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 สว่นที่  

ขอ้มลูทัว่ไปของ อ.ส.ค. 
       

 
 

องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นรฐัวสิาหกจิในสงักดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จดัตัง้ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ อ.ส.ค. พ.ศ.2514 โดยมวีตัถุประสงค์ที่
ก าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีา ดงัต่อไปนี้ 

ด้านส่งเสริมกิจการโคนม 
- ส่งเสรมิการเลีย้งโคนมและสตัวอ์ื่นทีใ่หน้ ้านมและเนื้อ 
- ฝึกอบรมบุคคลให้มคีวามรูค้วามช านาญในการเลี้ยงโคนม

และสัตว์อื่นที่ให้น ้ านมและเนื้อ การผลิตน ้ านมและเนื้อ และการประกอบ
ผลติภณัฑจ์ากน ้านมและเนื้อ 

- ช่วยเหลอื แนะน า และใหค้ าปรกึษาแก่เกษตรกร ตลอดจนประสานงานและร่วมมอื
กบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในดา้นการก าจดัโรค การเลีย้งดูสตัว ์การผสมเทยีม อาหารและอื่นๆ ส าหรบั
โคนมและสตัวอ์ื่นทีใ่หน้ ้านมและเนื้อ 

- พฒันาและผลติพนัธุโ์คนมและสตัวอ์ื่นทีใ่หน้ ้านมและเนื้อ 
- ส่งเสรมิและสนบัสนุนการบรโิภคนมและผลติภณัฑน์มในประเทศ 
- ด าเนินกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืต่อเนื่องกบัการส่งเสรมิกจิการ 

ด้านธรุกิจอตุสาหกรรมโคนม 
- ผลติ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่งน ้านมและเนื้อ ผลติภณัฑจ์ากน ้านมและเนื้อ 

โคนม และสัตว์อื่นที่ให้น ้านมและเนื้อ ตลอดจนอาหารสตัว์ น ้าเชื้อเอ็มบรโิอและอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกีย่วกบัการผลติและการตลาด 

- ด าเนินธุรกจิบรกิารเกีย่วกบัการเลีย้งโคนม และสตัวอ์ื่นทีใ่หน้ ้านมและเนื้อ และการ
ผลติผลติภณัฑจ์ากน ้านมและเนื้อ 

- ด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม
คณะกรรมการโคนมและผลติภณัฑน์ม 
 

วตัถปุระสงคก์ารจดัตัง้ อ.ส.ค. 
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บทบาทหน้าที่ของ อ.ส.ค. ที่ต้องด าเนินงานในปัจจุบันนัน้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เนื้อความในพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2514 โดยม ี2 
บทบาททีส่ าคญั คอื 

1. การส่งเสริมกิจการโคนม 
2. การท าธรุกิจอตุสาหกรรมนม 
รวมทัง้ยงัใหอ้ านาจ อ.ส.ค. ครอบคลุมถงึการถอืกรรมสทิธิค์รอบครองทีด่นิ การร่วมสมทบ

กบับุคคลอื่น เพื่อประโยชน์แก่กจิการและดา้นอื่นๆ ซึง่เป็นวตัถุประสงคท์ีเ่อื้อต่อการด าเนินกจิการของ 
อ.ส.ค. ทัง้ในดา้นส่งเสรมิกจิการโคนมและด้านอุตสาหกรรมนม ที่เป็นการสนับสนุนทัง้การสรา้งเสรมิ
อาชพีเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนม และการแขง่ขนัเชงิพาณชิยใ์นอุตสาหกรรมนม 

 
 
 

กรอบการบริหารจดัการ อ.ส.ค. นอกจากจะต้องค านึงถึงปัจจยัแวดล้อมภายนอกที่ 
ผนัผวน ซึง่จ าเป็นทีจ่ะต้องปรบัตวัตามแลว้ ยงัต้องด าเนินงานภายใต้กรอบของการปกครอง กฎหมาย 
สงัคม และจารตีวฒันธรรมของประเทศ พร้อมทัง้จ าเป็นต้องด าเนินการภายใต้กรอบของพระราช
กฤษฎีกาจดัตัง้ พระราชบญัญตัโิคนมและผลติภณัฑ์นม ตลอดจนทศิทางของการด าเนินงานจะต้อง
สอดคล้องกับวสิยัทศัน์และกลยุทธ์ประเทศไทย วาระแห่งชาติ รวมทัง้แนวทางการด าเนินงานของ
กระทรวง ทบวง กรม กอง และหน่วยงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัดว้ย เพื่อใหท้ศิทางการด าเนินงานของ 
อ.ส.ค. มคีวามเหมาะสม สอดรบักบัสถานการณ์ ปัจจยัแวดลอ้มภายนอก เป็นไปตามกรอบภาระหน้าที่
แห่งการจดัตัง้ และมทีศิทางสอดคลอ้งกบักระบวนการขบัเคลื่อนของประเทศ และหน่วยงานภาครฐัที่
เกีย่วขอ้ง 
 
 
 
 

1.2 นโยบาย กฎหมาย และกลยทุธข์องกระทรวงท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของ อ.ส.ค. 
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 วิสยัทศัน์ (Vision)  
นมแห่งชาติ ภายในปี 2564 
โดยวสิยัทศัน์ดงักล่าวไดก้ าหนดตวัชีว้ดัดงันี้ 

  GROWTH     =  EBITDA 664 MB 

  SUSTAINABILITY  = Top of Mind ในอุตสาหกรรมนม 

  LEARNING   =  ศูนยก์ลางขอ้มลูและความรูเ้รือ่งนม 

  PERFORMANCE  =  รฐัวสิาหกจิระดบั B 

 

 พนัธกิจ (Mission)  

1.ส่งเสรมิการเลีย้งโคนมใหเ้ป็นอาชพีแก่เกษตรกรไทยอย่างมัน่คงและยัง่ยนื 
2.พฒันาธุรกจิอุตสาหกรรมนมใหค้รบวงจรและมมีลูค่าเพิม่ 
3.สรา้งแห่งความรูด้า้นกจิการโคนมและอุตสาหกรรมนม 
4.มุง่บรหิารจดัการองคก์รใหเ้ป็นองคก์รทีม่ขีดีสมรรถนะสูง (HPO) ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 

 
  ค่านิยม = องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  (อ.ส.ค.) 

องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ 

เพื่อสนบัสนุนใหเ้กดิวฒันธรรม 4 ดา้น ประกอบดว้ย 

1. รูแ้ละรบัผดิชอบ    

2. ส่งมอบสิง่ทีม่คีุณค่า 

3. พฒันาอยา่งต่อเนื่อง   

4. เน้นเรือ่งธรรมาภบิาล 

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศาสตร ์
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สว่นที่  

แนวคดิการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. 
 
       

 
 

จากมติคณะรฐัมนตรใีนคราวประชุม เมื่อวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2544 ได้ให้ความเห็นชอบ 
“หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการก ากบัดแูลทีด่ใีนรฐัวสิาหกจิ” ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ และก าหนดให้
รฐัวสิาหกจิถอืปฏบิตัิ ซึ่งได้ระบุในหลกัการให้คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิและฝ่ายบรหิารต้องถือเป็น
ความรบัผดิชอบหลกัในการจดัการ จดัใหม้รีะบบการควบคุมทีด่เีพื่อพทิกัษ์เงนิลงทุนและสนิทรพัยข์อง
รฐัวสิาหกจิ อนัเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการท างาน 

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ (คตง.) ไดก้ าหนดระเบยีบว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวนัที่ 26 ตุลาคม 2544 
ก าหนดใหอ้งคก์ร (หน่วยงานภาครฐั) น ามาตรฐานการควบคุมภายในทีก่ าหนด ไปใชเ้ป็นแนวทางจดั
วางระบบควบคุมภายในใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล และใหป้ระเมนิการควบคุมภายในและ
รายงานต่อ คตง. อยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายใน 90 วนันับจากวนัสิน้ปีงบประมาณ ทัง้นี้เพื่อปรบัปรุง
การควบคุมภายในใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอยา่งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและความเสีย่ง
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยูเ่สมอ 

อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานทีอ่ยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของรฐั ตระหนักถงึความส าคญัของการมี
ระบบการควบคุมภายใน โดย อ.ส.ค. ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อก าหนดนโยบาย 
การควบคุมภายในและมอบหมายให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็น
ผู้รบัผดิชอบในการติดตามและก ากบั ดูแลการด าเนินงานและรายงานผลการควบคุมภายในจาก
หวัหน้าของแต่ละฝ่ายงาน/ส านัก ส่งใหแ้ผนกบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน กองแผนงานและ
โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงานรวบรวมและจดัท ารายงานตามระเบยีบ คตง. ขอ้ 6 พรอ้มทัง้
จดัท ารายงานการควบคุมภายในในภาพรวมของ อ.ส.ค. เสนอผูอ้ านวยการและคณะกรรมการ อ.ส.ค.
เพื่อพจิารณา โดยมสี าเนาใหส้ านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) ภายในก าหนดเวลาต่อไป 

 

2.1 ความเป็นมาของการควบคมุภายใน 
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การควบคุมภายในไม่ใช่ระบบหนึ่งระบบใดโดยเฉพาะหรอืเป็นระบบซึ่งแยกออกจาก
ระบบงานประจ าของ อ.ส.ค. ส าหรบัแนวคดิเกีย่วกบัการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. มดีงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การควบคุมภายในเป็นกระบวนการทีต่่อเนือ่งและแทรกอยู่ในการปฏิบติังาน
ตามปกติขององค์กรการควบคุมภายในเป็นกระบวนการ (Process) ที่ต้องสรา้งให้มขีึน้ (Build 
in) และกระท าอย่างเป็นขัน้ตอน แต่ไม่ได้เป็นผลลพัธ์สุดท้าย ดงันัน้ ฝ่ายบริหารจงึควรน า 
การควบคุมภายในมาใชโ้ดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารงาน ซึง่ไดแ้ก่ การวางแผน 
(Planning) การด าเนินงาน (Executing) และการตดิตามผล (Monitoring) 

2. การควบคมุภายในเกิดข้ึนได้โดยพนักงานทุกระดบัของ อ.ส.ค. พนักงานทุกระดบั
ของ อ.ส.ค. หมายถึง คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผู้บรหิารทุกระดบั และพนักงานทุกคน เป็นผู้มี
บทบาทส าคญัในการท าให้มกีารควบคุมภายในเกดิขึน้ โดยฝ่ายบรหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดั
ให้มรีะบบการควบคุมภายในที่ดี ด้วยการก าหนดวตัถุประสงค์ วางกลไกการควบคุม ก าหนด
กิจกรรมต่างๆ รวมทัง้ติดตามผลการควบคุมภายใน ส่วนพนักงานทุ กระดับของหน่วยงาน 
รบัผดิชอบต่อการปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในทีก่ าหนดขึน้อย่างต่อเนื่อง 

3. การควบคุมภายในให้ความมัน่ใจในระดับที ่สมเหตุสมผล ( Reasonable 
Assurance)ว่าจะบรรลวุตัถปุระสงคที์ก่าํหนด แต่มไิดเ้ป็นหลกัประกนัทีส่มบูรณ์ ทัง้นี้แมว้่าการ
ควบคุมภายในจะได้รบัการออกแบบไว้ดเีพยีงใดก็ตามกไ็ม่สามารถให้ความมัน่ใจว่าจะท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงคอ์ยา่งสมบรูณ์ เพราะการควบคุมภายในยงัมขีอ้จ ากดัจากปัจจยั
อื่นซึ่งมผีลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน เช่น อาจจะเกิดขอ้ผดิพลาดจากการ
ปฏิบตัิงานเนื่องจากการใช้ดุลยพนิิจผิดพลาด การสมรู้ร่วมคิดกันปฏบิตัิผิดกฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัที่ก าหนดไว้หรอืการหลีกเลี่ยงขัน้ตอนจงใจการฝ่าฝืน (Override) ระบบ 
การควบคุมภายใน นอกจากนี้  การวางระบบการควบคุมภายในจะต้องค านึงถึงต้นทุนและ 
ความคุม้ค่าในผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัดว้ย 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการควบคมุภายใน 
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วตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายใน 
การควบคุมภายในมวีตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลใน

ประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
1. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน (Operation 

Objectives) ไดแ้ก่ การใชท้รพัยากรทุกประเภทขององคก์รให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ประหยดั และคุม้ค่า ซึ่งรวมถงึการดูแลรกัษาทรพัยส์นิ การป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด 
และใหป้ลอดจากการรัว่ไหล การสิน้เปลอืง การสญูเปล่า หรอืการทุจรติในหน่วยงาน 

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏบิตัิงานที่
ทุกคนใน อ.ส.ค. ตัง้แต่คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผู้บรหิารทุก
ระดบั และพนักงาน อ.ส.ค. ก าหนดให้มขีึ้นเพื่อสรา้งความ
มัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานขององค์กรจะ
บรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสทิธผิล
และประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแล
รกัษาทรพัย์สิน การป้องกันหรอืลดความผิดพลาด ความ
เสยีหาย การรัว่ไหล การสิ้นเปลอืง หรอืการทุจรติในองคก์ร
ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงนิ และด้านการ
ปฏิบัติ ต ามกฎหมายระ เบียบ  ข้ อบังคับ  และมติ
คณะรฐัมนตร ี

 

2.3 ความหมายและวตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายใน 
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2. เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน 
(Financial Reporting Objectives) ได้แก่ การจดัท ารายงาน
ทางการเงนิ ไม่ว่าจะเป็นรายงานทีใ่ชเ้ป็นการภายในหรอืน าเสนอ
สู่ภายนอก อ.ส.ค. จะต้องมคีวามถูกต้อง โปร่งใส แสดงฐานะ
การเงนิและผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรอง
ทัว่ไปภายในก าหนดเวลา 

4. เ พ่ือให้ เ กิดการวางแผนงานทางธุร กิจหรือแผนเชิงกลยุทธ์  (Strategic 
Objectives) ที่เหมาะสมป้องกนัผลกระทบที่เกิดทัง้ภายในและภายนอกองค์กร อนัจะน าไปสู่
เป้าหมายทีมุ่ง่หวงั 

3. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 
(Compliance Objectives) ไดแ้ก่ การปฏบิตังิานหรอืการด าเนินงานทีเ่ป็นไปตามบทบญัญตัิ
ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรอืมติคณะรฐัมนตรทีี่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ 
อ.ส.ค. รวมทัง้การปฏบิตัติามนโยบาย หรอืระเบยีบปฏบิตัทิี่ อ.ส.ค. ไดก้ าหนดขึน้ เพื่อป้องกนั
การเสยีหายอนัอาจจะเกดิขึน้เน่ืองจากการละเวน้ไม่ปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบเหล่านัน้ 
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ในการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน ผูก้ ากบัดูแลและฝ่าย
บริหารจะต้องจดัให้การด าเนินงานภายใน อ.ส.ค. ประกอบไปด้วยองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายในตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organization 
of the Treadway Commission (COSO) 5 ประการ ทีเ่กี่ยวเนื่องสมัพนัธก์นัตามล าดบั 
ดงันี้ 

1. สภาพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment) 
2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
3. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 
5. การตดิตามประเมนิผล (Monitoring) 

 
 

 
 
  
สภาพแวดล้อมของการควบคุม หมายถึงปัจจยัต่างๆซึ่งส่งเสรมิให้องค์ประกอบการควบคุม
ภายในอื่นๆมปีระสทิธผิลในองค์กรหรอืท าให้การควบคุมที่มอียู่มปีระสทิธผิลยิง่ขึ้นหรอืท าให้
บุคลากรใหค้วามส าคญักบัการควบคุมมากขึน้ในกรณตีรงขา้มสภาพแวดลอ้มของการควบคุมทีไ่ม่
มปีระสทิธผิลอาจท าให้องค์ประกอบการควบคุมอื่นๆมปีระสทิธิผลลดลงสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมภายในสะท้อนให้เห็นทศันคตแิละการรบัรู้ถึงความส าคญัของการควบคุม  ภายในของ
บุคลากรระดบัต่างๆในองคก์ร 

2.4 องคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคมุภายในภายใน 
 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ (Control 
Environment) 
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1) ความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรม : เป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่ทีจ่ะท าใหเ้กดิคุณธรรมในการด าเนิน
กจิกรรมต่างๆในหน่วยงานเป็นทีย่อมรบัว่าองคก์รทีม่บีุคลากรทีซ่ื่อสตัยแ์ละมจีรยิธรรมสูง
จ านวนมากสามารถน าพาหน่วยงานของตนให้ก้าวหน้าเป็นที่ยอมรบัของสาธารณชน
โดยทัว่ไป 

ดงันัน้ผูบ้รหิารจะตอ้งเป็นแบบอย่างทีด่โีดยการแสดงออกอย่างสม ่าเสมอ
ทัง้โดยค าพูดและการกระท ารวมทัง้สื่อสารภายในใหบุ้คลากรรบัทราบถงึ
การปฏบิตัขิองผูบ้รหิารและควรจดัท าขอ้ก าหนดดา้นจรยิธรรมรวมถงึขอ้
หา้มบุคลากรในลกัษณะทีม่ผีลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of Interest) 
อยา่งชดัเจน 
 
 
 
 

 
 
 

สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความ
ตระหนกั (Control Consciousness) และบรรยากาศของการควบคุมใน
หน่วยงานให้บุคลากรในหน่วยงานเกดิจติส านึกที่ดใีนการปฏบิตังิาน
ตามความรบัผดิชอบโดยเน้นการสรา้งบรรยากาศโดยผูบ้รหิารระดบัสูง 
(Tone at the top) สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดีคือ
สภาพแวดล้อมที่ท าให้บุคลากรในองค์กรยึดถือและปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดด้านจรยิธรรมมคีวามรบัผดิชอบและเขา้ใจขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ของตนเองมคีวามรูค้วามสามารถและทกัษะที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การปฏบิตังิานตามที่ได้รบัมอบหมายอย่างเพยีงพอยอมรบัและปฏบิตัิ
ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมมปัีจจยัต่างๆไดแ้ก่ 

“ผลประโยชน์ทบัซอ้นหมายถงึสถานการณ์ทีบุ่คคลหนึ่งมบีทบาทหน้าที่
และ/หรอืความสมัพนัธอ์ื่นทีม่วีตัถุประสงค์หรอืผลประโยชน์ส่วนตวัหรอื
พวกพอ้งทีท่บัซอ้นกบับทบาทหน้าทีใ่นหน่วยงานท าใหก้ารปฏบิตังิาน
ของบุคคลนัน้ขาดความเป็นอสิระและเป็นกลางท าใหบุ้คคลนัน้ตอ้งอยูใ่น
สภาวการณ์ตอ้งเลอืกทางใดทางหนึ่ง” 
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สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นเรื่องพื้นฐานที่ส าคญัที่สุดของการ
บรหิารองคก์รผูก้ ากบัดูแลฝ่ายบรหิารและบุคลากรขององคก์รต้องสรา้ง
สภาพแวดลอ้มใหบุ้คลากรทุกระดบัมทีศันคตทิีด่ต่ีอการควบคุมภายใน 

โดยส่งเสรมิใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์รเกดิจติส านึกในเรื่องความซื่อสตัยจ์รยิธรรมความรบัผดิชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายและความส าคญัของประสทิธผิลการควบคุมภายในไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อหน่วยงานและอาจน าไปสู่การทุจรติและประพฤติมชิอบเช่นบุคลากรขององค์กรเข้าไปเป็น
คู่สญัญาหรอืมสี่วนได้เสยีในสญัญาที่ท ากบัองค์กรหรอืเป็นหุ้นส่วนหรอืผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรอื
บรษิทัที่เขา้เป็นคู่สญัญากบัองค์กรเป็นต้นฝ่ายบรหิารจงึควรก าหนดขอ้หา้มเกี่ยวกบัผลประโยชน์ทบั
ซ้อนดังกล่าวไว้ในข้อก าหนดด้านจริยธรรมทัง้ฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกคนในหน่วยงานต้อง
หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้นดว้ย 

 

2) การพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร : ความรูค้วามสามารถของบุคลากรเป็น
ปัจจยัส าคญัต่อความส าเรจ็ในการด าเนินงานดงันัน้ผู้บรหิารจะต้องเป็นผู้ก าหนดระดบั
ความรู้ความสามารถทกัษะความช านาญและประสบการณ์ส าหรบับุคลากรในต าแหน่ง
ต่างๆว่าควรอยู่ในระดบัใดเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุแต่งตัง้บุคลากรให้
เหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพื่อใหก้ารด าเนินงาน 
บรรลุผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้เครื่องมอืส าคญัก็คอื
การจดัท าเอกสารบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 
 

3) คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการบรหิารมสี่วน
ส าคญัต่อการก ากบัดูแลกจิการซึง่หากหน่วยงานมกีารก ากบัดูแลที่ดจีะท าใหก้ารควบคุม
ภายในมปีระสทิธผิลด้วยส่วนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกลไกที่ช่วยในการตรวจสอบ
และสอบทานการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามทศิทางทีค่ณะกรรมการบรหิารก าหนดรวมถงึ
ผลส าเรจ็ตามแผนงานต่างๆทีฝ่่ายบรหิารด าเนินการคณะกรรมการตรวจสอบ 
จงึตอ้งมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารมคีวามรูค้วามสามารถซึง่
จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายในใหม้ปีระสทิธผิลยิง่ขึน้ 

 

4) ปรชัญาและรปูแบบการบริหารของผู้บริหาร: ปรชัญาและรูปแบบการบรหิารหมายถึง
แนวคิดทัศนคติและวิธีปฏิบัติงานที่ผู้บริหารน ามาใช้ในการบริหารองค์กรผู้บริหาร 
ประสบการณ์ที่แตกต่างกนัออกไปปรชัญาและรูปแบบการบรหิารที่แตกต่างกนัจะท าให้
เกิดจุดอ่อนการควบคุมภายในที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างและ
ประสทิธผิลการควบคุมภายใน 

http://www.google.co.th/imgres?q=internal+control&hl=th&biw=1020&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=EPpYAgYvXMoTHM:&imgrefurl=http://www.mergeracquisitionchina.com/maw/Control.html&imgurl=http://www.mergeracquisitionchina.com/maw/images1/76.jpg&w=427&h=640&ei=nSLSTdfwK6TniALsmIjsCg&zoom=1
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5) โครงสร้างองคก์ร : โครงสรา้งองค์กรเป็นการก าหนดล าดบัการบรหิารการควบคุมความ
รบัผดิชอบกจิกรรมรวมถงึเสน้ทางการรายงานผลการปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของ
บุคลากรในระดับต่างๆโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลเหล่านัน้ด้วย
โครงสร้างองค์กรที่ได้รบัการจดัไว้อย่างดีย่อมเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะท าให้ผู้บริหาร
สามารถวางแผนสัง่การและควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างถู กต้องรวดเร็วและมี
ประสทิธภิาพรวมทัง้จะเป็นสิง่ทีบ่่งบอกใหเ้หน็ถงึกรอบการท างานของแต่ละกจิกรรมทีจ่ะ
ท าใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไวล้กัษณะโครงสรา้งองคก์รทีเ่หมาะสม
แต่ละแห่งอาจแตกต่างกนัตามขนาดและลกัษณะกจิกรรมในแต่ละองคก์ร 

 

6) การมอบอ านาจและหน้าท่ีความรบัผิดชอบ : การมอบอ านาจหมายถงึการกระจายการ
ควบคุมในส่วนที่ผู้บรหิารต้องดูแลไปยงัผู้ปฏบิตัิงานตามความเหมาะสมและตามความ
จ าเป็นในการด าเนินกจิการเพื่อใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวก้ารกระจาย
อ านาจควรพจิารณาถงึลกัษณะกจิกรรมความซบัซ้อนขนาดพื้นที่และระดบัความเสี่ยงที่
ยอมรบัไดห้รอืใหเ้กดิความเสีย่งในระดบัทีค่วามเสีย่งต ่าสุดทีอ่าจเกดิจากการตดัสนิใจของ
บุคลากรผูไ้ดร้บัมอบอ านาจ ดงันัน้เพื่อใหม้สีภาพแวดลอ้มของการควบคุมทีด่ผีูบ้รหิารจงึ
ควรมอบอ านาจให้เหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในแต่ละต าแหน่งจดัท าเอกสารค า
บรรยายลกัษณะงานของบุคลากรทุกระดบัเอกสารคู่มอืระบบงานโดยเฉพาะงานทีม่คีวาม
ซบัซ้อนลงทุนสูงระบบการควบคุมและระบบการรายงานตามหน้าที่ความรบัผดิชอบที่มี
ประสิทธิภาพและทนักาลไว้อย่างชัดเจนให้เป็นแนวทางอ้างอิงในการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความซ ้าซ้อนหรือละเว้นการปฏิบัติงานรวมทัง้การด าเนินงานเกิด
หยดุชะงกัเมือ่มกีารโยกยา้ยสบัเปลีย่นผูป้ฏบิตังิาน 

 

7) นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล : บุคลากรเป็นปัจจยัส าคญัและมอีทิธพิลทีสุ่ดต่อการ
ปฏบิตังิานทุกดา้นรวมทัง้ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในฝ่ายบรหิารจงึควรก าหนด
นโยบายและวธิปีฏบิตัใินส่วนทีเ่กีย่วกบัการคดัเลอืกการฝึกอบรมการเลื่อนขัน้เลื่อนต ่าแหน่ง
การประเมนิผลการปฏบิตังิานและเผยแพร่แนวทางหรอืหลกัเกณฑด์้านทรพัยากรบุคคล
ให้บุคลากรรบัทราบโดยละเอียดรวมถึงควรพฒันาให้ความรู้ความสามารถแก่บุคลากร
อยา่งต่อเนื่อง 
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สภาพแวดล้อมของการควบคมุแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1.การควบคุมเชิงนามธรรม (Soft Control) หมายถงึ การควบคุมที่เกิดขึน้จากจติส านึก การกระท า 
ทกัษะ ความสามารถ ของบุคลากรทุกระดบัที่แสดงออกให้เหน็ว่าเป็นสิง่ที่ดแีละเป็นประโยชน์ต่อหน่วย
รบัตรวจ ซึ่งไม่สามารถจบัต้องได้ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานรบัตรวจ เช่น ความซื่อสตัยค์วามโปร่งใส ความมีคุณธรรมและจรยิธรรม ความขยนัขนัแขง็ 
ความรบัผดิชอบ เป็นตน้ 
2.การควบคุมเชิงรปูธรรม (Hard Control) หมายถงึ การควบคุมที่ฝ่ายบรหิารก าหนดขึน้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัิงานส าหรบัผู้รบัผดิชอบกิจกรรมให้ประสบผลส าเรจ็ตาม
วตัถุประสงค์และเป็นสิง่ที่จบัต้องได้ เช่น ผงัโครงสร้าง นโยบาย และคู่มอืปฏบิตัิงาน เป็นต้น การ
ควบคุมภายใน ทีม่ปีระสทิธผิลเพยีงใดขึน้อยู่กบัการควบคุมทัง้สองส่วนประกอบกนั หน่วยรบัตรวจทีม่ ี
ระบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิล จะใหค้วามส าคญัในเรื่องการควบคุมเชงินามธรรม แต่กไ็ม่ได้
ละเลยการควบคุมเชงิรปูธรรม 
 
 

 
 

ความเส่ียง หมายถงึ เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่มคีวามไม่แน่นอนซึ่งอาจเกิดขึน้และมผีลท าให้
องค์กรเกดิความผดิพลาดความเสยีหายการรัว่ไหลความสูญเปล่าไม่สามารถด าเนินงานใหบ้รรลุผล
ส าเรจ็ตามวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายทีต่ ัง้ไวไ้ด้ 
 
การประเมินความเส่ียง หมายถงึ กระบวนการที่ส าคญัที่ใช้ในการระบุและวเิคราะหค์วามเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รรวมทัง้การคน้หาและน าเอาวธิกีารควบคุมเพื่อป้องกนั
หรอืลดความเสี่ยงมาใช้ให้เกิดประสทิธภิาพและประสิทธผิลต่อองค์กรตามมาตรฐานฯก าหนดให้
ผูบ้รหิารตอ้งประเมนิความเสีย่งเพื่อใหท้ราบว่าการด าเนินงานขององคก์รมคีวามเสีย่งทีส่ าคญัในเรื่อง
ใดและในขัน้ตอนใดของการปฏบิตังิานมรีะดบัความส าคญัและโอกาสทีจ่ะเกดิมากน้อยเพยีงใดการที่
องคก์รไดร้บัรูปั้จจยัเสีย่งทีส่ าคญัจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกนัหรอื
ลดความเสีย่งซึง่จะท าใหเ้กดิความมัน่ใจตามสมควรว่าความเสยีหายหรอืความผดิพลาดจะไม่เกดิขึน้
หรอืหากเกดิขึน้จะอยูใ่นระดบัทีไ่มเ่ป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
 

 
 

2.การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
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1) ระบุปัจจยัเส่ียง (Event Identification) ความเสี่ยงมสีาเหตุจากปัจจยัทัง้ภายในและ
ภายนอกปัจจยัเหล่านี้มผีลกระทบต่อวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รหรอืผลการปฏบิตังิานทัง้ใน
ระดบัองคก์รและระดบักจิกรรมในการระบุปัจจยัเสีย่งฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องตัง้ค าถามว่ามเีหตุการณ์ใด
หรอืกจิกรรมใดของกระบวนการปฏบิตัิงานที่อาจเกดิความผดิพลาดความเสยีหายและการไม่บรรลุ
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดรวมทัง้มทีรพัยส์นิใดทีจ่ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการดแูลป้องกนัรกัษาเช่นความเสีย่ง 

จากการจดัซื้อจดัจ้างในราคาแพงความเสี่ยงจากการจดัซื้อพสัดุที่มี
คุณภาพต ่ากว่าขอ้ก าหนดเป็นต้นฝ่ายบรหิารต้องใหค้วามส าคญัและ
ประเมนิความเสี่ยงซึ่งมผีลกระทบต่อผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของ
องค์กรที่เกิดจากปัจจยัภายในและภายนอกด้วยวธิีการที่เป็นระบบ
อยา่งเพยีงพอและเหมาะสม 

 

2) วิเคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis) หลงัจากระบุปัจจยัเสีย่งแลว้ขัน้ตอนต่อไปคอืการ
วเิคราะห์ความเสี่ยงเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงมหีลายวิธีการวดัความเสี่ยงที่เป็นตัวเลขว่ามี
ผลกระทบต่อองคก์รเท่าไรนัน้เป็นสิง่ทีท่ าได้ยากโดยทัว่ไปจะวเิคราะหค์วามเสี่ยงโดยประมาณโอกาส
และความถี่ที่ความเสี่ยงอาจเกดิขึน้ว่ามมีากน้อยเพยีงใดเพื่อพจิารณาผลกระทบจากความเสี่ยงและ
จดัล าดบัความส าคญัของความเสี่ยงที่มผีลต่อองค์กรโดยการใช้วิธีการให้คะแนนนอกจากการใช้
แนวทางในการวเิคราะหค์วามเสีย่งตามแผนภาพขา้งต้นแลว้ในทางปฏบิตัฝ่ิายบรหิารควรพจิารณาถงึ
ปัจจยัอื่นๆประกอบเช่นความเสี่ยงบางประเภทอาจมโีอกาสที่จะเกดิสูงมากถงึแมผ้ลเสยีหายทีเ่กดิขึน้
จากความเสี่ยงดงักล่าวในแต่ละครัง้มจี านวนเงนิน้อยแต่หากเกดิขึน้บ่อยครัง้ผลโดยรวมอาจมจี านวน
เงนิทีม่สีาระส าคญัและอาจก่อใหเ้กดิผลเสยีหายต่อองคก์รได้ 
 

 3) การจดัการความเส่ียง (Risk Response) เป็นขัน้ตอนการก าหนดวธิกีารจดัการเพื่อ
ลดความเสี่ยงซึ่งเมื่อทราบความเสี่ยงที่มนีัยส าคญัและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงแล้วควรวเิคราะห์
สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิความเสีย่งและพจิารณาว่าจะจดัการกบัความเสีย่งนัน้อย่างไร -ในการพจิารณาเลอืก
ด าเนินการผู้บรหิารต้องพจิารณาถงึค่าใช้จ่ายหรอืต้นทุนในการจดัการความเสี่ยงนัน้เปรยีบเทยีบกบั
ประโยชน์ทีจ่ะได้รบัว่าเหมาะสมและคุม้ค่าหรอืไม่ทัง้นี้ฝ่ายบรหิารควรพจิารณาว่าความเสีย่งที่เกดิขึน้
นัน้เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากปัจจยัภายในเช่นระบบการท างานไม่เหมาะสมคุณภาพและความสามารถ
ของบุคลากรขนาดและโครงสร้างขององค์กรเป็นต้นหรอืปัจจยัภายนอกเช่นการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิการเมอืงเทคโนโลยแีละกฎหมายใหม่ที่มผีลใช้บงัคบัเป็นต้นรวมทัง้จะต้องพจิารณาว่าเป็น
ความเสีย่งในดา้นใดกรณีเป็นความเสีย่งเกี่ยวกบัองคก์รโดยรวมมกัเกดิจากปัจจยัภายนอกซึง่มไิดอ้ยู่
ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบรหิารการป้องกนัหรอืลดความเสี่ยงกระท าได้โดยการบรหิารความเสี่ยง
ดงันี้ 

ขัน้ตอนในการประเมินความเส่ียงประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
 

http://www.google.co.th/imgres?q=internal+control&hl=th&biw=1020&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=7GEu9Dgy-TIClM:&imgrefurl=http://www.buzzle.com/articles/objectives-of-internal-control.html&imgurl=http://www.buzzle.com/img/articleImages/415254-49237-47.jpg&w=295&h=372&ei=pyLSTfmDEaXciALvkbzrCg&zoom=1
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ในกรณีที่องคก์รอาจมรีะบบการควบคุมภายในที่มปีระสทิธภิาพมรีะบบขอ้มูลที่เพยีงพอทีจ่ะใชใ้นการ
ตัดสินใจและมีความเข้าใจความเสี่ยงเ ป็นอย่างดีรวมทัง้ประโยชน์ที่ได้ร ับจากการจัดการ  
ความเสี่ยงอาจน้อยกว่าต้นทุนทีต่้องเสยีไปกรณีเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกบัการควบคุมภายในทีเ่กดิจาก
ปัจจัยภายในซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ก ารควบคุ มของ ฝ่ ายบริหารการ ป้องกันหรือลดความเสี่ ย ง  
กระท าได้โดยจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสมอาทิความเสี่ยงจากการ  
จัดซื้อพัสดุในราคาแพงแต่คุณภาพต ่ าอาจจัดให้มีกิจกรรมควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อให้ร ัดกุม 
มากขึ้น เช่นการก าหนดนโยบายการคัดเลือกผู้ขายที่ดีที่สุดทัง้ ในเรื่อ งคุณภาพและรา คา 
การก าหนดวงเงินการอนุมัติจ ัดซื้อให้เหมาะสมการจัดท าทะเบียนประวัติผู้ขายรวมทัง้สถิติ 
ราคาและปริมาณการจัดซื้อการแบ่งแยกหน้าที่ตามหลักการควบคุมภายในที่ดีการก าหนด 
ใหม้กีารสบัเปลีย่นหมุนเวยีนเจา้หน้าทีจ่ดัซือ้เป็นต้นตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ก าหนดใหฝ่้าย
บรหิารตอ้งประเมนิความเสีย่งทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ร เพื่อใหท้ราบจุดเสีย่งส าคญัทีม่ ี
ผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร โดยขัน้ตอนในการประเมนิความเสี่ยง
ประกอบดว้ย 
 

 
 
 
 

 
 

(1) การหลีกเล่ียง (Avoiding) การด าเนินการหลกีเลีย่งเหตุการณ์ทีก่่อใหเ้กดิความ
เสีย่งเช่นหลกีเลีย่งหรอืหยดุท าธุรกจิและสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่มถ่นดั 

(2) การแบ่งปัน (Sharing) เป็นการแบ่งความรบัผดิชอบใหผู้อ้ื่นร่วมรบัความเสีย่งเช่น
การท าประกนัการใชบ้รกิารภายนอก (Outsource) เป็นตน้ 

(3) การลด (Reducing) เป็นการลดหรอืควบคุมความเสีย่งโดยใชก้ระบวนการควบคุม
ภายในเพื่อลดโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่งและลดผลกระทบทีเ่กดิจากความเสีย่ง 

(4) การยอมรบั (Accepting) องคก์รยอมรบัความเสีย่งนัน้ 
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กจิกรรมการควบคุม หมายถงึ นโยบาย และวธิีการต่างๆ ที่ฝ่ายบรหิาร ได้ก าหนดขึน้ ให้พนักงาน 
ในหน่วยงานต่างๆปฏบิตัติาม เพื่อควบคุมหรอืลดความเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้และได้รบัการตอบสนอง 
โดยมีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมที่ก าหนดขึ้น โดยในการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม 
การควบคุมฝ่ายบรหิารจะต้องก าหนดให้มกีิจกรรมการควบคุมที่มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 
ในการป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถบรรลุผล 
ตามวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในกจิกรรมการควบคุมจะตอ้งแบ่งแยกหน้าทีง่านภายใน อ.ส.ค. 
อย่างเหมาะสมไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมหีน้าที่เป็นผู้รบัผดิชอบการปฏบิตังิานที่ส าคญั 
หรอืงานทีม่คีวามเสีย่งต่อความเสยีหายต่อทรพัยส์นิของ อ.ส.ค. ตัง้แต่ต้นจนจบแต่ถ้ามคีวามจ าเป็น 
ใหก้ าหนดกจิกรรมการควบคุมอื่นทีเ่หมาะสมทดแทน 
 

3. กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 

1. การระบุปัจจยัเส่ียง เป็นการคน้หาว่ามี
ความเสี่ยงใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อ
เป้าหมายหรอืภารกิจหลกัขององค์กร 
ห รือท า ให้ วัต ถุ ป ร ะส งค์ ขอ งกา ร
ด าเนินงานไมบ่รรลุผลตามทีก่ าหนดไว้
โดยระบุปัจจยัเสี่ยงที่มสีาเหตุมาจาก
ปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 

2. การวิเคราะห์ความเส่ียง โดยทัว่ไปจะ
วเิคราะห์ ความเสี่ยงโดยวิเคราะห์ถึง
โ อ ก า สที่ จ ะ เ กิ ด ค ว าม เ สี่ ย ง แ ล ะ
ผลก ร ะทบขอ งค ว าม เ สี่ ย ง  อ า จ
พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง
โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของ
ความเสีย่งว่าจะก่อใหเ้กดิความเสีย่งใน
ระดบัใด 

3. การบริหารหรือจดัการความเส่ียง  
การทราบถึงความเสี่ยงที่มนีัยส าคญัและโอกาสที่

จะเกิดความเสี่ยง รวมถึงสาเหตุที่ท าให้เกิด
ความเสีย่งนัน้ จะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนด
มาตรการหรือแนวทางในการจัดการความ
เสี่ยง เพื่อป้องกัน/ลดโอกาสการเกิด หรือ
ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กร
สามารถยอมรบัได ้(Risk0Appetite) 

ซึ่งแนวทางในการจดัการความเสี่ยงจะต้องค านึงถึง
ทางเลอืกนัน้เปรยีบเทยีบกบัผลตอบแทนที่คาด
ว่าจะไดร้บั(Cost/Benefit Analysis)รวมถงึระดบั
ความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ของความเสี่ยงที่เหลือ 
(Residual Risk) 
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กิจกรรมการควบคมุสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท 
 

1. การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive0Control)0เป็นวธิีการควบคุมเพื่อป้องกนัหรอืลด 
ความเสีย่งจากความผดิพลาดและความเสยีหาย 
2. การควบคุมแบบค้นพบ (Detective0Control)0เ ป็นวิธีการควบคุมเมื่อมีการค้นพบ 
ความเสยีหายหรอืความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้แลว้ 
3. การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective0Control)0เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพื่อการ 
แก้ไขข้อผดิพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรอืเพื่อหาวธิกีารแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผดิพลาดซ ้าอีก 
ในอนาคต 
4. การควบคุมแบบส่งเสรมิ (Directive0Control)0เป็นวธิกีารควบคุมที่เป็นการส่งเสรมิหรอื 
กระตุน้ใหเ้กดิความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีต่้องการเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจของพนักงาน
ปฏบิตังิาน เช่น การใหร้างวลัแก่ผูม้ผีลงานด ี
5. การควบคุมแบบชดเชย (Compensating Control) เป็นวธิกีารควบคุมที่ก าหนดขึน้เพื่อ
ชดเชยหรอืทดแทนส ารองระบบที่ท าอยู่ เช่น ระบบ Manual ที่ส ารองระบบ  Computing 
เป็นตน้ 

กจิกรรมการควบคุมมอียู่ในทุกหน้าทีแ่ละทุกระดบัของการปฏบิตังิานเช่นการควบคุมงานการ
ให้ค าแนะน าการมอบอ านาจการอนุมตักิารตรวจสอบการสอบทานผลการปฏบิตังิานการรกัษาความ
ปลอดภยัการแบ่งแยกหน้าที่การจดบนัทึกกิจกรรมต่างๆรวมทัง้การรวบรวมและจดัเก็บเอกสารที่
เกี่ยวขอ้งซึง่เป็นหลกัฐานแสดงการปฏบิตักิิจกรรมนัน้ๆดงันัน้ในการปฏบิตังิานทุกดา้นผูบ้รหิารจะต้อง
จดัใหม้กีจิกรรมการควบคุมอยา่งเหมาะสมและเพยีงพอกบัระดบัความเสีย่งทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหาย
กิจกรรมการควบคุมมอียู่หลายประเภทการจดัให้มกีิจกรรมการควบคุมมากน้อยเพียงใดประเภท
กจิกรรมใดขึ้นอยู่กบัลกัษณะความเสี่ยงขององค์กรนัน้ซึ่งแต่ละองค์กรอาจมคีวามเสี่ยงที่แตกต่างกนั
ดงันัน้ผู้บรหิารจ าเป็นต้องทราบถงึลกัษณะความเสี่ยงปัจจยัเสี่ยงด้านต่างๆและวธิกีารประเมนิความ
เสีย่งเพื่อพจิารณาจดักจิกรรมการควบคุมทีม่คีวามสมัพนัธแ์ละเหมาะสมกบัความเสีย่งนัน้ๆ 
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1) การก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังาน 
ผู้บริหารระดบัสูงเป็นผู้ก าหนดนโยบายและแผนงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทางของ

หน่วยงานส่วนผูบ้รหิารระดบัรองลงมาเป็นผูก้ าหนดระเบยีบวธิปีฏบิตัเิพื่อใชใ้นการด าเนินงาน
ด้านต่างๆที่ตนเองรบัผิดชอบโดยระเบียบวิธีปฏิบัตินัน้จะต้องสอดคล้องและรองรบัตาม
นโยบายหรอืแผนงานและปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มอยู่เสมอรวมทัง้จดัใหม้รีะบบ
การรายงานผลการปฏบิตังิานเป็นระยะๆเพื่อวดัผลการด าเนินงานทีผ่่านมาและน ามาปรบัปรุง
ใหด้ยีิง่ขึน้ 
2) การสอบทานโดยผูบ้ริหาร 

การสอบทานรายงานและข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยผู้บรหิารเป็นกิจกรรมการควบคุมที่
ส าคญัที่ควรกระท าอย่างต่อเนื่องโดยสม ่าเสมอและควรบนัทกึผลการสอบทานการปฏบิตังิาน
และสถานการณ์ที่ผู้บรหิารจ าเป็นต้องตดิตามแก้ไขเป็นลายลกัษณ์อกัษรซึ่งการสอบทานผล
การปฏบิตังิานของผูบ้รหิารในแต่ละระดบัอาจมุง่เน้นใหค้วามสนใจในประเดน็ทีแ่ตกต่างกนั 

 
การสอบทานโดยผู้บริหารสูงสุด ผูบ้รหิารสูงสุด
ควรมุ่งเน้นให้ความสนใจกับการบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในภาพรวมและ
วตัถุประสงค์ทีส่ าคญัขององคก์รโดยการวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบระหว่างขอ้มูลผลการปฏบิตัิงานจรงิ
กบังบประมาณเป้าหมายตามแผนงานประมาณ
การรวมทัง้เปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลในงวดที่ผ่านมา
หรอืเปรยีบเทียบกับข้อมูลของหน่วยงานอื่นที่มี
ลกัษณะใกล้เคยีงกนัหรอืตวัชีว้ดัความส าเรจ็อื่นๆ
ซึ่งจะท าให้เห็นภาพรวมของการด าเนินงานว่ามี
ปัญหาในด้านใดบ้างรวมทัง้ยงัช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถวเิคราะหห์าสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
ทีจ่ าเป็น 

กิจกรรมการควบคมุท่ีปฏิบติัโดยทัว่ไปผูบ้ริหารอาจพิจารณาน าไปใช้ 
ให้เหมาะสมกบัหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบได้ดงัน้ี 

“กิจกรรมการควบคุมเป็น
วิธีก าร ต่ า งๆที ่น ามา ใช้ ในการ
ปฏบิตังิานซึง่ก าหนดหรอืออกแบบ
เพือ่ป้องกนัหรอืลดความเสีย่งอย่าง
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลฝ่าย
บริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุ มที ่มีป ร ะ สิท ธิภ าพแล ะ
ประสิทธิผลเพือ่ ป้องกันหรือลด
ความเสยีหายความผดิพลาดทีอ่าจ
เกิดขึ้นและให้สามารถบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน” 
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การสอบทานโดยผู้บริหารระดบัรองลงมา ผูบ้รหิารระดบัรองลงมาหรอืผูบ้รหิารระดบักลาง
เป็นผู้มหีน้าทีร่บัผดิชอบเฉพาะงานด้านใดด้านหนึ่งภายในองค์กรตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก 
ผูบ้รหิารสูงสุดจงึควรมุ่งเน้นสอบทานผลการปฏบิตังิานทีเ่กดิขึน้จรงิในหน่วยงานหรอืกจิกรรม 
ทีต่นรบัผดิชอบเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายตามแผนงานที่ไดก้ าหนดไว้และวเิคราะห์หาสาเหตุ  
ของความแตกต่างทีม่สีาระส าคญัที่เกดิขึน้รวมทัง้สอบทานการปฏบิตังิานจรงิกบัระเบยีบและ  
วิธีการปฏิบัติต่างๆการสอบทานควรเข้มงวดหรอืกระท าบ่อยครัง้มากน้อยเพียงใดขึ้นกับ  
ลกัษณะและระดบัความเสีย่งของงานนัน้ๆ 

 

3) การควบคมุการประมวลผลข้อมูล 
ผูบ้รหิารตอ้งใชข้อ้มลูสารสนเทศภายในองคก์รประกอบการตดัสนิใจในการบรหิารจดัการ

ทัง้ข้อมูลทางบัญชีการเงินและข้อมูลอื่นที่ส าคัญกิจกรรมการควบคุมที่ควรมีเพื่อให้ได้
สารสนเทศและรายงานที่มคีวามสมบูรณ์ได้แก่มกีารอนุมตัริายการทุกครัง้ก่อนท าการบนัทกึ  
บัญชีทะเบียนหรือแฟ้มหลักฐานอื่นการสอบทานหรือเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการบันทึก
รายการนัน้การสอบทานหรอืการเปรยีบเทยีบขอ้มูลระหว่างกนัการใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสม
ช่วยในการประมวลผลขอ้มลูทัง้อุปกรณ์รายงานและบุคลากร 

 
 
 
 
 

4) การอนุมติั 
ในการด าเนินงานของทุกองคก์รผูบ้รหิารไม่สามารถด าเนินงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์

ขององคก์รทีไ่ดก้ าหนดไวโ้ดยล าพงัจงึจ าเป็นต้องมอบหมายใหบุ้คลากรระดบัรองลงมาปฏบิตัิ
แทนโดยการมอบอ านาจในการมอบอ านาจให้แก่บุคลากรในระดับต่างๆนัน้ควรก าหนด
ขอบเขตของอ านาจในการอนุมตัิให้ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและควรสื่อสารให้บุคลากร
ทราบทัว่กนั 

ผูท้ี่ได้รบัมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้เป็นผูอ้นุมตัคิวรสอบทานความเพยีงพอของเอกสาร
ประกอบการขออนุมตัวิ่าถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายระเบยีบนโยบายและแนว
ทางการปฏบิตัิงานที่เกี่ยวข้องและมวีงเงนิที่อนุมตัิอยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจที่ตนสามารถ
อนุมตัไิดร้วมทัง้ควรสอบถามเกี่ยวกบัรายการทีผ่ดิปกตจิากผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งก่อนลงนามอนุมตัใิห้
ด าเนินการนอกจากนี้ผูท้ ีม่อี านาจอนุมตัไิม่ควรลงนามอนุมตัใินแบบฟอรม์เปล่าหรอืแบบฟอรม์
ทีไ่มม่ขีอ้มลูรายการทีข่ออนุมตัอิย่างเพยีงพอ 

ขอ้มลูทีผ่่านการประมวลผลทัง้ในรปูของสารสนเทศหรอืรายงานจะตอ้งมคีวาม
ถูกตอ้งครบถว้นทนัเวลาและใหเ้นื้อหาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจ 
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5) การดแูลป้องกนัทรพัยสิ์น 
การดูแลป้องกนัทรพัย์สินเป็นการจ ากัดการเข้าถึงทรพัย์สินที่มคีวามเสี่ยงเช่นเงนิสด

ทรพัยส์นิที่มคี่าเอกสารหลกัฐานและระบบงานที่ส าคญัข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลบัของ
องคก์รเป็นต้นเพื่อป้องกนัการสูญหายการทุจรติและการน าไปใช้ประโยชน์โดยผูท้ีไ่ม่มอี านาจ
หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งฝ่ายบรหิารควรจดัให้มกีารดูแลทรพัยส์นิอย่างรดักุมและเพยีงพอการดูแล
ป้องกนัรกัษาทรพัยส์นิทีด่คีอืการควบคุมการเขา้ถงึทรพัยส์นินัน้เช่นการเกบ็เงนิสดและของมคี่า
ในเซฟที่ปลอดภยัการใส่กุญแจห้องเก็บพสัดุหรอืตู้เก็บเอกสารหลกัฐานที่ส าคญัการใช้ระบบ
รกัษาความปลอดภยัโดยใชก้ารด์หรอืแผงสญัญาณการใช้รหสัผ่านการจดัเวรยามรกัษาความ
ปลอดภยัเป็นตน้นอกจากนี้ฝ่ายบรหิารควรก าหนดใหม้กีารจดัท าโดยบุคคลทีไ่ม่มอี านาจหน้าที ่
เกี่ยวกบัทะเบยีนทรพัยส์นิและมกีารตรวจนับทรพัยส์นิเป็น
ระยะๆการจัดหาและดูแลรักษาทรัพย์สินนั ้นๆและ
เปรยีบเทยีบผลทีไ่ดจ้ากการตรวจนบักบัทะเบยีนทรพัยส์นิ
หากมผีลต่างเกดิขึน้ควรตดิตามหาสาเหตุแล้วด าเนินการ
ตามควรแก่กรณแีละปรบัปรงุทะเบยีนทรพัยส์นิใหถู้กตอ้ง 

 

6) การแบ่งแยกหน้าท่ี 
หน้าที่ความรบัผดิชอบของงานที่เสี่ยงต่อความเสยีหายจ าเป็นต้องมกีารแบ่งแยกหน้าที่

เพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่งจากขอ้ผดิพลาดหรอืการทุจรติตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 

 
 
ในกรณีที่องค์กรมขีอ้จ ากดัด้านบุคลากรท าให้ไม่สามารถแบ่งแยกหน้าที่งานดงักล่าวได้

ควรก าหนดกจิกรรมอืน่ทดแทนเช่นก าหนดให้มกีารสอบทานรายละเอยีดของกจิกรรมต่างๆ
เพิม่ขึน้หรอืก าหนดใหม้กีารควบคุมดูแลอย่างใกลช้ดินอกจากนี้อาจก าหนดใหม้กีารสบัเปลีย่น
หน้าทีร่ะหว่างบุคลากรภายในองคก์รเป็นครัง้คราวโดยเฉพาะหน้าทีง่านทีม่คีวามเสีย่งต่อการ
เกิดข้อผดิพลาดหรอืความเสยีหายแก่องค์กรเพื่อมใิห้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระท าการอนัไม่
เหมาะสมหรอืทุจรติโดยอาศยัระยะเวลาทีท่ างานต่อเนื่องในหน้าทีง่านเดมิเป็นเวลานาน 

(1) การอนุมตัริายการหรอืการใหค้วามเหน็ชอบ 
(2) การประมวลผลหรอืการบนัทกึรายการ 
(3) การดแูลรกัษาทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไมค่วรให้
บุคคลคน
เดยีว

ปฏบิตังิานนัน้
ตัง้แต่ตน้จน

http://www.google.co.th/imgres?q=internal+control&hl=th&biw=1020&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=K2QkZ-LFZFSIkM:&imgrefurl=http://yoss-tt.com/services/internal_control_design&imgurl=http://yoss-tt.com/yahoo_site_admin/assets/images/internal-control_fraud-prevention.31165139_std.jpg&w=360&h=200&ei=oiLSTYXFDe7ViAKurqjOCg&zoom=1
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7) การจดัท าเอกสารหลกัฐาน 
การด าเนินงานหรอืระบบงานใดทีม่คีวามส าคญัควรมกีารจดัท าหลกัฐานทีเ่ป็นเอกสารหรอื

หนังสอืไวเ้พื่อใหบุ้คลากรทีม่หีน้าที่เกี่ยวขอ้งไดท้ราบเขา้ใจวธิปีฏบิตังิานและสามารถคน้ควา้หรอื 
ได้ ร วมทั ้ง ส ามารถ ใช้ ในการตรวจสอบสอบทานความถู กต้ อ ง พิ จ า รณาอ นุ มัต ิ
รายงานอย่ างรัดกุมตัวอย่ างเช่นระเบียบค าสั ง่คู่ มือการปฏิบัติงานผังทางเดินของ 
ระบบงานทีม่คีวามส าคญัต่อการด าเนินงาน 

 

 
 
 

สารสนเทศ หมายถงึ ขอ้มูลข่าวสารทางการเงนิ และข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เกี่ยวกบัการ
ด าเนินงาน ทีผ่่านการประมวลผลหรอืจดัระบบแลว้ เพื่อใหม้คีวามหมายและคุณค่าส าหรบัผูใ้ช้
การควบคุมภายในที่ดีจะเกิดขึ้นได้ เมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานนัน้ได้มีการ
รวบรวม บ่งชี ้และชีแ้จงให ้แก่บุคคลทีค่วรรบัทราบ โดยผ่านทางรปูแบบและเวลาการสื่อสารที่
เหมาะสมขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์เพื่อการท าธุรกจินัน้อาจเป็นไดท้ัง้ขอ้มลูทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงาน
การเงนิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆ โดยแหล่งขอ้มูลอาจมาจากภายในหรอืภายนอก
องคก์รเช่น ขอ้มลูทางเศรษฐกจิ สภาพตลาด เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communications) 

การควบคมุ
ภายในท่ีดี

เก่ียวกบัข้อมลู
และ 

การส่ือสารน้ี 
อาจพิจารณา
จากประเดน็

1.ข้อมูลเพียงพอ เหมาะสม และถูกต้อง เพื่อช่วย
สนบัสนุนการตดัสนิใจทางธุรกจิ 
2. การสื่อสารข้อมูลเกิดขึ้นอย่างทัว่ถึงทัง้องค์กรจาก
ผู้บริหารถึงพนักงานและในทางกลับกันระหว่ าง
หน่วยงานหรอืแผนกระหว่างองค์กรกบับุคคลภายนอก
เช่น ลกูคา้ ผูอ้อกกฎระเบยีบต่าง ๆ 
3. มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทราบถึง
ความส าคญัและความรบัผดิชอบต่อการควบคุมภายใน 

http://www.google.co.th/imgres?q=internal+control&hl=th&biw=1020&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Ikfs_B2XBlTUeM:&imgrefurl=http://www.eii.ae/en/governance-ethics/internal-control-and-risk-management.html&imgurl=http://www.eii.ae/images/649~364~4~ffffff~82~0~eii-v1-en~0/20080616_Internal-Controlspot.jpg&w=649&h=364&ei=oiLSTYXFDe7ViAKurqjOCg&zoom=1
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นอกจากนี้ ขอ้มลูขา่วสารต่างๆ ควรสื่อสารไปยงัผูบ้รหิารและส่วนงานอื่นๆภายในองคก์ร 
ซึ่งมคีวามจ าเป็นต้องใช้ขอ้มูลนัน้ๆ ภายในก าหนดเวลาที่สามารถท าให้การปฏบิตังิานตาม
ความรบัผดิชอบส าเรจ็ลุล่วงไปไดก้ารสื่อสารทีม่ปีระสทิธผิลควรเป็นไปอย่างกวา้งขวาง มกีาร
สื่อสารขอ้มูลทัง้จากระดบับนลงล่างจากระดบัล่างขึน้บนและในระดบัเดยีวกนัภายในองค์กร 
นอกเหนือจากการสื่อสารภายในองค์กรแล้ว ควรมกีารสื่อสารกบับุคคลอื่นภายนอกองค์กร
อย่างเพียงพอด้วยสามารถรบัข้อมูลจากผู้มสี่วนเกี่ยวข้องหรอืมสี่วนได้เสียจากภายนอก 
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

 

 
 
 

การตดิตามประเมนิผล หมายถงึ กระบวนการตดิตามควบคุมการปฏบิตังิานการ
ควบคุมภายในทีว่างไวอ้ยา่งต่อเนื่องสม ่าเสมอเพื่อใหม้ัน่ใจว่าระบบการควบคุมโดยใชว้ธิกีาร
ติดตามในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing0Monitoring)0และการประเมินผลเป็นรายครัง้
(Separate0Evaluation)0เนื่องจากระบบการควบคุมภายในจะแทรกอยู่ในระบบการปฏบิตังิาน
ประจ าวนัของแต่ละหน่วยงาน การประเมนิคุณภาพและประเมนิประสิทธิผลต้องมาจาก
บุคลากรผู้ประเมนิที่เหมาะสม และมคีวามต่อเนื่องพร้อมที่จะปรบัปรุงให้ทนักบัเหตุการณ์ 
และผู้ปฏบิตัิงานซึ่งมหีน้าที่ประจ าในหน่วยงานอยู่ในฐานะที่จะบอกได้ว่า ควรจะปรบัปรุง
กระบวนการควบคุมจดุไหน  

การติดตามประเมินผล ตามทีก่าํหนดไว้ในมาตรฐาน มี 2 ลกัษณะ 

1. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบติังาน (Ongoing0Monitoring)0โดยปกติการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานในองค์กร มกีฎระเบียบ ข้อบงัคับรวมถึง
วสิยัทศัน์ในระดบัองค์กรเป็นตวัชี้วดัและก ากบัดูแลอยู่แล้วการติดตามผลต่อเนื่องหรอื
ทดสอบความถูกตอ้งจะท าใหเ้กดิความมัน่ใจไดว้่า มกีระบวนการส่งเสรมิประสทิธผิลของ 
กระบวนการปฏบิตังิาน และการตดิตามผลในระหว่างปฏบิตังิาน
จะมปีระสทิธผิลมากกว่าการประเมนิผลเป็นรายครัง้ 
 

2. การประเมินผลรายครัง้ (Separate0Evaluation)  
มุ่งเน้นที่ประสทิธผิลของการควบคุมภายในโดยตรง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยขอบเขต
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินว่าจะเห็นไปในด้านใด โดยกระท าอย่างเป็น
ขัน้ตอน ความถี่ของการประเมนิขึน้อยู่ในดุลพนิิจของผู้บรหิาร ซึ่งขึน้กบัความเสี่ยงและ
การควบคุม เพื่อลดความเสีย่งอาจจะประเมนิจากภายในโดยผูต้รวจสอบภายในหรอืจาก
ภายนอกโดยผูต้รวจสอบภายนอก ขึน้อยูก่บัวธิทีีผู่บ้รหิารจะน ามาใช้ 

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
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การประเมนิผลเป็นรายครัง้อาจท าไดใ้น 2 ลกัษณะ คอื 
 

 การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control 
Self-Assessment : CSA) เป็นกระบวนการ
ประเมนิผลในแบบที่ทุกคนในองค์กรมสี่วนร่วม
ในการประเมนิการควบคุมภายในของส่วนงาน
นัน้ๆ โดยอาศยัเครือ่งมอืต่างๆ เช่น 

 
 

แบบสอบถาม หรอืตารางกจิกรรมที่ ควรปฏบิตั(ิChecklists) เป็นการประชุมเชงิ
ปฏบิตักิาร เพื่อระดมสมองระบุถงึปัญหาสาเหตุของปัญหาก าหนดวธิีการลดความ
เสีย่งทีอ่าจท าใหเ้กดิการเสยีหายทุจรติรัว่ไหล และวเิคราะหข์อ้มลูของการประเมนิ
ทีไ่ดร้บั เช่น ในดา้นการเงนิ กฎระเบยีบขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

 
 การประเมนิการควบคุมอย่างเป็นอสิระ ( Independent Assessment)0เป็นการ

ประเมนิผลจากผู้ที่ไม่มสี่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกบัผู้ด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความ
เทีย่งธรรมในผลของการประเมนิอาจกระท าไดจ้ากภายใน คอื ผูต้รวจสอบภายใน 
หรอืจากภายนอกจากผู้ตรวจสอบภายนอก การประเมนิการควบคุมต้องม ีความ
เป็นอิสระ เป็นกิจกรรมที่ร่วมส่งเสรมิและสนับสนุนการประเมนิการควบคุมด้วย
ตนเองอกีทางหนึ่ง 

 
 

-25- 

 
 
 
 



 

คู่มอืการควบคมุภายใน 24 
 

 

สว่นที่  

แนวทางการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. 
 
       

 
อ.ส.ค. ตระหนักถึงความส าคญัของการมรีะบบการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่

ส าคญัส่วนหนึ่งของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) หมายถงึ การมี
ระบบการบรหิารอย่างเป็นมอือาชพี มรีะบบควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ อนัจะส่งผลให้ อ.ส.ค. 
สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยผูบ้รหิารและพนักงานทุกระดบัเป็น
ผูม้บีทบาทส าคญัในการจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ ี 

 

 

 
1. การควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงเป็นความรบัผิดชอบของผู้บริหารและ

เจ้าหน้าท่ีทุกคนและทุกระดบั :  

ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ทุกคนและทุกระดบั มี
หน้าที่ในการท าความเข้าใจหลักการการ
ควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยง โดย
มีความตระหนัก ให้ความส าคัญและเข้าใจ
คุณค่าของการควบคุมภายในและการบรหิาร
ความเสี่ยงรบัผิดชอบให้ความร่วมมอืและให้
การสนับสนุนในการน าหลกัการบรหิารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัต ิ
ภายใตข้อบเขตของงานทีร่บัผดิชอบ 

 

3.1   นโยบายการควบคมุภายในของ อ.ส.ค. 
 

จึงกาํหนดนโยบายการควบคมุภายใน โดยเชือ่มโยงกบัการบริหารความเสีย่ง  ดงัน้ี 
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2. กระบวนการบริหารความเส่ียงต้องเช่ือมโยงกนั 
สามารถบูรณาการกระบวนการบริหารความ
เส่ียงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ
และด าเนินการอย่างต่อเน่ือง : กรอบการบรหิาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะกรรมการ
อ.ส.ค. ก าหนดให้กระบวนการบรหิารความเสี่ยง
เป็นส่วนหนึ่งของระบบการบรหิารจดัการของทุก
หน่วยงานภายใน อ.ส.ค. โดยมกีระบวนการบรหิาร
ความเสี่ยงที่มอีงค์ประกอบครบถ้วน กระบวนการ
การบริหารความเสี่ยงต้องเชื่อมโยงกันสามารถ
บูรณาการกระบวนการบรหิารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ โดยฝ่ายบรหิารต้อง
มกีารสรา้งกระบวนการเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจไดถ้งึ
การที ่อ.ส.ค. ไดม้กีารวเิคราะหถ์งึเหตุการณ์ทีจ่ะท า
ใหปั้จจยัที่เป็นความเสีย่งได้เกดิขึน้ และมกีารสรา้ง
กระบวนการเพื่อให้เกิดความมัน่ใจได้ถึงการที่
อ.ส.ค. ได้มกีระบวนการระบุปัจจยัเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการที่จะท าให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมายในด้าน 
GRC และด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 

3. ติดตามประเมินผลตามระบบการควบคุม
ภ า ย ใ น อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง : โ ด ย น า เ ท ค โ น 
โลยสีารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วใน
การประมวลผลการรายงานและการสื่อขอ้ความ 
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อ.ส.ค. ก าหนดใหก้ารควบคุมภายในเป็นหน้าที่และความรบัผดิชอบของทุกคนในองคก์รโดยก าหนด
โครงสรา้งการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. ประกอบดว้ย คณะกรรมการ อ.ส.ค. คณะกรรมการตรวจสอบ 
อ.ส.ค. แผนกบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน ฝ่ายนโยบายและแผนงาน กลุ่มภารกจิบรหิารความ
เสีย่ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มภารกจิอุตสาหกรรมนมกลุ่มภารกจิกจิการโคนม และกลุ่มภารกจิบรหิารและ
อ านวยการ ซึ่งแต่ละกลุ่มภารกิจจะก าหนดให้มีคณะท างานบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจ าฝ่าย/ส านักงานผูป้ระสานงานความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าฝ่าย/ส านักงานโดยโครงสรา้ง
การควบคุมภายในแสดงในภาพต่อไปนี้ 

                   

                           

                            

                      

              
                                                        

                                                     

                   
                       

           

                 

                                    

                              

              
                                                         

                                                     

              
                                                         

                                                     

                                  

                                            
                                           
                                          

                                                 

 

3.2  โครงสร้างการควบคมุภายใน 
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 คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  

มบีทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกัในการก ากบัดูแลและตดิตามการบรหิารระบบควบคุมภายใน
อยา่งเป็นอสิระโดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
 

1.สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก ากับ 
  ดแูลทีด่ ีและกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 
2.สอบทานการด าเนินงานของ อ.ส.ค. ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั วธิปีฏบิตังิาน  
มตคิณะรฐัมนตร ีประกาศ หรอืค าสัง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของ อ.ส.ค. 
 

ทีม่า : ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรฐัวสิาหกจิ พ.ศ.
2555 
 

 

3.3 หน้าท่ีความรบัผิดชอบตามโครงสร้างการควบคมุภายใน 

มบีทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกัในการก าหนดนโยบายดา้นการควบคุมภายใน 
ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียด 
ดงัต่อไปนี้ 
 

1. ก าหนดนโยบายและกรอบการบรหิารการควบคุมภายใน แผนการด าเนินงานประมาณ
การรายไดแ้ละงบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่กีย่วกบัการพฒันาระบบควบคุมภายใน 

2. ก ากบัดแูลใหก้าร อ.ส.ค. มกีารปฏบิตัติามนโยบายการควบคุมภายในอย่างมรีะบบและทัว่
ทัง้องคก์าร 

3. ติดตามผลการปฏิบตัิตามนโยบาย กรอบการบรหิารแผนการ
ด าเนินงาน ประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารควบคุมภายใน 
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มบีทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้ 
1. พิจารณากลัน่กรองรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายการ

ควบคุมภายในโดยรวม กรอบการควบคุมภายใน  แผนการด าเนินงาน ประมาณการ
รายได้และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงแผนการควบคุมภายใน และแผน
ปรบัปรุงระบบควบคุมภายในก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. และ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

2.  ก ากบัดูแล ตดิตามประเมนิผลและให้ค าปรกึษาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 
แก่หน่วยงานภายในองคก์ร ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะการพฒันาระบบการควบคุมภายใน  
เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการองคก์รมปีระสทิธภิาพ 

3. พจิารณากลัน่กรองระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัไดข้อง
องค์การ โดยให้สอดคล้องกับระบบการควบคุม
ภายใน และระบบควบคุมภายในและเชื่อมโยงกับ
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ประเดน็ยุทธศาสตร ์และกล
ยทุธข์ององคก์ร 

 ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน  (อ.ส.ค.) 

 มบีทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปนี้ 
1. ตรวจสอบประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการก ากบั ดูแลที่ด ี
และกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 
2. ตรวจสอบรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โอกาสเกดิการทุจรติและประสทิธภิาพของ
องคก์รในการบรหิารความเสีย่งจากการทุจรติภายในองคก์ร 
3. จดัท ารายงานผลการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวกบัประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการ
ความเสี่ยงและรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โอกาสเกดิการทุจรติและประสทิธภิาพ
ขององคก์รในการบรหิารความเสีย่งจากการทุจรติภายในองคก์รรวมทัง้มขีอ้เสนอแนะวธิแีละมาตรการ
ในการปรบัปรงุแกไ้ข 
 
ทีม่า : ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน 

ของรฐัวสิาหกจิ พ.ศ.2555 



 

คู่มอืการควบคมุภายใน 29 
 

 

 แผนกบริหารความเส่ียงและควบคมุภายใน  
 

มบีทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปนี้ 
1. งานเลขานุการด้านการบริหารคว ามเสี่ยงของคณะท างาน คณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. งานตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะท างาน คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการอื่นๆที่

เกีย่วขอ้งดา้นการบรหิารความเสีย่ง 
3. งานน านโยบายการบรหิารความเสีย่ง อ.ส.ค. ในการจดัท าแผน/ตดิตาม/ประมวลผล 
4. งานอื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ทีม่า : ขอ้บงัคบัองคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแบง่สว่นงานและการก าหนดอ านาจหน้าที ่
ของสว่นงาน (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2556 
 

 คณะท างานบริหารความเส่ียงและควบคมุภายในประจ าฝ่าย/ส านักงาน 
มบีทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบหลกัในการจดัท ารายละเอยีดของขอ้เสนอต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั 

การควบคุมภายใน ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และให้ค าปรึกษา ภายในฝ่าย/ส านักงาน 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. ประชาสมัพนัธ์ให้ทุกแผนกภายในฝ่าย/ส านักงาน ได้รบัทราบนโยบายหรอืมาตรการที่ได้
ก าหนดขึน้ เพื่อน าไปสู่การปฏบิตัใินหน่วยงาน 

2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อทบทวนถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบ 
การบรหิารความเสีย่ง เอือ้อ านวยและใหข้อ้เสนอแนะต่อผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. เกี่ยวกบัการพฒันาระบบ
บรหิารความเสีย่ง  ระบบควบคุมภายในเพื่อใหก้ารบรหิารจดัการองคก์รมปีระสทิธภิาพ 

          3. ศกึษา ทบทวน และประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ รวมถงึแนวโน้มของผลกระทบทีอ่าจมี
ผลกระทบต่อหน่วยงานและองคก์ร ทัง้ความเสีย่งจากภายนอกและภายใน เพื่อจดัท าแผนบรหิารความ
เสี่ยงและแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน ของฝ่าย/ส านักงาน ส าหรบัปีงบประมาณ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยง โดยบูรณาการความเสี่ยงของหน่วยงาน และองค์กร 
เชื่อมโยงสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์แผนกลยทุธ ์วตัถุประสงค ์เป้าหมายของหน่วยงานและ อ.ส.ค. 
          4. จดัท ารายงานผลการปฏบิตังิานตามแผนการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายในของ
ฝ่าย/ส านกังาน เสนอต่อผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. โดยมวีตัถุประสงคส์ าคญัในการตดิตามประเมนิผล ดงันี้ 

4.1 ประเมนิคุณภาพและความเหมาะสมของการจดัการความเสีย่ง 
4.2 ติดตามผลการจดัการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการไปแล้วหรอือยู่ระหว่างด าเนินการ 

ว่าบรรลุวตัถุประสงคข์องการบรหิารความเสีย่งอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัไดห้รอืไม่ 
4.3 ตรวจสอบความคบืหน้าของมาตรการการควบคุมว่าสามารถลดโอกาสหรอืผลกระทบ

ของเหตุการณ์ความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัไดห้รอืไม่ 
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         5. จัดท าข้อก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนประเภท ต่างๆ ให้สอดคล้องกับ 
หลกัธรรมาภบิาล ระบบบรหิารความเสี่ยงในฝ่าย/ส านักงาน เสนอต่อผู้อ านวยการ อ.ส.ค.  เพื่อขอ
อนุมตัเิป็นเกณฑใ์นการปฏบิตังิาน ในสถานการณ์ความเสีย่งแต่ละประเภท 
         6. จดัท ารายงานการควบคุมภายในของฝ่าย/ส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ ให้เป็นไปตาม
ระเบยีบ คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ว่าดว้ยก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ขอ้ 6 
และตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ทีม่า : ตามค าสัง่ทุกฝ่าย/ส านกังาน เรือ่ง แต่งตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายในประจ าฝ่าย/

ส านกังาน 

   ผูป้ระสานงานความเส่ียงและควบคมุภายในประจ าฝ่าย/ส านักงาน 
 

บทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบหลกัในการประเมนิและจดัท าแผนการการควบคุมภายใน และ
ปรบัปรงุระบบควบคุมภายใน ตดิตามผลการปฏบิตังิานและจดัท ารายงานผลการปฏบิตังิานระดบัฝ่าย/
ส านกังาน โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. จดัท าแผนการการควบคุมภายในในระดบัฝ่าย/ส านักงานที่
รบัผดิชอบเพื่อให้มกีารน าระบบการการควบคุมภายในมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการ ท างาน อนัจะช่วยให้ภาระงานที่ปฏบิตังิานอยู่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน ลดความผนัผวนของรายได้
และค่าใช้จ่ายลดความเสยีหายในการด าเนินงาน และใชท้รพัยากรอย่าง
มปีระสทิธภิาพ 

2. จดัใหม้กีารประเมนิการควบคุมภายในดว้ยตนเอง (Control Self-Assessment)โดยประเมนิ
การควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ในความรบัผดิชอบและจดัท ารายงานการควบคุมภายในตาม
ระเบยีบและรปูแบบของคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิและน าส่งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

3. เป็นผูแ้ทนเขา้รว่มประชุมและใหข้อ้คดิเหน็เกีย่วกบัการการควบคุมภายใน และน าไปปฏบิตัิ
ในฝ่าย/ส านกังานทีต่นรบัผดิชอบ รวมทัง้สื่อสารและถ่ายทอดใหผู้ป้ฏบิตังิานในฝ่าย/ส านักงานรบัทราบ
และถอืปฏบิตัโิดยถูกตอ้ง 

4. จดัท ารายงานผลการปฏบิตัิงานตามนโยบายการการควบคุมภายใน ในระดบัฝ่ายงาน /
ส านกังานทีต่นรบัผดิชอบเสนอต่อคณะท างานบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน อ.ส.ค. 

5. ตดิตามผลการปฏบิตังิานตามแผนบรหิารควบคุมภายใน ของฝ่าย/ส านักงานทีต่นรบัผดิชอบ
พร้อมทัง้จดัท ารายงานผลการปฏบิตัิงานตามแผนการการควบคุมภายในของฝ่าย /ส านักงานที่ตน
รบัผดิชอบเสนอต่อคณะท างานบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน อ.ส.ค. 
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6. รวบรวม จดัเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกบัผลการด าเนินงานด้านการการควบคุมภายในของฝ่าย /
ส านกังาน พรอ้มทีจ่ะใหห้น่วยงานอื่นๆ ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ารเขา้ตรวจสอบ 

 
          ทีม่า : ตามค าสัง่ทุกฝ่าย/ส านกังาน เรือ่ง แต่งตัง้ผูป้ระสานงานความเสีย่งและควบคุมภายในประจ าฝ่าย/
ส านกังาน 

 
 ผูป้ฏิบติังานทกุระดบั  

 มบีทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกัในการประเมนิความเสีย่งของระบบการควบคุม
ภายในทีม่นีัยส าคญั โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
 

1. ศกึษา ท าความเขา้ใจงานทีร่บัผดิชอบในเชงิวตัถุประสงค ์กระบวนการและผลลพัธ์ 
2. วเิคราะห์และระบุปัจจยัเสี่ยงที่มนีัยส าคญัในกระบวนการหรอืกจิกรรม ที่จะส่งผลให้การ 

ด าเนินงานทีต่นรบัผดิชอบไมบ่รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
3. รว่มจดัท ารายงานสรปุผลการควบคุมภายในในระดบัฝ่าย/ส านักงานกบัผูป้ระสานงานความ

เสี่ยงและควบคุมภายในประจ าฝ่าย/ส านักงานเสนอคณะท างานบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน 
อ.ส.ค. 

4. ร่วมจดัท าแผนบริหารการควบคุมภายใน และด าเนินการควบคุมความเสี่ยงในงานที่
รบัผดิชอบ และรายงานผลการจดัการความเสีย่งต่อหวัหน้าฝ่าย/ส านกังาน รวมทัง้ระบุความเสีย่ง 

5. รว่มประเมนิผลการบรหิารความเสีย่ง เพื่อจดัท าขอ้เสนอการปรบัปรงุการบรหิารความเสีย่ง 
และควบคุมภายในรว่มกบัผูป้ระสานงานความเสีย่งประจ าฝ่าย/ส านกังาน 

 

 เจ้าหน้าท่ีระดบัอาวโุส 
 มบีทบาทหน้าที ่

1. อ านวยการและประสานการประเมนิผลการควบคุมภายใน  
2. พิจารณาแผนปฏิบัติงานประเมินผลในภาพรวมของ อ.ส.ค. และน าเสนอขออนุมัติ

ผูอ้ านวยการ 
 3. ประสานงานส่วนงานยอ่ยเพื่อตดิตามการประเมนิผลและปรบัปรงุแกไ้ขวธิกีารควบคุม 

4. รวบรวมผลการประเมนิระดบัส่วนงานยอ่ยและสรุปภาพรวมของ อ.ส.ค. 
5. พิจารณาความเสี่ยงที่ส่วนงานย่อยไม่สามารถควบคุมได้หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใน

ภาพรวมของ อ.ส.ค. และเลอืกหรอืคน้หาวธิกีารควบคุมทีเ่หมาะสม เพื่อน าเสนอฝ่ายบรหิารพจิารณา
สัง่การ 

6. พจิารณารายงานสรปุผลการประเมนิระดบัองคก์รเสนอผูอ้ านวยการ 
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ส่วนท่ี  

การจดัท ารายงานการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. 
 

อ.ส.ค. มหีน้าทีต่้องจดัท ารายงานการควบคุมภายใน และน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจ
เงนิแผ่นดนิ(คตง.) ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในขึน้ เพื่อให้หน่วยงานภาครฐัและ
รฐัวสิาหกจิ ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าระบบการควบคุมภายในใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธิผล อนัจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน และการใช้จ่ายเงนิและ
ทรพัย์สนิของประเทศชาตโิดยรวม ทัง้นี้ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ที่ส าคญัต่อการวางระบบการควบคุมภายใน มี
ดงันี้ 

 

ให้ผู้ก ากับดูแล และหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้ร ับผิดชอบในการน า
มาตรฐานการควบคุมภายในของ คตง. ไปใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัการ
จดัวางระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
บรรลุตามวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน 

 

ใหห้น่วยรบัตรวจจดัวางระบบการควบคุมภายในโดยใชม้าตรฐานการ
ควบคุมภายในของ คตง. เป็นแนวทางให้แล้วเสรจ็ภายในหนึ่งปี นับ
แต่วนัทีร่ะเบยีบน้ีใชบ้งัคบั โดยอยา่งน้อยตอ้งแสดงขอ้มลู ดงันี้  

1. สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การด าเนินงานที่ส าคัญในระดับหน่วยรบัตรวจ และระดับ
กจิกรรม 

2. ขอ้มูลเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยเฉพาะเกี่ยวกบัความซื่อสตัย ์และจรยิธรรม
ของผูบ้รหิารระดบัสงู และบุคลากรในหน่วยรบัตรวจ 

3. ความเสีย่งทีส่ าคญัทีม่ผีลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน 
4. ขอ้มลูเกีย่วกบักจิกรรมการควบคุม เพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่งทีส่ าคญัตาม (ขอ้ 3) 
5. ผูร้บัผดิชอบประเมนิระบบการควบคุมภายใน และวธิกีารตดิตามประเมนิผลโดยใหห้น่วยรบั

ตรวจรายงานความคืบหน้าในการจดัวางระบบการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรบัตรวจ (ถ้าม)ี ทุกหกสิบวัน พร้อมทัง้ส่งส าเนาให้
ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิด้วย เว้นแต่ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นจะขอใหด้ าเนินการ
เป็นอยา่งอื่น 

ระเบียบข้อ 4 

ระเบียบข้อ 5 
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ใหห้น่วยรบัตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ผู้ก ากบั
ดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกบัการควบคุมภายในอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครัง้ ภายในเก้าสบิวนั นับจากวนัสิน้ปีงบประมาณหรอืปี
ปฏทินิ แลว้แต่กรณ ีโดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. ท าความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรบัตรวจที่ใช้อยู่ มมีาตรฐานตามระเบยีบนี้
หรอืไม ่
2. รายงานผลการประเมนิความเพยีงพอและประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายใน ในการบรรลุ
วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด รวมทัง้ข้อมูลสรุปผลการประเมนิแต่ละองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน ประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มการควบคุมการประเมนิความเสีย่งกจิกรรมการควบคุม 
สารสนเทศ/การสื่อสาร และการตดิตามและประเมนิผล 
3. จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน พรอ้มขอ้เสนอแนะและแผนการปรบัปรุงระบบการควบคุม
ภายใน 

 
ในกรณีหน่วยรบัตรวจไม่สามารถปฏบิตัิตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอท า
ความตกลงกบัคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

 
ในกรณีหน่วยรบัตรวจมเีจตนาหรอืปล่อยปละละเลยในการปฏบิตัิตาม
ระเบยีบนี้ โดยไม่มเีหตุอนัควร คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิสามารถ
เสนอขอ้สงัเกตและความเหน็ พรอ้มทัง้พฤตกิารณ์ของหน่วยรบัตรวจนัน้
ให้กระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมก ากับ หรือ
รบัผดิชอบของหน่วยรบัตรวจ เพื่อก าหนดมาตรการทีจ่ าเป็นเพื่อใหห้น่วย
รบัตรวจไปปฏบิตั ิ

 
ใหป้ระธานกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิรกัษาการตามระเบยีบนี้ และให้
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิมอี านาจตคีวามและวนิิจฉัยปัญหาที่
เกดิขึน้จากการบงัคบัใชร้ะเบยีบนี้ 
 
 
 
 

 
 

ระเบียบข้อ 6 

ระเบียบข้อ 7 

ระเบียบข้อ 8 

ระเบียบข้อ 9 
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โดยรายงานการควบคมุภายในท่ีจะต้องจดัท าขึ้น แบ่งเป็น 2 ระดบั 

 
จดัท ารายงานผลประเมนิระบบการควบคุมภายใน เสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามแบบการรายงานใน

ภาคผนวกซึง่ประกอบดว้ย  

 

o แบบปอ.1 หนงัสอืรบัรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน 
o แบบปอ.2 สรปุผลการประเมนิองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
o แบบปอ.3 แผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน 
o แบบตดิตาม-ปอ.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง 

                          การควบคุมภายในของงวดก่อน (ถา้ม)ี 
o แบบ ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน 

                          โดยผูต้รวจสอบภายใน  
 
 

จดัท ารายงานผลประเมนิระบบการควบคุมภายในเสนอ

ต่อผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ตามแบบการรายงานใน

ภาคผนวกซึง่ประกอบดว้ย  

o แบบ ปย.1 รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบการควบคุมภายใน 
o แบบ ปย.2  รายงานการประเมนิผลและการปรบัปรงุการควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ระดบัหน่วยงานย่อย 

1. ระดบัองคก์ร 

4.1  แนวทางการจดัท ารายงานตามระเบยีบ คตง. ฯ 
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สรปุผลการประเมินและจดัท าเอกสารการประเมินการควบคมุภายใน 
 
O ระดบัส่วนงานย่อยร*รรร 
 ผูป้ระเมนิควรสรปุผลการประเมนิการควบคุมดว้ยตนเองและน าขอ้มลูสรุปผลมาจดัท ารายงาน
ของส่วนงานยอ่ยโดยด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 

1) จากขอ้มลูทัง้หมดทีไ่ดจ้ากผลการประเมินจุดอ่อนหรอืความเสีย่งทีม่นีัยส าคญัใหว้เิคราะห์
ความเสีย่งทีม่อียูค่วามเพยีงพอและประสทิธผิลของการควบคุมภายในระบุและเสนอมาตรการปรบัปรุง
แก้ไขตามความเหมาะสมและจ าเป็นผลการประเมินให้บนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรและสอบทาน
โดยผูบ้ริหารและเกบ็ไว้ในแฟ้มของหน่วยรบัตรวจ 

2) การวเิคราะหค์วามเพยีงพอและประสทิธผิลของการควบคุมภายในจะตอ้งพจิารณาว่า 
-โครงสร้างและรูปแบบการควบคุมที่ก าหนดขึน้เพยีงพอและครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ส าคญั

รวมทัง้มอีงคป์ระกอบของการควบคุมภายในทัง้หา้องคป์ระกอบหรอืไมแ่ละอยูใ่นเกณฑพ์อใจหรอืไม่ 
-การควบคุมภายในที่ก าหนดมกีารปฏบิตังิานจรงิหรอืไม่และสามารถลดความเสีย่งตามทีร่ะบุ

หรือไม่กรณีมิได้ปฏิบัติงานจริงในทางปฏิบัติมีการใช้วิธีการอื่นทดแทนการควบคุม ภายใน 
ทีก่ าหนดหรอืไม ่

-ถ้ามกีารปฏบิตังิานจรงิตามระบบการควบคุมภายในทีม่อียู่ระบบการควบคุมภายในได้ปฏบิตัิ
หน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวแ้ละไดร้บัผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคห์รอืไม่ 

 3) ผลจากการวเิคราะหใ์หส้รปุความเพยีงพอและประสทิธผิลของการควบคุมโดยพจิารณาว่า 
-ถ้าระบบการควบคุมที่มอียู่และใช้จรงิได้ปฏบิตัิหน้าที่ตามที่ก าหนดโดยได้สร้างความมัน่ใจ

อย่างสมเหตุสมผลในความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ถือว่าระบบการ 
ควบคุมภายในมปีระสทิธผิล 

 4) ผู้ประเมนิควรเสนอวธิกีารแก้ไขขอ้บกพร่องหรอืจุดอ่อนทีพ่บรวมทัง้การปรบัปรุงแก้ไขที่
ต้องด าเนินการต่อไปอย่างไรก็ตามในการเสนอการปรบัปรุงแก้ไขนัน้ควรผ่านการพิจารณาอย่าง
ระมดัระวังรอบคอบว่าการปรบัปรุงนัน้มีความเหมาะสมสามารถปฏิบัติได้และประโยชน์ที่ได้ร ับ 
เกดิความคุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัตน้ทุนทีต่อ้งเสยีไปจากการด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุง 

5) ผลการประเมนิระดบัส่วนงานย่อยนอกจากบนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้วให้บนัทกึ 
ในแบบรายงานและส่งให้ผูร้บัผดิชอบหรอืคณะท างานที่หน่วยรบัตรวจแต่งตัง้ขึน้รวบรวมรายงานเพื่อ
ประมวลเป็นรายงานระดบัหน่วยรบัตรวจพรอ้มจดัเกบ็รายงานไวท้ีห่น่วยรบัตรวจ 

รายงานของส่วนงานย่อยประกอบด้วย 
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(1) รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน (แบบปย.1) 
(2) รายงานการประเมินผลและการปรบัปรงุการควบคมุภายใน (แบบปย.2) 
O ระดบัหน่วยรบัตรวจ 
 ผลการประเมนิระดบัหน่วยรบัตรวจ1เป็นการน าเอาผลสรุปจากการประเมนิผลการควบคุม
ภายในระดบัส่วนงานย่อย1และผลการประเมนิจากผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นการรายงานในฐานะผู้
ประเมนิอิสระเพื่อน าเสนอหวัหน้าหน่วยรบัตรวจวิเคราะห์1เปรียบเทียบผลสรุปการประเมนิของ
เจ้าหน้าที่ระดบัอาวุโส./.คณะท างานบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. กับผู้ตรวจสอบ
ภายในเพื่อพจิารณาสัง่การต่อไป 
 1) การรายงานโดยฝ่ายบริหาร 
 การประเมินผลระดับหน่วยรบัตรวจ1จะต้องให้ข้อมูลเบื้องต้นกับหัวหน้าหน่วยรับตรวจ 
ในการสรุปความเหน็ว่าการควบคุมภายในได้รบัการออกแบบเพื่อป้องกนัหรอืตรวจพบความเสี่ยงที่
อาจเกดิขึน้หรอืไม่และท างานไดผ้ลตามทีอ่อกแบบไวห้รอืไม่เพื่อน ามาจดัท าเป็นรายงานโดยผูบ้รหิาร
ระดบัสงูสุดของหน่วยรบัตรวจดงันี้ 
 1. หนังสือรบัรองเก่ียวกบัการควบคมุภายใน 
 หวัหน้าหน่วยรบัตรวจตอ้งจดัท าหนงัสอืเพื่อใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายในทีใ่ช้
อยู่ว่ามีประสิทธิผล1ประสิทธิภาพและมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุ
วตัถุประสงค์หรอืไม่เพยีงใดซึ่งถอืเป็นหนังสอืรายงานภายนอกโดยพจิารณาจากสรุปผลการประเมนิ
การควบคุมระดบัหน่วยรบัตรวจ 
 2. ข้อพิจารณาเก่ียวกบัข้อบกพร่องหรือจดุอ่อนท่ีมีนัยส าคญั 
 เจา้หน้าทีร่ะดบัอาวุโส./.คณะท างานบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน อ.ส.ค. ต้องพจิารณา
ว่ามจีุดอ่อนหรอืข้อบกพร่องที่มนีัยส าคญัในรายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในรายงานการประเมนิผลและการปรบัปรุงการควบคุมภายในทีไ่ดร้บัจากผู้บรหิารระดบัส่วนงาน
ยอ่ยต่างๆหรอืไม ่
 3. การด าเนินการกรณีได้รบัรายงานจดุอ่อนของการควบคมุภายใน 
 -เรือ่งทีค่วรรายงานภายในหน่วยรบัตรวจ 
 ถ้าข้อตรวจพบที่ได้รบัรายงานจากผู้บรหิารระดบัส่วนงานย่อยต่างๆ1เป็นเรื่องที่ผู้บรหิาร
ระดบัสูงใหค้วามสนใจและได้ใช้ดุลยพนิิจแล้วเหน็ว่าควรสื่อสารใหท้ราบภายในหน่วยรบัตรวจเท่านัน้
เนื่องจากเรื่องเหล่านี้จะน าไปสู่การปรบัปรุงแก้ไขของฝ่ายบรหิารเพื่อให้การบรหิารงานเป็นไปอย่าง 
มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น1ให้สัง่การตามควรแก่กรณีให้ถือเป็นเรื่องรายงานภายใน
รายงานเหล่านี้ควรเสนอผ่านเจา้หน้าระดบัทีอ่าวุโส / คณะท างานบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน 
อ.ส.ค. ทีร่บัผดิชอบการประเมนิผลฯในภาพรวมทราบดว้ย 
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 -เรือ่งเกีย่วกบัจดุอ่อนหรอืขอ้บกพรอ่งทีม่นียัส าคญั 
 เป็นเรือ่งทีร่า้ยแรงกว่าเรือ่งทีค่วรรายงานภายในดงักล่าวขา้งต้นซึง่เป็นเรื่องเกี่ยวกบัระบบการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่สามารถลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาด0หรือความเสียหายในระดับ 
ทีย่อมรบัได้รวมทัง้ฝ่ายบรหิารไม่สามารถตรวจพบขอ้ผดิพลาดความผดิปกตหิรอืความเสยีหายไดท้นั
กบัสถานการณ์เรื่องเหล่านี้จะรายงานในหนังสอืรบัรองการประเมนิผลการควบคุมภายในและจดัท า
แผนปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง 
 เมื่อประเมนิความร้ายแรงของข้อบกพร่องหรอืจุดอ่อนของการควบคุมภายในควรประเมนิ 
ถึงลกัษณะและโอกาสที่จะเกิดผลเสยีหายอันเนื่องจากข้อบกพร่องเหล่านัน้ด้วยนอกจากนี้โอกาส  
ทีจ่ะเกดิการทุจรติจะเป็นปัจจยัส าหรบัพจิารณาว่าเป็นจุดอ่อนหรอืขอ้บกพรอ่งที่มนียัส าคญั 
 2) การรายงานโดยผู้ตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในรบัผิดชอบในการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในในฐานะ 
ผู้ประเมนิการควบคุมอย่างเป็นอิสระเพื่อให้ความมัน่ใจว่าการประเมนิผลการควบคุมภายในของ  
ฝ่ายบรหิารได้ด าเนินไปอย่างเที่ยงธรรมจากผลการสอบทานนี้0ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานต่อ
หวัหน้าหน่วยรบัตรวจว่าการประเมนิผลการควบคุมภายในเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและระมดัระวงั
อยา่งรอบคอบ (ตามแบบปส.) 
             3)การรายงานการประเมินผลการควบคมุภายในระดบัหน่วยรบัตรวจ 
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจท่ีต้องจัดท า
ประกอบด้วย 
 1. หนงัสอืรบัรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน–แบบปอ.1 
 2. รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน–แบบปอ.2 
 3. รายงานแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน–แบบปอ.3 
 
 ปี  พ .ศ. .25530มีการปรับปรุงการส่ งรายงานผลประเมินระบบควบคุมภายในตาม 
ระเบยีบขอ้ 6 โดยการลดแบบฟอรม์ทีจ่ดัท าและน าส่ง คตง. เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเอกสารจงึใหม้กีาร
ปรับปรุงรายงานจากเดิม เหลือรายงานที่ต้องจัดท าและน าส่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามแผนภาพ  
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ภาพการจดัท ารายงานการประเมินผลการควบคมุภายในของผูท่ี้เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 

1. แบบ ปย.1   1. แบบ ปอ.1   1. แบบ ปส. 
2. แบบ ปย.2   2. แบบ ปอ.2    

3. แบบ ปอ.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

การจดัท ารายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

 
การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิตามระเบยีบฯขอ้ 6 

ใหจ้ดัส่งเฉพาะหนงัสอืรบัรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน (แบบปอ.1) 
ส าหรบัรายงานแบบอื่นใหจ้ดัเกบ็ไวท้ีอ่งคก์ร เพื่อใหห้วัหน้าส่วนราชการและเจา้หน้าที่
ส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิและบุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้งเรยีกดแูละสอบทานต่อไป 

ระดบัส่วนงานยอ่ย ระดบัหน่วยตรวจรบั ผูต้รวจสอบภายใน 

http://www.google.co.th/imgres?q=internal+control&hl=th&biw=1020&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=bGoEqmB-BvQPSM:&imgrefurl=http://www.theiiat.or.th/km/newsdesc.php?n=90210141224&imgurl=http://www.theiiat.or.th/media/km/thumbnail/24/90210141224/nw-90210141224.jpg&w=400&h=267&ei=pSLSTfKrJ8nkiAL1p9HfCg&zoom=1
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เพื่อให้แต่ละฝ่ายงานเข้าใจขัน้ตอนของการจัดท า รายงานการประเมินผลระบบ 
ควบคุมภายใน สามารถสรุปโครงสร้างและล าดบัขัน้ตอนการรายงานการควบคุมภายใน
ตามแผนภาพ ดงันี้ 

แผนภาพการรายงานการควบคมุภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : การน าส่งรายงานการประเมนิผลระบบการควบคุมภายในส าหรบัปี 2553 ให้น าส่ง

เฉพาะรายงานแบบ ปอ.1 ไปยงัคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ส่วนทีเ่หลอืใหจ้ดัท า
เกบ็ไวท้ี ่อ.ส.ค. 

4.2  โครงสร้างการรายงานการควบคมุภายในของ อ.ส.ค. 
 

                  
(       ื        ) 

                  
  ่     (    ) 

(ภายใน 90 วัน นับจาก  
สิน้ปีงบประมาณ) 

                    
(10-15      พ  ธ์) 

              
               

              
(       ) 

(1-10      พ  ธ์) 

          
        

(16-28      พ  ธ์) 

                                   
                    
                  

(       1,   2,   3) 
(1-15       ) 

                        ่      ่                             
                                           (       1,   2) 

(       ื  ธ      ) 

                       
             
       1-  
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รายละเอียดการจดัท ารายงานฯ รปูแบบรายงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 

รายงานระดบัองคก์ร    

1) น ารายงานระดบัส่วนงานย่อยของทุกฝ่าย/
ส านักงาน ประมวลและสรุปผลภาพรวม
จดัท าเป็นรา่งรายงานฯ ระดบัองคก์ร 

ปอ.2 และ ปอ.3 
 

1-15 ม.ค. 
 

แผนกบรหิาร 
ความเสีย่งฯ  

2) เสนอร่างรายงานฯ ต่อที่ประชุมพนักงาน
ตัง้แต่ระดับฝ่าย/ส านักงาน ขึ้นไป  เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
รายงานฯ ระดบัองคก์ร 

ปอ.2 และ ปอ.3 
 

16-31 ม.ค 
 

แผนกบรหิาร 
ความเสีย่งฯ 

3) เสนอร่างรายงานฯ ต่อหน่วยตรวจสอบ
ภายใน เพือ่พจิารณาออกแบบ ปส. 

ปอ.2 และ ปอ.3 
 

1-10 ก.พ. 
 

แผนกบรหิาร 
ความเสีย่งฯ 

4) เสนอรา่งรายงานฯ ต่อผูอ้ านวยการฯ เพือ่
พจิารณาท าหนงัสอืรบัรองการประเมนิผล
การควบคมุภายใน ตามแบบ ปอ.1 

ปอ.2 และ ปอ.3 และ 
ปส. 

10-15 ก.พ. 
 

แผนกบรหิาร 
ความเสีย่งฯ 

5) น าเสนอรายงานฯ ระดับองค์กร เพื่อ
พจิารณา 

ปอ.1, ปอ.2, ปอ.3
และ ปส. 

 แผนกบรหิาร 
ความเสีย่งฯ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ  16-28 ก.พ. 
- คณะกรรมการ อ.ส.ค.  ภายใน ม.ีค. 

6) จัดส่งรายงานการควบคุมภายในระดับ
องค์กรไปยังคณะกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดนิ 

ปอ.1 
 

ภายใน 90 วนั 
นบัจาก สิน้ 
ปีงบประมาณ 

 

แผนกบรหิาร 
ความเสีย่งฯ 

7) น าจุดออ่น/ความเสีย่งระดบัองคก์รทีค่น้พบ
จากการประเมินฯ ตามแผนการปรบัปรุง
การควบคุมภายใน แจ้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อด า เนินการลดจุดอ่อน
ดงักล่าว 

ปอ.3 
 

ตัง้แต่ เม.ย. -ก.ย. แผนกบรหิาร 
ความเสีย่งฯ 

4.3   กรอบระยะเวลา และผูร้บัผิดชอบในการจดัท ารายงานฯ 
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รายละเอียดการจดัท ารายงานฯ รปูแบบรายงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รบัผิดชอบ 

รายงานระดบัส่วนงานย่อย 
   

1) ทบทวน และปรบัปรงุแบบประเมนิการ
ควบคมุภายในทีใ่ชเ้ป็นเครือ่งมอืในการ
ประเมนิผลการควบคมุภายในรปูแบบ
ต่างๆ  

การประเมนิ
องคป์ระกอบของการ
ควบคมุภายในและ
แบบสอบถามการ

ควบคมุภายใน (ICQ) 
 

ต.ค. – ม.ค. 
 

แผนกบรหิาร 
ความเสีย่งฯ  

2) จดัสง่แบบประเมนิผลการควบคมุภายใน 
ใหท้กุหน่วยงาน 

ปย.1, ปย.2 (รวมทัง้ 
แบบประเมนิ

องคป์ระกอบของการ
ควบคมุภายใน และ/
หรอืแบบสอบถาม
การควบคมุภายใน 
(ICQ) ในกรณีทีม่ ี
การประเมนิแบบ

ดงักล่าว) 
 

ภายใน พ.ย. 
 

แผนกบรหิาร 
ความเสีย่งฯ 

3) รายงานผลการประเมนิการควบคมุภายใน
จดัสง่ใหแ้ผนกบรหิารความเสีย่งฯ  

ปย.1, ปย.2 (รวมทัง้ 
แบบประเมนิ

องคป์ระกอบของการ
ควบคมุภายใน และ/
หรอืแบบสอบถาม
การควบคมุภายใน 
(ICQ) ในกรณีทีม่ ี
การประเมนิแบบ

ดงักล่าว) 
 

ภายใน  ธ.ค. 
 

ทกุหน่วยงาน 
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4.4.1 วตัถปุระสงค ์
เพื่อใหทุ้กฝ่าย/ส านกังานสามารถจดัท ารายงานการประเมนิผลระบบการควบคุมภายในตามระเบยีบ

ฯ ขอ้ 6 ไดถู้กตอ้ง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ผูก้ ากบัและคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

4.4.2 การใช้รปูแบบรายงาน 
 1. ระดบัหน่วยรบัตรวจมรีายงาน 3 แบบคอื 
 1.1 หนังสือรบัรองการประเมินผลการควบคมุภายใน–แบบปอ.1 
 เป็นการรบัรองการควบคุมภายในเพื่อใหค้วามเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในทีใ่ชอ้ยู่มปีระสทิธผิล
และมคีวามเพยีงพอทีจ่ะสนับสนุนการด าเนินงานใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคห์รอืไม่เพยีงใด 
 1.2 รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน–แบบปอ.2 
 เป็นการสรปุผลการประเมนิแต่ละองคป์ระกอบของการควบคุมภายในจากการประเมนิกจิกรรมต่างๆ 
 1.3 รายงานแผนการปรบัปรงุการควบคมุภายใน–แบบปอ.3 
 เพื่อน าเสนอจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในหรอืความเสี่ยงที่ยงัมอียู่พร้อมแผนการ
ปรบัปรงุระบบการควบคุมภายในจากการประเมนิระดบัส่วนงานยอ่ยตามแบบปย.2 

 2. ระดบัส่วนงานย่อยมรีายงาน 2 แบบคอื 
 2.1 รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน–แบบปย.1 
 เพื่อน าเสนอผลการประเมนิแต่ละองคป์ระกอบของการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย 
 2.2 รายงานการประเมินผลและการปรบัปรงุการควบคมุภายใน–แบบปย.2 
 เพื่อบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายในระบุการควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมนิผลการควบคุมความเสีย่งทีย่งัมอียูก่ารควบคุมภายในทีต่อ้งปรบัปรงุและผูร้บัผดิชอบ 
 3. ผูต้รวจสอบภายใน 
 -รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของผูต้รวจสอบภายใน–แบบปส. 
 เพื่อรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรบัตรวจว่า
ด าเนินการตามวธิกีารทีห่น่วยงานก าหนดหรอืไม่เพยีงใดพรอ้มขอ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงการควบคุม
ภายในใหม้คีวามเพยีงพอและมปีระสทิธผิลยิง่ขึน้ 
 4. เจ้าหน้าท่ีระดบัอาวโุส -แบบ ปย.1-ร 
 -หนังสือรบัรองการควบคมุภายในของเจ้าหน้าท่ีระดบัอาวโุส (ตามระเบียบฯ ข้อ 6) 
 เพื่อท าความเหน็เกีย่วกบัประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายใน รวมถงึจดุอ่อนของการ
ควบคุมภายในทีม่สีาระส าคญั (ถา้ม)ี 

4.4  รปูแบบรายงานและตวัอย่างการจดัท ารายงานประเมินผลระบบการควบคมุภายภายใน 
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รปูแบบรายงานระดบัหน่วยงานรบัตรวจ 
และค าอธิบาย 
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เป็นการรบัรองการควบคุมภายใน เพื่อให้ความเห็นว่าระบบการ
ควบคุมภายในที่องค์กรใช้อยู่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิก าหนดหรอืไม่ รวมทัง้มี
ประสิทธิผลและความเพียงพอที่จะสนับสนุนการด าเนินงานให้
บรรลุผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคห์รอืไม ่โดยในทางปฏบิตัจิะเป็นการ
น าจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญที่ได้จากรายงานแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในระดบัองค์กร (แบบ ปอ.3) มาจดัท าหนังสอืรบัรองฯ 
(แบบ ปอ.1) ตามรูปแบบที่ คตง. ก าหนด ซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ คอื 
กรณีพบจุดอ่อนที่มนีัยส าคญั และกรณีไม่พบจุดอ่อนที่มนีัยส าคญั 
โดยผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. จะเป็นผูล้งนามในแบบ ปอ.1 ดงักล่าว โดย
มรีปูแบบและวธิกีารเขยีนรายงาน ดงันี้  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

แบบปอ.1 
 

 การจดัท ารายงานประเมินผลระบบการควบคมุภายใน ระดบัองคก์ร 
 

http://www.google.co.th/imgres?q=internal+control&hl=th&biw=1020&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Zq0GhoVT9X4RBM:&imgrefurl=http://smallbusiness.chron.com/components-internal-control-structure-3806.html&imgurl=http://photos.demandstudios.com/60/186/fotolia_3127795_XS.jpg&w=400&h=300&ei=pyLSTfmDEaXciALvkbzrCg&zoom=1
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ตวัอย่าง  แบบ  ปอ.1 (กรณีไม่มีจดุอ่อนท่ีมีนัยส าคญัของการควบคมุภายใน) 
 

 
 
 

หนงัสอืรบัรองการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

เรยีน (คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ / ผูก้ ากบัดแูล / คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ) 
 

องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทยไดป้ระเมนิผลการควบคุมภายในส าหรบัปีสิน้สุด วนัที ่
30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2560 ดว้ยวธิกีารที ่องค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทยก าหนดโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุม
ภายในด้านประสทิธิผลและประสทิธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรพัยากร ซึ่งรวมถึงการควบคุม
ภายในดา้นประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการด าเนินงานและการใชท้รพัยากร ซึ่งรวมถงึการดูแลรกัษา
ทรพัย์สนิ การป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด ความเสยีหาย การรัว่ไหล การสิน้เปลอืง หรอืการทุจรติ ด้าน
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตรแีละนโยบาย ซึง่รวมถงึระเบยีบปฏบิตัขิองฝ่ายบรหิาร 

 
จากผลการประเมนิดงักล่าวเหน็ว่าการควบคมุภายในของ องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศ

ไทยส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่  30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2560 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในทีก่ าหนดไวม้ี
ความเพยีงพอและบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคมุภายในตามทีก่ล่าวในวรรคแรก  

 
 
 

     ลายมือช่ือ...............................................................… 
                         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

0000000000000000000000000000000000000000000.วนัท่ี 1 เดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปอ.1 
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ตวัอย่าง  แบบ  ปอ.1 (กรณีมีจดุอ่อนท่ีมีนัยส าคญัของการควบคมุภายใน) 
 

 
 
 

หนงัสอืรบัรองการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

เรยีน (คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ / ผูก้ ากบัดแูล / คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ) 
 

องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทยไดป้ระเมนิผลการควบคุมภายในส าหรบัปีสิน้สุด วนัที ่
30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2560 ดว้ยวธิกีารที ่องค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทยก าหนดโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุม
ภายในด้านประสทิธิผลและประสทิธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรพัยากร ซึ่งรวมถึงการควบคุม
ภายในดา้นประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการด าเนินงานและการใชท้รพัยากร ซึง่รวมถงึการดูแลรกัษา
ทรพัย์สนิ การป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด ความเสยีหาย การรัว่ไหล การสิน้เปลอืง หรอืการทุจรติ ด้าน
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตรแีละนโยบาย ซึง่รวมถงึระเบยีบปฏบิตัขิองฝ่ายบรหิาร 

 
จากผลการประเมนิดงักล่าวเหน็ว่าการควบคมุภายในของ องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศ

ไทยส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่  30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2560 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในทีก่ าหนดไวม้ี
ความเพยีงพอและบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคมุภายในตามทีก่ล่าวในวรรคแรก  

 
อนึ่ง การควบคมุภายในยงัคงมจีุดออ่นทีม่นียัส าคญัดงันี้  
1. การด าเนินการแผนการลงทนุดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานต ่ากว่าเป้าหมาย 
2. การเกดิอบุตัเิหตุจากการเดนิรถประเภทรา้ยแรงเป็นผลจากความผดิพลาดของผูป้ฏบิตังิาน 
 
 

     ลายมือช่ือ...............................................................… 
    (................................................................) 

                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 
                           วนัท่ี 1 เดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 
 
 

แบบ ปอ.1 
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ค าอธิบายรายงานแบบ ปอ.1 
 
1. ชื่อรายงาน หนงัสอืรบัรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน 
2. ผูร้บัรายงาน ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ผูก้ ากบัดแูลหน่วยรบัตรวจ  
และคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ (ถา้ม)ี 
3. วรรคแรก 
 -ระบุชื่อหน่วยรบัตรวจและงวดเวลาของการประเมนิระบบการควบคุมภายใน 

-ระบุขอบเขตของการประเมนิการควบคุมภายในตามทีห่น่วยรบัตรวจก าหนด 
4. วรรคสอง 

-สรุปผลการประเมนิระบบการควบคุมภายในว่าเป็นไปตามที่หน่วยรบัตรวจก าหนด  
มคีวามเพยีงพอบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในหรอืไม่ 
5. ผูร้ายงาน ไดแ้ก่ หวัหน้าหน่วยรบัตรวจ พรอ้มทัง้ระบุต าแหน่งและวนัทีร่ายงาน 
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เป็นแบบรายงานทีใ่ช้เพื่อสรุปผลภาพรวมจากการด าเนินงานในแต่ละ
องคป์ระกอบของการควบคุมภายในขององค์กร โดยในทางปฏบิตัจิะ
ได้จาการน าจุดอ่อนที่ได้มีการรายงานไว้ในแบบ ปย.1 ของทุก
หน่วยงานมาพจิารณา ว่าเมือ่ประเมนิทุกองคป์ระกอบของการควบคุม
ภายในแล้ว องค์กรมีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลเพยีงพอต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รหรอืไม่ หรอื
ยงัมจีดุอ่อนใด ทีต่อ้งมกีารปรบัปรุงแก้ไขต่อไป ขอ้มลูในรายงานแบบ 
ปอ.20เป็นขอ้มูลที่สรุปกระบวนการบรหิารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
COSO0แต่จดัท าสรุปตามกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 50ดา้นตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน ความเชื่อมโยงกบักระบวนการบรหิาร
ความเสีย่งตามมาตรฐาน COSO ในส่วนของการประเมนิความเสีย่ง 

 

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน 
สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 
การประเมนิความเสีย่ง 
กจิกรรมการควบคุม 
สารสนเทศและการสือ่สาร 
การตดิตามประเมนิผล 

 
แนวทางจดัท ารายงาน ปอ.2 

o สภาพแวดล้อมการควบคมุ การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ทัง้ในดา้น
นโยบาย บุคลากร ระบบการท างาน และเครื่องมือสนับสนุน ที่จะท าให้องค์กร
สามารถบรรลุเป้าหมายในการด าเนินการตามยุทธศาสตร ์โดยมกีารพจิารณาความ
เชื่อมโยงและสอดคลอ้งของวตัถุประสงค ์

o การประเมินความเส่ียง การน าโครงการทีม่คีวามเสีย่งในระดบัสูงขององคก์ร ทีจ่ดัท า
ในรายงานเพื่อน ามาสรุปงานทีเ่ป็นความเสีย่งส าคญัทีค่วรจะด าเนินการแก้ไข 

o กิจกรรมการควบคุม การระบุแนวทางจดัการความเสี่ยงที่เลอืกด าเนินการ และ
แจง้แนวทางด าเนินการเพื่อจดัการความเสีย่ง 

o สารสนเทศและการส่ือสาร แจ้งแนวทางด าเนินการด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายในองคก์ร ทีม่กีารด าเนินการเพื่อสนับสนุนการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 

o การติดตามประเมินผล0ระบุความถีใ่นการตดิตามประเมนิผลงานทีเ่ป็นความเสีย่ง  
โดยมรีปูแบบ และวธิกีารเขยีนรายงาน ดงันี้ 

แบบปอ.2 
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ตวัอย่างแบบ ปอ. 2 

 

 
ช่ือหน่วยงาน  องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

 ณ  วนัท่ี 30 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 
 

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน 
(1) 

 ผลการประเมิน/ ข้อสรปุ 
(2) 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 
 

อ.ส.ค. มีนโยบายการด าเนินงานที่ช ัดเจน และสอดคล้องกับ
เป้าหมายและวสิยัทศัน์ผูบ้รหิารและบุคลากรทีม่คีวามพรอ้มทีจ่ะ
สนบัสนุนการด าเนินการตามนโยบายขององคก์ร 

2. การประเมนิความเสีย่ง 
 
 

พบความเสี่ยงส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัยุทธศาสตร์การด าเนินการ
จ านวน 4 โครงการ เป็นความเสีย่ง ดา้นการปฏบิตักิาร จ านวน 2 
โครงการ ดา้นการเงนิ 1 โครงการและดา้นกฎระเบยีบขอ้บงัคบั 
จ านวน 1 โครงการ 

3. กจิกรรมการควบคมุ 
 
 

เลือกวิธีจดัการความเสี่ยงโดยการควบคุมความเสี่ยง มกีารจดั
เจ้าหน้าที่ทีเ่กีย่วขอ้ง ด าเนินการแกไ้ขปัญหาอย่างใกล้ชดิ และ
พฒันาแนวทางการท างานเพือ่ป้องกนัความเสีย่งไมใ่หเ้กดิขึน้ 

4. สารสนเทศและการสือ่สาร 
 
 

จดัวางแผนแม่บทด้านสารสนเทศ เพื่อรองรบัการแก้ไขปัญหา 
และมีการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยงในองค์กร โดยจัด
อบรม สมัมนาเพื่อระดมความคดิเห็นในการจดัการความเสี่ยง
องคก์ร อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. การตดิตามประเมนิผล 
 

มกีารตดิตามรายงานผลสม ่าเสมอทุก 3 เดอืน เพื่อรายงานผลไป
ยงัผูบ้รหิารและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

สรปุผลการประเมิน :- 
อ.ส.ค. มโีครงสรา้งการควบคุมภายในครบ 5 องคป์ระกอบ มกีารวเิคราะหแ์ละด าเนินการเพื่อควบคุมความ
เสีย่งขององคก์ร อยา่งต่อเนื่องและสม ่าเสมอ รวมถงึมนีโยบายทีจ่ะพฒันางานดา้นบรหิารความเสีย่งและการ
บรหิารจดัการทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของภาครฐั  

 

ช่ือผู้รายงาน................................................ 
                ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 
               วนัท่ี1 เดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 

แบบ ปอ.2 
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ค าอธิบายรายงานแบบ ปอ.2 
 
1. ชื่อหน่วยรบัตรวจ 
2. ผูร้บัรายงาน รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
3. งวดรายงาน 
 -ระบุวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาในการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
4. คอลมัน์ (1) องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

-ระบุขอ้มลูสรปุการควบคุมภายในของแต่ละองคป์ระกอบ 
5. คอลมัน์ (2) ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
 -ระบุผลการประเมนิ/ขอ้สรปุของแต่ละองคป์ระกอบของการควบคุมภายในพรอ้มจุดอ่อน 
   หรอืความเสีย่งทีย่งัมอียู่ 
6. สรปุผลการประเมนิโดยรวมขององคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
7. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หวัหน้าหน่วยรบัตรวจ ผู้บรหิารสูงสุด หรอืผู้รบัผดิชอบในการปฏบิตัิ
ราชการหรอืการบรหิารของหน่วยรบัตรวจ พรอ้มระบุต าแหน่งและวนัทีร่ายงาน 
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เป็นแบบรายงานทีใ่ชเ้พื่อน าเสนอจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ยงัมอียู่ของระบบการควบคุมภายในทีม่นีัยส าคญัขององคก์ร พรอ้มขอ้เสนอแนะและ
แผนการปรบัปรงุระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่งดงักล่าว โดยในทางปฏบิตัจิะไดจ้ากการน าจุดอ่อนทีไ่ดม้กีารรายงาน
ไว้ในแบบ ปย.2 ของทุกหน่วยงานมาพจิารณาหาจุดอ่อนที่มีนัยส าคญัขององคก์ร และจดัท าเป็นแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดบั
องคก์ร เพื่อไวใ้ชต้ดิตามและประเมนิการควบคุมภายในส าหรบัปีต่อไป โดยมรีปูแบบและวธิกีารเขยีนรายงานตามตารางขา้งทา้ย 

ตวัอย่างแบบ ปอ. 3 : การบรหิารแผนการลงทนุ 
ช่ือหน่วยงานองคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

รายงานแผนการปรบัปรงุการควบคมุภายใน 
ณ วนัที่ 30 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2560 

กระบวนการปฏิบติังาน/โครงการ/ 
กิจกรรม/ด้านของงานท่ีประเมินและ

วตัถปุระสงคข์อง การควบคมุ 
(1) 

ความเส่ียง 
ท่ียงัมีอยู่ 

(2) 

งวด/เวลาท่ี
พบจดุอ่อน 

(3) 

การปรบัปรงุการควบคมุ 
(4) 

ก าหนดเสรจ็/
ผู้รบัผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

การจดัซ้ือ-จดัจ้าง ตามแผนงบลงทุน
ประจ าปี 

• เพื่อใหก้ารจดัซือ้-จดัจา้ง เป็นไป
ตามนโยบาย สอดคลอ้งกบัแผนงบลงทุน
ประจ าปีทนัต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้
และควบคมุการเบกิจา่ยใหเ้ป็นไปตาม
แผนประจ าปี 

เอกสารการแจง้ความตอ้งการของผูข้อ
งบประมาณไมส่มบูรณ์/ไมเ่พยีงพอ ที่
จะด าเนินการจดัซือ้-จดัจา้ง ได ้เช่น งบ
ลงทุนบางรายการขาดการก าหนด 
Spec ขาด TORมกีารแกไ้ขบ่อย ไมม่ ี
ผูร้บัรอง และไมไ่ดก้ าหนดราคากลาง 

30 กนัยายน 
2560 

1. มแีผนการก าหนดระยะเวลาการจดัซือ้-จดัจา้ง ในแต่
ละขัน้ตอน (Workflow) จนแล้วเสรจ็ 
2. มกีารขออนุมตังิบประมาณ จดัซือ้-จดัจา้ง (จซ.01) 
พรอ้ม TOR หรอื Spec 
3. มกีารตดิตามและรายงานผล โดยมหีนงัสอืหรอืการ
ประชุมตดิตามกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหก้าร
เบกิจา่ยเป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้ 

30 กนัยายน 2560/
ฝ่ายพสัดแุละบรกิาร 

 

 

ช่ือผูร้ายงาน................................................ 
ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. 
วนัท่ี 1 เดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 

แบบ ปอ.3 

แบบปอ.3 
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ค าอธิบายรายงานแบบปอ.3 
1. ชื่อหน่วยรบัตรวจ 
2. ชื่อรายงานรายงานแผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน 
3. งวดรายงาน 

- ระบุวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาของแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน 
4. คอลมัน์ (1) กระบวนการปฏบิตังิาน/โครงการ......................และวตัถุประสงคข์องการควบคุม 

- ระบุวตัถุประสงค์ของกิจกรรมหรอืด้านของงานที่ก าลงัประเมนิถ้าเป็นกระบวนการ
ปฏบิตังิานหรอืโครงการใหร้ะบุขัน้ตอนที่ส าคญัของกระบวนการปฏบิตังิานหรอืโครงการนัน้รวมทัง้
วตัถุประสงค์ของแต่ละขัน้ตอนหลกัทัง้นี้หนึ่งกจิกรรม/ด้านของงาน/ขัน้ตอนการปฏบิตังิานอาจมไีด้
หลายวตัถุประสงค ์
5. คอลมัน์ (2) ความเสีย่งทีย่งัมอียู่ 

- ระบุความเสีย่งทีย่งัมอียู่โดยประมวลผลขอ้มลูมาจากแบบปย.2 ของส่วนงานยอ่ย 
6. คอลมัน์ (3) งวด/เวลาทีพ่บจดุอ่อน 

- ระบุงวด/เวลาทีพ่บหรอืทราบความเสีย่งทีย่งัมอียูต่ามทีร่ะบุในคอลมัน์ (2) 
7. คอลมัน์ (4) การปรบัปรุงการควบคุม 

- ระบุการปรบัปรงุการควบคุมเพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่งทีย่งัมอียูโ่ดยประมวลผลมาจาก 
แบบปย.2 ของส่วนงานยอ่ยคอลมัน์ (5) 
8. คอลมัน์ (5) ก าหนดเสรจ็/ผูร้บัผดิชอบ 

- ระบุผูร้บัผดิชอบในการแก้ไขปรบัปรงุและวนัทีด่ าเนินการปรบัปรงุแลว้เสรจ็ 
9. คอลมัน์ (6) หมายเหตุ 

- ระบุขอ้มลูอื่นทีต่อ้งการแจง้ใหท้ราบเช่นวธิดี าเนินการและเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
10. ชื่อผู้รายงานได้แก่ หวัหน้าหน่วยรบัตรวจ ผู้บรหิารสูงสุด หรอืผู้ร ับผดิชอบในการปฏบิตัิ
ราชการหรอืการบรหิารของหน่วยรบัตรวจ พรอ้มระบุต าแหน่งและวนัทีร่ายงาน 
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รปูแบบรายงานระดบัส่วนงานย่อย 
และค าอธิบายรายงาน 
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เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่องการจดัท ารายงานผลประเมนิระบบการควบคุมภายใน จงึได้จดัท า
สรุปตวัอย่างการจดัท ารายงานผลประเมนิระบบการควบคุมภายในระดบัฝ่ายงาน ต้องจดัท าการ
วิเคราะห์กระบวนการบรหิารความเสี่ยง แต่ไม่ต้องน าส่งคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ โดย
ยกตวัอย่างการจดัท ารายงาน ปย.1, ปย.2 โดยใช้ตวัอย่างจากงานพฒันาระบบสารสนเทศการ
บรหิารการเงนิการคลงั 

เป็นการสรปุภาพรวมของการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคุม
ภายในทัง้  5 ด้าน (ทัง้นี้ ถ้ามีการประเมินตามแบบประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน สามารถน าผลการประเมนิ
ดงักล่าว มาเป็นข้อมูลในการจดัท าได้) โดยเป็นการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละองคป์ระกอบฯ ว่ามคีวามเพยีงพอและเหมาะสม
หรอืไม่ หรอืมจีุดอ่อนที่ต้องท าการปรบัปรุงแก้ไขอย่างไร และเมื่อ
พจิารณาการควบคุมภายในจากทัง้ 5 องคป์ระกอบแลว้ ใหส้รุปเป็น
ภาพรวมว่า การควบคุมภายในตามองค์ประกอบฯ ทัง้ 5 ดา้นนัน้มี
ความเพยีงพอ เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลต่อการ
บรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงานหรอืไม ่ 

แนวทางจดัท ารายงาน ปย.1 
o สภาพแวดล้อมการควบคมุ การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงาน ทัง้ใน

ด้านนโยบาย บุคลากร ระบบการท างาน และเครื่องมือสนับสนุน ที่จะท าให้
หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ โดยมกีาร
พจิารณาความเชื่อมโยงและสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์ 

o การประเมินความเส่ียง การน าโครงการที่มคีวามเสี่ยงในระดบัสูงของหน่วยงาน ที่
จดัท าในรายงานเพื่อน ามาสรปุงานทีเ่ป็นความเสีย่งส าคญัทีค่วรจะด าเนินการแกไ้ข 

o กิจกรรมการควบคุม การระบุแนวทางจดัการความเสี่ยงที่เลอืกด าเนินการ และ
แจง้แนวทางด าเนินการเพื่อจดัการความเสีย่ง 

o สารสนเทศและการส่ือสาร แจ้งแนวทางด าเนินการด้านสารสนเทศและการ
สื่อสารภายในหน่วยงานทีม่กีารด าเนินการเพื่อสนับสนุนการบรหิารความเสีย่งของ
องคก์ร 

o การติดตามประเมินผล ระบุความถีใ่นการตดิตามประเมนิผลงานทีเ่ป็นความเสีย่ง 
โดยมรีปูแบบและวธิกีารเขยีนรายงานตามตารางขา้งทา้ยนี้ 

 การจดัท ารายงานประเมินผลระบบการควบคมุภายใน ระดบัหน่วยงานย่อย 
 

แบบ ปย.1 

http://www.google.co.th/imgres?q=internal+control&hl=th&biw=1020&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=acJv9eMkaRSNBM:&imgrefurl=http://hcconsultinggrp.com/internal_control_remediation.html&imgurl=http://hcconsultinggrp.com/images/sidebar_bridge.jpg&w=220&h=400&ei=nSLSTdfwK6TniALsmIjsCg&zoom=1
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ตวัอย่างแบบ ปย.1 
 

ช่ือหน่วยงาน  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

 ณ วนัท่ี 30 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2560  
องคป์ระกอบการควบคมุ

ภายใน (1) 
ผลการประเมิน/ ข้อสรปุ 

 (2) 
1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม 
 
 

ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุม
ภายใน โดยให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน มกีารบรหิารจดัการที่สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาล มกีารจดัโครงสร้าง
และสายงานการบงัคบับญัชาและบุคลากรเขา้ใจขอบเขตอ านาจหน้าทีร่วมทัง้มคีวามรู้
ความสามารถในการปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างเพยีงพอ 

2. การประเมนิความเสีย่ง 
 

หน่วยงานมีการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกนัในการทีจ่ะท างานใหส้ าเรจ็ดว้ยงบประมาณและทรพัยากรทีก่ าหนดไว ้และ
ผูบ้รหิารมกีระบวนการในการระบุความเสีย่ง ทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอกทีอ่าจมี
ผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน มกีารวเิคราะหค์วาม
เสีย่งและการก าหนดวธิกีารควบคุมเพื่อป้องกนัความเสีย่งในระดบัทีเ่หมาะสมเพยีงพอ  

3. กจิกรรมการควบคุม 
 
 

หน่วยงานมกีารปฏบิตัติามนโยบายและวธิปีฏบิตังิานทีท่ าใหม้ัน่ใจว่าเมื่อน าไปปฏบิตัิ
แล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่ายบริหารก าหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้
ผูป้ฏบิตังิานเหน็ความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้ในการปฏบิตัิงานเพื่อใหเ้กดิความระมดัระวงั
และสามารถปฏบิตังิานใหส้ าเรจ็ตามวตัถุประสงคใ์นระดบัทีเ่หมาะสมเพยีงพอ  

4. สารสนเทศและการสือ่สาร 
 
 

มรีะบบขอ้มลูสารสนเทศทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตังิาน ต่อความต้องการของผูใ้ชแ้ละมี
การสือ่สารไปยงัฝ่ายบรหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในรูปแบบทีช่่วยใหผู้ร้บัขอ้มูลสารสนเทศ
ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในระดบัทีเ่หมาะสมเพยีงพอ  

5. การตดิตามประเมนิผล 
 
 

หน่วยงานมกีารประเมนิผลแบบรายครัง้ กรณีพบจุดอ่อนมกีารก าหนดวธิปีฏบิตัเิพื่อให้
ความมัน่ใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณา
สนองตอบและมกีารสัง่การใหด้ าเนินการแก้ไขขอ้บกพร่องทนัท ีรวมทัง้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยก าหนดวิธี
ปฏบิตังิานเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการปฏบิตังิานตามปกต ิ 

ผลการประเมินโดยรวม  :ฝ่ายนโยบายและแผนงาน มีโครงสรา้งการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพียงพอ ท่ีจะท าให้การปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ อย่างไรกต็ามยงัมีบางกิจกรรมท่ีต้อง 
ปรบัปรงุ เพื่อให้การปฏิบติังานภายในฝ่ายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดี ซ่ึงได้ก าหนดแนวทาง 
จดัการความเส่ียงไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

 

ช่ือผูร้ายงาน.................................................... 
ต าแหน่ง หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
วนัท่ี 1 เดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 

แบบ ปย.1 
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ค าอธิบายรายงานแบบปย.1 
 
1. ชื่อส่วนงานยอ่ย 
2. ชื่อรายงานรายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
3. งวดรายงาน 

- ระบุวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาในการประเมนิองคป์ระกอบการควบคุมภายใน 
4. คอลมัน์ (1) องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

- ระบุขอ้มลูสรปุการควบคุมภายในของแต่ละองคป์ระกอบ 
5. คอลมัน์ (2) ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 

- ระบุผลการประเมนิ/ขอ้สรปุของแต่ละองคป์ระกอบของการควบคุมภายในพรอ้มจดุอ่อน 
หรอืความเสีย่งทีย่งัมอียู่ 

6. สรปุผลการประเมนิโดยรวมขององคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
7. ชื่อผูร้ายงานไดแ้ก่ หวัหน้าส่วนงานยอ่ย พรอ้มระบุต าแหน่ง และวนัทีร่ายงาน 
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เป็นรายงานการประเมนิผลและการปรบัปรุงการควบคุมภายใน โดยแต่ละหน่วยงานระบุวตัถุประสงค์ของการควบคุมส าหรบัการ
ปฏบิตังิานหรอืกจิกรรมของหน่วยงาน ระบุการควบคุมภายในทีม่อียู ่การประเมนิการควบคุมทีม่อียู่นัน้ว่าเพยีงพอหรอืไม่ และยงัคงมี
จดุอ่อนหรอืความเสีย่งทีย่งัมอียูใ่นดา้นใด เช่น ดา้นการด าเนินงาน ดา้นความถูกตอ้งเชื่อถอืไดข้องขอ้มลูรายงาน หรอืดา้นการปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ รวมทัง้ท าการประเมนิระดบัความรนุแรงของจดุอ่อนหรอืความเสีย่งทีย่งัมอียู่ จากนัน้จงึให้
ระบุถงึ ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุและแกไ้ขจดุอ่อนนัน้ ๆ โดยมรีปูแบบและวธิกีารเขยีนรายงาน ตามตารางขา้งทา้ยน้ี 

ตวัอย่างแบบ ปย. 2 
 

ช่ือหน่วยงานฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
รายงานการประเมินผลและการปรบัปรงุการควบคมุภายใน 

ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่30 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2560 
กระบวนการปฏิบติังาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานท่ีประเมินและวตัถปุระสงคข์องการควบคมุ 

(1) 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ 
(2) 

งวด/เวลา 
ท่ีพบจดุอ่อน 

(3) 

การปรบัปรงุการควบคมุ 
(4) 

ก าหนดเสรจ็/
ผู้รบัผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

แผนเทคโนโลยีและเครือข่าย 
• เพื่อดูแลระบบเครอืขา่ยและเครื่องแมข่า่ย ให้

สามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
ขอ้มลูในระบบ
สารสนเทศของ อ.ส.ค. 
สญูหายไปจากเครื่อง
แมข่า่ยคอมพวิเตอร ์

 
เดอืนกนัยายน 

2560 

 
1. มอบหมายงานใหเ้จา้หน้าทีส่ารสนเทศ
ด าเนินการส ารองขอ้มลูประจ าสปัดาห์ 
2. ด าเนินการโครงการจดัเช่าใช้ระบบ 
Cloud Computing เพื่อใหบ้รกิารทดแทน
ระบบเครื่องแมข่า่ยแบบเดมิ 

 
30 กนัยายน 2560/ 
ฝ่ ายนโยบายแล ะ
แผนงาน 

 
ความเสีย่ง
เรื่องเดมิจาก
ปีทีแ่ลว้ 

 

ช่ือผูจ้ดัท า……………………………………………….. 
ต าแหน่ง หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
วนัท่ี 1 เดือนตลุาคม พ.ศ.2560

แบบ ปย.2 

แบบปย.2 
 



 

คู่มอืการควบคมุภายใน 58 
 

   

ค าอธิบายรายงานแบบปย.2 
1. ชื่อส่วนงานยอ่ย 
2. ชื่อรายงานรายงานการประเมนิผลและการปรบัปรงุการควบคุมภายใน 
3. งวดรายงาน 

- ระบุส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายนพ.ศ. 25xx (กรณีรายงานตามปีงบประมาณ) หรอื 
วนัที ่31 เดอืนธนัวาคม พ.ศ.25XX (กรณรีายงานตามปีปฏทินิ) 
4. คอลมัน์ (1) กระบวนการปฏบิตังิาน/โครงการ.....................และวตัถุประสงคข์องการควบคุม 

- ระบุดา้นของงาน/โครงการ/กจิกรรมทีจ่ะประเมนิโดยระบุขัน้ตอนหลกัทีส่ าคญักระบวนการปฏบิตังิานนัน้
รวมทัง้วตัถุประสงคข์องแต่ละขัน้ตอนทัง้นี้หนึ่งกจิกรรมหรอืหนึ่งขัน้ตอนการปฏบิตังิานอาจมไีดห้ลายวตัถุประสงค์ 
5. คอลมัน์ (2) การควบคุมทีม่อียู่ 

- สรปุขัน้ตอน/วธิปีฏบิตังิาน/นโยบาย/กฎเกณฑท์ีใ่ชป้ฏบิตัอิยูส่ าหรบักจิกรรมต่างๆ 
6. คอลมัน์ (3) การประเมนิผลการควบคุม 

- ประเมนิว่าการควบคุมทีม่อียูต่ามคอลมัน์ (2) เพยีงพอและมปีระสทิธผิลหรอืไมโ่ดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
 การก าหนด/สัง่อยา่งเป็นทางการใหป้ฏบิตัติามการควบคุมหรอืไม่ 
 มกีารปฏบิตัจิรงิตามการควบคุมหรอืไม่ 
 ถา้มกีารปฏบิตัจิรงิการควบคุมช่วยใหง้านส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดหรอืไม่ 
 ประโยชน์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่ากบัต้นทุนของการควบคุมหรอืไม่ 

7. คอลมัน์ (4) ความเสีย่งทีย่งัมอียู่ 
- ระบุความเสี่ยงที่ยงัมอียู่ที่มผีลกระทบต่อความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของการควบคุม 

ดา้นใดดา้นหน่ึงหรอืหลายดา้นคอื 
 ดา้นการด าเนินงาน (Operation) = O 
 ดา้นความถูกตอ้งเชื่อถอืไดข้องขอ้มลูรายงานทางการเงนิ (Financial Reporting) = F 
 ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมายระเบยีบขอ้บงัคบัฯลฯ (Compliance) = C 

8. คอลมัน์ (5) การปรบัปรุงการควบคุม 
- เสนอแนะการปรบัปรงุการควบคุมเพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่งตามคอลมัน์ (4) 

9. คอลมัน์ (6) ก าหนดเสรจ็/ผูร้บัผดิชอบ 
- ระบุผูร้บัผดิชอบในการแก้ไขปรบัปรงุและวนัทีด่ าเนินการปรบัปรงุแลว้เสรจ็ 

10. คอลมัน์ (7) หมายเหตุ 
- ระบุขอ้มลูอื่นทีต่อ้งการแจง้ใหท้ราบเช่นวธิดี าเนินการและเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

11. ชื่อผูร้ายงาน ต าแหน่งและวนัที่ 
- ระบุชื่อหวัหน้าส่วนงานย่อย ซึ่งรบัผดิชอบในการจดัท าพร้อมทัง้ต าแหน่งและลงวนัที่ 

ปีพ.ศ.ทีจ่ดัท าเสรจ็สิน้ 
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เมื่อไดด้ าเนินการประมวลและจดัท าร่างรายงานระดบัองคก์รแลว้เสรจ็ ใหน้ า
ร่างรายงานฯ ดงักล่าวเสนอส านักงานตรวจสอบภายใน เพื่อพจิารณาออก
รายงานผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายใน (แบบ ปส.) เพื่อใช้ส าหรับการรายงานผลการสอบทานการ
ประเมนิผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรบัตรวจว่า ด าเนินการเป็นไป
ตามระเบยีบฯ หรอืไม่ โดยในทางปฏบิตัิฝ่ายตรวจสอบภายในจะพจิารณา
สอบทานร่างรายงานระดบัองค์กรฯ ดงักล่าว ควบคู่กบัผลการสอบทานการ
ปฏบิตัเิกี่ยวกบัการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ หากเหน็ว่ามคีวาม
สอดคล้องกัน และมีการด าเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ ที่ก าหนด ฝ่าย
ตรวจสอบภายในก็จะออก แบบ ปส. ดงักล่าว ซึง่แบ่งเป็น 20แบบ คอื กรณี
ไม่พบขอ้บกพร่อง หรอืขอ้สงัเกตทีม่นีัยส าคญั และกรณีพบขอ้บกพร่องหรอื
ขอ้สงัเกตทีม่นียัส าคญั โดยมรีปูแบบการรายงาน ดงันี้ 

 

ตวัอย่างแบบ ปส.  

(กรณีมีข้อตรวจพบ หรือข้อสงัเกตท่ีมีนัยส าคญั) 
 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

เรียนผูอ้ านวยการอ.ส.ค. 
 

ขา้พเจ้าได้สอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของ องค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่ง
ประเทศไทยส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 300เดือน กันยายนพ .ศ.025600การสอบทานได้ปฏิบัติอย่าง
สมเหตุสมผลและระมดัระวงัอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมนิผลการควบคุมภายใน
เป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนด ระบบการควบคมุภายในมคีวามเพยีงพอและสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์อง
การควบคมุภายในอยา่งไรกต็ามมขีอ้สงัเกตทีม่นีัยส าคญั จ านวน 1 ประเดน็ คอื ประเดน็ความเสีย่งจาก
การเบกิจ่ายงบลงทุนที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด เนื่องจากขาดระบบการควบคุมติดตาม 
รายงานและประเมนิผลทีเ่พยีงพอ  

      
ชือ่ผูร้ายงาน...................................................... 

     ต าแหน่ง หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมนิระบบงาน 
     วนัที ่1 เดอืนตุลาคม พ.ศ.2560

แบบ ปส. 
 



 

คู่มอืการควบคมุภายใน 60 
 

 
 

ตวัอย่างแบบ ปส.  

(กรณีไม่มีข้อตรวจพบ หรือข้อสงัเกตท่ีมีนัยส าคญั) 
 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
เรียนผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. 
 

ขา้พเจ้าได้สอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของ องค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่ง
ประเทศไทยส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 300เดือน กันยายนพ .ศ.25600การสอบทานได้ปฏิบัติอย่าง
สมเหตุสมผลและระมดัระวงัอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมนิผลการควบคุมภายใน
เป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนด ระบบการควบคมุภายในมคีวามเพยีงพอและสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์อง
การควบคมุภายใน 

       
 

 
ชือ่ผูร้ายงาน...................................................... 

     ต าแหน่ง หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมนิระบบงาน 
     วนัที ่1 เดอืนตุลาคม พ.ศ.2560
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ค าอธิบายรายงานแบบปส. 
1. ชื่อรายงาน รายงานผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของผูต้รวจสอบภายใน 
2. ผูร้บัรายงาน ไดแ้ก่ หวัหน้าส่วนราชการ หวัหน้าหน่วยงาน ผูบ้รหิารสูงสุดในการปฏบิตัริาชการ
หรอืผูบ้รหิารของหน่วยรบัตรวจ 
3. วรรครายงาน 

- ระบงุวดเวลาของการประเมนิระบบการควบคุมภายใน 
- ระบุขอบเขตของการสอบทานการประเมนิระบบการควบคุมภายในว่าได้ปฏบิตัิอย่าง
สมเหตุสมผลและระมดัระวงัอยา่งรอบคอบ 

- สรปุผลการสอบทาน 
4. ผูร้ายงาน ไดแ้ก่ หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากหวัหน้าส่วนราชการ 
หวัหน้าหน่วยรบัตรวจ หรอืผูบ้รหิารสงูสุดของหน่วยรบัตรวจใหท้ าหน้าทีต่รวจสอบภายใน 
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ตวัอย่างแบบ ปย.1-ร  

หนังสือรบัรองการควบคมุภายในของเจ้าหน้าท่ีระดบัอาวโุส 
(ตามระเบียบฯ  ข้อ 6) 

 
แบบท่ี 1 กรณีไม่พบจดุอ่อนท่ีมีนัยส าคญั 

 
เรียน ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. 
 

การประเมนิการควบคุมภายในของ (องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย)   
ส าหรับงวดตัง้แต่วันท่ี 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 30 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2560 ได้
ด าเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสารค าแนะน า :  การจดัท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   
ข้อ 6 ระบบการควบคุมภายในของ (องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย)  ได้จดัใหม้ขี ึ้น
ตามทีก่ าหนดในระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิว่าดว้ยการก าหนด   มาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544  โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  การด าเนินงานของ  (องคก์าร
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย)   จะบรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายในดา้นประสทิธผิล  
และประสทิธภิาพของการด าเนินงานและการใชท้รพัยากร ซึง่รวมถงึการดูแลรกัษาทรพัยส์นิ การป้องกนั
หรอืลดความผดิพลาด ความเสยีหาย การรัว่ไหล การสิ้นเปลอืง หรอืการทุจรติ  ด้านความเชื่อถอืไดข้อง
รายงานทางการเงินและการด าเนินงาน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ                     
มตคิณะรฐัมนตร ี และนโยบาย  ซึง่รวมถงึระเบยีบปฏบิตัขิองฝ่ายบรหิาร 

แนวคิดของการสร้างความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมัน่ใจจะได้ร ับผล      
อยา่งคุม้ค่าตามตน้ทุนทีใ่ช ้  โดยระบบการควบคุมภายในดงักล่าวไดป้ระมาณการและใชดุ้ลยพนิิจในการ
ประเมนิประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการมรีะบบการควบคุมภายในกบัค่าใชจ้่ายของระบบฯ   ทัง้นี้  ค่าใชจ้่าย
ไมค่วรเกนิประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัซึง่รวมถงึการลดความเสีย่งทีท่ าใหห้น่วยงานไมบ่รรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด   
นอกจากนี้อาจเกิดขอ้ผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมี
ขอ้จ ากดัทีแ่ฝงอยูใ่นการควบคมุภายในซึง่รวมถงึโอกาสของการหลกีเลีย่งหรอืละเลยการ ควบคุม   รวมทัง้
ขอ้จ ากดัดา้นทรพัยากร ดา้นกฎหมาย หรอืเกีย่วกบักฎระเบยีบของทางราชการ  อกีทัง้ประสทิธผิลของการ
ควบคมุอาจเปลีย่นแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์  และสภาพแวดลอ้มเปลีย่นแปลงไป   
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จากผลการประเมนิดงักล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ (องค์การส่งเสริมกิจการ     

โคนมแห่งประเทศไทย)ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 1 เดือนตลุาคม  พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 30 เดือนกนัยายน 
พ.ศ. 2560  เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในทีค่ณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิก าหนด  มคีวาม
เพยีงพอและบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในตามทีก่ล่าวในวรรคแรกภายใต้ขอ้จ ากดัตามวรรค
สอง     

ทัง้นี้ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ   
ภายใน   แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน   และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรบัปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน   รวมทัง้สรุปผลการประเมนิองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคมุภายใน  มาพรอ้มนี้แลว้ 

 
 
 ลายมือช่ือ.............................................….. 

(ชือ่ เจา้หน้าทีร่ะดบัอาวุโสผูไ้ดร้บัมอบหมายใหป้ระมวลความเหน็ในภาพรวม) 
    ต าแหน่ง  .......................................……. 
    วนัท่ี 1 เดือนตลุาคม  พ.ศ. 2560 
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ตวัอย่างแบบ ปย.1-ร  
 

หนังสือรบัรองการควบคมุภายในของเจ้าหน้าท่ีระดบัอาวโุส 
(ตามระเบียบฯ  ข้อ 6) 

 
แบบท่ี 2กรณีพบจดุอ่อนท่ีมีนัยส าคญั 

 
เรียน ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. 
 

การประเมนิการควบคุมภายในของ (องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย)   
ส าหรับงวดตัง้แต่วันท่ี 1   เดือนตุลาคม  พ.ศ.2559 ถึงวันท่ี 30 เดือนกันยายน  พ.ศ.2560 ได้
ด าเนินการตามแนวทาง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน    ซึง่ก าหนดอยู่ในเอกสารค าแนะน า :  การจดัท ารายงานการควบคมุภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย     การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
ข้อ 6    ระบบการควบคมุภายในของ (องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย)   ไดจ้ดัใหม้ขี ึน้
ตามทีก่ าหนดในระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิว่าดว้ยการก าหนด   มาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  การด าเนินงานของ  
(องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย)   จะบรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสทิธผิล  และประสทิธภิาพของการด าเนินงานและการใชท้รพัยากร ซึง่รวมถงึการดูแลรกัษาทรพัยส์นิ 
การป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด ความเสยีหาย การรัว่ไหล การสิ้นเปลือง หรอืการทุจรติ  ด้านความ
เชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิและการด าเนินงาน  และดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั                     
มตคิณะรฐัมนตร ี และนโยบาย  ซึง่รวมถงึระเบยีบปฏบิตัขิองฝ่ายบรหิาร 

แนวคิดของการสร้างความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมัน่ใจจะได้ร ับผล      
อยา่งคุม้ค่าตามตน้ทุนทีใ่ช ้  โดยระบบการควบคุมภายในดงักล่าวไดป้ระมาณการและใชดุ้ลยพนิิจในการ
ประเมนิประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการมรีะบบการควบคมุภายในกบัคา่ใชจ้่ายของระบบฯ  ทัง้นี้  คา่ใชจ้่ายไม่
ควรเกนิประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัซึ่งรวมถงึการลดความเสีย่งทีท่ าใหห้น่วยงานไม่บรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด   
นอกจากนี้อาจเกดิขอ้ผดิพลาดหรอืความเสยีหายและความผดิปกติที่ไม่อาจสบืทราบได้   เนื่องจากมี
ขอ้จ ากดัทีแ่ฝงอยูใ่นการควบคมุภายในซึง่รวมถงึโอกาสของการหลกีเลีย่งหรอืละเลยการควบคุม   รวมทัง้
ขอ้จ ากดัดา้นทรพัยากร ดา้นกฎหมาย หรอืเกีย่วกบักฎระเบยีบของทางราชการ อกีทัง้ประสทิธผิลของการ
ควบคมุอาจเปลีย่นแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์  และสภาพแวดลอ้มเปลีย่นแปลงไป   
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จากผลการประเมนิดงักล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ (องค์การส่งเสริมกิจการ    

โคนมแห่งประเทศไทย)ส าหรับงวดตัง้แต่วันท่ี 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี  30 เดือน
กนัยายน  พ.ศ. 2560 เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในทีค่ณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิก าหนด  
มคีวามเพยีงพอและบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในตามทีก่ล่าวในวรรคแรกภายใตข้อ้จ ากดัตาม
วรรคสอง    อยา่งไรกต็าม  ยงัคงมจีุดออ่นทีม่นียัส าคญั  ดงันี้:- 

  1. การจดัซื้อจดัจ้างไม่เป็นไปตามแผนงบลงทุนประจ าปี เนื่องจาก การวางแผนการ
ด าเนินงานการจดัซื้อจดัจา้งของแต่ละฝ่าย/ส านักงาน ไม่สอดคลอ้งกบัการปฏบิตังิานจรงิ และขาดการ
ตดิตามในการด าเนินงานแต่ละขัน้ตอนใหเ้ป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้ 

2. อตัราการสูญเสยีในกระบวนการผลิตสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด เนื่องจาก เครื่องจกัร
ขดัขอ้ง  

ทัง้นี้ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ    
ภายใน   แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน   และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรบัปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน   รวมทัง้สรุปผลการประเมนิองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคมุภายใน  มาพรอ้มนี้แลว้ 

 
   ลายมือช่ือ.............................................….. 

    (ชือ่ เจา้หน้าทีร่ะดบัอาวุโสผูไ้ดร้บัมอบหมายใหป้ระมวลความเหน็ในภาพรวม) 
   ต าแหน่ง  .......................................……. 
   วนัท่ี 1 เดือนตลุาคม  พ.ศ. 2560 
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ค าอธิบายรายงาน  แบบ ปย.1-ร 
1.ชื่อหนงัสอืรบัรองเกีย่วกบัการควบคุมภายในของเจา้หน้าทีร่ะดบัอาวุโส 
2.ผูร้บัรายงาน ไดแ้ก่ หวัหน้าส่วนราชการ หวัหน้าหน่วยงาน ผูบ้รหิารสงูสุด หรอืผู้รบัผดิชอบในการ
บรหิารของหน่วยรบัตรวจ 
3.วรรคแรก 
 - ระบุชื่อหน่วยรบัตรวจและงวดเวลาของการประเมนิระบบการควบคุมภายใน 
 - ระบุขอบเขตของการประเมนิการควบคุมภายในตามแนวทางการตดิตามประเมนิผล 
การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินตามที่ก าหนดอยู่ในค าแนะน าการจดัท า
รายงานการควบคุมภายในตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ขอ้ 6 
4.วรรคสอง 
 - ระบแุนวคดิการควบคุมภายในและขอ้จ ากดัทีม่ ี
5.วรรคสาม 
 - สรปุผลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิก าหนด มคีวามเพยีงพอ บรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
หรอืไม่ 
6.วรรคสี ่
 - ระบุรายงานและขอ้มลูทีแ่นบ 
7.ผู้รายงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่อาวุโสที่ได้รบัแต่งตัง้จากหวัหน้าส่วนราชการ หวัหน้าหน่วยงาน 
ผูบ้รหิารสงูสุด ใหท้ าหน้าทีป่ระเมนิการควบคุมภายใน พรอ้มระบุต าแหน่งและวนัทีร่ายงาน 
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  การใชร้ะบบสารสนเทศการบรหิารความเสีย่งการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายใน เป็นโปรแกรมประยุกต์ทีส่ามารถบรหิารจดัการองคก์รในดา้นบรหิารความเสีย่ง การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายใน ในช่องทางเดยีวกนั ขึน้อยู่กบัการก าหนดสทิธิจ์าก Administrator 
คอืแผนกบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน โดยก าหนดใช้แผนการควบคุมภายใน (USER CSA) 

และแผนการบรหิารความเสี่ยง(USER ERM)เข้าใช้งานในเว็บไซต์http://dportal.dpo.go.th   
เพื่อเข้าระบบส านักงานภายใน อ.ส.ค. ( Intranet)ที่กรอบ “ควบคุมภายใน” เข้าสู่ระบบของ User 
หรอืผูใ้ชร้ะบบ จะถูกก าหนดไวต้ามสทิธิท์ีA่dministrator ก าหนดไวใ้หแ้ต่ละคน และมวีธิกีารเขา้ใช้
งานในระบบ ดงันี้  

1. การ Login หลงัจากผู้บรหิารจดัการระบบ ได้เปิดระบบให้กับผู้ใช้งานแต่ละ
หน่วยงาน ผู้ใช้งานจะสามารถเขา้ใช้งานในระบบได้โดยการ Login ใส่ชื่อผู้ใชร้ะบบ (Username)  
และ รหสัผ่าน Password  

2. ผู้เข้าใช้ระบบ  จะสามารถเข้าใช้ระบบเพื่อการการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ได้จากเมนู“ก าหนดการด าเนินการ” ส าหรบัแจง้เตอืนเกี่ยวกบัการด าเนินการตาม

แผนงาน และเมนู กรอกข้อมูล ซึ่งจะประกอบไปด้วยขัน้ตอนหลกั 8 ขัน้ตอน ให้ผู้ใช้ระบบกรอก

ขอ้มลูใน 8 ขัน้ตอนปฏบิตัใิหค้รบถว้นตามล าดบั ดงันี้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 : สภาพแวดล้อมภายในองคก์ร 
 - ภาคผนวก ก: แบบประเมนิองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน  

 - ภาคผนวก ข: แบบสอบถามการควบคุมภายใน 

 ขัน้ตอนนี้ ผูใ้ช้งานจะเหน็แบบสอบถาม ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข และใหผู้้ใชง้านนัน้ บนัทกึ
ค าตอบจากแบบสอบถามนี้  ซึ่งเป็นการประเมินสภาพแวดล้อมการท างาน และระบบจะน าไป
ค านวณเพื่อสรา้งรายงานทีข่ ัน้ตอนที ่7 

 

 

 

 

ขัน้ตอนการใช้งานในระบบสารสนเทศการบริหารความเส่ียง 
การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน ของ อ.ส.ค. 
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 ขัน้ตอนท่ี 2 : ก าหนดวตัถปุระสงค ์ 

 - แผนงาน / โครงการ 

 - กจิกรรมหลกั 

 ขัน้ตอนน้ี ผูใ้ชร้ะบบ บนัทกึแผนงานหรอืโครงการ, วตัถุประสงคข์องแผนงานหรอืโครงการ, ตวัชีว้ดั
ระดบัองค์กรที่สอดคล้องกบัแผนงาน/โครงการ, และประเดน็ยุทธศาสตร ์บนัทกึกจิกรรมหลกัและ
วตัถุประสงคข์องกจิกรรมหลกั เพื่อน าไปใชใ้นการวเิคราะหใ์นขัน้ตอนที ่3 การบ่งชีเ้หตุการณ์ 

  ขัน้ตอนท่ี 3 : การบ่งช้ีเหตุการณ์ 
  ขัน้ตอนนี้ ผูใ้ชร้ะบบ บนัทกึขอ้มูลของกจิกรรมหลกัที่อยู่ภายในแผนงาน หรอื

โครงการทีก่ าหนดในขัน้ตอนที ่2 พรอ้มทัง้บ่งชีค้วามเสีย่งและผลกระทบจากความเสีย่งนัน้ๆ  

  ขัน้ตอนท่ี 4 : การประเมินความเส่ียง 
 - การประเมนิความเสีย่ง Risk Profile 

   ขัน้ตอนนี้ ผู้ใช้ระบบ ท าการประเมนิความรุนแรง และผลกระทบที่เกิดจากหรอื
เกีย่วเนื่องกบัความเสีย่งทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขัน้ตอนที ่2  

  ขัน้ตอนท่ี 5 : การตอบสนองความเส่ียง 
  ขัน้ตอนนี้ ระบบจะแบ่งย่อยออกเป็น 3 ขัน้ตอน คอืการจดัการขัน้ตอนที่ 1,2, 

และ 3 ตามล าดบั 
 ขัน้ตอนย่อยที่ 1เป็นการบนัทกึข้อมูลแนวทางในการจดัการความเสี่ยงตาม

ทางเลอืกทีม่อียู ่คอื “หลกีเลีย่ง”, “ยอมรบั”, “ควบคุม” หรอื “ถ่ายโอน”  

 ขัน้ตอนย่อยที่ 2เป็นการสรุปข้อมูลของการจดัการความเสี่ยงตามทางเลอืก       

ทีเ่หมาะสม โดยระบบจะแสดงขอ้มลูใหใ้นแต่ละกจิกรรมหลกั 

 ขัน้ตอนย่อยที่ 3เป็นการก าหนดกจิกรรมในการควบคุมความเสี่ยง โดยระบบ

แสดงข้อมูลทัง้ที่ได้รบัจากขัน้ตอนก่อนหน้า และต้องการให้ผู้ใช้งานบนัทกึเพิม่เติม ซึ่งจะมฟิีลด์

ขอ้มลูเพิม่เตมิให้ผูใ้ชง้านบนัทกึขอ้มลูของการก าหนดกจิกรรมในการควบคุมRisk Profile แสดง

ระดบัความเสีย่งก่อนการจดัการ 

  ขัน้ตอนท่ี 6 : กิจกรรมควบคมุ 
  ขัน้ตอนนี้  ผู้ใช้ระบบ บนัทึกข้อมูล กิจกรรมการควบคุมที่ได้จดัท าไป โดย

อาจจะอา้งถงึแนวทางทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคู่มอื สตง. 
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  ขัน้ตอนท่ี 7 : สารสนเทศและการส่ือสาร 

  ขัน้ตอนนี้ ระบบจะจดัท ารายงานจากข้อมูลที่ผู้ใช้ระบบได้บนัทกึในขัน้ตอน
ก่อนหน้าซึง่มรีายงานอยู ่2 กลุ่ม คอื  

  กลุ่มที่ 1 รายงานความเสี่ยง : ผู้เห็นรายงานกลุ่มนี้ คือ ผู้ใช้งานในระบบที่
ไดร้บัสทิธิ ์“ควบคุมภายใน” 
 -แบบ ปย. 1 :  รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

 -แบบ ปย. 2 :  รายงานการประเมนิผลและการปรบัปรงุการควบคุมภายใน  

  กลุ่มที่ 2  รายงานการควบคุมภายใน : เป็นรายงานทัว่ไปที่ผู้ใช้งานทัว่ๆไป
สามารถเขา้ดไูด ้
 -รายงานแผนบรหิารความเสีย่งของหน่วยงานยอ่ย 

 ขัน้ตอนท่ี 8 : การติดตามประเมินผล 
  หลงัจากทีผู่ใ้ชร้ะบบบนัทกึขอ้มลูจนถงึขัน้ตอนที ่4 แล้ว ระบบจะเกบ็ขอ้มูลไว้

จนเมื่อถึงวนัที่ตรงกบัก าหนดการด าเนินการ การควบคุมความเสี่ยงที่บนัทกึไว้ เมื่อผู้ใช้งานเข้า
ระบบ จะมขีอ้ความแสดงเตอืนใหท้ าการตดิตามความเสีย่งตามแผนการทีไ่ดก้ าหนดไว ้

 3.ผู้รบัผิดชอบระบบ น าขอ้มลูที่ได้จากระบบสารสนเทศการบรหิารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในสรุปเป็นรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิ
แผ่นดนิ ว่าดว้ย การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ขอ้ 6ทัง้นี้ รายละเอยีดขัน้ตอน
การใช้งานในระบบสารสนเทศการบรหิารความเสี่ยงการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ตามเอกสารภาคผนวก ค 
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การรายงานผลการควบคมุภายใน ระดบัฝ่าย/ส านักงาน (หน่วยงานย่อย) 
  

สรปุขัน้ตอนการรายงานผลการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน ดงันี้ 
1.ทุกแผนกจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยรายงาน 

ผ่านทางระบบสารสนเทศการบรหิารความเสีย่ง การควบคุมภายในของ (ทีป่รกึษา อ.นเรศ) 
2.น าแผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของแต่ละแผนก น ามาเข้า 

ทีป่ระชุมภายในฝ่าย/ส านกังานเพื่อพจิารณาหาขอ้สรุปความเสีย่งในระดบัฝ่าย/ส านักงาน 
3.หลังจากได้ข้อสรุป ความเสี่ยงในระดับฝ่าย/ส านักงาน ผู้ประสานงานด้าน 

การบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในระดบัฝ่าย/ส านกังาน จดัพมิพร์ายงานตามแบบฟอรม์  
  3.1 แบบ ปย.1 รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
  3.2 แบบ ปย.2 รายงานการประเมนิผลและการปรบัปรุงการควบคุมภายใน 

  3.3 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยและน าส่งให้แผนก 
บรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

 ณ สิน้สุดไตรมาสที ่4 ภายในวนัที ่10 ต.ค. ของทุกปี  
 ณ  สิน้สุด ไตรมาสที ่1 , 2 , 3 ใหจ้ดัพมิพร์ายงาน ในขัน้ตอนที ่ 8  
การตดิตามประเมนิผลในระบบสารสนเทศความเสีย่งและการควบคุมภายในโดย

ก าหนดให้ส่งรายงานตาม ขัน้ตอนที่  8 การติดตามประเมนิผลทุกรายไตรมาส ตามก าหนดเวลา
ดงัต่อไปนี้ 

-ไตรมาสที ่1 ภายในวนัที ่15 มกราคม ของทุกปี 
-ไตรมาสที ่2 ภายในวนัที ่15 เมษายน ของทุกปี 
-ไตรมาสที ่3 ภายในวนัที ่15 กรกฎาคม ของทุกปี 

4.ส าหรบังานด้านการควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยงในระดบัแผนก ทุก
แผนกจะต้องจดัท าไว้อยู่ในระบบ เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบและประเมนิระบบงานเข้าไปสอบทาน 
ทุกรายไตรมาส 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนการรายงานผลการควบคมุภายใน ของ อ.ส.ค. 
ในระดบัฝ่าย/ส านักงาน (หน่วยงานย่อย) 
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ขัน้ตอนการปฏิบติังาน วิธีปฏิบติังาน ผูร้บัผิดชอบ 
การรายงานการควบคมุ
ภายในตามระเบียบ คตง.ว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคมุภายในประจ าปี  
- รายงานแผนการปรบัปรงุการ
ควบคุมภายใน ประจ าปี 

1)ท าหนงัสอืแจง้ทุกฝ่าย/ส านกั เพื่อ
ประเมนิมาตรการควบคุมภายใน และ
จดัส่งรายงานผลการประเมนิระบบการ
ควบคุมภายใน  
(แบบ ปย.1, แบบ ปย.2) 
ใหก้บัแผนกบรหิารความเสีย่งฯ  
ในวนัที ่10 ต.ค.ของทุกปี 
 
2)น ารายงานระดบัส่วนงานยอ่ยของทุก
ฝ่าย/ส านกั ประมวลผล และสรปุผล
ภาพรวมจดัท าเป็นรา่งรายงานฯ ระดบั
องคก์ร 
3)น ารายงานเสนอทีป่ระชุมพนกังาน
ตัง้แต่ระดบัฝ่าย/ส านกังาน ขึน้ไปเพื่อ
รว่มกนัพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบร่าง
รายงานฯ ระดบัองคก์ร 
4)เสนอรา่งรายงานฯ ต่อฝ่ายตรวจสอบ
และประเมนิระบบงาน  
เพื่อพจิารณาสรุปตามแบบ ปส. 
5)เสนอรา่งรายงานฯ ต่อผูอ้ านวยการ 
เพื่อพจิารณาท าหนงัสอืรบัรองการ
ประเมนิผลการควบคุมภายใน ตามแบบ 
ปอ.1 

แผนกบรหิารความเสีย่งฯ/ 
หวัหน้าฝ่าย/ส านกังาน/ 
คณะท างานบรหิารความเสีย่ง
และควบคุมภายในระดบัฝ่าย
ส านกังาน/ 
ผูป้ระสานงานความเสีย่งและ
ควบคุมภายในประจ าฝ่าย/
ส านกังาน 
แผนกบรหิารความเสีย่งฯ 
 
 
 
แผนกบรหิารความเสีย่งฯ 
 
 
 
แผนกบรหิารความเสีย่งฯ/ 
ฝตส. 
 
แผนกบรหิารความเสีย่งฯ 
 
 
 
 
 

 
 

ขัน้ตอนการปฏิบติังานด้านการควบคมุภายใน ของ อ.ส.ค. 
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ขัน้ตอนการปฏิบติังาน วิธีปฏิบติังาน ผูร้บัผิดชอบ 
การรายงานการควบคมุภายใน
ตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคมุ
ภายในประจ าปี  
- รายงานแผนการปรบัปรงุการ
ควบคุมภายใน ประจ าปี 

6)เสนอรายงานฯ ระดบัองคก์ร ทีไ่ด้
ผ่านความเหน็ชอบจากทีป่ระชุม
พนกังานตัง้แต่ระดบัฝ่าย/ส านกังาน 
ขึน้ไป แลว้ จงึน าเสนอในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. เพื่อ
พจิารณาขอความเหน็ชอบ 
7)เสนอรายงานฯ ระดบัองคก์ร ทีไ่ด้
ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อ.ส.ค. แลว้จงึน าเสนอเขา้
ทีป่ระชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค.เพื่อ
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 
8)จดัส่งรายงานการควบคุมภายใน
ระดบัองคก์รไปยงัคณะกรรมการตรวจ
เงนิแผ่นดนิ โดยก าหนดใหส้่ง 
รายงานฯ ภายใน 90 วนั หลงัจาก
สิน้สุดปีงบประมาณ 
(วนัที ่30 ธ.ค. ของทุกปี) 
9)น าจดุอ่อน/ความเสีย่งระดบัองคก์รที่
คน้พบจากการประเมนิฯ ตาม
แผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน 
แจง้ใหทุ้กหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อ
ด าเนินการตามแผนการปรบัปรงุเพื่อ
ลดจดุอ่อนดงักล่าว 
10) จดัท าหนงัสอืตดิตาม ผูร้บัผดิชอบ
แผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน 
ระดบัองคก์ร ใหด้ าเนินการรายงาน  
ทุกรายไตรมาส โดยมกี าหนด
ระยะเวลาในการจดัส่งรายงานฯ ดงันี้ 

แผนกบรหิารความเสีย่งฯ 
 
 
 
 
 
แผนกบรหิารความเสีย่งฯ 
 
 
 
 
แผนกบรหิารความเสีย่งฯ 
 
 
 
 
 

แผนกบรหิารความเสีย่งฯ/ 
หวัหน้าฝ่าย/ส านกังาน/ 
ผูป้ระสานงานความเสีย่งและ
ควบคุมภายในประจ าฝ่าย/
ส านกังาน 
 
แผนกบรหิารความเสีย่งฯ 
 
 
 
 
 
 

 



 

คู่มอืการควบคมุภายใน 73 
 

 

ขัน้ตอนการปฏิบติังาน วิธีปฏิบติังาน ผูร้บัผิดชอบ 
การรายงานการควบคมุภายใน
ตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคมุ
ภายในประจ าปี  
- รายงานแผนการปรบัปรงุการ
ควบคุมภายใน ประจ าปี 

-ไตรมาสที ่1 ภายในวนัที ่15 
มกราคม ของทุกปี 
-ไตรมาสที ่2 ภายในวนัที ่15 
เมษายน ของทุกปี 
 -ไตรมาสที ่3 ภายในวนัที ่15 
กรกฎาคม ของทุกปี 
-ไตรมาสที ่4 ภายในวนัที ่10 ตุลาคม 
ของทุกปี 
11) น ารายงานผลการปฏบิตัติาม
แผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน 
ของผูร้บัผดิชอบแผนฯ   
มาประมวลผล และสรปุผลภาพรวม
ทุกรายไตรมาส โดยก าหนดระยะเวลา
แลว้เสรจ็ ดงันี้ 
- ไตรมาสที ่1 ภายในวนัที ่20 
มกราคม ของทุกปี 
- ไตรมาสที ่2 ภายในวนัที ่20 
เมษายน ของทุกปี 
- ไตรมาสที ่3 ภายในวนัที ่20 
กรกฎาคม ของทุกปี 
 -ไตรมาสที ่4 ภายในวนัที ่15  
ตุลาคม ของทุกปี 
12) เสนอรายงานผลการปฏบิตัติาม
แผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน  
ระดบัองคก์รทุกรายไตรมาส  ในการ
ประชุมพนกังานตัง้แต่ระดบัฝ่าย/
ส านกังานขึน้ไป เพื่อพจิารณาให้
ความเหน็ชอบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนกบรหิารความเสีย่งฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนกบรหิารความเสีย่งฯ 
 
 
 
 
 

 
 



 

คู่มอืการควบคมุภายใน 74 
 

 

ขัน้ตอนการปฏิบติังาน วิธีปฏิบติังาน ผูร้บัผิดชอบ 
การรายงานการควบคมุภายใน
ตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคมุ
ภายในประจ าปี  
- รายงานแผนการปรบัปรงุการ
ควบคุมภายใน ประจ าปี 

13) รายงานผลการปฏบิตัติาม
แผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน  
ระดบัองคก์รทุกรายไตรมาส ทีไ่ดผ้่าน
ความเหน็ชอบแลว้จากทีป่ระชุม
พนกังานตัง้แต่ระดบัฝ่าย/ส านกังาน 
ขึน้ไปเสนอในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. เพื่อ
พจิารณาขอความเหน็ชอบ 
14) เสนอรายงานผลการปฏบิตัติาม
แผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน 
ระดบัองคก์รทุกรายไตรมาส ทีไ่ดผ้่าน
ความเหน็ชอบแลว้จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อ.ส.ค.แลว้จงึน าเสนอใน
การประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพื่อ
พจิารณาขอความเหน็ชอบ 
 
 

แผนกบรหิารความเสีย่ง  
 
 
 
 
 
 
 
แผนกบรหิารความเสีย่งฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ก. 
 
 

แบบรายงานการควบคมุภายใน 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินว่าด้วยการ

ก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบ ปอ.1 

หนังสือรบัรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 

(กรณีไม่มีจดุอ่อนของการควบคมุภายใน) 

เรยีน (คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ / ผูก้ ากบัดแูล / คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ) 

 
ชือ่หน่วยรบัตรวจ ไดป้ระเมนิผลการควบคมุภายในส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที.่...เดอืน........พ.ศ. ....... 

ดว้ยวธิกีารที ่ชือ่หน่วยรบัตรวจ ก าหนดโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานและการใชท้รพัยากร ซึง่รวมถงึการควบคุมภายในดา้นประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการ
ด าเนินงานและการใชท้รพัยากร ซึ่งรวมถงึการดูแลรกัษาทรพัย์สนิ การป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด 
ความเสยีหาย การรัว่ไหล การสิน้เปลอืง หรอืการทจุรติ ดา้นความเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิและ
การด าเนินงานและด้านการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตรแีละนโยบาย ซึ่ง
รวมถงึระเบยีบปฏบิตัขิองฝ่ายบรหิาร 

 
 จากผลการประเมนิดงักล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ ชื่อหน่วยรบัตรวจ ส าหรบัปีสิ้นสุด
วนัที.่...เดอืน.............พ.ศ. .......เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในทีก่ าหนดไว้ มคีวามเพยีงพอและ
บรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคมุภายใน  ตามทีก่ล่าวในวรรคแรก  
 
 
      ลายมือช่ือ…................................................….. 
       (ช่ือหวัหน้าหน่วยรบัตรวจ) 
         ต าแหน่ง ................................................................ 

วนัท่ี ........เดือน........................พ.ศ. .............. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก-1 



 

 

 

หนังสือรบัรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 

(กรณีมีจดุอ่อนของการควบคมุภายใน) 

เรยีน (คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ / ผูก้ ากบัดแูล / คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ) 

 
ชือ่หน่วยรบัตรวจ ไดป้ระเมนิผลการควบคมุภายในส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที.่...เดอืน...........พ.ศ. ....... 

ดว้ยวธิกีารที ่ชื่อหน่วยรบัตรวจ ก าหนดโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานและการใชท้รพัยากร ซึง่รวมถงึการควบคุมภายในด้านประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการ
ด าเนินงานและการใชท้รพัยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรกัษาทรพัย์สนิ การป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด 
ความเสยีหาย การรัว่ไหล การสิ้นเปลอืง หรอืการทุจรติ ด้านความเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิและ
การด าเนินงานและด้านการปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตรแีละนโยบาย ซึ่ง
รวมถงึระเบยีบปฏบิตัขิองฝ่ายบรหิาร 
 จากผลการประเมนิดงักล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ ชื่อหน่วยรบัตรวจ ส าหรบัปีสิ้นสุด     
วนัที.่...เดอืน.............พ.ศ. .......เป็นไปตามระบบการควบคมุภายในทีก่ าหนดไว ้มคีวามเพยีงพอและบรรลุ
วตัถุประสงคข์องการควบคมุภายใน  ตามทีก่ล่าวในวรรคแรก  
 
 อนึ่ง การควบคมุภายในยงัคงมจีุดออ่นทีม่นียัส าคญัดงันี้  

1. .................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................... 

 
 
 
 
      ลายมือช่ือ...................................................….. 
        (ช่ือหวัหน้าหน่วยรบัตรวจ) 
     ต าแหน่ง ...................................................................... 

วนัท่ี ..........เดือน........................พ.ศ. .............. 
 
 
 
 
 
 

ก-2 

แบบ ปอ.1 



 

 

ค าอธิบายรายงาน แบบ ปอ.1 
 
1. ชื่อรายงานหนงัสอืรบัรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน 
2. ผูร้บัรายงานไดแ้ก่คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิผูก้ ากบัดูแลหน่วยรบัตรวจและคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรอืคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ 
3. วรรคแรก 

- ชื่อหน่วยรบัตรวจระบุชื่อ “องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย” และงวดเวลา
ของการประเมนิระบบการควบคุมภายในส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 30 เดอืนกนัยายน พ.ศ.25xx 

- ในวรรคแรกน้ีจะระบุขอบเขตของการประเมนิการควบคุมภายในตามที ่อ.ส.ค.ก าหนด 
4. วรรคสอง 

- สรุปผลการประเมนิระบบการควบคุมภายในว่าเป็นไปตามที ่อ.ส.ค. ก าหนดและมคีวาม
เพยีงพอต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในหรอืไม่ 
5. ชื่อผูร้ายงานไดแ้ก่ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. และระบุวนัทีร่ายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก-3 



 

 

 
 

ช่ือหน่วยรบัตรวจ…………………. 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

 ณ  วนัท่ี...........เดือน.................. พ.ศ. ........... 

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน 

(1) 

 ผลการประเมิน/ ข้อสรปุ 

(2) 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม 

 

 

2. การประเมนิความเสีย่ง 

 

 

3. กจิกรรมการควบคุม 

 

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

5. การตดิตามประเมนิผล 

 

 

 

 
ผลการประเมินโดยรวม :- 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ช่ือผู้รายงาน.................................................. 
                      (ช่ือหวัหน้าหน่วยรบัตรวจ) 

ต าแหน่ง....................................................... 
วนัท่ี............/............................../................. 
 
 
 
 

ก-4 

แบบ ปอ.2 



 

 

 

ค าอธิบายรายงาน แบบ ปอ.2 
1. ชื่อหน่วยรบัตรวจใหร้ะบุ “องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย” 
2. ชื่อรายงานรายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
3. งวดรายงาน 

- ระบุวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาในการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน ณ 
วนัที ่30 เดอืนกนัยายนพ.ศ.25xx 
4. คอลมัน์ (1) องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

- ระบุขอ้มลูสรปุการควบคุมภายในของแต่ละองคป์ระกอบ 
5. คอลมัน์ (2) ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 

- ระบุผลการประเมนิ/ขอ้สรุปของแต่ละองคป์ระกอบของการควบคุมภายในพรอ้มจุดอ่อน
หรอืความเสีย่งทีย่งัมอียูจ่ากแบบ ปย.1 ของส่วนงานยอ่ย 
6. สรปุผลการประเมนิโดยรวมขององคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
7. ชื่อผูร้ายงานไดแ้ก่ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. และระบุวนัทีร่ายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก-5 



 

 

แบบ ปอ.3 
ช่ือองคก์าร........................................ 

รายงานแผนการปรบัปรงุการควบคมุภายใน 

  ณ  วนัท่ี ........ เดือน ...................  พ.ศ. ............. 
 

กระบวนการปฏิบติังาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงาน ท่ีประเมิน

และวตัถปุระสงคข์องการควบคมุ 

(1) 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

(2) 

งวด/เวลาท่ีพบจดุอ่อน 

(3) 

การปรบัปรงุการควบคมุ 

(4) 

ก าหนดเสรจ็/ผูร้บัผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ

(6) 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

ช่ือผู้รายงาน..............….................................. 
               (ชือ่หวัหน้าหน่วยรบัตรวจ)           

ต าแหน่ง........................................................ 
วนัท่ี................/......................../...................... 
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ค าอธิบายรายงาน แบบ ปอ.3 
1. ชื่อหน่วยรบัตรวจใหร้ะบุ “องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย” 
2. ชื่อรายงานรายงานแผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน 
3. งวดรายงาน 

- ระบุวนัสุดท้ายของรอบระยะเวลาของแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน ณ วนัที ่ 30 
เดอืนกนัยายน พ.ศ. 25xx 
4. คอลมัน์ (1) กระบวนการปฏบิตังิาน/โครงการ......................และวตัถุประสงคข์องการควบคุม 

- ระบุวตัถุประสงค์ของกิจกรรมหรอืด้านของงานที่ก าลงัประเมนิถ้าเป็นกระบวนการ
ปฏบิตังิานหรอืโครงการใหร้ะบุขัน้ตอนที่ส าคญัของกระบวนการปฏบิตังิานหรอืโครงการนัน้รวมทัง้
วตัถุประสงค์ของแต่ละขัน้ตอนหลกัทัง้นี้หนึ่งกจิกรรม/ด้านของงาน/ขัน้ตอนการปฏบิตังิานอาจมไีด้
หลายวตัถุประสงค ์
5. คอลมัน์ (2) ความเสีย่งทีย่งัมอียู่ 

- ระบุความเสีย่งทีย่งัมอียูโ่ดยประมวลผลขอ้มลูมาจากแบบ ปย.2 ของส่วนงานยอ่ย 
6. คอลมัน์ (3) งวด/เวลาทีพ่บจดุอ่อน 

- ระบุงวด/เวลาทีพ่บหรอืทราบความเสีย่งทีย่งัมอียูต่ามทีร่ะบุในคอลมัน์ (2) 
7. คอลมัน์ (4) การปรบัปรงุการควบคุม 

- ระบุการปรบัปรงุการควบคุมเพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่งทีย่งัมอียูโ่ดยประมวลผลมาจาก 
แบบ ปย.2 ของส่วนงานยอ่ย 
8. คอลมัน์ (5) ก าหนดเสรจ็/ผูร้บัผดิชอบ 

- ระบุผูร้บัผดิชอบในการแกไ้ขปรบัปรงุและวนัทีด่ าเนินการปรบัปรงุแลว้เสรจ็ 
9. คอลมัน์ (6) หมายเหตุ 

- ระบุขอ้มลูอื่นทีต่อ้งการแจง้ใหท้ราบเช่นวธิดี าเนินการและเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
10. ชื่อผูร้ายงานไดแ้ก่ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. และระบุวนัทีร่ายงาน 
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 แบบติดตาม ปอ.3 
ช่ือองคก์าร........................................ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรบัปรงุการควบคมุภายในระดบัองคก์ร 

ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี........ เดือน ...................  พ.ศ. .............ถึงวนัท่ี .............เดือน.................พ.ศ.................... 

 

วตัถปุระสงคข์องการควบคมุ 

(1) 

ความเส่ียง 

ท่ียงัมีอยู ่

(2) 

งวด/เวลาท่ีพบ

จดุอ่อน 

(3) 

การปรบัปรงุ 

(4) 

ก าหนดเสรจ็/

ผูร้บัผิดชอบ 

(5) 

 

สถานะการ

ด าเนินการ * 

(6) 

วิธีการติดตามและ

สรปุผลการ

ประเมิน/ข้อคิดเหน็ 

(7) 
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*สถานะการด าเนินการ: 

        = ด าเนินการแลว้เสรจ็ตามก าหนด 

     = ด าเนินการแลว้เสรจ็ล่าชา้กว่าก าหนด 

X= ยงัไมด่ าเนินการ 

o= อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

ชื่อผูร้ายงาน....................................................... 
                 (ชื่อหวัหน้าหน่วยตรวจรบั) 
ต าแหน่ง............................................................... 
วนัที.่............../...................../......................... 



 

 

ค าอธิบายรายงานแบบติดตาม ปอ.3 
1. ชื่อหน่วยรบัตรวจใหร้ะบุ “องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย” 
2. ชื่อรายงานรายงานการตดิตามการประเมนิผลและการปรบัปรงุการควบคุมภายใน 
3. งวดรายงาน 

- ระบุวนัเริม่ต้นและวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัิตามแผนการ
ปรบัปรงุโดยใหต้ดิตามประเมนิผลดงันี้ 

- รอบระยะเวลา 3 เดอืน 
ใหร้ะบุส าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ.25xx ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.25xx 
- รอบระยะเวลา 6 เดอืน 
ใหร้ะบุส าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ.25xx ถงึวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ.25xx 
- รอบระยะเวลา 9 เดอืน 
ใหร้ะบุส าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ.25xx ถงึวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ.25xx 
- รอบระยะเวลา 12เดอืน 
ใหร้ะบุส าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ.25xx ถงึวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ.25xx 

4. คอลมัน์ (1) วตัถุประสงคข์องการควบคุม 
- ระบุวตัถุประสงคร์วมของกจิกรรมหรอืดา้นของงานทีก่ าลงัประเมนิถ้าเป็นกระบวนการปฏบิตังิาน

หรอืโครงการให้ระบุขัน้ตอนหลกัที่ส าคญัของกระบวนการปฏบิตังิานหรอืโครงการนัน้รวมทัง้วตัถุประสงค์
ของแต่ละขัน้ตอนหลกัทัง้นี้หนึ่งกจิกรรม/ดา้นของงาน/ขัน้ตอนการปฏบิตังิานอาจมไีดห้ลายวตัถุประสงค ์
(น าข้อมลูมาจากคอลมัน์ (1) ในแบบ ปอ.3) 
5. คอลมัน์ (2) ความเสีย่งทีย่งัมอียู่ 

- ระบุความเสีย่งและสาเหตุที่มผีลกระทบต่อความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องการควบคุมด้านใด
ดา้นหน่ึงหรอืหลายดา้นคอื 

-ดา้นการด าเนินงาน (Operation) = O 
- ดา้นความถูกตอ้งเชื่อถอืไดข้องขอ้มลูรายงาน (Financial Reporting) = F 
- ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมายระเบยีบขอ้บงัคบัฯลฯ (Compliance) = C 

(น าข้อมลูมาจากคอลมัน์ (2) ในแบบ ปอ.3) 
6. คอลมัน์ (3) งวด/เวลาทีพ่บจดุอ่อน 

- ระบุงวด/เวลาทีพ่บหรอืทราบจดุอ่อนตามทีร่ะบุในคอลมัน์ (2) 
7. คอลมัน์ (4) การปรบัปรงุ 

- ระบุขอ้เสนอแนะวธิกีารหรอืแนวทางปรบัปรุงการควบคุมเพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่งทีย่งัมอียู่
ตามทีร่ะบุในคอลมัน์ (2) 
(น าข้อมลูมาจากคอลมัน์ (4) ใน แบบ ปอ.3) 
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8. คอลมัน์ (5) ก าหนดเสรจ็/ผูร้บัผดิชอบ 
- ระบุก าหนดเวลาทีส่ามารถด าเนินการปรบัปรงุไดแ้ลว้เสรจ็และผูร้บัผดิชอบสูงสุดในการด าเนินการ

ทัง้นี้ควรมีการจดัท าแผนปฏิบัติการที่ระบุงานที่ต้องด าเนินการตามแผนการปรับปรุงระยะเวลาและ
ผูร้บัผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน 
9. คอลมัน์ (6) สถานการณ์ด าเนินการใหใ้ส่เครือ่งหมายดงัต่อไปนี้ 
เครื่องหมาย 
หมายถงึองค์กรหรอืหน่วยรบัตรวจได้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในช่องการปรบัปรุงการควบคุมของแบบ
ปอ.3 แลว้เสรจ็ภายในก าหนดเวลาตามทีร่ะบุไวใ้นช่องก าหนดเสรจ็ของแบบ ปอ.3 
เครื่องหมาย 
หมายถงึองคก์รหรอืหน่วยรบัตรวจไดด้ าเนินการตามทีก่ าหนดไวใ้นช่องแผนการปรบัปรุงของแบบปอ.3 แลว้
เสรจ็ ณ วนัประเมนิแต่ล่าชา้กว่าระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นช่องก าหนดเสรจ็ของแบบปอ.3 
เครื่องหมาย  X 
หมายถงึองคก์รหรอืหน่วยรบัตรวจยงัไม่ได้เริม่การด าเนินการตามทีก่ าหนดไวใ้นช่องแผนการปรบัปรุงของ
แบบ ปอ.3 จงึท าให้ยงัไม่สามารถลดจุดอ่อนของการควบคุมหรอืความเสี่ยงที่ยงัมอียู่ตามทีร่ะบุไวใ้นแบบ 
ปอ.3 
เครื่องหมาย  O 
หมายถงึองคก์รหรอืหน่วยรบัตรวจไดเ้ริม่ด าเนินการตามทีก่ าหนดไวใ้นช่องแผนการปรบัปรุงของแบบ ปอ.3 
แลว้แต่ ณ วนัประเมนิยงัด าเนินการไม่แล้วเสรจ็จงึท าใหย้งัไม่สามารถลดจุดอ่อนของการควบคุมหรอืความ
เสีย่งทีย่งัมอียูต่ามทีร่ะบุไวใ้นแบบ ปอ.3 
10. คอลมัน์ (7) วธิกีารตดิตามและสรปุผลการประเมนิ/ขอ้คดิเหน็ 

- ระบุวธิกีารหรอืเทคนิคทีใ่ชใ้นการตดิตามการปฏบิตัติามแผนการปรบัปรุงทีร่ะบุไวใ้นคอลมัน์  (4) 
และเอกสารหลกัฐานที่ใช้ประกอบการติดตามผลและระบุผลการประเมนิและข้อคิดเห็นของผู้ติดตาม /
ประเมนิผลโดยอาจพจิารณาแยกตามสถานะของการด าเนินการทีร่ะบุไวใ้นคอลมัน์ (6) ดงันี้ 

(ก) กรณีด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในให้สรุปผลการติดตาม
ประเมนิผลเช่นสรุปความเห็นว่าการด าเนินการปรบัปรุงสามารถลดความเสี่ยงที่ยงัมอียู่ตามที่ระบุไว้ใน
คอลมัน์ (2) เพื่อช่วยให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมตามทีร่ะบุไวใ้นคอลมัน์ (1) ได้หรอืไม่
อยา่งไร 

(ข) กรณียงัไม่ไดเ้ริม่ด าเนินการตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในทีร่ะบุไวใ้นคอลมัน์  (4) ให้
ระบุเหตุผลทีย่งัไมไ่ดด้ าเนินการ 

(ค) กรณอียูร่ะหว่างด าเนินการตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในใหร้ะบุเป็นอตัรารอ้ยละหรอื
สดัส่วนของงานทีไ่ดด้ าเนินการเสรจ็แลว้โดยประมาณ 
11. ชื่อผูร้ายงานไดแ้ก่ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. และลงวนัทีจ่ดัท ารายงานเสรจ็สิน้ 
 

ก-10 



 

 

 
 

ช่ือส่วนงานย่อย………………….. 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบการควบคมุภายใน 

ณ วนัท่ี...........เดือน.................. พ.ศ. ........... 

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน 

(1) 

ผลการประเมิน/ ข้อสรปุ 

(2) 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม 

 

 

2. การประเมนิความเสีย่ง 

 

 

 

3. กจิกรรมการควบคุม 

 

 

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

 

5. การตดิตามประเมนิผล 

 

 

 

 
ผลการประเมินโดยรวม  :- 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ช่ือผู้รายงาน......................................... 
                     (ชือ่หวัหน้าสว่นงานยอ่ย) 

ต าแหน่ง............................................... 
วนัท่ี.............../................../................... 
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แบบ ปย.1 



 

 

ค าอธิบายรายงาน แบบ ปย.1 
 
1. ชื่อส่วนงานยอ่ยใหร้ะบุชื่อฝ่าย/ส านกังาน 
2. ชื่อรายงานรายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
3. งวดรายงาน 

- ระบุวนัสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมนิองค์ประกอบการควบคุมภายในดงันี้  รอบ
ระยะเวลา 12 เดอืนใหร้ะบุ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ.25xx 
4. คอลมัน์ (1) องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

- ระบุขอ้มลูสรปุการควบคุมภายในของแต่ละองคป์ระกอบ 
5. คอลมัน์ (2) ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 

- ระบุผลการประเมนิ/ขอ้สรุปของแต่ละองคป์ระกอบของการควบคุมภายในพรอ้มจุดอ่อนหรอืความ
เสีย่งทีย่งัมอียู่ 
6. สรปุผลการประเมนิโดยรวมขององคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
7. ชื่อผูร้ายงานไดแ้ก่หวัหน้าฝ่าย/ส านกังานพรอ้มระบุต าแหน่งและวนัทีร่ายงาน 
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แบบ ปย.2 
ช่ือหน่วยงาน(ระดบัหน่วยงานย่อยขององคก์ร) 

รายงานการประเมินผลและการปรบัปรงุการควบคมุภายใน 

ณ  วนัท่ี ........ เดือน ...................  พ.ศ. ............. 
 

กระบวนการปฏิบติังาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงาน ท่ีประเมิน

และวตัถปุระสงคข์องการควบคมุ 

(1) 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

(2) 

งวด/เวลาท่ีพบจดุอ่อน 

(3) 

การปรบัปรงุการควบคมุ 

(4) 

ก าหนดเสรจ็/ผูร้บัผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ

(6) 

 

 

 

 

 

     

 

 
ช่ือผู้จดัท า.................................................. 

(ช่ือหวัหน้าส่วนงานย่อย)  
ต าแหน่ง.....................................................
วนัท่ี….........../.........................../......…..…. 
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ค าอธิบายรายงาน แบบ ปย.2 
1. ชื่อส่วนงานยอ่ย 

- ระบุชื่อฝ่าย/ส านกังาน 
2. ชื่อรายงานรายงานการประเมนิผลและการปรบัปรงุการควบคุมภายใน 
3. งวดรายงาน 

- ระบุส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 25xx 
4. คอลมัน์ (1) กระบวนการปฏบิตังิาน/โครงการ.....................และวตัถุประสงคข์องการควบคุม 

- ระบุดา้นของงาน/โครงการ/กจิกรรมทีจ่ะประเมนิโดยระบุขัน้ตอนหลกัทีส่ าคญักระบวนการ
ปฏบิตังิานนัน้รวมทัง้วตัถุประสงคข์องแต่ละขัน้ตอนทัง้นี้หนึ่งกจิกรรมหรอืหนึ่งขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
อาจมไีดห้ลายวตัถุประสงค ์
5. คอลมัน์ (2) การควบคุมทีม่อียู่ 

- สรปุขัน้ตอน/วธิปีฏบิตังิาน/นโยบาย/กฎเกณฑท์ีใ่ชป้ฏบิตัอิยูส่ าหรบักจิกรรมต่างๆ 
6. คอลมัน์ (3) การประเมนิผลการควบคุม 

- ประเมนิว่าการควบคุมทีม่อียู่ตามคอลมัน์ (2) เพยีงพอและมปีระสทิธผิลหรอืไม่โดยตอบ
ค าถามต่อไปนี้ 

-การก าหนด/สัง่อยา่งเป็นทางการใหป้ฏบิตัติามการควบคุมหรอืไม่ 
- มกีารปฏบิตัจิรงิตามการควบคุมหรอืไม่ 
- ถา้มกีารปฏบิตัจิรงิการควบคุมช่วยใหง้านส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดหรอืไม่ 
- ประโยชน์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่ากบัตน้ทุนของการควบคุมหรอืไม่ 

7. คอลมัน์ (4) ความเสีย่งทีย่งัมอียู่ 
- ระบุความเสีย่งทีย่งัมอียู่ทีม่ผีลกระทบต่อความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องการควบคุมดา้น

ใดดา้นหน่ึงหรอืหลายดา้นคอื 
- ดา้นการด าเนินงาน (Operation) = O 
- ดา้นความถูกตอ้งเชื่อถอืไดข้องขอ้มลูรายงานทางการเงนิ (Financial Reporting) = F 
- ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมายระเบยีบขอ้บงัคบัฯลฯ (Compliance) = C 

8. คอลมัน์ (5) การปรบัปรงุการควบคุม 
- เสนอแนะการปรบัปรงุการควบคุมเพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่งตามคอลมัน์ (4) 

9. คอลมัน์ (6) ก าหนดเสรจ็/ผูร้บัผดิชอบ 
- ระบุผูร้บัผดิชอบในการแกไ้ขปรบัปรงุและวนัทีด่ าเนินการปรบัปรงุแลว้เสรจ็ 

10. คอลมัน์ (7) หมายเหตุ 
- ระบุขอ้มลูอื่นทีต่อ้งการแจง้ใหท้ราบเช่นวธิดี าเนินการและเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

11. ชื่อผูร้ายงานไดแ้ก่หวัหน้าฝ่าย/ส านกังานพรอ้มระบุต าแหน่งและวนัทีร่ายงาน 
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รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคมุภายใน 

(กรณีไม่มีข้อตรวจพบ หรือข้อสงัเกต) 
 
เรียน  (หวัหน้าสว่นราชการ/หวัหน้าหนว่ยงาน/ ผู้บริหารสงูสดุของหนว่ยงาน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานการประเมนิระบบการควบคุมภายในของ (ช่ือหน่วยรบัตรวจ)  ส าหรบัปีสิ้นสุด 
วนัท่ี ..... เดือน................  พ.ศ. ..…..  การสอบทานไดป้ฏบิตัอิย่างสมเหตุสมผลและระมดัระวงัอย่างรอบคอบ   
ผลการสอบทานพบว่าการประเมนิผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนด ระบบการควบคุมภายในมี
ความเพยีงพอและสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน 
 
 
 
      ลายมือช่ือ.......................................................... 
                               (ช่ือหวัหน้าหน่วยงานฝ่ายตรวจสอบภายใน) 
       ต าแหน่ง............................................................ 
      วนัท่ี..........เดือน............................พ.ศ. ........... 
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แบบ ปส. แบบ ปย.2 



 

 

 

 
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคมุภายใน 

(กรณีมีข้อตรวจพบ หรือข้อสงัเกต) 
 
เรียน  (หวัหน้าสว่นราชการ/หวัหน้าหนว่ยงาน/ ผู้บริหารสงูสดุของหนว่ยงาน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานการประเมนิระบบการควบคุมภายในของ (ช่ือหน่วยรบัตรวจ)  ส าหรบัปี
สิน้สุด วนัท่ี ..... เดือน................  พ.ศ. ..…..  การสอบทานไดป้ฏบิตัอิยา่งสมเหตุสมผลและระมดัระวงั
อยา่งรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมนิผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดระบบ
การควบคุมภายในมคีวามเพยีงพอและสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในอย่างไรกต็ามมี
ขอ้สงัเกตทีม่นียัส าคญัดงันี้ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
      ลายมือช่ือ....................................................... 
                               (ช่ือหวัหน้าหน่วยงานฝ่ายตรวจสอบภายใน) 
      ต าแหน่ง.......................................................... 
      วนัท่ี..........เดือน............................พ.ศ. ......... 
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แบบ ปส. 



 

 

ค าอธิบายรายงาน แบบ ปส. 
1. ชื่อรายงานผลการสอบทานการประเมนิการควบคุมภายใน 
2. ผูร้บัรายงาน ไดแ้ก่ หวัหน้าส่วนราชการ หวัหน้าหน่วยงาน ผูบ้รหิารสงูสุด 
3. วรรครายงาน 

- ระบุงวดเวลาของการประเมนิระบบการควบคุมภายใน 
- ระบุขอบเขตของการสอบทานการประเมนิระบบการควบคุมภายในไดป้ฏบิตัอิยา่งสมเหตุสมผล

และระมดัระวงัอยา่งรอบคอบ 
- สรปุผลการสอบทาน 

4. ผูร้ายงาน ไดแ้ก่ หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายจากหวัหน้าส่วนราชการหวัหน้า
หน่วยรบัตรวจ หรอืผูบ้รหิารสงูสุดของหน่วยรบัตรวจใหท้ าหน้าทีต่รวจสอบภายใน 
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                                                            แบบ ปย.1-ร 
 

หนังสือรบัรองการควบคมุภายในของเจ้าหน้าท่ีระดบัอาวโุส 
(ตามระเบียบฯ  ข้อ 6) 

 

แบบท่ี 1  กรณีไม่พบจดุอ่อนท่ีมีนัยส าคญั 

เรียน (หวัหน้าส่วนราชการ/หวัหน้าหน่วยงาน/ผูบ้ริหารสูงสดุของหน่วยงาน) 
 

การประเมนิการควบคุมภายในของ (ช่ือหน่วยรบัตรวจ)   ส าหรบังวดตัง้แต่    วนัท่ี .....   
เดือน.......................  พ.ศ. ....... ถึงวนัท่ี ..... เดือน.......................  พ.ศ. ...... ไดด้ าเนินการตาม แนวทาง   
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งก าหนดอยู่ใน
เอกสารค าแนะน า :  การจดัท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วย  การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 6 ระบบการควบคุมภายใน
ของ (ช่ือหน่วยรบัตรวจ)   ได้จดัให้มขีึน้ตามที่ก าหนดในระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าด้วย
การก าหนด   มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544    โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อสร้างความมัน่ใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า  การด าเนินงานของ  (ช่ือหน่วยรบัตรวจ)    จะบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน
ด้านประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรพัยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรกัษา
ทรพัยส์นิ การป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด ความเสยีหาย การรัว่ไหล การสิน้เปลอืง หรอืการทุจรติ  ดา้น
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงนิและการด าเนินงาน  และด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตร ีและนโยบาย ซึง่รวมถงึระเบยีบปฏบิตัขิองฝ่ายบรหิาร 

แนวคดิของการสร้างความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมัน่ใจจะได้รบัผล อย่าง
คุม้ค่าตามต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดงักล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพนิิจในการประเมนิ
ประโยชน์ที่จะได้รบัจากการมรีะบบการควบคุมภายในกบัค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทัง้นี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกิน
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัซึง่รวมถงึการลดความเสีย่งทีท่ าใหห้น่วยงานไม่บรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด นอกจากนี้
อาจเกดิขอ้ผดิพลาดหรอืความเสยีหายและความผดิปกตทิีไ่ม่อาจสบืทราบได ้เนื่องจากมขีอ้จ ากดัทีแ่ฝงอยู่
ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุมรวมทัง้ข้อจ ากัดด้าน
ทรพัยากร ด้านกฎหมาย หรอืเกี่ยวกบักฎระเบยีบของทางราชการ  อกีทัง้ประสทิธผิลของการควบคุมอาจ
เปลีย่นแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์  และสภาพแวดลอ้มเปลีย่นแปลงไป   
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จากผลการประเมนิดงักล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ (ช่ือหน่วยรบัตรวจ)  ส าหรบังวด
ตัง้แต่วนัท่ี ...... เดือน....................  พ.ศ. .......  ถึงวนัท่ี...... เดือน....................  พ.ศ. .......  เป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  มีความเพียงพอและบรรลุ
วตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในตามทีก่ล่าวในวรรคแรกภายใตข้อ้จ ากดัตามวรรคสอง     

ทัง้นี้ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ   
ภายใน   แผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน   และรายงานผลการตดิตามการปฏบิตัติามแผนการปรบัปรุง
การควบคุมภายในของงวดก่อน   รวมทัง้สรุปผลการประเมนิองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
มาพรอ้มนี้แลว้ 

 
 
   ลายมือช่ือ.............................................….. 

                       (ชื่อ เจา้หน้าทีร่ะดบัอาวุโสผูไ้ดร้บัมอบหมายใหป้ระมวลความเหน็ในภาพรวม) 
      ต าแหน่ง  .......................................……. 
                 วนัท่ี  …... เดือน.............…...  พ.ศ. ….… 
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แบบ ปย.1-ร 
 

หนังสือรบัรองการควบคมุภายในของเจ้าหน้าท่ีระดบัอาวโุส 
(ตามระเบียบฯ  ข้อ 6) 

 

แบบท่ี 2  กรณีพบจดุอ่อนท่ีมีนัยส าคญั 
 

เรียน (หวัหน้าส่วนราชการ/หวัหน้าหน่วยงาน/ผูบ้ริหารสูงสดุของหน่วยงาน) 
 

การประเมนิการควบคุมภายในของ (ช่ือหน่วยรบัตรวจ)   ส าหรบังวดตัง้แต่     วนัท่ี .....   
เดือน.......................  พ.ศ. ....... ถึงวนัท่ี ..... เดือน.......................  พ.ศ. ...... ไดด้ าเนินการตามแนวทาง   
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    ซึ่งก าหนดอยู่ใน
เอกสารค าแนะน า :  การจดัท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วย     การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 6    ระบบการควบคุม
ภายในของ (ช่ือหน่วยรบัตรวจ)   ไดจ้ดัใหม้ขีึน้ตามทีก่ าหนดในระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่า
ดว้ยการก าหนด   มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544    โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความมัน่ใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า  การด าเนินงานของ  (ช่ือหน่วยรบัตรวจ)    จะบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน
ด้านประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรพัยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรกัษา
ทรพัยส์นิ การป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด ความเสยีหาย การรัว่ไหล การสิน้เปลอืง หรอืการทุจรติ  ดา้น
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงนิและการด าเนินงาน  และด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั                     มตคิณะรฐัมนตร ี และนโยบาย  ซึง่รวมถงึระเบยีบปฏบิตัขิองฝ่ายบรหิาร 

แนวคดิของการสรา้งความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถงึความมัน่ใจจะไดร้บัผล      อย่าง
คุม้ค่าตามตน้ทุนทีใ่ช ้  โดยระบบการควบคุมภายในดงักล่าวไดป้ระมาณการและใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิ
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการมรีะบบการควบคุมภายในกบัค่าใชจ้่ายของระบบฯ   ทัง้นี้  ค่าใชจ้่ายไม่ควรเกนิ
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัซึง่รวมถงึการลดความเสีย่งทีท่ าใหห้น่วยงานไมบ่รรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด   นอกจากนี้
อาจเกดิขอ้ผดิพลาดหรอืความเสยีหายและความผดิปกตทิีไ่ม่อาจสบืทราบได ้ เนื่องจากมขีอ้จ ากดัทีแ่ฝงอยู่
ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลกีเลี่ยงหรอืละเลยการ ควบคุม   รวมทัง้ข้อจ ากัดด้าน
ทรพัยากร ดา้นกฎหมาย หรอืเกี่ยวกบักฎระเบยีบของทางราชการ   อกีทัง้ประสทิธผิลของการควบคุมอาจ
เปลีย่นแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์  และสภาพแวดลอ้มเปลีย่นแปลงไป   
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จากผลการประเมนิดงักล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ (ช่ือหน่วยรบัตรวจ)  ส าหรบังวด
ตัง้แต่วนัท่ี ...... เดือน.............. พ.ศ. ....... ถึงวนัท่ี ..... เดือน.................พ.ศ. ......  เป็นไปตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในทีค่ณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิก าหนด  มคีวามเพยีงพอและบรรลุวตัถุประสงคข์องการ
ควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ขอ้จ ากดัตามวรรคสอง    อย่างไรก็ตาม  ยงัคงมจีุดอ่อนที่มี
นยัส าคญั  ดงันี้:- 

1……………………………………………………………………………………. 
2…………………………………………………………………………………….  
ทัง้นี้ ไดแ้นบรายงานผลการสอบทานการประเมนิการควบคุมภายในของผูต้รวจสอบภายใน   

แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน   และรายงานผลการติดตามการปฏิบตัิตามแผนการปรบัปรุงการ
ควบคุมภายในของงวดก่อน   รวมทัง้สรุปผลการประเมนิองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  มา
พรอ้มนี้แลว้ 

 
   ลายมือช่ือ.............................................….. 

                  (ชื่อ เจา้หน้าทีร่ะดบัอาวุโสผูไ้ดร้บัมอบหมายใหป้ระมวลความเหน็ในภาพรวม) 
    ต าแหน่ง  .......................................……. 

               วนัท่ี  …... เดือน.............…...  พ.ศ. ….… 
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ค าอธิบายรายงาน  แบบ ปย.1-ร 
1. ชื่อหนงัสอืรบัรองเกีย่วกบัการควบคุมภายในของเจา้หน้าทีร่ะดบัอาวุโส   
2. ผู้รบัรายงาน ได้แก่ หวัหน้าส่วนราชการ หวัหน้าหน่วยงาน ผู้บรหิารสูงสุด หรอื ผู้รบัผิดชอบในการ
บรหิารของหน่วยรบัตรวจ  
3. วรรคแรก  
 - ระบุชื่อหน่วยรบัตรวจและงวดเวลาของการประเมนิระบบการควบคุมภายใน  
   - ระบุขอบเขตของการประเมนิการควบคุมภายในตามแนวทางการตดิตามประเมนิผล การควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิตามที่ก าหนดอยู่ในค าแนะน า การจดัท ารายงานการควบคุม
ภายในตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ขอ้ 6 
4. วรรคสอง  
 - ระบุแนวคดิการควบคุมภายในและขอ้จ ากดัทีม่ ี 
5. วรรคสาม  
 - สรุปผลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ว่าาเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิก าหนด มคีวามเพยีงพอ บรรลุวตัถุประสงค ์ของการควบคุมภายใน หรอืไม่  
6. วรรคสี ่ 
 - ระบุรายงานและขอ้มลูทีแ่นบ  
7. ผู้รายงาน ได้แก่ เจา้หน้าที่อาวุโสที่ได้รบัแต่งตัง้จากหวัหน้าส่วนราชการ หวัหน้าหน่วยงาน ผู้บรหิาร
สงูสุด ใหท้ าหน้าทีป่ระเมนิการควบคุมภายใน พรอ้มระบุต าแหน่งและวนัทีร่ายงาน 
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ค าศพัทเ์ก่ียวกบัการควบคมุภายใน 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

ค าศพัท ์ ความหมาย 
 

การควบคมุภายใน 
(Internal Control) 

 

กระบวนการปฏบิตัิงานที่ทุกคนใน อ.ส.ค. ตัง้แต่คณะกรรมการ
อ.ส.ค. ผูบ้รหิารทุกระดบั และพนกังานอ.ส.ค. ก าหนดใหม้ขีึน้  
เพื่อสร้างความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของ
องค์กรจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรกัษาทรพัย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสยีหาย การรัว่ไหล การสิ้นเปลอืง หรอืการทุจรติในองค์กรด้าน
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงนิ และด้านการปฏบิตัติาม
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และมตคิณะรฐัมนตร ี
 

 

สภาพแวดล้อมของการ
ควบคมุ  
(Control Environment) 

ปัจจยัต่างๆ ซึ่งส่งเสรมิให้องค์ประกอบการควบคุมภายในอื่นๆ มี
ประสทิธิผลในองค์กรหรอืท าให้การควบคุมที่มอียู่มปีระสิทธผิล
ยิง่ขึน้ หรอืท าใหบุ้คลากรใหค้วามส าคญักบัการควบคุมมากขึน้ 

 

Soft Control 
 

เป็นการควบคุมที่มองไม่เหน็ เป็นการสรา้งจติส านึกและคุณภาพ 
เช่น ความซื่อสตัย ์ความโปร่งใส การมภีาวะความเป็นผูน้ า การมี
จรยิธรรม การมสี่วนรว่ม ปรชัญาการท างานของผูบ้รหิาร เป็นตน้ 
 

 

Hard Control 
 

เป็นการควบคุมที่มองเห็นได้ เช่น การก าหนดโครงสร้าง 
นโยบาย ระเบยีบวธิปีฏบิตั ิเป็นตน้ 

 
 

ความเส่ียง  
(Risk) 

 

เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีม่คีวามไม่แน่นอน ซึง่อาจเกดิขึน้และ
มผีลท าให้องค์กรเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรัว่ไหล 
ความสูญเปล่า ไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายทีต่ ัง้ไวไ้ด ้
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ค าศพัท ์ ความหมาย 

 

การประเมินความเส่ียง  
(Risk Assessment) 

 

กระบวนการที่ส าคญัที่ใช้ในการระบุและวเิคราะห์ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ขององคก์ร รวมทัง้การคน้หา
และน าเอาวิธกีารควบคุมเพื่อป้องกนัหรอืลดความเสี่ยงมาใช้ให้
เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อองคก์ร 
 

 
กิจกรรมการควบคมุ 
(Control Activities) 

 

นโยบาย และวธิกีารต่างๆ ทีฝ่่ายบรหิารไดก้ าหนดขึน้ ใหพ้นักงาน
ในหน่วยงานต่างๆ ปฏบิตัิตาม เพื่อควบคุมหรอืลดความเสี่ยงที่
อาจเกดิขึน้และไดร้บัการตอบสนองโดยมกีารปฏบิตัติามกจิกรรม
ควบคุมทีก่ าหนดขึน้ 

 

 
สารสนเทศ(Information) ขอ้มูลข่าวสารทางการเงนิ และขอ้มูลข่าวสารอื่น ๆ เกี่ยวกบัการ

ด าเนินงาน ที่ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มี
ความหมายและคุณค่าส าหรบัผูใ้ช ้

การติดตามประเมินผล 
(Monitoring) 

กระบวนการตดิตามควบคุมการปฏบิตังิานการควบคุมภายในที่
วางไว้อย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอเพื่อให้มัน่ใจว่าระบบการควบคุม
โดยใช้วิธีการติดตามในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing 
Monitoring) และการประเมินผลเป็นรายครัง้ (Separate 
Evaluation) 
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ตวัอย่างการก าหนดวิธีการควบคมุ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
ตวัอย่างของการก าหนดวิธีการควบคมุ เพ่ือจดัการความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก 

 
ความเส่ียง กิจกรรมควบคมุ 

การซือ้สนิคา้ผกูขาดโดย
ผูผ้ลติน้อยราย 

พยายามหาแหล่งผูผ้ลติรายอื่นเป็นทางเลอืกและป้องกนัไมใ่หด้ าเนินงาน
ขององคก์รตอ้งขึน้อยูก่บัผูผ้ลติรายใดรายหนึ่ง 

องคก์รมเีจา้หน้าการ 
คา้ต่างประเทศเป็นส่วน
ใหญ่และอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศผนัผวนมาก
ในขณะทีก่ารขายสนิคา้
เป็นการขายสนิคา้ใน
ประเทศเป็นเงนิบาท 

องคก์รอาจจะประกนัความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
โดยการจดัท าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า หรอืยอมรบั
ความเสีย่ง ถา้พจิารณาแลว้เหน็ว่าความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิจากความ
เสีย่งดงักล่าว มน้ีอยกว่าตน้ทุนการท าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ในขณะเดยีวกนัอาจพจิารณาหาแหล่งผูผ้ลติในประเทศเป็น
ทางเลอืกดว้ย เพื่อใหเ้จา้หนี้การคา้เป็นเงนิบาท 

เหตุสุดวสิยัทีอ่าจท าให้
การด าเนินงาน
หยดุชะงกัเช่นภยั
ธรรมชาตต่ิาง ๆ 

-จดัใหม้กีารจดัท าแผนการรองรบัการหยดุชะงกัของระบบงาน รวมทัง้
ก าหนดผูร้บัผดิชอบในการวางแผน 
-จดัใหม้กีารทดสอบแผนงาน 
-ปรบัปรงุแผนงานใหเ้ป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ 

 
ส าหรบัปัจจยัภายในซึง่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของรฐัวสิาหกจิ การป้องกนัหรอืลดความเสีย่งท าได้
โดยการจดัใหม้กีจิกรรมการควบคุมอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม อาท ิความเสีย่งจากการจดัซือ้พสัดุ
ราคาแพงแต่คุณภาพต ่า อาจจดัใหม้กีจิกรรมการควบคุมเกีย่วกบัการจดัซือ้ใหร้ดักุมมากขึน้ เช่น 
การก าหนดนโยบายการคดัเลอืกผูข้ายทีด่ทีีสุ่ดทัง้ในเรือ่งคุณภาพและราคาการก าหนดวงเงนิการ
อนุมตัจิดัซือ้ใหเ้หมาะสม การแบ่งแยกหน้าทีต่ามหลกัการควบคุมภายในทีด่ ีเป็นตน้ 
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ตวัอย่างของการก าหนดวิธีการควบคมุ เพ่ือจดัการความเส่ียงจากปัจจยัภายใน 
 

ความเส่ียง กิจกรรมควบคมุ 
ฝ่ายจดัซือ้จะซือ้จากผูข้าย 
เจา้ประจ าเป็นระยะเวลานาน  

เพื่อป้องกนัความเสีย่งเกี่ยวกบัการทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้ในแผนก
จดัซือ้หรอืการเสยีประโยชน์ขององคก์รทีอ่าจเกดิขึน้เนื่องจากซือ้
สนิคา้ทีม่รีาคาแพงกว่ารายอื่นองคก์รควรจดัใหม้กีารควบคุม
ภายใน เช่น 
-ก าหนดนโยบายการคดัเลอืกผูจ้ าหน่ายทีด่ทีีสุ่ดในเรือ่งคุณภาพ
และราคา 
-มกีารจดัท าทะเบยีนประวตัผิูข้าย รวมทัง้สถติริาคา และปรมิาณ 
-จดัใหม้กีารหมนุเวยีนเจา้หน้าทีจ่ดัซือ้ 
-ก าหนดวงเงนิในการอนุมตักิารซือ้ใหเ้หมาะสม 
 

ทรพัยส์นิขององคก์รสญูหาย เพื่อป้องกนัความเสีย่ง องคก์รควรจดัใหม้กีารควบคุมภายใน เช่น 
-มกีารท าทะเบยีนคุมทรพัยส์นิ ซึง่แสดงรายละเอยีดราคาทุน วนัที่
ไดม้า ค่าเสื่อมราคาและสถานทีต่ ัง้ของทรพัยส์นิแต่ละรายการ  
-มกีารใหร้หสัทรพัยส์นิ และตดิป้ายรหสัไวท้ีท่รพัยส์นิทุกชิน้ เพื่อ
สะดวกในการตรวจนบั 
-ตรวจนบัทรพัยส์นิทีม่อียู่จรงิเทยีบกบัทีม่ใีนทะเบยีนคุม 
-มกีารท าประกนัภยัส าหรบัทรพัยส์นิทีม่มีลูค่าสงู หรอืเสีย่งต่อการ
สญูหาย หรอืถูกท าลาย 

  
ตวัอย่างกิจกรรมการควบคมุอ่ืน ๆ ท่ีปฏิบติัโดยทัว่ไป มีดงัน้ี 
 

 การอนุมติั ควรมกีารก าหนดขอบเขตระดบัของอ านาจในการอนุมตัใิหช้ดัเจนเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรของพนกังานทุกระดบัและมกีารสื่อสารใหพ้นกังานภายในองคก์ร 
รบัทราบผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายอ านาจหน้าทีใ่หเ้ป็นผูอ้นุมตัคิวรสอบถามความ
เพยีงพอของเอกสารประกอบการขออนุมตัวิ่าถูกตอ้งเหมาะสมและเป็นไปตามกฎ 
ระเบยีบ นโยบายและแนวทางการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งและมวีงเงนิทีอ่นุมตัอิยู่
ภายใตข้อบเขตอ านาจทีต่นสามารถอนุมตัไิดร้วมทัง้ควรสอบถามรายการผดิปกติ
จากผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งก่อนลงนามอนุมตัแิละไมค่วรลงนามอนุมตัใินแบบฟอรม์เปล่าหรอื
แบบฟอรม์ทีไ่ม่มขีอ้มลูรายการทีข่ออนุมตัอิยา่งเพยีงพอ 
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 การสอบทานงาน การสอบทานรายงานทางการเงนิและรายงานผลการด าเนินงาน
ที่มิใช่การเงินและการสอบทานกิจกรรมการปฏิบัติงานได้แก่การสอบทานการ
กระท าที่เป็นไปตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัขององค์กรรวมถงึกรณีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์โดยเป็นการสอบทานจากผูบ้รหิารแต่ละระดบัขององคก์รการสอบทาน
เป็นกจิกรรมการควบคุมที่สาคญัที่ควรกระท าอย่างต่อเนื่องโดยสม ่าเสมอและควร
บนัทกึผลการสอบทานทีผู่บ้รหิารจ าเป็นตอ้งแกไ้ขตดิตามเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

 การดูแลป้องกนัทรพัยสิ์น พจิารณาจากการทีอ่งคก์รดูแลรกัษาป้องกนัทรพัยส์นิ
ทีม่คีวามเสี่ยงสูงเช่นเงนิสดทรพัยส์นิที่มคี่าเอกสารหลกัฐานและระบบงานทีส่ าคญั
และขอ้มลูสารสนเทศขององคก์รเป็นตน้โดยจ ากดัการเขา้ถงึทรพัยส์นิทีม่คีวามเสีย่ง
สูงการดูแลรกัษาทรพัย์สินอย่างรดักุมและเพียงพอเป็นต้นรวมทั ้งพิจารณาการ
กระทบยอดพจิารณาจากการเปรยีบเทยีบรายการบญัชทีรพัยส์นิกบัทรพัยส์นิทีม่อียู่
จรงิการเปรยีบเทยีบรายการในบญัชกีบัทะเบยีนคุมเป็นต้น 

 
 

 การท าเอกสารอ้างอิง ควรมกีารจดัท าหลกัฐานเป็นเอกสารหรอืหนังสอืส าหรบั
ระบบงานที่มคีวามส าคญัเพื่อให้บุคลากรที่มหีน้าที่เกี่ยวข้องได้ทราบเข้าใจและ
สามารถคน้คว้าอ้างองิไดร้วมทัง้สามารถใชใ้นการตรวจสอบสอบทานความถูกต้อง
พจิารณาอนุมตัิอย่างชดัเจนเช่นระเบยีบค าสัง่คู่มอืการปฏบิตัิงานผงัทางเดนิของ
ระบบงาน 

 
 

ตวัอย่างของการควบคมุทัว่ไป 
 การก าหนดนโยบาย ในการใช้สารสนเทศโดยผู้บรหิารควรจดัให้มกีารจดัท านโยบาย 

การควบคุมการใชร้ะบบสารสนเทศโดยนโยบายดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูบ้รหิารระดบัสูง
ขององคก์รและจะตอ้งเผยแพรใ่หทุ้กคนในองคก์รนอกจากนี้ควรมกีารก าหนดบทลงโทษในกรณีทีไ่ม่
ปฏบิตัิตามหรอืเพกิเฉยต่อการปฏบิตัิตวัอย่างของนโยบายในการใช้สารสนเทศเช่นนโยบายด้าน 
User ID และ Password การก าหนดล าดบัความส าคญัของขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข
ระบบงานเป็นตน้ 
 การแบ่งแยกหน้าท่ีงาน ในระบบสารสนเทศโดยควรแบ่งแยกการท างานในหน้าทีต่่อไปนี้

ออกจากกนัอยา่งชดัเจนการบรหิารงานทัว่ไปการควบคุมความปลอดภยัของระบบคอมพวิเตอรก์าร
พฒันาและเปลีย่นแปลงระบบงาน/โปรแกรมการปฏบิตักิารและการบรหิารระบบสื่อสารและเครอืข่าย 

การควบคุมโครงการพฒันาระบบสารสนเทศ 
การควบคุมการเปลีย่นแปลงแกไ้ขระบบ 
การควบคุมการปฏบิตังิานในศูนยค์อมพวิเตอร ์
การควบคุมการเขา้ถงึอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์
การควบคุมการเขา้ถงึขอ้มลูและทรพัยากรสารสนเทศ 
การควบคุมการเขา้ถงึระบบงาน 
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การควบคมุเฉพาะระบบงาน (Application Control) เป็นการควบคุมทีก่ าหนดขึน้เพื่อใหม้ัน่ใจ 
ในความครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องไดร้บัการอนุมตัแิละเกดิขึน้อย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบยีบและ
นโยบายของรายการทัง้หมดที่น าเขา้สู่การประมวลผลของระบบงานความถูกต้องการประมวลผล
และการแสดงผลลพัธ ์
 
ตวัอย่างของการควบคมุเฉพาะระบบงาน 
• การควบคุมการเขา้ถงึฟังก์ชัน่ภายในระบบงานโดยในการออกแบบหรอืการน าโปรแกรมสาเรจ็รปู
มาใช้งานสิ่งที่ควรค านึงถึงคอืระบบต้องสามารถแบ่งแยกการท างานโดยการก าหนดฟังก์ชัน่ให้
ผูใ้ชง้านแต่ละคนไดแ้ละหลกัเกณฑใ์นการจดัฟังกช์ัน่ควรจดัตามความจ าเป็นในการใชง้าน 
การควบคุมดา้น Input เพื่อลดโอกาสทีจ่ะเกดิขอ้ผดิพลาดในการนาขอ้มลูเขา้สู่ระบบสารสนเทศ ซึง่
การตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องของ Input ทีท่ าโดยโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์ช่น Double 
Entry / Format Control และ Duplication Controls เป็นตน้ 
• การควบคุมการรบัส่งขอ้มลูเช่นวธิแีปลงรหสั (Encrypted and Decrypted) 
• การควบคุมการประมวลผลเช่น Balance Controls ซึง่สามารถควบคุมความถูกตอ้ง 
ทัง้ของ Master Files และระบบฐานขอ้มลูโดยในการควบคุมความถูกต้องของ Master Files นัน้
โปรแกรมคอมพวิเตอรจ์ะท าการเชค็จ านวน Record ของ Master File แต่ละ File ก่อนการ
เปลีย่นแปลงกบัจานวน Record หลงัการเปลีย่นแปลงแลว้น าไปเทยีบกบัจ านวนธุรกรรมทีเ่กดิขึน้
ระหว่างวนั ส าหรบัการควบคุมความถูกตอ้งของระบบฐานขอ้มลูนัน้โปรแกรมคอมพวิเตอรจ์ะท าการ
ตรวจสอบยอดคงเหลอืของระบบฐานขอ้มลูใน File ทีส่ าคญัๆโดยใชย้อดยกมาก่อนการปรบัปรุงรวม
ดว้ยยอดธุรกรรมแล้วน าไปเปรยีบเทยีบกบัยอดยกไป (Ending Balance) ถ้าไม่ตรงกนัแสดงว่ามี
ขอ้ผดิพลาดเกดิขึน้เป็นตน้ 
• การควบคุมดา้น Output เพื่อลดโอกาสทีบุ่คคลทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตน า Output ไปใช ้เช่น การใช ้
Report Distribution List เพื่อช่วยควบคุมใหร้ายงานต่างๆ ถูกส่งไปทีห่น่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เท่านัน้
โดย Report Distribution List ต้องมกีารลงนามรบัรายงานเพื่อจะเป็นเครื่องมอืในการระบุ
ผูร้บัผดิชอบในกรณทีีร่ายงานเกดิการสญูหายอกีดว้ย 
 
 
ทีม่า : คู่มอืปฏบิตัเิกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ (สคร.) กระทรวงการคลงั 
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ภาคผนวก  ง. 
 

หลกัเกณฑก์ารประเมินการควบคมุภายใน 
ประจ าปีบญัชี 2558 
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หลกัเกณฑก์ารประเมินการควบคมุภายใน ประจ าปีบญัชี 2558 

1.1 สภาพแวดล้อม
ของการควบคมุ 

(33%) 
 

1.3 กิจกรรมการ
ควบคมุ  
(43%) 

 

1.5 การติดตาม
ประเมินผล  

(24%) 
 

1.1.1 ระบบการ
ควบคมุและ/หรือ
ตรวจสอบเก่ียวกบั
การปฏิบติังานท่ี
เป็นไปตาม

กฎระเบียบข้อบงัคบั
ขององคก์ร (4%) 

 

1.1.3 การมอบ
อ านาจและหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ 

(15.5%) 
 

1.1.6 บทบาทและ
หน้าท่ีของ

คณะกรรมการ
รฐัวิสาหกิจ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
ผู้บริหาร (13.5%) 

 

1.3.2 การสอบทาน
งาน (23%) 

 

1.3.3 การดแูล
ป้องกนัทรพัยสิ์น 

(8%) 
 

1.3.4 การจดัท า
หลกัฐานอ้างอิง 

(4%) 
 

1.3.5 การควบคมุ
ระบบสารสนเทศ 

(8%) 
 

1.5.1 การประเมินการ
ควบคมุภายใน 
(Control Self-

Assessment: CSA) 
(19%) 

 

1.5.2 การประเมินการ
ควบคมุภายใน อย่าง

เป็นอิสระ 
(Independent 

Assessments:IA) 
(5%) 
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1.1 สภาพแวดล้อมของการควบคมุ (33%) 
 

1.1.1 ระบบการ
ควบคมุและ/หรือ
ตรวจสอบเก่ียวกบั
การปฏิบติังานท่ี
เป็นไปตาม

กฎระเบียบข้อบงัคบั
ขององคก์ร (4%) 

 

ระบบการ
จดัการข้อ

ร้องเรียน (4%) 

1.1.3 การมอบ
อ านาจและหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบ 

(15.5%) 
 

1.1.6 บทบาทและ
หน้าท่ีของ

คณะกรรมการ
รฐัวิสาหกิจ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
ผู้บริหาร (13.5%) 

 การจดัท าคู่มือ 
(4%) 

การแบง่แยกหน้าท่ี 
(3%) 

การมอบหมาย
(5%) 

อ านาจการอนุมติั 
(1.5%) 

ระบบติดตามงาน 
(2%) 

บทบาทและหน้าท่ี
ของคณะกรรมการ 

(2%) 

บทบาทและหน้าท่ี
ของ AC (5.5%) 

บทบาทและหน้าท่ี
ของฝ่ายบริหาร 

(6%) 
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1.3 กิจกรรมการควบคมุ (43%) 
 

1.3.2 การสอบทาน
งาน (23%) 

 

1.3.3 การดแูล
ป้องกนัทรพัยสิ์น 

(8%) 
 

1.3.4 การจดัท า
หลกัฐานอ้างอิง 

(4%) 
 

1.3.5 การควบคมุ
ระบบสารสนเทศ 

(8%) 
 

รายงานทาง
การเงินและ
รายงานท่ีมิใช่
การเงิน (8%) 

การสอบทาน
กิจกรรมปฏิบติั

(7%) 

การสอบทาน
ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ (5%) 

การสอบทานโดย
ผู้บริหารระดบั
สงูสดุและ

รองลงมา (3%) 

การระบทุรพัยสิ์น
ท่ีมีความเส่ียง
และการดแูล
รกัษา (3%) 

การจดัท า
ทะเบียน

ทรพัยสิ์นและ
การตรวจนับ

เทียบกบัทะเบียน 
(3%) 

การจดัท างบ
พิสจูน์ยอดเงิน
ฝากธนาคาร 

(2%) 

การสอบทานและ
ผลการปฏิบติัตาม

กฎฯ (4%) 

การควบคมุ
ทัว่ไป (4%) 

การควบคมุ
เฉพาะระบบงาน 

(4%) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า: เกณฑก์ารประเมนิผลการควบคุมภายใน ปีบญัช ี2558 ของคณะอนุกรรมการก ากบัดแูลการบรหิารจดัการองคก์ร  
ในการสมัมนาการประเมนิผลการด าเนินงานรฐัวสิาหกจิดา้นบรหิารจดัการองคก์ร เมือ่วนัที ่8 สงิหาคม 2557 
 

ง-4

1.5 การติดตามประเมินผล (24%) 
 

1.5.1 การประเมินการควบคมุ
ภายใน (Control Self-Assessment: 

CSA) (19%) 
 

1.5.2 การประเมินการควบคมุภายใน 
อย่างเป็นอิสระ (Independent 

Assessments:IA) (5%) 
 

ความครบถ้วนในการจดัท า 
CSA (5%) 

ระบบการติดตาม 
รายงาน ประเมินผลฯ 

(6%) 

ความส าเรจ็ในการ
ด าเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะฯ ในปีท่ี
ผ่านมา (7%) 

การจดัท าและจดัส่ง
รายงานต่าง ๆ ตาม

ระเบียบข้อ 6 ของ คตง. 
(1%) 

มีการประเมิน IA โดยผู้ตรวจสอบ
ภายใน หรือ ผู้ตรวจสอบภายนอก 

หรือท่ีปรึกษาภายนอก (5%) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ. 
 

 ค าสัง่องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
ท่ี 258/2559 เร่ือง แต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีระดบัอาวโุส 
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