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คู่มือการปฏิบัตงิ านการควบคุมภายใน
ประจาปี 2556

วันที่

25 มกราคม 2556

เสนอโดย

ส่วนแผนงานและกลยุทธ์

ทบทวนโดย

คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่

อนุมัติโดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่

รายละเอียดการทบทวนคู่มือการควบคุมภายใน
ประจาปี

รายการ

การทบทวนคู่มือ

2549
2550

เริ่มจัดทาคู่มือการควบคุมภายใน ครั้งแรก
คณะท างานฯ มี ก ารทบทวนคู่ มื อ การควบคุ ม ภายในโดยมี ก าร
เพิ่มเติมคาจากัดความลงในคู่มือฯ
คณะทางานฯ มีการทบทวนคู่มือการควบคุมภายในโดยมอบหมาย
ให้คณะทางานฯ สรุปความหมายภารกิจจานวน 5 ภารกิจ เพื่อมา
คัดเลือกลงคู่มือการควบคุมภายในต่อไป
คณะท างานฯ มี ก ารทบทวนคู่ มื อ การควบคุ ม ภายในโดยมี ก าร
เพิ่มเติมภารกิจของโรงงานไพ่
คณะท างานฯ มี ก ารทบทวนคู่ มื อ การควบคุ ม ภายในโดยมี ก าร
เพิ่มเติมวิสัยทัศน์ ภารกิจ ของโรงงานไพ่และปรับปรุงรูปแบบการ
รายงานตามแนวทางการจั ดวางระบบการควบคุมภายในฯ ของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะท างานฯ มี ก ารทบทวนคู่ มื อ การควบคุ ม ภายในโดยมี ก าร
เปลี่ ย นหั ว หน้ า ส่ ว นงานให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และมี ก ารจั ด ท าเพิ่ ม เติ ม
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ประเมินการควบคุมภายในปี 2554
คณะท างานฯ มี ก ารทบทวนคู่ มื อ การควบคุ ม ภายในโดยมี ก าร
เพิ่ ม เติม ภารกิ จ ส่วนพั ฒนาธุ ร กิจ และการตลาด และการเปลี่ย น
หั ว หน้ า ส่ ว นงานให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น รวมถึ ง การเปลี่ ย นค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะทางานบริหารจั ดการความเสี่ยงฯ และนโยบายการควบคุม
ภายใน
คณะทางานฯ ได้ทบทวนคู่มือการควบคุมภายในโดยปรับเปลี่ยน
รายการและเอกสารอ้างอิง ให้เป็นของปีงบประมาณ2556 ได้แ ก่
รายชื่อหัวหน้าส่วนงาน เปลี่ยนคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานบริหาร
จั ด การความเสี่ ย งฯ เปลี่ ย นค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร
จัดการความเสี่ยงฯ และนโยบายการควบคุมภายใน

ครั้งที่ 1
(มกราคม 2550)
ครั้งที่ 2
(เมษายน 2551)

2551

2552
2553

2554

2555

2556

ครั้งที่ 3
(กุมภาพันธ์ 2552)
ครั้งที่ 4
(มกราคม 2553)

ครั้งที่ 5
(พฤศจิกายน 2553)
ครั้งที่ 6
(ธันวาคม 2554)

ครั้งที่ 7
(มกราคม 2556)

คานา
คู่มือการควบคุมภายในจั ดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิน งานการ
ควบคุม ภายในของโรงงานไพ่ ให้ผู้ บ ริห ารและพนั ก งานของโรงงานไพ่ มี ค วามรู้แ ละความเข้ า ใจใน
ความหมาย ความสาคัญและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในเพิ่มขึ้นจนสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งจะเป็นผลให้การดาเนินงานตามภารกิจของ
โรงงานไพ่ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และช่วยลดหรือป้องกันความเสี่ยงจากการผิดพลาด และ
ความเสียหายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือควบคุมภายในฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในของผู้บริหารและพนัก งาน
โรงงานไพ่ ต่อไป

คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่
มกราคม 2556

สารบัญ
หน้า
คาจากัดความ

ก

คาย่อ

ค

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายธุรกิจของโรงงานไพ่

ง

การบริหารงานการควบคุมภายใน
1. ความหมาย วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

1

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ

2

3. องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

3

4. การติดตามประเมินผล

5

5. ความแตกต่างระหว่าง “การติดตามผล” และ “การประเมินผล”

6

6. กระบวนการประเมินการควบคุมภายใน

8

การจัดทารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 5

11

การจัดทารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6

12

หลักเกณฑ์การประเมินการควบคุมภายใน ปี 2556

49

ภาคผนวก ก
1. นโยบายการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2556
2. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
3. คาสั่งโรงงานไพ่ที่ 13/2556 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่

-ก-

คาจากัดความ
ระเบียบ คตง.

หมายถึง ระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ า ยการ
กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

หน่วยงาน

หมายถึง โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ส่วนงานย่อย

หมายถึง หน่วยงานระดับส่วน

หัวหน้าหน่วยงาน

หมายถึง ผู้อานวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

หัวหน้าส่วนงานย่อย

หมายถึง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วน

หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กากับดูแล ฝ่ายบริหารและ
บุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผล ว่าการดาเนินงานของหน่วยงานจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือ
1. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
รวมทั้งการดูแลทรัพย์สินการป้องกันความผิดพลาด
การรั่วไหล และการทุจริต (Operation)ระสิทธิ
2.ความเชื่อถือได้ของข้อมูลรายงาน
(Financial5report)
3. การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ
นโยบาย สัญญา ฯลฯ (Compliance)
การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน หมายถึง การติดตามการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมภายในระหว่าง
การปฏิบัติงาน อาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
หรือประเมินผลแบบต่อเนื่อง
การควบคุมภายใน

การประเมินผลเป็นรายครั้ง

หมายถึง การประเมินที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผลของ
การควบคุ ม ณ ช่ ว งเวลาใดเวลาหนึ่ ง ที่ ก าหนดโดย
ขอบเขต และความถี่ในการประเมินผลครั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
การประเมิ น ความเสี่ ย งและประสิ ท ธิ ผ ลของวิ ธี ก าร
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

-ขสภาพแวดล้อมการควบคุม

กิจกรรมการควบคุม

ความเสี่ยงหรือจุดอ่อน

การควบคุมแบบแก้ไข

สารสนเทศและการสื่อสาร

การประเมินความเสี่ยง

การแบ่งแยกหน้าที่
การควบคุมแบบแก้ไข

หมายถึง ทัศ นคติแ ละการกระทาของคณะกรรมการและฝ่า ย
บริหารเกี่ยวกับ การควบคุมสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมก่อให้เกิดระเบียบ วินัย และโครงสร้างเพื่อ
ความสาเร็จของวัตถุประสงค์หลัก ขอ ง กา ร คว บ คุ ม
สภาพแวดล้อมของการควบคุม
หมายถึง นโยบายและวิ ธี การต่ า งๆ ที่ ฝ่ า ยบริ ห ารก าหนดให้
บุ ค ลากรของหน่ ว ยรั บ ตรวจปฏิ บั ติ เ พื่ อ ลดหรื อ
ควบคุมความเสี่ยงและได้รับการสนองตอบโดยมีการ
ปฏิบัติตาม
หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่ ว ไหล ความสู ญ เปล่ า หรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ พึ ง
ประสงค์ ที่ ท าให้ ง านไม่ ป ระสบความส าเร็ จตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
หมายถึง เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
ที่ เกิ ดขึ้น ให้ ถูกต้องหรือเพื่ อหาวิธี แ ก้ไขไม่ให้เกิ ด
ข้อผิดพลาดซ้าอีกในอนาคต
หมายถึง เป็นองค์ประกอบสาคัญต่อการควบคุมโดยเฉพาะการ
บริหารแบบกระจายความรับผิดชอบที่ต้องการระบบ
สารสนเทศที่ ถูกต้องและรวดเร็ว ตัวอย่า งความถู ก
ต้องสมบูร ณ์ ของสารสนเทศที่สะท้อนผลตามความ
เป็นจริงและมีรายละเอียดจาเป็นครบถ้วน
หมายถึง เป็ น องค์ ป ระกอบที่ส องของโครงสร้า งการควบคุ ม
ภายในและเป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่งที่
ผู้บริหารนิยมใช้ในปัจจุบัน
หมายถึง การจั ด แบ่ ง หน้ า ที่ ร ะหว่ า งบุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
เพื่อให้มีการสอบยันความถูกต้องสมบูรณ์ระหว่างกัน
เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่ อ
หมายถึง หมายถึง
แก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น ให้ ถู ก ต้ อ งหรื อ เพื่ อ หา
วิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้าอีกในอนาคต

-ค-

คาย่อ
คตง.

หมายถึง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

สตง.

หมายถึง สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แบบ ปอ.1

หมายถึง รายงานความเห็ น เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในของ
หัวหน้าหน่วยงาน

แบบ ปอ.2

หมายถึง สรุปผลการประเมินองค์ป ระกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน

แบบ ปอ.3

หมายถึง แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

แบบ ปส.

หมายถึง รายงานผลการสอบทานการประเมิ น การควบคุ ม
ภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในของโรงงานไพ่

แบบ ปย.1

หมายถึง หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับ
ส่วนงานย่อย

แบบ ปย.2

หมายถึง สรุปผลการประเมินองค์ป ระกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน

-ง-

วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายธุรกิจของโรงงานไพ่
วิสัยทัศน์
“โรงงานไพ่เป็นผู้นาของภูมิภาคอาเซียนในการผลิตและจาหน่ายไพ่ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”
ภารกิจ
1. ผลิตไพ่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่
3. รักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทางาน
4. กากับการจัดจาหน่ายไพ่ภายในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ
5. จาหน่ายไพ่กับประเทศต่างๆ 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 ขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของโรงงานไพ่เพิม่ สูงขึ้น
3 เตรียมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
4 ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นในประเทศและต่างประเทศ
4.1 ขยายตลาดจาหน่ายไพ่ไปสู่ตลาดต่างประเทศ
4.2 ขยายตลาดลูกค้าในประเทศเพิ่มขึ้นทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ไพ่และสิ่งพิมพ์
4.3 ลดต้นทุนการผลิต
5. บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. นวัตกรรม
6.1 นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไพ่และสิ่งพิมพ์เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล

-จ6.2 ปรับเปลี่ยนวิธีบริหารงานมาเป็นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
6.3 ปรับระบบการดาเนินงานกึ่งราชการไปสู่ระบบธุรกิจเอกชนอย่างเต็มรูปแบบ
7. พั ฒ นาระบบบริ ห ารบุ ค ลากรเพื่ อ ให้ มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ รองรั บ กั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
8. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการ
8.1 น าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาเป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการวิ เ คราะห์ การตั ด สิ น ใจ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญ
8.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้บริการข้อมูล
ภายในโรงงานไพ่
8.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้าน ICT
9. เป้าหมายทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
9.1 นาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมาใช้ในองค์กรเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
บริหารองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9.2 พัฒนาและปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เป็นไป
อย่างมีระบบและต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปลูกฝังอยู่ในองค์กร

-ฉ-

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
การบริหารงาน
ปั จ จุ บั น โรงงานไพ่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม นโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ ซึ่ ง
คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยอธิบดีกรมสรรพสามิต หรือรองอธิบดีที่ได้รับ มอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ รองอธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นรองประธานกรรมการโดยตาแหน่ง ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่ง
คนเป็นกรรมการ ผู้อานวยการโรงงานไพ่ เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า
3 คน เป็นกรรมการ แต่เมื่อรวมกันทั้งคณะแล้วต้องมีจานวนไม่เกิน 11 คน

-ซ-

-ช-

-ฌ-

-ญ-

-ฎ-

-ฏ-
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การบริหารงานการควบคุมภายใน
1. ความหมายและวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้น
เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจอย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานจะบรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1.1 เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน (Operation Objectives) ได้แก่
ปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต
ในหน่วยงาน
1.2 เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Financial Report Objectives)
ได้แก่ การจัดทารายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้ อง เชื่อถือได้
และทันเวลา
1.3 เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย และระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (Compliance
Objectives) ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้กาหนดขึ้น
1.4 เพื่ อ ให้ เกิ ด การวางแผนงานทางธุ ร กิจ หรื อ แผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic Objectives) ที่
เหมาะสมป้องกันผลกระทบที่เกิดจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันจะนาไปสู่เป้าหมายที่มุ่งหวัง
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2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ
การจัดทาคู่มือการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของโรงงานไพ่มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน
2.2 เพื่อให้การจัดทารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในถูกต้องและสอดคล้อง
เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
2.3 เพื่อให้การจัดทารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานภายใน
โรงงานไพ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.4 เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจกลไกการทางานของโรงงานไพ่ และสามารถบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่สาคัญของการควบคุมภายใน ซึ่งจาแนกเป็น 5 องค์ประกอบที่สาคัญตามแนวทาง
ของ COSO ซึ่งเป็นแม่แบบสากลของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย
 สภาพแวดล้อมของการควบคุม
 การประเมินความเสี่ยง
 กิจกรรมการควบคุม
 สารสนเทศและการสื่อสาร
 การติดตามและประเมินผล
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 องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control environment)
สภาพแวดล้อมของการควบคุม หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อทัศนคติและความตระหนักถึง
ความจาเป็นและความสาคัญของการควบคุมภายในของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน โดยบุคลากร
ทุกคนเข้าใจความรับผิดชอบและขอบเขตอานาจหน้าที่ของตนเอง มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และวิธีการทางาน
ต่างๆ ที่หน่วยงานกาหนดไว้
 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)
ความเสี่ยง คือ โอกาสที่ จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสูญเปล่า หรือ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กาหนดไว้
ความเสี่ ย งเหล่ า นี้ อ าจเกิ ด จากสาเหตุ ภ ายนอกหรื อ ภายในหน่ ว ยงานก็ ไ ด้ โดยเฉพาะในการ
ดาเนินงานปัจจุบัน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล สภาพเศรษฐกิจ กฎระเบียบ
ต่างๆ ทาให้แต่ละองค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้น ถ้าหน่วยงานสามารถบ่งชี้และประเมิน
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้สามารถเตรียมการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ทันท่วงที
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย
1. การระบุปัจจัยเสี่ยง
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
3. การประเมินความเสี่ยง
4. การบริหารความเสี่ยง
5. การสอบทานและการประเมินผล
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 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control activities)
กิจกรรมการควบคุมเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า นโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในกาหนดขึ้นนั้น ได้มีการนาไปปฏิบัติตามภายในหน่วยงานอย่างทั่วถึง นอกจากนี้
กิจกรรมการควบคุมยังช่วยสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานมีกิจกรรมที่เหมาะสมในการป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดัง นั้น กิจกรรมการควบคุมควรกาหนดให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่
ประเมินได้โดยมีข้อควรพิจารณาในการกาหนดกิจกรรมการควบคุม ดังต่อไปนี้
- กิจกรรมการควบคุมควรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ
- กิจกรรมการควบคุมต้องสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้
- ค่าใช้จ่ายในการกาหนดให้กิจกรรมการควบคุมต้องไม่สูงกว่าผลเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หากไม่กาหนดให้มีกิจกรรมการควบคุม
 องค์ประกอบที่ 4 (Control activities)
การควบคุ ม ภายในที่ ดี จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ เมื่ อ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานนั้ น ได้ มี ก ารบ่ ง ชี้
รวบรวมและชี้แจงให้แก่บุคคลที่ควรทราบ โดยผ่านทางรูปแบบและเวลาการสื่อสารที่เหมาะสม
ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานนั้น อาจเป็นไปทั้งข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยแหล่งข้อมูลอาจมา
จากภายในหรือภายนอกองค์กร
องค์ประกอบในเรื่องสารสนเทศและการสื่อสารอาจพิจารณาประเด็นที่สาคัญได้ดังนี้
- ข้อมูลเพียงพอ ถูกต้อง ภายใต้รูปแบบที่เหมาะสม และทันเวลา เพื่อช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจ การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ
- การสื่อสารข้อมูลเกิดขึ้นอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร จากผู้บริหารถึงพนักงานและในทาง
กลับกัน ระหว่างหน่วยงานหรือส่วนงาน ระหว่างองค์กรกับบุคคลภายนอก เช่น
สื่อมวลชน ผู้ออกกฎระเบียบต่างๆ
- การสื่อ สารอย่า งชัดเจนให้บุคลากรทราบถึง ความสาคัญ และความรับ ผิดชอบต่อการ
ควบคุมภายใน
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 องค์ประกอบที่ 5 การติดตามประเมินผล (Monitoring)
การควบคุมภายในทั้งหลายที่จัดให้มีขึ้นนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกลไกในการติดตามประเมินผล
เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติการควบคุมภายในนั้นอย่างสม่าเสมอ และการปฏิบัตินั้นยังมีความ
เหมาะสมกั บ ลั ก ษณะการด าเนิ น งานและการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น เพราะอย่ า ลื ม ว่ า การ
เปลี่ยนแปลงต่า งๆ ที่เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงในการดาเนิน งาน และความเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลงไป อาจจาเป็นต้องปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสมด้วย
การติ ด ตามผลนั้ น สามารถท าได้ โ ดยรวมอยู่ ใ นกระบวนการปฏิ บั ติ ง านนั้ น ๆ เช่ น การที่
ผู้บังคับบัญชาคอยติดตามถามไถ่ปัญหาในการทางาน ก็ถือว่าเป็นการติดตามผลอย่างหนึ่ง
การประเมินผล คือ การประเมินผลการดาเนินงานเป็นระยะหรือเป็นครั้งคราว เช่น การตรวจสอบ
โดยหน่ ว ยตรวจสอบภายใน ซึ่ ง อาจจะเป็ น บุ ค คลในหน่ ว ยงานนั้ น เอง หรื อ การมอบหมายใ ห้
บุคคลภายนอกมาทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน หากหน่วยงานมีหน่วยตรวจสอบภายใน ก็ต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานนี้ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจริงๆ ดังคา
กล่าวในปัจจุบันที่ว่า ผู้ตรวจสอบภายในคือที่ปรึกษาอันมีค่ายิ่งต่อผู้บริหารวิชาชีพตรวจสอบภายใน
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก พร้อมๆกับความสาคัญของการควบคุมภายใน ดังนั้น ผู้บริหารจึง
ควรอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาสองเรื่องนี้ไปพร้อมๆ กัน
4. การติดตามประเมินผล
หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในที่ว างไว้ อ ย่า งต่อ เนื่ อ งและสม่าเสมอ โดยการติดตามผลในระหว่ า งการปฏิ บัติง าน (Ongoing
Monitoring) และการประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) ซึ่งแยกเป็นการประเมินการ
ควบคุ มด้วยตนเอง (Control Self Assessment) และการประเมิน การควบคุมอย่า งเป็ น อิสระ
(Independent Assessment)
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ในการดาเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตาม ประเมินผล
โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
เพื่อให้ความมั่นใจว่า
- ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง
- การควบคุมภายในดาเนินไปอย่างมีประสิทธิผล
- ข้ อ ตรวจพบจากการตรวจสอบและสอบทานอื่ น ๆ ได้ รับ การปรั บ ปรุง แก้ ไขอย่ า ง
เหมาะสมและทันเวลา
- การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
5. ความแตกต่างระหว่าง “การติดตามผล” และ “การประเมินผล”
ข้อกาหนดในเรื่อง “การติดตามประเมินผล” ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนดไว้ ใน
มาตรฐานการควบคุมภายใน สามารถจาแนก “การติดตามประเมินผล” ออกได้ เป็ น 2 ลักษณะ
ได้ แก่ การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และ การประเมินผลเป็ นรายครั้ง กล่าวคือ
 ลักษณะที่ 1
การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการสอบทานกิจกรรมและรายการต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่ อประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงาน โดยเป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ เช่น การสอบทานการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา
ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจว่าการดาเนินงานขององค์กรเป็นไปตามการควบคุมภายในที่กาหนดไว้
บุคลากรทุกคนในองค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามผลร่วมกัน แต่ขอบเขตความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะงานและตาแหน่งหน้าที่การติดตาม
ผลโดยฝ่ายบริหาร และบุคลากรระดับปฏิบัติการ จึงมุ่งเน้นการติดตามผลใน ลักษณะที่แตกต่าง
กัน ซึ่งที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ คือ
-การติดตามผลของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารควรติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนและ
สอบทานว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะและระดับของความเสี่ยงที่แสดงถึงความ
จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในที่มีอยู่หรือไม่
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-การติดตามผลของบุคลากรระดับปฏิบัติการ
บุคลากรระดับปฏิบัติการควรติดตามผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้
ปฏิ บั ติ ง านโดยถู ก ต้อ ง และเป็ น ไปตามการควบคุ ม ภายในที่ ก าหนดไว้ รวมทั้ ง ควรแก้ ไ ขความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องก่อนที่จะเสนอให้ผู้บังคับบัญชา
ในขณะเดียวกัน ฝ่ายบริหารควรจัดให้ มีการสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่มีอยู่
และสนับสนุนให้บุคลากรระดับปฏิบัติการพร้อมที่จะรายงานสิ่งผิดปกติ เนื่องจากบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในรายละเอียดของการปฏิบัติงานประจาวันขององค์กร จึง
มีข้อได้เปรียบในการค้นพบปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในการปฏิบัติงาน เมื่อฝ่ายบริหารได้รับรานงาน
เกี่ยวกับความไม่มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่มีอยู่หรือความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ควรให้ความสาคัญและพิจารณาสั่งการให้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามความจาเป็นและเหมาะสม
 ลักษณะที่ 2
การประเมินผลเป็นรายครั้ง หมายถึง การประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร ณ ช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง ว่าเป็นไปตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กาหนดไว้หรือไม่ ขอบเขตและความถี่ของ
การประเมินผลจะขึ้นอยู่กับผลจากการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิผลของการติดตามผล
การประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถจาแนกออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ
-การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment)
การประเมินการควบคุมด้วยตนเองเป็นการประเมินผล โดยการกาหนดให้ก ลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยง โดยร่วมกันพิจารณาระบุและวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลทาให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ รวมทั้งพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิ ภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
และปรับลดกิจกรรมการควบคุมที่ทาให้การดาเนินงานขององค์กรล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพ โดย
ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลดภาระการควบคุมภายใน นั้น
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การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง จะช่วยให้ฝ่ายบริหารค้นพบปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนการประเมินการ
ควบคุมอย่างเป็นอิสระ ซึ่งจะทาให้สามารถลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าวได้ ดังนั้น ฝ่าย
บริหารจึงควรกาหนดให้มีการประเมินตนเองในทุกกิจกรรมของหน่วยงาน
-การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment)
การประเมิ น การควบคุ ม อย่ า งเป็ น อิ ส ระเป็ น การประเมิ น ผลโดยผู้ ที่ ไ ม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การ
ดาเนินงานภายในขององค์กร โดยปกติมักจะกระทาโดยผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็น ผู้ที่เป็นอิสระจากการ
ดาเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการประเมินผลได้ดาเนินไปอย่างเที่ยงธรรม หรือจะกระทา
โดยผู้ตรวจสอบหรือที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้การประเมินผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีความเที่ยงธรรม
มากขึ้น การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระจะช่วยให้เกิดความมั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิ ผล อย่างไรก็ตาม การประเมินผลอย่างอิสระไม่ควรเป็นกิจกรรมการ
ควบคุมที่ทดแทนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง แต่ควรจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
6. กระบวนการประเมินการควบคุมภายใน
การประเมินการควบคุมภายในควรเริ่มต้นจากการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในโดยใช้วิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
ซึ่งแต่ละหน่วยงานควรประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงานตนควบคู่ไปกับการประเมินความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของตน
วิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย 2 แนวทาง ได้แก่
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (CSA Workshop)
 การใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)
โดยทั่วไปแล้ว หน่วยงานมักจะใช้แนวทางดังกล่าวข้างต้นในลักษณะที่ผสมผสานกันตามที่เห็นเหมาะสม โดย
ไม่ได้ยึดแนวทางใดแนวทางหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 9 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุม
ภายใน โรงงานไพ่

การใช้แนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ (CSA Workshop) นั้น ในแต่ละหน่วยงานจะจัด
ให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างตัวแทนของหน่วยงานที่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการหรือกิจกรรมที่
ประเมินเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในในแง่มุมต่างๆ และ
ค้นหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาข้อบกพร่องที่มีอยู่
วิ ธี ก ารประเมิ น การควบคุ ม ด้ ว ยตนเองอี ก แนวทางหนึ่ ง คื อ การใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaires) เป็นการใช้วิธีการสารวจ โดยใช้แบบสอบถามที่มีคาถามที่ให้ตอบในลักษณะใช่ /ไม่ใช่
มี / ไม่มี เป็นเครื่องมือที่สาคัญ
แนวทางแรกในลักษณะของการประชุมเชิงปฏิบัติการ (CSA Workshop) ได้รับความนิยม
สูงสุดและเกือบจะทุกองค์กรจะใช้แนวทางนี้ในการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามหากองค์กร
ยังขาดความพร้อมในแง่ของวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นอย่างจริงใจ แนวทางของ
การใช้แบบสอบถามน่าจะเป็นทางเลือกอันดับต่อไป ซึ่งจะทาให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของสภาพแวดล้อม
ของการควบคุมภายในที่ดีขึ้นไป
ในกรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง พบว่า การควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่
เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ขั้นตอนต่อไป คือ การจัดทาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย
กาหนดขั้นตอนของการนาไปปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน โดย
คานึงถึ งความสอดคล้องกับเรื่องต่า งๆ เช่น แผนกลยุทธ์ กระบวนการบริ หารจัดการ บุคลากร
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน ระบบข้อมูลและการรายงาน เป็นต้น
เมื่อแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรได้ประเมินการควบคุมด้วยตนเองแล้ว ควรรวบรวมผล
การประเมินดังกล่าวเพื่อพิจารณาและสรุปผลการประเมินในภาพรวม
นอกจากการประเมินการควบคุมด้วยตนเองแล้ว ในแต่ละองค์กรยังมีผู้ตรวจสอบภายในที่
ทาหน้าที่ในการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินผลการควบคุมภายในของ
ฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม โดยผู้ตรวจสอบภายในจะนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจุดอ่อนของการควบคุม
ภายใน ในรูปของ “ข้อตรวจพบ” และ “ข้อเสนอแนะ” ในรายงานการตรวจสอบเพื่อให้
หน่วยงานดังกล่าวดาเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่ง
หน่วยงานนั้น ควรนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง โดยพิจารณาว่า ข้อตรวจพบ
เป็นความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ / จุดอ่อนของการควบคุมภายใน และนาข้อเสนอแนะมาใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 10 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุม
ภายใน โรงงานไพ่

แนวทางการประเมินผลและการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6
..........................................
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ข้อ 5 กาหนดให้หัวหน้า หน่วยงาน (ผู้รับตรวจ) นามาตรฐานการควบคุมภายในที่ออกตาม
ระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ที่
ระเบียบฯ นี้มีผลใช้บังคับ และรายงานความคืบหน้าทุกหกสิบวันต่อผู้กากับดูแล และข้อ 6 กาหนดให้
หน่วยรับตรวจมีการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า
-การควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริง
-ข้อตรวจพบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา
-การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยโรงงานไพ่ จัดให้หน่วยงานในสังกัดติดตามการประเมินผลและรายงานการควบคุมภายในส่วน
ของกิจกรรมที่หน่วยงานนั้นรับผิดชอบ เพื่อดาเนินการประเมินผลในภาพรวม การติดตามประเมินผลตาม
ระเบียบฯ นี้ทาได้ 2 ลักษณะ คือ :1. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (การติดตามอย่างต่อเนื่อง) ซึ่งรวมอยู่ในการบริหาร
จัดการและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เช่น การสอบทานรายงานการกระทบ
ยอดรายการ การวิเคราะห์ผลต่างระหว่างแผนกับผลงานจริง และทุกหน่วยงานมีการดาเนินการอยู่แล้ว
2. การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการควบคุมภายในโดยตรง ในด้าน
การดาเนินงาน รายงานทางการเงิน หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทาง
ราชการ โดยความถี่ของการประเมินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารที่จะพิจารณาจากความเสี่ยงและ
การควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 11 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

การดาเนินการจัดทารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 5
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ข้อ 5 ระบุว่า
“ให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในท้ายระเบียบ
นี้เป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล
ดังนี้
(1) สรุ ป ภารกิ จ และวัตถุ ป ระสงค์การดาเนิ น งานที่สาคัญ ในระดับ หน่ ว ยรับ ตรวจ และระดั บ
กิจกรรม
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื่ อสัตย์และจริยธรรม
ของผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในหน่วยรับตรวจ
(3) ความเสี่ยงที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่สาคัญตาม (3)
(5) ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และวิธีการติดตามประเมินผล
ให้หน่วยรับตรวจรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ (ถ้ามี) ทุกหกสิบวัน พร้อมทั้งส่งสาเนาให้สานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินด้วย เว้นแต่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ดาเนินการเป็นอย่างอื่น”

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การบริหารความเสี่ยง
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 12 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

การดาเนินการจัดทารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ข้อ 6 ระบุว่า
“ให้ผู้รับ ตรวจรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่น ดิน ผู้กากับ ดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
หรือ ปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ทาความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบนี้
หรือไม่
(2) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในประกอบด้วย
(ก) สภาพแวดล้อมของการควบคุม
(ข) การประเมินความเสี่ยง
(ค) กิจกรรมการควบคุม
(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) การติดตามประเมินผล
(3) จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน”
อนึ่ง สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปรับปรุงการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน โดยจัดทาหนังสือแนวทาง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายในแทนฉบับเดิมซึ่งขอยกเลิก
ทั้งนี้ฯ ได้ปรับปรุงเนื้อหาการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในบางส่วน รวมทั้งปรับลดแบบฟอร์ม
และรูปแบบการจัดทารายงานที่หน่วยรับตรวจต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 13 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

สรุปผลการประเมินและจัดทาเอกสารการประเมิน
 ระดับส่วนงานย่อย
ผู้ประเมินควรสรุปผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และนาข้อมูลสรุปผล มาจัดทา
รายงานของส่วนงานย่อย โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากผลการประเมินจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ ให้
วิเคราะห์ ความมีอ ยู่ ความเพี ย งพอและประสิท ธิผ ลของการควบคุม ภายใน ระบุ แ ละเสนอ
มาตรการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมและจาเป็น ผลการประเมินให้บันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรและสอบทานโดยผู้บริหารและเก็บไว้ในแฟ้มของหน่วยรับตรวจ
2) การวิเคราะห์ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน จะต้องพิจารณาว่า
-โครงสร้างและรูปแบบการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพียงพอ และครอบคลุมทุกกิจกรรมที่
สาคัญ รวมทั้งมีองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้งห้าองค์ประกอบหรือไม่และอยู่ในเกณฑ์
พอใจหรือไม่
-การควบคุมภายในที่กาหนดมีการปฏิบัติงานจริงหรือไม่ และสามารถลดความเสี่ยง
ตามที่ระบุหรือไม่ กรณีมิได้ปฏิบัติงานจริงในทางปฏิบัติมีการใช้วิธีการอื่นทดแทนการควบคุม
ภายในที่กาหนดหรือไม่
-ถ้ามีการปฏิบัติงานจริงตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ ระบบการควบคุมภายในได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดไว้และได้รับผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่
3) ผลจากการวิเคราะห์ให้ สรุป ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม โดย
พิจารณาว่า
-ถ้าระบบการควบคุมที่มีอยู่และใช้จริง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดโดยได้สร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ ถือว่าระบบ
การควบคุมภายในมีประสิทธิผล
4) ผู้ประเมินควรเสนอวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่พบ รวมทั้งการปรับปรุง
แก้ไขที่ต้องดาเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการเสนอการปรับปรุงแก้ไขนั้น ควรผ่านการ
พิจารณาอย่างระมัดระวังรอบคอบว่าการปรับปรุงนั้นมีความเหมาะสม สามารถปฏิบัติได้และ
ประโยชน์ที่ได้รับเกิดความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ต้องเสียไปจากการดาเนินการแก้ไขปรับปรุง

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 14 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

5) ผลการประเมิน ระดับส่วนงานย่อยนอกจากบันทึกไว้เป็ น ลายลักษณ์ อักษรแล้วให้
บันทึกในแบบรายงานและส่งให้ผู้รับผิดชอบหรือคณะทางานที่หน่วยรับตรวจแต่งตั้งขึ้น รวบรวม
รายงานเพื่อประมวลเป็นรายงานระดับหน่วยรับตรวจ พร้อมจัดเก็บรายงานไว้ที่หน่วยรับตรวจ
รายงานของส่วนงานย่อยประกอบด้วย
(1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
(2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
 ระดับหน่วยรับตรวจ
ผลการประเมิน ระดับ หน่ วยรับ ตรวจ เป็ น การน าเอาผลสรุป จากการประเมิน ผลการ
ควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย และผลการประเมินจากผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นการรายงาน
ในฐานะผู้ประเมินอิสระเพื่อนาเสนอหัวหน้าหน่วยรับตรวจวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลสรุปการ
ประเมินของเจ้าหน้าที่อาวุโส / คณะทางานกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
1) การรายงานโดยฝ่ายบริหาร
การประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจ จะต้องให้ข้อมูลเบื้องต้นกับหัวหน้าหน่วยรับตรวจ
ในการสรุปความเห็นว่าการควบคุมภายในได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันหรือตรวจพบความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ และทางานได้ผลตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ เพื่อนามาจัดทาเป็นรายงานโดย
ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยรับตรวจ ดังนี้
1. หนังสือรับรองเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
หัวหน้ า หน่ วยรับ ตรวจต้องจัดท าหนั ง สือ เพื่อ ให้ค วามเห็น เกี่ย วกับ ระบบการ
ควบคุมภายในที่ใช้อยู่ ว่ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการ
ดาเนิ น งานให้บ รรลุวัตถุป ระสงค์หรือไม่ เพียงใด ซึ่ง ถือเป็ น หนั ง สือรายงานภายนอก โดย
พิจารณาจากสรุปผลการประเมินการควบคุมระดับหน่วยรับตรวจ
2. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญ
เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส / คณะทางานต้องพิจารณาว่ามีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่
มี นั ย ส าคั ญ ในรายงานผลการประเมิ น องค์ ป ระกอบของการควบคุ มภายใน รายงานการ
ประเมินผลและการปรับ ปรุงการควบคุมภายในที่ได้รับจากผู้บ ริหารระดับ ส่วนงานย่อยต่างๆ
หรือไม่

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 15 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

3. การดาเนินการกรณีได้รับรายงานจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
-เรื่องที่ควรรายงานภายในหน่วยรับตรวจ
ถ้าข้อตรวจพบที่ได้รับรายงานจากผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยต่างๆ เป็นเรื่องที่
ผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจ และได้ใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นว่าควรสื่อสารให้ทราบภายในหน่วย
รับตรวจเท่านั้น เนื่องจากเรื่องเหล่านี้จะนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารเพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ให้สั่งการตามควรแก่กรณีให้ถือ
เป็นเรื่องรายงานภายใน
รายงานเหล่านี้ควรเสนอผ่านเจ้าหน้าที่อาวุโส / คณะทางานที่รับผิดชอบการประเมินผลฯ
ในภาพรวมทราบด้วย
-เรื่องเกี่ยวกับจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญ
เป็นเรื่องที่ร้ายแรงกว่าเรื่องที่ควรรายงานภายในดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับ ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่สามารถลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาด หรือความ
เสียหายในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งฝ่ายบริหารไม่สามารถตรวจพบข้อผิดพลาดความผิดปกติ
หรือความเสียหายได้ทันกับสถานการณ์ เรื่องเหล่านี้จะรายงานในหนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายในและจัดทาแผนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
เมื่อประเมินความร้ายแรงของข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
ควรประเมิน ถึ ง ลัก ษณะและโอกาสที่จ ะเกิดผลเสียหายอัน เนื่ องจากข้อบกพร่องเหล่า นั้ น ด้ว ย
นอกจากนี้โอกาสที่จะเกิดการทุจริตจะเป็นปัจจัยสาหรับพิจารณาว่าเป็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่
มีนัยสาคัญ
2) การรายงานโดยผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ใน
ฐานะผู้ป ระเมินการควบคุมอย่างเป็น อิสระ เพื่อให้ความมั่น ใจว่าการประเมินผลการควบคุม
ภายในของฝ่ายบริหารได้ดาเนินไปอย่างเที่ยงธรรม จากผลการสอบทานนี้ ผู้ตรวจสอบภายใน
ต้ อ งรายงานต่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยรั บ ตรวจว่ า การประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน เป็ น ไปอย่ า ง
สมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ (ตามแบบ ปส.)

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 16 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

3) การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจที่ต้องจัดทา ประกอบด้วย
1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.1
2. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.2
3. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.3
 การแสดงภาพการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ที่เกี่ยวข้อง

การจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

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

ระดับหน่วยรับตรวจ

ผู้ตรวจสอบภายใน

1. แบบ ปอ.1

1.แบบ ปส.

2. แบบ ปอ.2
3. แบบ ปอ.3

การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบฯ ข้อ 6 ให้จัดส่งเฉพาะ
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) สาหรับรายงานแบบ
อื่นให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเรียกดูและสอบทานต่อไป

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 17 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

8. รูปแบบรายงานและตัวอย่างรายงาน
วัตถุประสงค์
ให้ ฝ่ายบริหารของหน่วยรับตรวจใช้ประกอบในการจัดทารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตาม
ระเบี ยบฯ ข้ อ 6 เพื่ อ รายงานต่อ คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ผู้ กากั บ ดู แ ลและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
การใช้รูปแบบรายงาน
1. ระดับหน่วยรับตรวจ มีรายงาน 3 แบบ คือ
1.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.1
เป็นการรับรองการควบคุมภายใน เพื่อให้ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน ที่ใช้อยู่
มีประสิทธิผล และมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จ ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่เพียงใด
1.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.2
เป็นการสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในจากการประเมิน
กิจกรรมต่างๆ
1.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปอ.3
เพื่ อ น าเสนอจุ ด อ่ อ นของระบบการควบคุ ม ภายในหรื อ ความเสี่ ย งที่ ยั ง มี อ ยู่ พร้ อ ม
แผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน จากการประเมินระดับส่วนงานย่อยตามแบบ ปย.2
2. ระดับส่วนงานย่อย มีรายงาน 2 แบบ คือ
2.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปย.1
เพื่อนาเสนอผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย
2.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปย.2
เพื่อบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ระบุการควบคุมที่มีอยู่
การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายในที่ต้องปรับปรุงและผู้รับผิดชอบ
3. ผู้ตรวจสอบภายใน
-รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ ภายในแบบ ปส.

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 18 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

เพื่อรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่า
ดาเนินการตามวิธีการที่หน่วยงานกาหนดหรือไม่ เพียงใด พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการ
ควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
2. ระดับส่วนงานย่อย มีรายงาน 2 แบบ คือ
2.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปย.1
เพื่อนาเสนอผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย
2.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปย.2
เพื่อบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ระบุการควบคุมที่มีอยู่
การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายในที่ต้องปรับปรุงและผู้รับผิดชอบ
3. ผู้ตรวจสอบภายใน
-รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ ภายในแบบ ปส.
เพื่อรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่า
ดาเนินการตามวิธีการที่หน่วยงานกาหนดหรือไม่ เพียงใด พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการควบคุม
ภายในให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 19 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

รูปแบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ
และคาอธิบายรายงาน

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 20 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

แบบ ปอ.1

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรี ย น (คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น / ผู้ ก ากั บ ดู แ ล / คณะกรรมการตรวจสอบหรื อ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ)
......................(ชือ่ หน่วยรับตรวจ).........................ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ....................ด้วยวิธีการที่................ชื่อหน่วยรับตรวจ
...................กาหนดโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานจะบรรลุ
วัตถุ ประสงค์ของการควบคุมภายในด้า นประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนิ นงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดาเนินงานและ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติ
ของฝ่ายบริหาร
จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ........(ชื่อหน่วยรับตรวจ).......สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่..........เดือน..................พ.ศ. ..............เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้ มี
ความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ลายมือชื่อ..........................................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ)
ตาแหน่ง............................................................
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .............

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 21 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

กรณีมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน สามารถปรับแบบข้างต้น โดยอธิบายเพิ่มเติมในวรรค
สาม ดังนี้
จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ.....(ชื่อหน่วยรับตรวจ).......สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่.............เดือน......................พ.ศ. ..................เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่
กาหนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก
อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญ ดังนี้
1. ............................................................................................... ......................
...................................................................................................................................
2. .............................................................................................. .......................
...................................................................................................................................

คาอธิบายรายงานแบบ ปอ.1.
1. ชื่อรายงาน หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
2. ผู้รับรายงาน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลหน่วยรับตรวจ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ถ้ามี)
3. วรรคแรก
- ระบุชื่อหน่วยรับตรวจและงวดเวลาของการประเมินระบบการควบคุมภายใน
- ระบุขอบเขตของการประเมินการควบคุมภายในตามที่หน่วยรับตรวจกาหนด
4. วรรคสอง
- สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในว่าเป็นไปตามที่หน่วยรับตรวจกาหนดมีความ
เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในหรือไม่
5. ผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ พร้อมทั้งระบุตาแหน่งและวันที่รายงาน

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 22 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

แบบ ปอ.2
ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่...............เดือน.........................พ.ศ. .......................
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(1)

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

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

(2)

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 23 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

ผลการประเมินโดยรวม
............................................................................................................................. .................
...................................................................................................................................................
ชื่อผู้รายงาน...............................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่..............เดือน...................พ.ศ. ..........

คาอธิบายรายงานแบบ ปอ.2.
1. ชื่อหน่วยรับตรวจ
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
4. คอลัมน์ (1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ
5. คอลัมน์ (2) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
- ระบุผลการประเมิน / ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมจุดอ่อน
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
6. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน
7. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารสูง สุด หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ หรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ พร้อมระบุตาแหน่งและวันที่รายงาน

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 24 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน โรงงานไพ่

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่...............เดือน.............................พ.ศ. .................
กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ /
กิจกรรม / ด้านของงานทีป่ ระเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)

ความเสี่ยงที่ยงั มีอยู่

งวด / เวลาที่พบ

การปรับปรุงการควบคุม

จุดอ่อน
(2)

(3)

แบบ ปอ.3

กาหนดเสร็จ /

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ
(4)

(5)

(6)

ชื่อผู้รายงาน...................................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ)
ตาแหน่ง........................................................
วันที่.......... เดือน...................พ.ศ. ..............

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 25 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุม
ภายใน โรงงานไพ่

คาอธิบายรายงานแบบ ปอ.3.
1. ชื่อหน่วยรับตรวจ
2. ชื่อรายงาน รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ.....และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กาลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน
หรือโครงการ ให้ระบุขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้นรวมทั้งวัตถุประสงค์
ของแต่ ล ะขั้ น ตอนหลั ก ดั ง นี้ หนึ่ ง กิ จ กรรม / ด้ า นของงาน / ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านอาจมี ไ ด้ ห ลาย
วัตถุประสงค์
5. คอลัมน์ (2) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยสรุปมาจาก แบบ ปย.2 คอลัมน์ (4)
6. คอลัมน์ (3) งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน
- ระบุงวด / เวลาที่พบหรือทราบความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามที่ระบุในคอลัมน์ (2)
7. คอลัมน์ (4) การปรับปรุงการควบคุม
- ระบุการปรับปรุงการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยสรุปผลมาจากแบบ
ปย.2 คอลัมน์ (5)
8. คอลัมน์ (5) กาหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
- ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ
9. คอลัมน์ (6) หมายเหตุ
- ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดาเนินการ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
10. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ ผู้บริห ารสูงสุด หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
หรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ พร้อมระบุตาแหน่งและวันที่รายงาน

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 26 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

รูปแบบรายงานระดับส่วนงานย่อย
และคาอธิบายรายงาน

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 27 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

แบบ ปย.1
ชื่อส่วนงานย่อย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่...............เดือน.........................พ.ศ. .......................
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(1)

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

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

(2)

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 28 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุม
ภายใน โรงงานไพ่

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

ชื่อผู้รายงาน................................................
(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)
ตาแหน่ง.................................................
วันที่.............เดือน.................พ.ศ. ..........

คาอธิบายรายงานแบบ ปย.1.
1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
4. คอลัมน์ (1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ
5. คอลัมน์ (2) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
- ระบุผลการประเมิน / ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมจุดอ่อน หรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
6. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน
7. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าส่วนงานย่อย พร้อมระบุตาแหน่ง และวันที่รายงาน

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 29 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน โรงงานไพ่

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

ชื่อส่วนงานย่อย...............................

แบบ ปย.2

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่...............เดือน.............................พ.ศ. .................
กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ /
กิจกรรม / ด้านของงานทีป่ ระเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)

การควบคุม

การประเมินผล

ความเสี่ยงที่

การปรับปรุง

กาหนดเสร็จ /

ที่มีอยู่

การควบคุม

ยังมีอยู่

การควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

หมายเหตุ

(7)

ชื่อผู้รายงาน...................................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ)
ตาแหน่ง........................................................
วันที่.......... เดือน...................พ.ศ. ................

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 30 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

คาอธิบายรายงานแบบ ปย.2.
1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุสาหรับปีงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25xx (กรณีรายงานตามปีงบประมาณ)
หรือ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25xx (กรณีรายงานตามปีปฏิทิน)
4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ.....และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กาลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน
หรือโครงการให้ระบุขั้นตอนที่สาคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้นรวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละ
ขั้นตอน ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม / ด้านของงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาจมีได้หลายวัตถุประสงค์
5. คอลัมน์ (2) การควบคุมที่มีอยู่
-สรุปขั้นตอน / วิธีปฏิบัติงาน / นโยบาย / กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่สาหรับกิจกรรมต่างๆ
6. คอลัมน์ (3) การประเมินผลการควบคุม
-ประเมิน ว่า การควบคุมที่มีอ ยู่ตามคอลัมน์ (2) เพียงพอและมีป ระสิทธิผลหรือไม่ โดยตอบ
คาถามต่อไปนี้
 การกาหนด / สั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่
 มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่
 ถ้ามีการปฏิบัติจริง การควบคุมช่วยให้งานสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดหรือไม่
 ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 31 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

7. คอลัมน์ (4) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
-ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใดด้าน
หนึ่งหรือหลายด้าน คือ
 ด้านการดาเนินงาน (Operation) = O
 ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = F
 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C
8. คอลัมน์ (5) การปรับปรุงการควบคุม
-เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (4)
9. คอลัมน์ (6) การกาหนด / ผู้รับผิดชอบ
-ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ
10. คอลัมน์ (7) หมายเหตุ
-ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดาเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
11. ชื่อผู้รายงาน ตาแหน่งและวันที่
-ระบุชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทา พร้อมทั้งตาแหน่งและลงวันที่ เดือน ปี
พ.ศ. ที่จัดทาเสร็จสิ้น

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 32 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

รายงานของผูต้ รวจสอบภายใน

รายงานของผูต้ รวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 33 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

แบบ ปส.
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(กรณีไม่มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต)
เรียน (หัวหน้าหน่วยรับตรวจ / ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจ)
ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ......(ชื่อหน่วยรับตรวจ).......สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่.......เดือน.............พ.ศ. ..........การสอบทานได้ปฏิบัติอ ย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่าง
รอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กาหนด ระบบการ
ควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ชื่อผู้รายงาน...........................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน)
ตาแหน่ง................................................
วันที่........เดือน...................พ.ศ. ............

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 34 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุม
ภายใน โรงงานไพ่

กรณี ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมิ นผลการควบคุม ภายในแล้ว มี ข้ อ ตรวจพบ หรื อ
ข้อสังเกตที่มีนัยสาคัญ ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตที่มีนัยสาคัญต่อท้ายผลการสอบทาน ดังนี้
ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ.........(ชื่อหน่วยรับตรวจ).......สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่.......เดือน.............พ.ศ. ..........การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่าง
รอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กาหนด ระบบการ
ควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
อย่างไรก็ตามมี
ข้อสังเกตที่มีนัยสาคัญดังนี้.........................................................................................................
............................................................................................................................. ................
..................................................................................................................................................

คาอธิบายรายงานแบบ ปส.
1. ชื่อรายงาน รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
2. ผู้รับรายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยตรวจ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
หรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ
3. งวดรายงาน
- ระบุงวดเวลาของการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ระบุขอบเขตของการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในว่าได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล
และระมัดระวังอย่างรอบคอบ
- สรุปผลการสอบทาน
4. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน
ราชการ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจให้ทาหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กาลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานหรือ
โครงการให้ระบุขั้นตอนที่สาคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้นรวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละ
ขั้นตอน ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม / ด้านของงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาจมีได้หลายวัตถุประสงค์

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 35 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ่

หลักเกณฑ์การประเมินการควบคุมภายใน
ประจาปี บัญชี 2555

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่

หมายเลขเอกสาร : WI – PC – SF –02
การแก้ไขครั้งที่ : 7
วันที่เริ่มใช้ : 25 มกราคม 2556
หน้าที่ : 36 จาก 36
ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
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

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 นไป
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 อเสนอแนะและแผนการปรับปรุ งระบบการควบคุม
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 ฐ สภา 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
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2544
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