ประเมินผลการควบคุมภายในสาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ ..........เดือน.....................พ.ศ. ....................ด้ วยวิธี การที่................ชื่ อหน่วยรับตรวจ
...................กาหนดโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้ านประสิทธิ ผลและประสิทธิ ภ าพของการดาเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึง่ รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรื อลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
การสิ ้นเปลือง หรื อการทุจริ ตด้ านความเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินและการดาเนินงานและด้ านการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบตั ิของฝ่ าย
บริหาร
จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ........(ชื่อหน่วยรับตรวจ).......สาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่..........เดือน..................พ.ศ. ..............เป็ นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้ มีความ
เพียงพอและบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ลายมือชื่อ..........................................................
(ชื่อหัวหน้ าหน่วยรับตรวจ)
ตาแหน่ ง............................................................

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

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 25 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

กรณี มีจุดอ่ อนของการควบคุมภายใน สามารถปรั บแบบข้ างต้ น โดยอธิบายเพิ่มเติมใน
วรรคสาม ดังนี ้
จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ.....(ชื่อหน่วยรับตรวจ).......สาหรับปี สิ ้นสุด
วันที่.............เดือน......................พ.ศ. ..................เป็ นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้ มี
ความเพียงพอและบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก
อนึง่ การควบคุมภายในยังคงมีจดุ อ่อนที่มีนยั สาคัญ ดังนี ้
1. .....................................................................................................................
...................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................
...................................................................................................................................

คาอธิบายรายงานแบบ ปอ.1.
1. ชื่อรายงาน หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
2. ผู้รับ รายงาน ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิน ผู้ก ากับ ดูแ ลหน่วยรั บ ตรวจ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ถ้ ามี)
3. วรรคแรก
- ระบุชื่อหน่วยรับตรวจและงวดเวลาของการประเมินระบบการควบคุมภายใน
- ระบุขอบเขตของการประเมินการควบคุมภายในตามที่หน่วยรับตรวจกาหนด
4. วรรคสอง
- สรุ ปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในว่าเป็ นไปตามที่หน่วยรับตรวจกาหนดมีความ
เพียงพอ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายในหรื อไม่
5. ผู้รายงาน ได้ แก่ หัวหน้ าหน่วยรับตรวจ พร้ อมทังระบุ
้ ตาแหน่งและวันที่รายงาน

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 26 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

แบบ ปอ.2
ชื่อหน่ วยรับตรวจ
รายงานผลการประเมินองค์ ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที.่ ..............เดือน.........................พ.ศ. .......................
องค์ ประกอบของการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1....................................................
1.2....................................................ฯลฯ
2. การบริ หารความเสี่ ยง
2.1....................................................
2.2....................................................ฯลฯ
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1....................................................
3.2....................................................ฯลฯ
4. สารสนเทศและการสื่ อสาร
4.1....................................................
4.2....................................................ฯลฯ
5. การติดตามและประเมินผล
5.1....................................................
5.2....................................................ฯลฯ

(1)

ผลการประเมิน / ข้ อสรุป

(2)

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 27 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

ผลการประเมินโดยรวม
............................................................................................................................. .................
...................................................................................................................................................
ชื่อผู้รายงาน...............................................
(ชื่อหัวหน้ าหน่วยรับตรวจ)
ตาแหน่ ง....................................................
วันที่..............เดือน...................พ.ศ. ..........

คาอธิบายรายงานแบบ ปอ.2.
1. ชื่อหน่วยรับตรวจ
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุวนั สุดท้ ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
4. คอลัมน์ (1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ
5. คอลัมน์ (2) ผลการประเมิน / ข้ อสรุป
- ระบุผลการประเมิน / ข้ อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้ อมจุดอ่อน หรื อ
ความเสี่ยงที่ยงั มีอยู่
6. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน
7. ชื่อผู้รายงาน ได้ แก่ หัวหน้ าหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารสูงสุด หรื อผู้รับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการ
หรื อการบริหารของหน่วยรับตรวจ พร้ อมระบุตาแหน่งและวันที่รายงาน

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 28 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

ชื่อหน่ วยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายใน
ณ วันที.่ ..............เดือน.............................พ.ศ. .................
กระบวนการปฏิบตั ิงานโครงการ /

ความเสี่ ยงที่ยงั มีอยู่

กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน

งวด / เวลาที่พบ

การปรับปรุ งการควบคุม

จุดอ่อน

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม(1)
(2)

(3)

แบบ ปอ.3

กาหนดเสร็ จ /

หมายเหตุ

ผูร้ ับผิดชอบ
(4)

(5)

(6)

ชื่อผูร้ ายงาน...................................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ)
ตาแหน่ง........................................................
วันที่.......... เดือน...................พ.ศ. ..............

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 29 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

คาอธิบายรายงานแบบ ปอ.3.
1. ชื่อหน่วยรับตรวจ
2. ชื่อรายงาน รายงานแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุวนั สุ ดท้ายของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายใน
4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบตั ิงาน / โครงการ.....และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
- ระบุวตั ถุ ประสงค์ของกิ จกรรมหรื อด้านของงานที่กาลังประเมิน ถ้าเป็ นกระบวนการปฏิ บตั ิงานหรื อ
โครงการ ให้ระบุข้ นั ตอนหลักที่สาคัญของกระบวนการปฏิบตั ิงานหรื อโครงการนั้นรวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่
ละขั้นตอนหลัก ดังนี้ หนึ่งกิจกรรม / ด้านของงาน / ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอาจมีได้หลายวัตถุประสงค์
5. คอลัมน์ (2) ความเสี่ ยงที่ยงั มีอยู่
- ระบุความเสี่ ยงที่ยงั มีอยู่ โดยสรุ ปมาจาก แบบ ปย.2 คอลัมน์ (4)
6. คอลัมน์ (3) งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน
- ระบุงวด / เวลาที่พบหรื อทราบความเสี่ ยงที่ยงั มีอยูต่ ามที่ระบุในคอลัมน์ (2)
7. คอลัมน์ (4) การปรับปรุ งการควบคุม
- ระบุการปรับปรุ งการควบคุม เพื่อป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงที่ยงั มีอยู่ โดยสรุ ปผลมาจากแบบ ปย.2
คอลัมน์ (5)
8. คอลัมน์ (5) กาหนดเสร็ จ / ผูร้ ับผิดชอบ
- ระบุผรู ้ ับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุ ง และวันที่ดาเนินการปรับปรุ งแล้วเสร็ จ

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 30 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

9. คอลัมน์ (6) หมายเหตุ
- ระบุขอ้ มูลอื่นที่ตอ้ งการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดาเนินการ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
10. ชื่อผูร้ ายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด หรื อผูร้ ับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการ หรื อ
การบริ หารของหน่วยรับตรวจ พร้อมระบุตาแหน่งและวันที่รายงาน

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 31 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

รูปแบบรายงานระดับส่วนงานย่อย
และคาอธิบายรายงาน

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 32 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

แบบ ปย.1
ชื่อส่ วนงานย่อย
รายงานผลการประเมินองค์ ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที.่ ..............เดือน.........................พ.ศ. .......................
องค์ ประกอบของการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1....................................................
1.2....................................................ฯลฯ
2. การบริ หารความเสี่ ยง
2.1....................................................
2.2....................................................ฯลฯ
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1....................................................
3.2....................................................ฯลฯ
4. สารสนเทศและการสื่ อสาร
4.1....................................................
4.2....................................................ฯลฯ
5. การติดตามและประเมินผล
5.1....................................................
5.2....................................................ฯลฯ

(1)

ผลการประเมิน / ข้ อสรุป

(2)

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 33 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

ผลการประเมินโดยรวม
............................................................ ............................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
.....................................................................................................................................................................

ชื่ อผู้รายงาน................................................
(ชื่อหัวหน้าส่ วนงานย่อย)
ตาแหน่ ง.................................................
วันที.่ ............เดือน.................พ.ศ. ..........

คาอธิบายรายงานแบบ ปย.1.
1. ชื่อส่ วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุวนั สุ ดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
4. คอลัมน์ (1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- ระบุขอ้ มูลสรุ ปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ
5. คอลัมน์ (2) ผลการประเมิน / ข้อสรุ ป
- ระบุผลการประเมิน / ข้อสรุ ปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุ มภายในพร้ อมจุ ดอ่อน หรื อ
ความเสี่ ยงที่ยงั มีอยู่

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 34 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

6. สรุ ปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน
7. ชื่อผูร้ ายงาน ได้แก่ หัวหน้าส่ วนงานย่อย พร้อมระบุตาแหน่ง และวันที่รายงาน

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 35 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่
ชื่อส่ วนงานย่ อย...............................

แบบ ปย.2

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที.่ ..............เดือน.............................พ.ศ. .................
กระบวนการปฏิบตั ิงานโครงการ /
กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)

การควบคุม

การประเมินผล

ความเสี่ ยงที่

การปรับปรุ ง

กาหนดเสร็ จ /

ที่มีอยู่

การควบคุม

ยังมีอยู่

การควบคุม

ผูร้ ับผิดชอบ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

หมายเหตุ

(7)

ชื่อผูร้ ายงาน...................................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ)
ตาแหน่ง........................................................
วันที่.......... เดือน...................พ.ศ. ................

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 36 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน โรงงานไพ่

คาอธิบายรายงานแบบ ปย.2.
1. ชื่อส่ วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุ งการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุสาหรับปี งวดปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25xx (กรณี รายงานตามปี งบประมาณ) หรื อ
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25xx (กรณี รายงานตามปี ปฏิทิน)
4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบตั ิงาน / โครงการ.....และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
- ระบุวตั ถุ ประสงค์ของกิ จกรรมหรื อด้านของงานที่กาลังประเมิน ถ้าเป็ นกระบวนการปฏิ บตั ิงานหรื อ
โครงการให้ระบุข้ นั ตอนที่สาคัญของกระบวนการปฏิ บตั ิงานหรื อโครงการนั้นรวมทั้งวัตถุ ประสงค์ของแต่ละ
ขั้นตอน ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม / ด้านของงาน / ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน อาจมีได้หลายวัตถุประสงค์
5. คอลัมน์ (2) การควบคุมที่มีอยู่
-สรุ ปขั้นตอน / วิธีปฏิบตั ิงาน / นโยบาย / กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบตั ิอยูส่ าหรับกิจกรรมต่างๆ
6. คอลัมน์ (3) การประเมินผลการควบคุม
-ประเมินว่าการควบคุ มที่มีอยู่ตามคอลัมน์ (2) เพียงพอและมีประสิ ทธิ ผลหรื อไม่ โดยตอบคาถาม
ต่อไปนี้
 การกาหนด / สั่งอย่างเป็ นทางการให้ปฏิบตั ิตามการควบคุมหรื อไม่
 มีการปฏิบตั ิจริ งตามการควบคุมหรื อไม่
 ถ้ามีการปฏิบตั ิจริ ง การควบคุมช่วยให้งานสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดหรื อไม่
 ประโยชน์ที่ได้รับ คุม้ ค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรื อไม่

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 37 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

7. คอลัมน์ (4) ความเสี่ ยงที่ยงั มีอยู่
-ระบุความเสี่ ยงที่ ยงั มีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความสาเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ของการควบคุ มด้านใดด้าน
หนึ่งหรื อหลายด้าน คือ
 ด้านการดาเนินงาน (Operation) = O
 ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = F
 ด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C
8. คอลัมน์ (5) การปรับปรุ งการควบคุม
-เสนอแนะการปรับปรุ งการควบคุมเพื่อป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงตามคอลัมน์ (4)
9. คอลัมน์ (6) การกาหนด / ผูร้ ับผิดชอบ
-ระบุผรู ้ ับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุ ง และวันที่ดาเนินการปรับปรุ งแล้วเสร็ จ
10. คอลัมน์ (7) หมายเหตุ
-ระบุขอ้ มูลอื่นที่ตอ้ งการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดาเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
11. ชื่อผูร้ ายงาน ตาแหน่งและวันที่
-ระบุ ชื่อหัวหน้าส่ วนงานย่อย ซึ่ งรั บผิดชอบในการจัดทา พร้ อมทั้งตาแหน่ งและลงวันที่ เดื อน ปี
พ.ศ. ที่จดั ทาเสร็ จสิ้ น

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 38 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

รายงานของผูต้ รวจสอบภายใน

รายงานของผูต้ รวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 39 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

แบบ ปส.
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(กรณีไม่ มีข้อตรวจพบหรือข้ อสั งเกต)
เรียน (หัวหน้ าหน่ วยรับตรวจ / ผู้บริหารสู งสุ ดของหน่ วยรับตรวจ)
ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ......(ชื่ อหน่วยรับตรวจ).......สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่.......เดือน.............พ.ศ. ..........การสอบทานได้ปฏิบตั ิอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผล
การสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุ มภายในเป็ นไปตามวิธีการที่กาหนด ระบบการควบคุ มภายในมี
ความเพียงพอและสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ชื่ อผู้รายงาน...........................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน)
ตาแหน่ ง................................................
วันที.่ .......เดือน...................พ.ศ. ............

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 40 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

กรณีผ้ ตู รวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ วมีข้อตรวจพบ หรื อ ข้ อสั งเกตที่
มีนัยสาคัญ ให้ รายงานข้ อตรวจพบหรือข้ อสั งเกตทีม่ ีนัยสาคัญต่ อท้ายผลการสอบทาน ดังนี้
ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุ มภายในของ.........(ชื่ อหน่วยรับตรวจ).......สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่.......เดือน.............พ.ศ. ..........การสอบทานได้ปฏิบตั ิอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผล
การสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุ มภายในเป็ นไปตามวิธีการที่กาหนด ระบบการควบคุ มภายในมี
ความเพียงพอและสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

อย่างไรก็ตามมีขอ้ สังเกตที่มีนยั สาคัญ

ดั ง นี้ . ... .... ... .... ... .... ... .... ... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... ... .... ... .... ... .... ... .... ... ... .
.............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

คาอธิบายรายงานแบบ ปส.
1. ชื่อรายงาน รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูต้ รวจสอบภายใน
2. ผูร้ ับรายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยตรวจ ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด หรื อผูร้ ับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการหรื อ
การบริ หารของหน่วยรับตรวจ
3. งวดรายงาน
- ระบุงวดเวลาของการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ระบุขอบเขตของการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในว่าได้ปฏิ บตั ิอย่างสมเหตุสมผลและ
ระมัดระวังอย่างรอบคอบ
- สรุ ปผลการสอบทาน
4. ชื่ อผูร้ ายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่ วน
ราชการ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ หรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยรับตรวจให้ทาหน้าที่ตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 41 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

- ระบุวตั ถุประสงค์ของกิ จกรรมหรื อด้านของงานที่กาลังประเมิน ถ้าเป็ นกระบวนการปฏิ บตั ิงานหรื อ
โครงการให้ระบุข้ นั ตอนที่สาคัญของกระบวนการปฏิ บตั ิงานหรื อโครงการนั้นรวมทั้งวัตถุ ประสงค์ของแต่ละ
ขั้นตอน ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม / ด้านของงาน / ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน อาจมีได้หลายวัตถุประสงค์

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 42 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

หลักเกณฑ์การประเมินการควบคุมภายใน
ประจาปี บัญชี 2555

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ ไขครัง้ ที่ : 6
วันที่เริ่มใช้ : 15 ธันวาคม 2554
หน้ าที่ : 43 จาก 43
ผู้อนุมตั ิ : คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

เกณฑ์ การประเมิน การควบคุมภายใน ปี บัญชี 2555
การติดตาม ประเมินผล (24%)

เกณฑ์ การประเมิน

2555

การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA)

24%

 การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

10%

 การติดตาม การรายงาน และผลการติดตาม

8%

 การส่ งรายงานต่อ สตง.

1%

การประเมินการควบคุมอย่างเป็ นอิสระ

5%

ภาคผนวก

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน
ว่ าด้ วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544
----------------โดยที่สมควรกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อให้ หน่วยรับตรวจมีแนวทางในการจัดระบบการ
ควบคุมภายในให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในการดาเนินงาน
และแก่การใช้ จา่ ยเงินและทรัพย์สินของประเทศชาติโดยรวมอาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 15 (3)
(ก) (ค) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2552 คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินจึงออกระเบียบไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้ วยการกาหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ น
ไป ข้ อ 3 ในระเบียบนี ้
“หน่ วยรับตรวจ” หมายความว่า
(1) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็ น กระทรวง ทบวง หรื อ กรม
(2) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค
(3) หน่วยงานของราชการส่วนท้ องถิ่น
(4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณหรื อตามกฎหมายอื่น
(5) หน่วยงานอื่นของรัฐ
(6) หน่วยงานที่ได้ รับเงินอุดหนุนหรื อกิจการที่ได้ รับเงิน หรื อทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจ
ตาม (1) (2) (3) (4) หรื อ (5)
(7) หน่วยงานอื่นใดหรื อกิจการที่ได้ รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกาหนดให้ สานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผู้ตรวจสอบ
“หน่วยงานของราชการส่วนท้ องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การ
บริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตังขึ
้ ้น
“ผู้กากับดูแล” หมายความว่า บุคคลหรื อคณะบุคคลผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบในการกากับดูแลหรื อ
บังคับบัญชา ผู้รับตรวจ หรื อ หน่วยรับตรวจ
“ผู้รับตรวจ” หมายความว่า หัวหน้ าส่วนราชการ หัวหน้ าหน่วยงาน หรื อ ผู้บริหารระดับสูง
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการหรื อการบริหารของหน่วยรับตรวจ

“ฝ่ ายบริหาร” หมายความว่า ผู้รับตรวจ หรื อผู้บริหารทุกระดับของหน่วยรับตรวจ
“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ
หรื อดารงตาแหน่งอื่นที่ทาหน้ าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน
“การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบตั งิ านที่ผ้ กู ากับดูแล ฝ่ ายบริหารและ
บุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้ มีขึ ้น เพื่อสร้ างความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดาเนินงานของหน่วย
รับตรวจจะบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้ านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ซึง่ รวมถึงการทุจริ ตในหน่วยรับตรวจ ด้ านความเชื่อถือได้ ของการรายงานทางการเงินและด้ านการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายระเบียบ ข้ อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี
ข้ อ 4 ให้ ผ้ กู ากับดูแล และหรื อฝ่ ายบริหารเป็ นผู้รับผิดชอบในการนามาตรฐานการควบคุมภายใน
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท้ ายระเบียบนี ้ไปใช้ เป็ นแนวทางสาหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยรับตรวจให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ข้ อ 5 ให้ หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้ มาตรฐานการควบคุมภายในท้ าย
ระเบียบนี ้เป็ นแนวทางให้ แล้ วเสร็จภายในหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่ระเบียบนี ้ใช้ บงั คับ โดยอย่างน้ อยต้ องแสดงข้ อมูลดังนี ้
(1) สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การดาเนินงานที่สาคัญในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับกิจกรรม
(2) ข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมการควบคุม โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ และจริ ยธรรมของ
ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในหน่วยรับตรวจ
(3) ความเสี่ยงที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
(4) ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันหรื อลดความเสี่ยงที่สาคัญตาม (3)
(5) ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และวิธีการติดตามประเมินผล
ให้ หน่วยรับตรวจรายงานความคืบหน้ าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ (ถ้ ามี) ทุกหกสิบวัน พร้ อมทังส่
้ งสาเนาให้ สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินด้ วย เว้ นแต่ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ ดาเนินการเป็ นอย่างอื่น
ข้ อ 6 ให้ ผ้ รู ับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้ ภายในเก้ าสิบวันนับจากวันสิ ้นปี งบประมาณหรื อ
ปี ปฏิทินแล้ วแต่กรณี เว้ นแต่การรายงานครัง้ แรกให้ กระทาภายในสองร้ อยสี่สิบวันนับจากวันวางระบบการ
ควบคุมภายในแล้ วเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(1) ทาความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้ อยูม่ ีมาตรฐานตามระเบียบนี ้
หรื อไม่
(2) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในในการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด รวมทังข้
้ อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในประกอบด้ วย

(ก) สภาพแวดล้ อมการควบคุม
(ข) การประเมินความเสี่ยง
(ค) กิจกรรมการควบคุม
(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) การติดตามประเมินผล
(3) จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้ อมข้ อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน
ข้ อ 7 ในกรณีหน่วยรับตรวจไม่สามารถปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ้ได้ ให้ ขอทาความตกลงกับคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ข้ อ 8 ในกรณีหน่วยรับตรวจมีเจตนาหรื อปล่อยปละละเลยในการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ้ หรื อตาม
ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรื อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยไม่มีเหตุอนั สมควร
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถเสนอข้ อสังเกต และความเห็นพร้ อมทังพฤติ
้ การณ์ของหน่วยรับตรวจ
นัน้ ให้ กระทรวงเจ้ าสังกัด หรื อผู้บงั คับบัญชาหรื อผู้ควบคุมกากับ หรื อรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ แล้ วแต่
กรณี เพื่ อ ก าหนดมาตรการที่ จ าเป็ นเพื่ อ ให้ หน่ ว ยรั บ ตรวจไปปฏิ บัติ ใ นกรณี ก ระทรวงเจ้ าสัง กั ด หรื อ
ผู้บงั คับบัญชา หรื อผู้ควบคุมกากับหรื อรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่งภายใน
ระยะเวลาอันสมควรคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถรายงานต่อประธานรัฐ สภา เพื่ อแจ้ ง ไปยัง
คณะกรรมาธิ ก ารของรั ฐ สภาที่ เ กี่ ย วข้ องเพื่ อ พิ จ ารณาด าเนิ นการตามอ านาจหน้ าที่ แ ละแจ้ งไปยั ง
คณะกรรมาธิ ก ารพิ จ ารณางบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ของรั ฐสภา เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัตริ ายจ่ายประจาปี
ข้ อ 9 ให้ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตามระเบียบนี ้ และให้ คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินมีอานาจตีความและวินิจฉัยปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการบังคับใช้ ระเบียบนีใ้ นกรณีมีเหตุอนั สมควร
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอาจยกเว้ นหรื อผ่อนผันการปฏิบตั ิตามความในระเบียบนี ้ได
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