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วันที่ 25  มกราคม  2556 

เสนอโดย ส่วนแผนงานและกลยุทธ์ 

ทบทวนโดย คณะท างานบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

 

 

คู่มือการปฏิบัตงิานการควบคุมภายใน 

ประจ าปี 2556 

 

 

 



 

 

รายละเอียดการทบทวนคู่มือการควบคุมภายใน 

ประจ าปี รายการ การทบทวนคู่มือ 

2549 เริ่มจัดท าคู่มือการควบคุมภายใน ครั้งแรก - 

2550 คณะท างานฯ มีการทบทวนคู่มือการควบคุมภายในโดยมีการ

เพิ่มเติมค าจ ากัดความลงในคู่มือฯ 

ครั้งที่ 1 

 (มกราคม 2550) 

2551 คณะท างานฯ มีการทบทวนคู่มือการควบคุมภายในโดยมอบหมาย

ให้คณะท างานฯ สรุปความหมายภารกิจจ านวน 5 ภารกิจ เพื่อมา

คัดเลือกลงคู่มือการควบคุมภายในต่อไป 

ครั้งที่ 2 

 (เมษายน 2551) 

2552 คณะท างานฯ มีการทบทวนคู่มือการควบคุมภายในโดยมีการ

เพิ่มเติมภารกิจของโรงงานไพ่ 

ครั้งที่ 3 

 (กุมภาพันธ์ 2552) 

2553 คณะท างานฯ มีการทบทวนคู่มือการควบคุมภายในโดยมีการ

เพิ่มเติมวิสัยทัศน์  ภารกิจ ของโรงงานไพ่และปรับปรุงรูปแบบการ

รายงานตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ ของ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ครั้งที่ 4  

(มกราคม 2553) 

2554 คณะท างานฯ มีการทบทวนคู่มือการควบคุมภายในโดยมีการ

เปล่ียนหัวหน้าส่วนงานให้เป็นปัจจุบันและมีการจัดท าเพิ่มเติม

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ประเมินการควบคุมภายในปี 2554 

ครั้งที่ 5 

 (พฤศจิกายน 2553) 

2555 คณะท างานฯ มีการทบทวนคู่มือการควบคุมภายในโดยมีการ

เพิ่มเติมภารกิจส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด และการเปล่ียน

หัวหน้าส่วนงานให้เป็นปัจจุบันรวมถึงการเปล่ียนค าส่ังแต่งตั้ง

คณะท างานบริหารจัดการความเส่ียงฯ และนโยบายการควบคุม

ภายใน 

ครั้งที่ 6  

(ธันวาคม 2554) 

2556 คณะท างานฯ ได้ทบทวนคู่มือการควบคุมภายในโดยปรับเปล่ียน

รายการและเอกสารอ้างอิงให้เป็นของปีงบประมาณ2556 ได้แก่ 

รายชื่อหัวหน้าส่วนงาน เปล่ียนค าส่ังแต่งตั้งคณะท างานบริหาร

จัดการความเส่ียงฯ เปล่ียนค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

จัดการความเส่ียงฯ  และนโยบายการควบคุมภายใน  

ครั้งที่ 7  

(มกราคม 2556) 

 

 

 

 

 



 

 

ค าน า 

   คู่มือการควบคุมภายในจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานการ

ควบคุมภายในของโรงงานไพ่ ให้ผู้บริหารและพนักงานของโรงงานไพ่ มีความรู้และความเข้าใจใน

ความหมาย ความส าคัญและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในเพิ่มขึ้นจนสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  ซ่ึงจะเป็นผลให้การด าเนินงานตามภารกิจของ

โรงงานไพ่ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และช่วยลดหรือป้องกันความเส่ียงจากการผิดพลาด และ

ความเสียหายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

 คณะท างานบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า 

คู่มือควบคุมภายในฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในของผู้บริหารและพนักงาน

โรงงานไพ่ ต่อไป 

 

       

          คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่                                  

                                        มกราคม  2556 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  สารบัญ 

                       หน้า 

ค าจ ากัดความ            ก 

ค าย่อ             ค 

วิสัยทัศน์  ภารกิจ และเป้าหมายธุรกิจของโรงงานไพ่       ง 

การบริหารงานการควบคุมภายใน 

 1. ความหมาย วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน      1 

 2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ        2 

 3. องค์ประกอบของการควบคุมภายใน            3 

 4. การติดตามประเมินผล         5 

 5. ความแตกต่างระหว่าง  “การติดตามผล”  และ  “การประเมินผล”    6 

 6. กระบวนการประเมินการควบคุมภายใน       8 

การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 5               11 

การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6               12 

หลักเกณฑ์การประเมินการควบคุมภายใน ปี  2556      49 

ภาคผนวก  ก 

1. นโยบายการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2556 

2. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

3. ค าสั่งโรงงานไพ่ที่ 13/2556 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความ 

    เสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 
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ค าจ ากัดความ 

ระเบียบ คตง. หมายถึง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้ายการ

ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.  2544 

หน่วยงาน  หมายถึง โรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต 

ส่วนงานย่อย หมายถึง หน่วยงานระดับส่วน 

หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

หัวหน้าส่วนงานย่อย หมายถึง หัวหน้าฝ่าย   หัวหน้าส่วน 

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล  ฝ่ายบริหารและ

บุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจ 

อย่างสมเหตุสมผล  ว่าการด าเนินงานของหน่วยงานจะ

บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือ 

 1. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน   

     รวมทั้งการดูแลทรัพย์สินการป้องกันความผิดพลาด    

     การรั่วไหล  และการทุจริต (Operation)ระสิทธิ 

 2.ความเชื่อถือได้ของข้อมูลรายงาน 

 (Financial5report) 

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ    

    นโยบาย  สัญญา ฯลฯ  (Compliance) 

การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน หมายถึง การติดตามการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมภายในระหว่าง

การปฏิบัติงาน อาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

หรือประเมินผลแบบต่อเนื่อง 

การประเมินผลเป็นรายครั้ง           หมายถึง การประเมินที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผลของ

การควบคุม ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ก าหนดโดย

ขอบเขต และความถี่ในการประเมินผลครั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

การประเมินความเส่ียงและประสิทธิผลของวิธีการ

ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง   
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สภาพแวดล้อมการควบคุม  หมายถึง ทัศนคติและการกระท าของคณะกรรมการและฝ่าย

บริหารเกี่ยวกับการควบคุมสภาพแวดล้อมของการ

ควบคุมก่อให้เกิดระเบียบ  วินัย  และโครงสร้างเพื่อ

ความส าเร็จของวัตถุประสงค์หลัก ขอ งกา รควบคุ ม

สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

กิจกรรมการควบคุม               หมายถึง นโยบายและวิธีการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารก าหนดให้

บุคลากรของหน่วยรับตรวจปฏิบัติ เพื่ อลดหรือ

ควบคุมความเส่ียงและได้รับการสนองตอบโดยมีการ

ปฏิบัติตาม 

ความเส่ียงหรือจุดอ่อน            หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย การ

รั่วไหล  ความสูญเปล่า  หรือเหตุการณ์ที่ ไม่พึง

ประสงค์ที่ท าให้งานไม่ประสบความส าเร็ จตาม

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 

การควบคุมแบบแก้ไข            หมายถึง เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

ที่  เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิด 

ข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 

สารสนเทศและการส่ือสาร       หมายถึง เป็นองค์ประกอบส าคัญต่อการควบคุมโดยเฉพาะการ

บริหารแบบกระจายความรับผิดชอบที่ต้องการระบบ

สารสนเทศที่ถูกต้องและรวดเร็ว ตัวอย่างความถูก

ต้องสมบูรณ์ของสารสนเทศที่สะท้อนผลตามความ

เป็นจริงและมีรายละเอียดจ าเป็นครบถ้วน 

การประเมินความเส่ียง หมายถึง เป็นองค์ประกอบที่สองของโครงสร้างการควบคุม

ภายในและเป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่งที่

ผู้บริหารนิยมใช้ในปัจจุบัน    

การแบ่งแยกหน้าที่ หมายถึง การจัดแบ่งหน้าที่ระหว่างบุคคลหรือ หน่วยง าน

เพื่อให้มีการสอบยันความถูกต้องสมบูรณ์ระหว่างกัน 

การควบคุมแบบแก้ไข หมายถึง หมายถึง เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพื่อ

แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพื่อหา

วิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 
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ค าย่อ 

คตง. หมายถึง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

สตง. หมายถึง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

แบบ ปอ.1 หมายถึง รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ

หัวหน้าหน่วยงาน 

แบบ ปอ.2 หมายถึง สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน 

แบบ ปอ.3 หมายถึง แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

แบบ ปส. หมายถึง รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุม

ภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในของโรงงานไพ่ 

แบบ ปย.1 หมายถึง หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับ

ส่วนงานย่อย 

แบบ ปย.2 หมายถึง สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน 
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วิสัยทัศน์  ภารกิจและเป้าหมายธุรกิจของโรงงานไพ่ 

วิสัยทัศน์ 

“โรงงานไพ่เป็นผู้น าของภูมิภาคอาเซียนในการผลิตและจ าหน่ายไพ่ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” 

ภารกิจ 

1. ผลิตไพ่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

2. พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

3. รักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการท างาน 

4. ก ากับการจัดจ าหน่ายไพ่ภายในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ 

5. จ าหน่ายไพ่กับประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ (STRATEGY) 

แบ่งออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสมรรถนะองค์กร (Corporate competency) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มสมรรถนะด้านการตลาด (Competent Marketing) 

เป้าหมาย (GOAL)  

แบ่งออกเป็น 4 เป้าหมาย  

1 ไพ่มีราคาและคุณภาพแข่งขันกับคู่แข่งได้ ในประเทศและต่างประเทศ 

2 ขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของโรงงานไพ่เพิม่สูงขึ้น 

3 เตรียมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

4 ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มข้ึนในประเทศและต่างประเทศ 

 4.1  ขยายตลาดจ าหน่ายไพ่ไปสู่ตลาดต่างประเทศ 

 4.2  ขยายตลาดลูกค้าในประเทศเพิ่มข้ึนทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ไพ่และสิ่งพิมพ์ 

 4.3  ลดต้นทุนการผลิต 

5.  บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

6.  นวัตกรรม 

 6.1  น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไพ่และส่ิงพิมพ์เพื่อให้ได้

มาตรฐานสากล 

 
 



 

 

-จ- 

 6.2  ปรับเปลี่ยนวิธีบริหารงานมาเป็นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 6.3  ปรับระบบการด าเนินงานกึ่งราชการไปสู่ระบบธุรกิจเอกชนอย่างเต็มรูปแบบ 

7.  พัฒนาระบบบริหารบุคลากรเพื่ อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อรองรับกับ

สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

8.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  โดยการ 

 8.1  น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์  การตัดสินใจ  

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บ

ข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญ 

 8.2  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อให้บริการข้อมูล

ภายในโรงงานไพ่ 

 8.3  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้าน ICT 

9.  เป้าหมายทางการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

 9.1  น าการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในมาใช้ในองค์กรเพื่อเป็นเครื่องมือในการ

บริหารองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

9.2  พัฒนาและปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในให้เป็นไป

อย่างมีระบบและต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ปลูกฝังอยู่ในองค์กร 
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โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

การบริหารงาน 

  ปัจจุบันโรงงานไพ่อยู่ภายใต้การควบคุมนโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ ซึ่ง

คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยอธิบดีกรมสรรพสามิต หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน

กรรมการ รองอธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นรองประธานกรรมการโดยต าแหน่ง ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่ง

คนเป็นกรรมการ ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 

3 คน เป็นกรรมการ แต่เม่ือรวมกันทั้งคณะแล้วต้องมีจ านวนไม่เกิน 11 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-ซ- 

 

 

 



 

 

-ช- 

 



 

 

-ฌ- 

 

 

 

 



 

 

-ญ-

 



 

 

-ฎ- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-ฏ-

 



 

 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :   25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  1  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

การบริหารงานการควบคุมภายใน 

1. ความหมายและวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

 การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้น

เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  การด าเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

 1.1 เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  (Operation  Objectives) ได้แก่ 

ปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา

ทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การส้ินเปลือง  หรือการทุจริต

ในหน่วยงาน 

 1.2 เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Financial Report Objectives)  

ได้แก่ การจัดท ารายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  เชื่อถือได้  

และทันเวลา 

 1.3 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย  และระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง (Compliance 

Objectives)  ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน  รวมท้ังการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้ก าหนดขึ้น 

 1.4 เพื่อให้เกิดการวางแผนงานทางธุรกิจหรือแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) ที่

เหมาะสมป้องกันผลกระทบที่เกิดจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีมุ่งหวัง 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  2  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 

 การจัดท าคู่มือการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของโรงงานไพ่มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการประเมินผลระบบการ

ควบคุมภายใน 

 2.2 เพื่อให้การจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในถูกต้องและสอดคล้อง

เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

 2.3 เพื่อให้การจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานภายใน

โรงงานไพ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 2.4 เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจกลไกการท างานของโรงงานไพ่ และสามารถบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 องค์ประกอบที่ส าคัญของการควบคุมภายใน ซึ่งจ าแนกเป็น 5 องค์ประกอบที่ส าคัญตามแนวทาง

ของ COSO  ซึ่งเป็นแม่แบบสากลของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 

 สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

 การประเมินความเส่ียง 

 กิจกรรมการควบคุม 

 สารสนเทศและการส่ือสาร 

 การติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 
 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  3  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

 

 องค์ประกอบที่ 1  สภาพแวดล้อมของการควบคุม  (Control  environment) 

สภาพแวดล้อมของการควบคุม  หมายถึง  ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อทัศนคติและความตระหนักถึง

ความจ าเป็นและความส าคัญของการควบคุมภายในของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน โดยบุคลากร

ทุกคนเข้าใจความรับผิดชอบและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตนเอง  มีความรู้  ความสามารถและ

ทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  รวมถึงการยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และวิธีการท างาน

ต่างๆ ท่ีหน่วยงานก าหนดไว้ 

 องค์ประกอบที่  2  การประเมินความเสี่ยง  (Risk  assessment) 

ความเส่ียง  คือ  โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสูญเปล่า  หรือ

เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้

ความเส่ียงเหล่านี้อาจเกิดจากสาเหตุภายนอกหรือภายในหน่วยงานก็ได้  โดยเฉพาะในการ

ด าเนินงานปัจจุบัน  ภายใต้การเปล่ียนแปลงของนโยบายรัฐบาล  สภาพเศรษฐกิจ  กฎระเบียบ

ต่างๆ ท าให้แต่ละองค์กรต้องเผชิญกับความเส่ียงมากขึ้น  ถ้าหน่วยงานสามารถบ่งชี้และประเมิน

ความเส่ียงได้อย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้สามารถเตรียมการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ทันท่วงที 

 ขั้นตอนการประเมินความเส่ียง ประกอบด้วย 

 1. การระบุปัจจัยเส่ียง 

 2. การวิเคราะห์ความเส่ียง 

 3. การประเมินความเส่ียง 

 4. การบริหารความเส่ียง 

 5. การสอบทานและการประเมินผล 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  4  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน โรงงานไพ่ 

 

 องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการควบคุม  (Control  activities) 

กิจกรรมการควบคุมเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้ม่ันใจได้ว่า  นโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับการ

ควบคุมภายในก าหนดขึ้นนั้น ได้มีการน าไปปฏิบัติตามภายในหน่วยงานอย่างทั่วถึง   นอกจากนี้ 

กิจกรรมการควบคุมยังช่วยสร้างความม่ันใจว่าหน่วยงานมีกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือลด

ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น  ดังนั้น  กิจกรรมการควบคุมควรก าหนดให้สอดคล้องกับความเส่ียงที่

ประเมินได้โดยมีข้อควรพิจารณาในการก าหนดกิจกรรมการควบคุม  ดังต่อไปนี้ 

 - กิจกรรมการควบคุมควรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ 

- กิจกรรมการควบคุมต้องสามารถป้องกันหรือลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่    ยอมรับได้ 

- ค่าใช้จ่ายในการก าหนดให้กิจกรรมการควบคุมต้องไม่สูงกว่าผลเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

หากไม่ก าหนดให้มีกิจกรรมการควบคุม 

 องค์ประกอบที่  4    (Control  activities) 

การควบคุมภายในที่ดีจะเกิดขึ้นได้  เมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานนั้นได้มีการบ่งชี้  

รวบรวมและชี้แจงให้แก่บุคคลที่ควรทราบ  โดยผ่านทางรูปแบบและเวลาการส่ือสารที่เหมาะสม

ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ  การบริหารจัดการ  และการปฏิบัติงานนั้น อาจเป็นไปทั้งข้อมูล

ที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน  การเงิน  และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ  โดยแหล่งข้อมูลอาจมา

จากภายในหรือภายนอกองค์กร 

 องค์ประกอบในเรื่องสารสนเทศและการส่ือสารอาจพิจารณาประเด็นที่ส าคัญได้ดังนี้ 

-  ข้อมูลเพียงพอ  ถูกต้อง  ภายใต้รูปแบบที่เหมาะสม  และทันเวลา  เพื่อช่วยสนับสนุน

การตัดสินใจ  การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ     

-  การส่ือสารข้อมูลเกิดขึ้นอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร  จากผู้บริหารถึงพนักงานและในทาง   

กลับกัน  ระหว่างหน่วยงานหรือส่วนงาน   ระหว่างองค์กรกับบุคคลภายนอก   เช่น  

ส่ือมวลชน    ผู้ออกกฎระเบียบต่างๆ 

-  การส่ือสารอย่างชัดเจนให้บุคลากรทราบถึงความส าคัญและความรับผิดชอบต่อการ

ควบคุมภายใน  

 

 



 

 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :   25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  5  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

 

 องค์ประกอบที่  5  การติดตามประเมินผล  (Monitoring) 

การควบคุมภายในทั้งหลายที่จัดให้มีขึ้นนั้น  จ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีกลไกในการติดตามประเมินผล  

เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติการควบคุมภายในนั้นอย่างสม่ าเสมอ และการปฏิบัตินั้นยังมีความ

เหมาะสมกับลักษณะการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงที่ เกิดขึ้น  เพราะอย่าลืมว่าการ

เปล่ียนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อความเส่ียงในการด าเนินงาน และความเส่ียงที่

เปลี่ยนแปลงไป  อาจจ าเป็นต้องปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสมด้วย 

การติดตามผลนั้น สามารถท าได้โดยรวมอยู่ในกระบวนการปฏิบั ติงานนั้นๆ เช่น การที่

ผู้บังคับบัญชาคอยติดตามถามไถ่ปัญหาในการท างาน ก็ถือว่าเป็นการติดตามผลอย่างหนึ่ง 

การประเมินผล คือ การประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะหรือเป็นครั้งคราว  เช่น การตรวจสอบ

โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลในหน่วยงานนั้นเอง หรือการมอบหมายใ ห้

บุคคลภายนอกมาท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน  หากหน่วยงานมีหน่วยตรวจสอบภายใน ก็ต้อง

ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานนี้ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจริงๆ ดังค า

กล่าวในปัจจุบันที่ว่า  ผู้ตรวจสอบภายในคือท่ีปรึกษาอันมีค่ายิ่งต่อผู้บริหารวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก  พร้อมๆกับความส าคัญของการควบคุมภายใน  ดังนั้น ผู้บริหารจึง

ควรอย่างย่ิงที่จะต้องพัฒนาสองเรื่องนี้ไปพร้อมๆ กัน 

4. การติดตามประเมินผล 

 หมายถึง  กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing  

Monitoring)  และการประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate  Evaluation) ซึ่งแยกเป็นการประเมินการ

ควบคุมด้วยตนเอง  (Control Self Assessment) และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ  

(Independent  Assessment) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  6  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

          ในการด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล  ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตาม ประเมินผล  

โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

เพื่อให้ความม่ันใจว่า 

-  ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง 

-  การควบคุมภายในด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล 

-  ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและสอบทานอื่นๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่าง

เหมาะสมและทันเวลา 

-  การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป     

5. ความแตกต่างระหว่าง  “การติดตามผล” และ “การประเมินผล” 

 ข้อก าหนดในเรื่อง “การติดตามประเมินผล” ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดไว้ใน

มาตรฐานการควบคุมภายใน  สามารถจ าแนก “การติดตามประเมินผล” ออกได้เป็น 2  ลักษณะ  

ได้แก่  การติดตามผลในระหว่างการปฏบัิติงาน  และ   การประเมินผลเป็นรายคร้ัง  กล่าวคือ   
  ลักษณะที่  1 

 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน  หมายถึง  กระบวนการสอบทานกิจกรรมและรายการต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  เพื่อประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงาน  โดยเป็น

ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ  เช่น  การสอบทานการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา  

ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจว่าการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ 

      บุคลากรทุกคนในองค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามผลร่วมกัน  แต่ขอบเขตความ

รับผิดชอบของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะงานและต าแหน่งหน้าที่การติดตาม

ผลโดยฝ่ายบริหาร  และบุคลากรระดับปฏิบัติการ จึงมุ่งเน้นการติดตามผลใน    ลักษณะที่แตกต่าง

กัน  ซึ่งที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ คือ 

-การติดตามผลของฝ่ายบริหาร 

  ฝ่ายบริหารควรติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนและ

สอบทานว่ามีการเปล่ียนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะและระดับของความเส่ียงที่แสดงถึงความ

จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในที่มีอยู่หรือไม่ 

 

 



 

 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
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ภายใน โรงงานไพ่ 

-การติดตามผลของบุคลากรระดับปฏิบัติการ 

  บุคลากรระดับปฏิบัติการควรติดตามผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้

ปฏิบัติงานโดยถูกต้อง และเป็นไปตามการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ รวมทั้งควรแก้ไขความ

ผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องก่อนที่จะเสนอให้ผู้บังคับบัญชา 

  ในขณะเดียวกัน ฝ่ายบริหารควรจัดให้มีการส่ือสารให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่มีอยู่

และสนับสนุนให้บุคลากรระดับปฏิบัติการพร้อมที่จะรายงานส่ิงผิดปกติ  เนื่องจากบุคลากรระดับ

ปฏิบัติการเป็นผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในรายละเอียดของการปฏิบัติงานประจ าวันขององค์กร  จึง

มีข้อได้เปรียบในการค้นพบปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในการปฏิบัติงาน  เมื่อฝ่ายบริหารได้รับรานงาน

เกี่ยวกับความไม่มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่มีอยู่หรือความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  

ควรให้ความส าคัญและพิจารณาส่ังการให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 ลักษณะที่  2 

 การประเมินผลเป็นรายครั้ง  หมายถึง  การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร ณ ช่วงเวลาใดเวลา

หนึ่ง  ว่าเป็นไปตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ก าหนดไว้หรือไม่ ขอบเขตและความถี่ของ

การประเมินผลจะขึ้นอยู่กับผลจากการประเมินความเส่ียงและประสิทธิผลของการติดตามผล 

 การประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถจ าแนกออกได้เป็น  2 ประเภท  ได้แก่  การประเมินการ

ควบคุมด้วยตนเอง  และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ 

-การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  (Control  Self  Assessment) 

   การประเมินการควบคุมด้วยตนเองเป็นการประเมินผล  โดยการก าหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินความเส่ียง  โดยร่วมกันพิจารณาระบุและวิเคราะห์

ความเส่ียงที่เกิดขึ้น  ซ่ึงมีผลท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ รวมท้ังพิจารณา 

ปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น  

และปรับลดกิจกรรมการควบคุมที่ท าให้การด าเนินงานขององค์กรล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพ  โดย

ไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นจากการลดภาระการควบคุมภายใน นั้น 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
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หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  8  จาก  36 
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    การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  จะช่วยให้ฝ่ายบริหารค้นพบปัญหาท่ีเกิดขึ้นก่อนการประเมินการ

ควบคุมอย่างเป็นอิสระ  ซึ่งจะท าให้สามารถลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าวได้  ดังนั้น ฝ่าย

บริหารจึงควรก าหนดให้มีการประเมินตนเองในทุกกิจกรรมของหน่วยงาน 

-การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent  Assessment) 

การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระเป็นการประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ

ด าเนินงานภายในขององค์กร  โดยปกติมักจะกระท าโดยผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้ที่เป็นอิสระจากการ

ด าเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการประเมินผลได้ด าเนินไปอย่างเที่ยงธรรม  หรือจะกระท า

โดยผู้ตรวจสอบหรือที่ปรึกษาภายนอก  เพื่อให้การประเมินผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีความเที่ยงธรรม

มากขึ้น  การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระจะช่วยให้เกิดความมั่นใจว่า  ฝ่ายบริหารได้ประเมินการ

ควบคุมด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิผล  อย่างไรก็ตาม  การประเมินผลอย่างอิสระไม่ควรเป็นกิจกรรมการ

ควบคุมท่ีทดแทนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  แต่ควรจะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการ

ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง 

6.  กระบวนการประเมินการควบคุมภายใน  

 การประเมินการควบคุมภายในควรเริ่มต้นจากการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในโดยใช้วิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง       ซึ่งแต่ละหน่วยงานควรประเมินความเพียงพอและ

ประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงานตนควบคู่ไปกับการประเมินความ

เสี่ยงในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของตน 

 วิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  ประกอบด้วย  2  แนวทาง  ได้แก่ 

   การประชุมเชิงปฏิบัติการ    (CSA  Workshop) 

  การใช้แบบสอบถาม    (Questionnaires) 

 โดยทั่วไปแล้ว หน่วยงานมักจะใช้แนวทางดังกล่าวข้างต้นในลักษณะที่ผสมผสานกันตามที่เห็นเหมาะสม  โดย

ไม่ได้ยึดแนวทางใดแนวทางหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  9  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน โรงงานไพ่ 

  การใช้แนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ  (CSA  Workshop) นั้น  ในแต่ละหน่วยงานจะจัด

ให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างตัวแทนของหน่วยงานที่มีความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการหรือกิจกรรมที่

ประเมินเป็นอย่างดี  เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเส่ียงและการควบคุมภายในในแง่มุมต่างๆ และ

ค้นหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาข้อบกพร่องที่มีอยู่ 

  วิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเองอีกแนวทางหนึ่ง คือ  การใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaires)  เป็นการใช้วิธีการส ารวจ  โดยใช้แบบสอบถามที่มีค าถามที่ให้ตอบในลักษณะใช่ /ไม่ใช่   

มี / ไม่มี   เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญ 

  แนวทางแรกในลักษณะของการประชุมเชิงปฏิบัติการ  (CSA  Workshop) ได้รับความนิยม

สูงสุดและเกือบจะทุกองค์กรจะใช้แนวทางนี้ในการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  อย่างไรก็ตามหากองค์กร

ยังขาดความพร้อมในแง่ของวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นอย่างจริงใจ  แนวทางของ

การใช้แบบสอบถามน่าจะเป็นทางเลือกอันดับต่อไป  ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของสภาพแวดล้อม

ของการควบคุมภายในที่ดีขึ้นไป 

  ในกรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง  พบว่า การควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่

เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  ขั้นตอนต่อไป  คือ  การจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย

ก าหนดขั้นตอนของการน าไปปฏิบัติ  และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน  โดย 

ค านึงถึงความสอดคล้องกับเรื่องต่างๆ เช่น แผนกลยุทธ์  กระบวนการบริหารจัดการ  บุคลากร  

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน  ระบบข้อมูลและการรายงาน  เป็นต้น 

  เมื่อแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรได้ประเมินการควบคุมด้วยตนเองแล้ว  ควรรวบรวมผล

การประเมินดังกล่าวเพื่อพิจารณาและสรุปผลการประเมินในภาพรวม 

  นอกจากการประเมินการควบคุมด้วยตนเองแล้ว  ในแต่ละองค์กรยังมีผู้ตรวจสอบภายในที่

ท าหน้าที่ในการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ  เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินผลการควบคุมภายในของ

ฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม  โดยผู้ตรวจสอบภายในจะน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจุดอ่อนของการควบคุม

ภายใน  ในรูปของ  “ข้อตรวจพบ”   และ  “ข้อเสนอแนะ”   ในรายงานการตรวจสอบเพื่อให้

หน่วยงานดังกล่าวด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  ซึ่ง

หน่วยงานนั้น ควรน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  โดยพิจารณาว่าข้อตรวจพบ

เป็นความเส่ียงที่ยังมีอยู่ / จุดอ่อนของการควบคุมภายใน  และน าข้อเสนอแนะมาใช้ประกอบการพิจารณา

ก าหนดแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  10  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน โรงงานไพ่ 

แนวทางการประเมินผลและการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544  ข้อ 5 และ ข้อ 6 

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

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544  ข้อ 5  ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงาน  (ผู้รับตรวจ)  น ามาตรฐานการควบคุมภายในที่ออกตาม

ระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี  นับแต่วันที่ที่

ระเบียบฯ นี้มีผลใช้บังคับ และรายงานความคืบหน้าทุกหกสิบวันต่อผู้ก ากับดูแล  และข้อ 6 ก าหนดให้

หน่วยรับตรวจมีการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อให้ม่ันใจว่า 

 -การควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และมีการปฏิบัติจริง 

 -ข้อตรวจพบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา 

 -การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

          โดยโรงงานไพ่ จัดให้หน่วยงานในสังกัดติดตามการประเมินผลและรายงานการควบคุมภายในส่วน

ของกิจกรรมท่ีหน่วยงานนั้นรับผิดชอบ  เพื่อด าเนินการประเมินผลในภาพรวม  การติดตามประเมินผลตาม

ระเบียบฯ นี้ท าได้ 2 ลักษณะ  คือ :- 

 1. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน  (การติดตามอย่างต่อเนื่อง)  ซึ่งรวมอยู่ในการบริหาร

จัดการและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน  เช่น  การสอบทานรายงานการกระทบ

ยอดรายการ  การวิเคราะห์ผลต่างระหว่างแผนกับผลงานจริง และทุกหน่วยงานมีการด าเนินการอยู่แล้ว 

 2. การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง  เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการควบคุมภายในโดยตรง ในด้าน

การด าเนินงาน  รายงานทางการเงิน  หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับของทาง

ราชการ  โดยความถี่ของการประเมินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารที่จะพิจารณาจากความเส่ียงและ

การควบคุมเพื่อลดความเส่ียง 

 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  11  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

 

การด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ 5 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544  ข้อ 5  ระบุว่า 

 “ให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในท้ายระเบียบ

นี้เป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล  

ดังนี้ 

 (1) สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การด าเนินงานที่ส าคัญในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับ

กิจกรรม 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม  โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม

ของผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในหน่วยรับตรวจ 

 (3) ความเส่ียงที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

           (4) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียงที่ส าคัญตาม (3) 

 (5) ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน  และวิธีการติดตามประเมินผล 

 ให้หน่วยรับตรวจรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแล  และ

คณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ  (ถ้ามี)  ทุกหกสิบวัน  พร้อมทั้งส่งส าเนาให้ส านักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดินด้วย  เว้นแต่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ด าเนินการเป็นอย่างอื่น”   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การบริหารความเสี่ยง 

โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  12  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

 

การด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 

 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544  ข้อ 6  ระบุว่า 

 “ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแล  และคณะกรรมการ

ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ  

หรือ ปีปฏิทิน  แล้วแต่กรณี  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

           (1)  ท าความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบนี้

หรือไม ่

 (2)  รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  การ

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการ

ควบคุมภายในประกอบด้วย 

   (ก)  สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

   (ข)  การประเมินความเส่ียง 

   (ค)  กิจกรรมการควบคุม 

   (ง)  สารสนเทศและการส่ือสาร 

   (จ)  การติดตามประเมินผล 

 (3)  จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการ

ควบคุมภายใน” 

 อน่ึง  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปรับปรุงการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน โดยจัดท าหนังสือแนวทาง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ

ประเมินผลการควบคุมภายในแทนฉบับเดิมซึ่งขอยกเลิก ทั้งน้ีฯ ได้ปรับปรุงเน้ือหาการจัดวาง

ระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในบางส่วน  รวมทั้งปรับลดแบบฟอร์ม

และรูปแบบการจัดท ารายงานที่หน่วยรับตรวจต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  

 

 



 

 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  13  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

สรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารการประเมิน  

 ระดับส่วนงานย่อย 

ผู้ประเมินควรสรุปผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  และน าข้อมูลสรุปผล มาจัดท า

รายงานของส่วนงานย่อย  โดยด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1) จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากผลการประเมินจุดอ่อนหรือความเส่ียงที่มีนัยส าคัญ  ให้

วิเคราะห์ความมีอยู่  ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  ระบุและเสนอ

มาตรการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมและจ าเป็น  ผลการประเมินให้บันทึกเป็นลายลักษณ์

อักษรและสอบทานโดยผู้บริหารและเก็บไว้ในแฟ้มของหน่วยรับตรวจ 

2) การวิเคราะห์ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน จะต้องพิจารณาว่า 

-โครงสร้างและรูปแบบการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพียงพอ และครอบคลุมทุกกิจกรรมที่

ส าคัญ  รวมทั้งมีองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้งห้าองค์ประกอบหรือไม่และอยู่ในเกณฑ์

พอใจหรือไม่ 

-การควบคุมภายในที่ก าหนดมีการปฏิบัติงานจริงหรือไม่  และสามารถลดความเส่ียง

ตามที่ระบุหรือไม่  กรณีมิได้ปฏิบัติงานจริงในทางปฏิบัติมีการใช้วิธีการอื่นทดแทนการควบคุม

ภายในที่ก าหนดหรือไม ่

-ถ้ามีการปฏิบัติงานจริงตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่  ระบบการควบคุมภายในได้

ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้และได้รับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

3) ผลจากการวิเคราะห์ให้สรุปความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม  โดย

พิจารณาว่า 

-ถ้าระบบการควบคุมที่มีอยู่และใช้จริง  ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดโดยได้สร้างความ

มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ถือว่าระบบ

การควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

4) ผู้ประเมินควรเสนอวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่พบ  รวมทั้งการปรับปรุง

แก้ไขท่ีต้องด าเนินการต่อไป  อย่างไรก็ตาม  ในการเสนอการปรับปรุงแก้ไขนั้น  ควรผ่านการ 

พิจารณาอย่างระมัดระวังรอบคอบว่าการปรับปรุงนั้นมีความเหมาะสม  สามารถปฏิบัติได้และ

ประโยชน์ที่ได้รับเกิดความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ต้องเสียไปจากการด าเนินการแก้ไขปรับปรุง 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  14  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

5) ผลการประเมินระดับส่วนงานย่อยนอกจากบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วให้

บันทึกในแบบรายงานและส่งให้ผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานที่หน่วยรับตรวจแต่งตั้งขึ้น  รวบรวม

รายงานเพื่อประมวลเป็นรายงานระดับหน่วยรับตรวจ  พร้อมจัดเก็บรายงานไว้ที่หน่วยรับตรวจ  

รายงานของส่วนงานย่อยประกอบด้วย 

                 (1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 

                 (2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 

 ระดับหน่วยรับตรวจ 

 ผลการประเมินระดับหน่วยรับตรวจ  เป็นการน าเอาผลสรุปจากการประเมินผลการ

ควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  และผลการประเมินจากผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นการรายงาน

ในฐานะผู้ประเมินอิสระเพื่อน าเสนอหัวหน้าหน่วยรับตรวจวิเคราะห์  เปรียบเทียบผลสรุปการ

ประเมินของเจ้าหน้าที่อาวุโส / คณะท างานกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป 

 1) การรายงานโดยฝ่ายบริหาร 

การประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจ  จะต้องให้ข้อมูลเบื้องต้นกับหัวหน้าหน่วยรับตรวจ

ในการสรุปความเห็นว่าการควบคุมภายในได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันหรือตรวจพบความเส่ียง

ที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่  และท างานได้ผลตามที่ออกแบบไว้หรือไม่  เพื่อน ามาจัดท าเป็นรายงานโดย

ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยรับตรวจ  ดังนี้ 

 1. หนังสือรับรองเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

 หัวหน้าหน่วยรับตรวจต้องจัดท าหนังสือเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการ

ควบคุมภายในที่ใช้อยู่  ว่ามีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพและมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการ

ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  เพียงใด  ซึ่งถือเป็นหนัง สือรายงานภายนอก  โดย

พิจารณาจากสรุปผลการประเมินการควบคุมระดับหน่วยรับตรวจ 

 2. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 

  เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส / คณะท างานต้องพิจารณาว่ามีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่

มีนัยส าคัญในรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุ มภายใน  รายงานการ

ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้รับจากผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยต่างๆ 

หรือไม ่

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  15  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

 3. การด าเนินการกรณีได้รับรายงานจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 

 -เรื่องที่ควรรายงานภายในหน่วยรับตรวจ 

  ถ้าข้อตรวจพบที่ได้รับรายงานจากผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยต่างๆ เป็นเรื่องที่

ผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจ  และได้ใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นว่าควรส่ือสารให้ทราบภายในหน่วย

รับตรวจเท่านั้น  เนื่องจากเรื่องเหล่านี้จะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารเพื่อให้การ

บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  ให้ส่ังการตามควรแก่กรณีให้ถือ

เป็นเรื่องรายงานภายใน   

รายงานเหล่านี้ควรเสนอผ่านเจ้าหน้าที่อาวุโส / คณะท างานที่รับผิดชอบการประเมินผลฯ 

ในภาพรวมทราบด้วย 

-เรื่องเกี่ยวกับจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญ 

 เป็นเรื่องที่ร้ายแรงกว่าเรื่องที่ควรรายงานภายในดังกล่าวข้างต้น  ซึ่ง เป็นเรื่อง

เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่สามารถลดความเส่ียงจากข้อผิดพลาด  หรือความ

เสียหายในระดับที่ยอมรับได้  รวมทั้งฝ่ายบริหารไม่สามารถตรวจพบข้อผิดพลาดความผิดปกติ  

หรือความเสียหายได้ทันกับสถานการณ์  เรื่องเหล่านี้จะรายงานในหนังสือรับรองการประเมินผล

การควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

 เมื่อประเมินความร้ายแรงของข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน  

ควรประเมินถึงลักษณะและโอกาสที่จะเกิดผลเสียหายอันเนื่องจากข้อบกพร่องเหล่านั้นด้วย  

นอกจากนี้โอกาสที่จะเกิดการทุจริตจะเป็นปัจจัยส าหรับพิจารณาว่าเป็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่

มีนัยส าคัญ 

         2) การรายงานโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ใน

ฐานะผู้ประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ  เพื่อให้ความมั่นใจว่าการประเมินผลการควบคุม

ภายในของฝ่ายบริหารได้ด าเนินไปอย่างเที่ยงธรรม  จากผลการสอบทานนี้  ผู้ตรวจสอบภายใน

ต้องรายงานต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจว่าการประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นไปอย่าง

สมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ (ตามแบบ  ปส.) 

  

 

 

 

 



 

 

     

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  16  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

              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 

 

 

 

 

 

การจดัท ารายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 

ระดบัสว่นงานย่อย ระดบัหน่วยรับตรวจ ผู้ตรวจสอบภายใน 

การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบฯ ข้อ 6 ให้จัดส่งเฉพาะ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.1)  ส าหรับรายงานแบบ

อื่นให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยรับตรวจ  เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเรียกดูและสอบทานต่อไป 

 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  17  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

8.  รูปแบบรายงานและตวัอย่างรายงาน 

     วตัถุประสงค ์

 ให้ฝ่ายบริหารของหน่วยรับตรวจใช้ประกอบในการจัดท ารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตาม

ระเบียบฯ ข้อ 6  เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ   

การใช้รูปแบบรายงาน 

 1. ระดับหน่วยรับตรวจ  มีรายงาน 3 แบบ คือ 

     1.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.1 

           เป็นการรับรองการควบคุมภายใน  เพื่อให้ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน ที่ใช้อยู่

มีประสิทธิผล  และมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ  ตามวัตถุประสงค์  

หรือไม่เพียงใด 

     1.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.2 

                     เป็นการสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในจากการประเมิน

กิจกรรมต่างๆ 

     1.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.3 

                    เพื่อน าเสนอจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในหรือความเส่ียงที่ยังมีอยู่  พร้อม 

แผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  จากการประเมินระดับส่วนงานย่อยตามแบบ ปย.2 

       2. ระดับส่วนงานย่อย มีรายงาน 2 แบบ คือ 

        2.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปย.1 

     เพื่อน าเสนอผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย 

           2.2  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปย.2 

     เพื่อบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน  ระบุการควบคุมที่มีอยู่  

การประเมินผลการควบคุม  ความเส่ียงที่ยังมีอยู่  การควบคุมภายในที่ต้องปรับปรุงและผู้รับผิดชอบ 

3. ผู้ตรวจสอบภายใน 

         -รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ ภายใน-

แบบ ปส. 

 

 

 



 

 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  18  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

         เพื่อรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่า

ด าเนินการตามวิธีการที่หน่วยงานก าหนดหรือไม่  เพียงใด  พร้อมข้อเสนอแนะ  เพื่อปรับปรุงการ

ควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลย่ิงขึ้น  

       2. ระดับส่วนงานย่อย มีรายงาน 2 แบบ คือ 

        2.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปย.1 

     เพื่อน าเสนอผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย 

              2.2  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปย.2 

     เพื่อบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน  ระบุการควบคุมที่มีอยู่  

การประเมินผลการควบคุม  ความเส่ียงที่ยังมีอยู่  การควบคุมภายในที่ต้องปรับปรุงและผู้รับผิดชอบ 

3. ผู้ตรวจสอบภายใน 

         -รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ ภายใน-

แบบ ปส. 

         เพื่อรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่า

ด าเนินการตามวิธีการที่หน่วยงานก าหนดหรือไม่  เพียงใด  พร้อมข้อเสนอแนะ  เพื่อปรับปรุงการควบคุม

ภายในให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รปูแบบรายงานระดบัหน่วยรบัตรวจ 

และค าอธิบายรายงาน 

 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  19  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ :  7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  20  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

แบบ ปอ.1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน  (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้ก ากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบหรือ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ) 

......................(ช่ือหนว่ยรบัตรวจ).........................ได้ประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับปี

ส้ินสุดวันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ....................ด้วยวิธีการที่........ ........ชื่อหน่วยรับตรวจ

...................ก าหนดโดยมีวัตถปุระสงค์เพือ่สร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้

ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การ

รั่วไหล  การส้ินเปลือง  หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงานและ

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติ

ของฝ่ายบริหาร 

         จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ........(ชื่อหน่วยรับตรวจ).......ส าหรับปี

ส้ินสุดวันที่..........เดือน..................พ.ศ. ..............เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ มี

ความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามท่ีกล่าวในวรรคแรก 

 

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

                            (ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ) 

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

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

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  21  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

กรณีมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน  สามารถปรับแบบข้างต้น โดยอธิบายเพิ่มเติมในวรรค

สาม  ดังนี้ 

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ.....(ชื่อหน่วยรับตรวจ).......ส าหรับปี

ส้ินสุดวันที่.............เดือน......................พ.ศ. ..................เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่

ก าหนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามท่ีกล่าวในวรรคแรก 

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ ดังนี้ 

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

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

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 าหนดมีความ

เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในหรือไม่ 

 5. ผู้รายงาน  ได้แก่  หัวหน้าหน่วยรับตรวจ  พร้อมท้ังระบุต าแหน่งและวันที่รายงาน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  22  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

แบบ ปอ.2 

ชื่อหน่วยรับตรวจ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน       (1) ผลการประเมิน / ข้อสรุป                    (2) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม        

1.1.................................................... 

1.2....................................................ฯลฯ 

2. การบริหารความเสี่ยง        

2.1.................................................... 

2.2....................................................ฯลฯ 

3. กิจกรรมการควบคุม       

3.1.................................................... 

3.2....................................................ฯลฯ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร       

4.1.................................................... 

4.2....................................................ฯลฯ 

5. การติดตามและประเมินผล    

5.1.................................................... 

5.2....................................................ฯลฯ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  23  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

ผลการประเมินโดยรวม 

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

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

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

                                              (ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ) 

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

      วันที่..............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 

หรือความเส่ียงที่ยังมีอยู่ 

 6. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 7. ชื่อผู้รายงาน  ได้แก่ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ  ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการ  หรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ พร้อมระบุต าแหน่งและวันที่รายงาน 



 

 

          

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  24  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

                                                                              ชื่อหน่วยรับตรวจ                                                      แบบ ปอ.3 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

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

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ / 

กิจกรรม / ด้านของงานท่ีประเมิน

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม

(1) 

ความเสี่ยงท่ียงัมีอยู่ 

 

(2) 

งวด / เวลาที่พบ 

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ / 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 

 

          (6)                    

      

 

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

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

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



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  25  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน โรงงานไพ่ 

ค าอธิบายรายงานแบบ ปอ.3. 

 1.  ชื่อหน่วยรับตรวจ 

 2.  ชื่อรายงาน  รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 3. งวดรายงาน 

     -  ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

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

              - ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่ก าลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน

หรือโครงการ  ให้ระบุขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้นรวมทั้งวัตถุประสงค์

ของแต่ละขั้นตอนหลัก  ดังนี้   หนึ่งกิจกรรม / ด้านของงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมีได้หลาย

วัตถุประสงค์ 

 5. คอลัมน์ (2) ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ 

     - ระบุความเส่ียงที่ยังมีอยู่  โดยสรุปมาจาก แบบ ปย.2 คอลัมน์ (4) 

 6. คอลัมน์ (3) งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน 

     - ระบุงวด / เวลาที่พบหรือทราบความเส่ียงที่ยังมีอยู่ตามท่ีระบุในคอลัมน์ (2) 

 7. คอลัมน์ (4) การปรับปรุงการควบคุม 

     - ระบุการปรับปรุงการควบคุม  เพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียงที่ยังมีอยู่  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 

หรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ พร้อมระบุต าแหน่งและวันที่รายงาน 

 

 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  26  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูแบบรายงานระดบัส่วนงานย่อย 

และค าอธิบายรายงาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :   27  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

แบบ ปย.1 

ชื่อส่วนงานย่อย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน       (1) ผลการประเมิน / ข้อสรุป                    (2) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม        

1.1.................................................... 

1.2....................................................ฯลฯ 

2. การบริหารความเสี่ยง        

2.1.................................................... 

2.2....................................................ฯลฯ 

3. กิจกรรมการควบคุม       

3.1.................................................... 

3.2....................................................ฯลฯ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร       

4.1.................................................... 

4.2....................................................ฯลฯ 

5. การติดตามและประเมินผล    

5.1.................................................... 

5.2....................................................ฯลฯ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :   28  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน โรงงานไพ่ 

ผลการประเมินโดยรวม 

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

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

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

       

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

                                           (ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย) 

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

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

ค าอธิบายรายงานแบบ ปย.1. 

 1.  ชื่อส่วนงานย่อย 

 2.  ชื่อรายงาน  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 3. งวดรายงาน 

     -  ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 4. คอลัมน์ (1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

              - ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ 

 5. คอลัมน์ (2) ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

     - ระบุผลการประเมิน / ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมจุดอ่อน หรือ

ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ 

6. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 7. ชื่อผู้รายงาน  ได้แก่ หัวหน้าส่วนงานย่อย พร้อมระบุต าแหน่ง  และวันที่รายงาน 

 



 

 

                     

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  29  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

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

 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่...............เดือน.............................พ.ศ. ................. 

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ / 

กิจกรรม / ด้านของงานท่ีประเมิน

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู่ 

(2) 

การประเมินผล 

การควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงท่ี 

ยังมีอยู ่

(4) 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ / 

ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

  หมายเหต ุ

 

     (7) 

       

  

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

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



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  30  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
โรงงานไพ่ 

ค าอธิบายรายงานแบบ ปย.2. 

 1.  ชื่อส่วนงานย่อย 

 2.  ชื่อรายงาน  รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 3. งวดรายงาน 

     -  ระบุส าหรับปีงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25xx  (กรณีรายงานตามปีงบประมาณ)  

หรือ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25xx  (กรณีรายงานตามปีปฏิทิน)                   

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

              - ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่ก าลังประเมิน  ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน

หรือโครงการให้ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้นรวมท้ังวัตถุประสงค์ของแต่ละ

ขั้นตอน  ทั้งนี้  หนึ่งกิจกรรม / ด้านของงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  อาจมีได้หลายวัตถุประสงค์ 

 5. คอลัมน์ (2) การควบคุมท่ีมีอยู่ 

     -สรุปขั้นตอน / วิธีปฏิบัติงาน / นโยบาย / กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่ส าหรับกิจกรรมต่างๆ 

 6. คอลัมน์ (3) การประเมินผลการควบคุม 

     -ประเมินว่าการควบคุมที่มีอยู่ตามคอลัมน์ (2) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่  โดยตอบ

ค าถามต่อไปนี้ 

  การก าหนด / ส่ังอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่ 

   มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่ 

 ถ้ามีการปฏิบัติจริง  การควบคุมช่วยให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ 

   ประโยชน์ที่ได้รับ  คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่ 

 

  



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  31  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

 

7. คอลัมน์ (4) ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ 

   -ระบุความเส่ียงที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใดด้าน

หนึ่งหรือหลายด้าน คือ 

 ด้านการด าเนินงาน (Operation) = O 

   ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = F 

 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C 

8. คอลัมน์ (5) การปรับปรุงการควบคุม 

   -เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียงตามคอลัมน์ (4) 

9. คอลัมน์ (6) การก าหนด / ผู้รับผิดชอบ 

   -ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ 

10. คอลัมน์ (7) หมายเหตุ 

   -ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีด าเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

11. ชื่อผู้รายงาน  ต าแหน่งและวันที่ 

   -ระบุชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย ซึ่งรับผิดชอบในการจัดท า  พร้อมทั้งต าแหน่งและลงวันที่  เดือน  ปี 

พ.ศ. ที่จัดท าเสร็จสิ้น  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  32  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

 

 

 

  

 

 

                         

                          

รายงานของผูต้รวจสอบภายใน 

 

 

 

 

รายงานของผูต้รวจสอบภายใน 

 

 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  33  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

 

แบบ ปส. 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

(กรณีไม่มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต) 

เรียน   (หัวหน้าหน่วยรับตรวจ / ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจ) 

 ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ......(ชื่อหน่วยรับตรวจ).......ส าหรับปี

ส้ินสุดวันที่.......เดือน.............พ.ศ. ..........การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่าง

รอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนด  ระบบการ

ควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

 

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

(ชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน) 

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

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  34  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน โรงงานไพ่ 

กรณีผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบ หรือ 

ข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญ ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญต่อท้ายผลการสอบทาน  ดังน้ี 

         ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ.........(ชื่อหน่วยรับตรวจ).......ส าหรับปี

ส้ินสุดวันที่.......เดือน.............พ.ศ. ..........การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่าง

รอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนด  ระบบการ

ควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน      อย่างไรก็ตามมี

ข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญดังนี้......................................................................................................... 

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

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

ค าอธิบายรายงานแบบ ปส. 

 1.  ชื่อรายงาน  รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 2.  ผู้รับรายงาน  ได้แก่  หัวหน้าหน่วยตรวจ  ผู้บริหารสูงสุด  หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

หรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 

 3. งวดรายงาน 

     -  ระบุงวดเวลาของการประเมินผลการควบคุมภายใน 

     -  ระบุขอบเขตของการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในว่าได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล

และระมัดระวังอย่างรอบคอบ 

     -  สรุปผลการสอบทาน 

 4. ชื่อผู้รายงาน  ได้แก่  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน

ราชการ  หัวหน้าหน่วยรับตรวจ  หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจให้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่ก าลังประเมิน  ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานหรือ

โครงการให้ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้นรวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละ

ขั้นตอน  ทั้งนี้  หนึ่งกิจกรรม / ด้านของงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  อาจมีได้หลายวัตถุประสงค์ 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  35  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

 

 

 

 

 

 

 

                หลกัเกณฑก์ารประเมินการควบคุมภายใน  

        ประจ าปีบญัช ี2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
คู่มือการปฏบัิตงิาน 
การควบคุมภายใน 

 โรงงานไพ่ 

หมายเลขเอกสาร :  WI – PC – SF –02 
การแก้ไขคร้ังที่ : 7 
วันที่เริ่มใช้ :  25  มกราคม  2556 
หน้าที่ :  36  จาก  36 
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่ 

 

เกณฑ์การประเมิน การควบคุมภายใน ปีบัญชี 2556 

การติดตาม ประเมินผล (24%) 

เกณฑ์การประเมิน 2556 

การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) 24% 

 การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง 10% 

 การติดตาม การรายงาน และผลการติดตาม 8% 

 การส่งรายงานต่อ สตง. 1% 

การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 

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

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

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

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

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

ตรวจเงินแผน่ดนิเป็นผู้ตรวจสอบ 
“หนว่ยงานของราชการสว่นท้องถ่ิน”   หมายความวา่   องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาลองค์การ

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

“ผู้รับตรวจ” หมายความวา่ หวัหน้าสว่นราชการ หวัหน้าหนว่ยงาน หรือ ผู้บริหารระดบัสงู 
ผู้ รับผิดชอบในการปฏิบตัิราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 



 

 

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

หรือด ารงต าแหนง่อ่ืนท่ีท าหน้าท่ีเชน่เดียวกบัผู้ตรวจสอบภายใน 
“การควบคุมภายใน” หมายความวา่ กระบวนการปฏิบตังิานท่ีผู้ก ากบัดแูล ฝ่ายบริหารและ 

บคุลากรของหนว่ยรับตรวจจดัให้มีขึน้ เพ่ือสร้างความมัน่ใจอยา่งสมเหตสุมผลวา่ การด าเนินงานของหนว่ย 
รับตรวจจะบรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
ซึง่รวมถึงการทจุริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเช่ือถือได้ของการรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบตัิ 
ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบงัคบัและมตคิณะรัฐมนตรี 

ข้อ 4 ให้ผู้ก ากบัดแูล และหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการน ามาตรฐานการควบคมุภายใน 
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิท้ายระเบียบนีไ้ปใช้เป็นแนวทางส าหรับการจดัวางระบบการควบคมุภายใน 
ของหนว่ยรับตรวจให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน 

ข้อ 5 ให้หนว่ยรับตรวจจดัวางระบบการควบคมุภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคมุภายในท้าย 
ระเบียบนีเ้ป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีระเบียบนีใ้ช้บงัคบั โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมลูดงันี ้

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

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

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

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

 (1) ท าความเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของหนว่ยรับตรวจท่ีใช้อยูมี่มาตรฐานตามระเบียบนี ้
หรือไม ่

(2) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายในในการบรรลุ 
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด รวมทัง้ข้อมลูสรุปผลการประเมินแตล่ะองค์ประกอบของการควบคมุ 

ภายในประกอบด้วย 



 

 

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

(3) จดุออ่นของระบบการควบคมุภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการควบคมุ 
ภายใน 

ข้อ 7 ในกรณีหนว่ยรับตรวจไมส่ามารถปฏิบตัติามระเบียบนีไ้ด้ ให้ขอท าความตกลงกบัคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผน่ดนิ 

ข้อ 8 ในกรณีหนว่ยรับตรวจมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบตัติามระเบียบนี ้หรือตาม 

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

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

          ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิรักษาการตามระเบียบนี ้และให้คณะกรรมการตรวจเงิน 

แผน่ดนิมีอ านาจตีความและวินิจฉยัปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการบงัคบัใช้ระเบียบนีใ้นกรณีมีเหตอุนัสมควร 
 คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิอาจยกเว้นหรือผอ่นผนัการปฏิบตัิตามความในระเบียบนีไ้ด 
 

   ประกาศ ณ วนัท่ี  28  กนัยายน  พ.ศ.  2544 
 
 

                      ปัญญา  ตนัตยิวรงค์ 
    ( นายปัญญา  ตนัตยิวรงค์ ) 

            ประธานกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 118 ตอนที่ 99 ก วันที่ 26 ตุลาคม 2544



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.2552.แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน (Formation and Evaluation of the Internal Control System) .
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