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ความนํา 
 

มาตรฐานการควบคุมภายในกําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ไดจัดทําขึ้นตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542  มาตรา 15 (3) (ก)  โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อใหหัวหนาหนวยงานภาครัฐนํามาตรฐานการควบคุมภายในที่กําหนดไปใชเปนแนวทาง
สําหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ     มาตรฐานฯ  นี้เปน
เอกสารแนบทายระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.  
2544  ซ่ึงจัดทําจากประสบการณตรวจสอบของประเทศไทย โดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน   รวมทั้งได
อนุวัติตามมาตรฐานสากล  คือ   รายงานของคณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชีพตาง ๆ  (Committee of 
Sponsoring Organization of the Tradeway Commission - COSO)  และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการ
ควบคุมภายในของสถาบันตรวจเงินแผนดินระหวางประเทศ  (International  Organization of Suprem Audit 
Institions  - INTOSAI)   นอกจากไดจัดทํามาตรฐานการควบคุมภายในแลวคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ยังไดจัดทํา  “คําแนะนําการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายใน”  ดวย 

 

หนังสือเลมนี้เปนการแนะนําการนํามาตรฐานการควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติ แบงการเสนอ
เร่ืองเปนสองสวน 

สวนที่หนึ่ง  วาดวยมาตรฐานการควบคุมภายใน มุงชี้ใหทราบความหมาย  ประโยชนและ
ความสําคัญของการควบคุมภายใน   รวมทั้งเนื้อหาสาระที่สําคัญของมาตรฐานการควบคุมภายในและความ
รับผิดชอบของผู บ ริห ารภาครัฐตอก ารปฏิบัติต ามมาตรฐ านการควบคุมภาย ใน    เ พื ่อ เปน
ความรูพื้นฐานสําหรับผูบริหารในการพิจารณากําหนดการควบคุมในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

สวนที่สอง  เปนการนําเสนอการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงครอบคลุมเรื่อง  การประเมิน
ความเสี่ยง     การออกแบบการควบคุมภายใน    การนําระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไปสูการปฏิบัติ   
การประเมินผลการควบคุมภายใน  และการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในรวมทั้งตัวอยางการประเมิน
การควบคุมและอื่น ๆ  เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด และดํารงรักษาไวซ่ึงการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 

 

 คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินหวังวา ผูบริหารภาครัฐจะตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปน
ของการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดีในหนวยงานที่รับผิดชอบ   ซ่ึงหากหนวยงานภาครัฐมีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีแลวยอมทําใหผลการปฏิบัติหนาที่บรรลุผลสําเร็จ    และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น   การใชจายเงินแผนดินซึ่งเปนเงินของประชาชนทั้งชาติจะเกิดประโยชนสูงสุดอันจะสงผลใหเกิด
ประโยชนตอประเทศชาติโดยรวม 
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I. ความหมาย  วัตถุประสงค และแนวคิดของการควบคุมภายใน 
 

ความหมายและวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
 
            การควบคุมภายใน  หมายถึง  กระบวนการที่ผูกํากับดูแล  ฝายบริหารและบุคลากรของหนวยรับตรวจ           กําหนดให
มีขึ้น  เพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุ      วัตถุประสงค  
ดังตอไปนี้ 
 

  ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน  ไดแก การดําเนินงานและการใชทรัพยากรของ
หนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน  การ
ปองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 

  ความเชื่อถือไดของการรายงานทางการเงิน  ไดแก การจัดทํารายงานทางการเงินที่ใชภายในและ
ภายนอกหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได  และทันเวลา 

  การปฏิบัติตามกฎหมาย  และระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ  ไดแก การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ  รวมทั้งการปฏิบัติตาม
นโยบาย  และวิธีการปฏิบัติงานที่หนวยรับตรวจไดกําหนดขึ้น 
 

ประโยชนทีจ่ะไดรับจากการควบคุมภายใน 
 ประโยชนที่จะไดรับจากการควบคุมภายใน  แมจะอยูในวัตถุประสงคหลักของการควบคุมภายใน
ดังกลาวขางตน  แตจะแตกตางกันไปขึ้นกับฝายบริหารใหความสําคัญกับวัตถุประสงคใดมากกวากัน   
กลาวคือบางหนวยงานอาจเนนเรื่องระวังปองกันการทุจริต  การรั่วไหล   บางหนวยงานเนนการบรรลุ
วัตถุประสงคทางการบริหาร  บางหนวยงานอาจเนนเรื่องการใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากร  บาง
หนวยงานอาจเนนเรื่องการรายงานถูกตอง  ซ่ึงเปนเรื่องของนโยบาย  ทัศนคติ  ลักษณะหนวยงาน  หรือทุก
เร่ืองผสมผสานกัน  ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในจึงควรใหความสําคัญกับการกําหนดวัตถุประสงค
ของการควบคุมที่กําหนดและปรับปรุงการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล อยู เสมอ    
ประโยชนที่จะไดรับจากการควบคุมภายในนอกจากจะลดความผิดพลาด  ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแลว  ยัง
ทําใหการใชทรัพยากร  และการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นดวย 
 
 
 
 



แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 

 จากความหมายของการควบคุมภายในขางตนสะทอนใหเห็นถึงแนวคดิเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  
ดังนี ้
 1.   การควบคุมภายในเปนสวนประกอบที่แทรกหรือแฝงอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ  การควบคุม
ภายในมิใชเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง และมิใชผลสุดทายของการกระทําแตเปนกระบวนการ (Process)  ที่
ตอเนื่อง และแทรกหรือแฝงอยู (Built in)  ในการปฏิบัติงานตามปกติของหนวยรับตรวจ  ฝายบริหารจึงควร
นําการควบคุมภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน  ซ่ึงไดแก   การวางแผน 
(Planning)   การดําเนินการ (Executing)   และการติดตามผล (Monitoring) 
 

2.   การควบคุมภายในเกิดขึ้นไดโดยบุคลากรของหนวยรับตรวจ  บุคลากรทุกระดับเปนผูมีบทบาท
สําคัญในการทําใหมีการควบคุมภายในเกิดขึ้นในหนวยรับตรวจ  ฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมี
ระบบการควบคุมภายในที่ดี  โดยการกําหนดวัตถุประสงค  วางกลไกการควบคุมและการกําหนด กิจกรรม
ตาง ๆ  รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน   สวนบุคลากรอื่นของหนวยรับตรวจรับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดขึ้น 
 
 3.  การควบคุมภายในใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาจะบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด       
ถึงแมวาการควบคุมภายในจะออกแบบไวดีเพียงใดก็ตามก็ไมสามารถใหความมั่นใจวาจะทําใหการ
ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคอยางสมบูรณ  เพราะยังมีปจจัยอ่ืน  ซ่ึงมีผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ  เชน  การใชดุลยพินิจผิดพลาด  การสมรูรวมคิดกัน  การปฏิบัติผิดกฎหมาย  
ระเบียบและกฎเกณฑที่กําหนดไว  นอกจากนี้การวางระบบการควบคุมภายในจะตองคํานึงถึงตนทุนและ
ผลประโยชนที่เกี่ยวของกันวาผลประโยชนที่ไดรับจากการควบคุมภายในจะคุมคากับตนทุนที่เกิดขึ้น 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 



II.  ความรับผิดชอบของผูกํากับดูแลและฝายบริหารตอการควบคุมภายใน 
 

       ผูบริหารภาครัฐมีภาระผูกพันที่จะตองบริหารงาน  บริหารเงินที่ไดรับจัดสรรใหเปนไปตามภารกจิ
ที่ไดรับมอบหมาย    ดังนัน้ผูกํากับดแูลและฝายบริหารภาครัฐจึงไมเพยีงแตรับผิดชอบตอผูมอบหมาย 
หรือ ผูบังคับบัญชาในการบรหิารงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดอยางมี ประสิทธิภาพแลวยังตอง
รับผิดชอบตอประชาชนผูเสียภาษีอากรซึ่งเปนเจาของเงินอีกดวย      

      ในการบรหิารงาน ผูกํากบัดูแลและฝายบริหารจําเปนตองใชเทคนิคการควบคุมภายใน เพื่อชวยใหการ
ดําเนินงานรวมถึงการใชทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล    ตัวอยางของการควบคุมภายใน  เชน  การ
กําหนดนโยบาย  และวิธีการตาง ๆ  เพื่อใหความมั่นใจวาการดําเนินงานจะประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและ
เปาหมาย  ซ่ึงรวมถึงความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการดําเนนิงาน   การปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ   และในทายสุดผูกาํกับดูแลและฝายบริหารตองไดรับขอมูล
ขาวสารที่ถูกตอง  เพื่อใหการตัดสินใจและการจัดทํารายงานถูกตองนาเชื่อถือดวย   ผูกํากับดแูลและฝาย
บริหารจึงมีความรับผิดชอบโดยตรงตอการควบคุมภายใน   แตมีความรับผิดชอบที่แ ตกตางกัน    ผูบริหารในระดับ
ตางกันยอมมีบทบาทและความรับผิดชอบตอการควบคุมในระดับที่ตางกนั   อยางไรก็ตามบุคลากรทุกคนใน
หนวยรับตรวจลวนมีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในทั้งสิ้น   โดยเปนทัง้ผูจัดใหมี
ระบบการควบคุมภายในและผูปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน 

ผูบริหารระดบัสูง  หรือผูรับตรวจมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดใหมีการควบคุมภายใน  
และประเมนิผลการควบคุมภายในขึ้นในระดับรวมทั้งองคกรหรือทั้งหนวยรับตรวจโดยตองรับผิดชอบ
จัดใหมีระบบการควบคุมภายในของสวนงานที่รับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในระดบัที่นา
พอใจอยูเสมอ    รวมทั้งการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมของการควบคุมที่ดีและกําหนด
บทบาทในการปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย  ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหาร    
ในสวนทีเ่กีย่วกับการตรวจสอบภายใน ผูบริหารควรกําหนดบทบาทของหนวยตรวจสอบภายในใหเปนสวน
หนึ่งของโครงสรางการควบคุมภายใน   โดยทําหนาที่สอบทานหรือประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ
อยางเปนอิสระ  (Independent Assessment)  เพื่อใหความมั่นใจวาหนวยรับตรวจมี การควบคุมภายใน
อยางเพียงพอที่จะบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับทีย่อมรับได และมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลเปนที่นา
พอใจอยูเสมอ 

 ผูบริหารระดบัรองลงมาทุกระดับ  เชนหวัหนาสวนงานตาง ๆ   ในองคกรทุกระดับ มีหนาที่
รับผิดชอบการควบคุมภายในของสวนงานที่ตนรับผิดชอบ  เชน  ผูบริหารฝายการเงนิหรือ        หวัหนา
งานการเงิน รับผิดชอบการควบคุมภายในดานการเงนิการบัญชี    ผูบริหารฝายพัสดุรับผิดชอบการ
ควบคุมภายในดานพัสดุของสวนงานที่รับผิดชอบ    กลาวโดยสรุปผูบริหารระดับรองลงมาทุกระดบัของ
องคกรมีหนาที่ทั้งการจัดใหมีการควบคุมภายในของสวนงานที่แตละคนรับผิดชอบซึ่งตองสอดคลองกับ
การควบคุมภายในที่องคกรกาํหนด  และสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมที่ใชบังคับใน



หนวยงานที่รับผิดชอบ    โดยอาจใชกระบวนการประเมินการควบคมุดวยตนเอง (Control Self-
Assessment)  และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในใหมีความรดักุม  รวมถึงการปลูกฝงให
ผูใตบังคับบัญชามีวินัย  และจติสํานึกที่ดีในสวนที่เกีย่วกับการควบคุมภายใน  ดวย 

เกี่ยวกับการนาํมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐไปใชเปนแนวทางจดัวางระบบการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 นั้น เปนความรับผิดชอบของฝายบริหารของหนวยรับตรวจที่จะตองจัดใหมีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซอนของหนวยรับตรวจ และมกีารติดตามประเมนิผล
การควบคุมภายในและปรับปรุงการควบคุมภายในใหมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนที่นาพอใจอยูเสมอ  
โดย :- 

1. พิจารณาตดัสินใจเกี่ยวกับการกําหนดโครงสรางหรือรูปแบบการควบคุมภายในวาจะ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในที่มีอยูเดิม  หรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน  ขึ้น
ใหม  โดยจัดใหมีการประเมนิระบบการควบคุมภายในที่ใชอยูในปจจุบนั  ซ่ึงอาจจะเริม่จาก
การประเมินความเสี่ยง   

2. รายงานความกาวหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและ/หรือ 
ผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการตรวจสอบทุก 2 เดือน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดนิวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  2544  ขอ 5 

3. ตัดสินและกําหนดโครงสราง หรือรูปแบบการควบคุมภายในที่มีมาตรฐานไมนอยกวา
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด  

4. นําระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไปสูการปฏิบัติโดยอาจกําหนดการควบคุมเปน
นโยบาย วิธีการ  แนวทางปฏบิัติงาน  หรือ  ระเบียบปฏิบัต ิ กรณีมีระเบยีบปฏิบัติ     
เกี่ยวกับการควบคุมภายในจาํนวนมากทั้งระเบียบของทางราชการและระเบียบภายใน  
หนวยรับตรวจอาจใชวิธีอางอิงถึงระเบียบที่เกี่ยวของ 

5. จัดใหมีการประเมินการควบคุมดวยตนเอง  (Control Self-Assessment) โดยประเมินการ
ควบคุมภายในของสวนงานทุกระดับของหนวยรับตรวจ   และประเมินผลการควบคุม
ภายในอยางเปนอิสระ (Independent Assessment) เพิ่มเติมจากการประเมินการควบคุมดวย
ตนเอง  

6. รายงานเกีย่วกบัการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิตามที่กําหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.  2544   ขอ 6 

 
 



III. มาตรฐานการควบคุมภายในและคําอธิบาย 
 
           มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกาํหนดประกอบดวย  5 องคประกอบ  
ที่มีความเชื่อมโยงและเกื้อกลูกัน คือ   

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม  (Control  Environment)        
2. การประเมินความเสี่ยง  ( Risk  Assessment ) 
3. กิจกรรมการควบคุม   ( Control  Activities ) 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร   (Information and Communications ) 
5. การตดิตามประเมินผล   ( Monitoring ) 

 

 องคประกอบทั้ง 5 ประการ  มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันโดยมีสภาพแวดลอมของการควบคุมเปนรากฐานที่จะทํา
ใหองคประกอบอื่น ๆ    ดํารงอยูไดอยางมั่นคง       สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการควบคุมภายในเปนพื้นฐานสําคัญทําใหมีการ
ปฏิบัติตามองคประกอบอื่น ๆ     องคประกอบทั้ง 5  นี้จะถือวาเปนมาตรฐานการควบคุมภายใน  เนื่องจากเปนสิ่งจําเปนในการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององคกรใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดและยังเปนองคประกอบขั้นพื้นฐานที่
จําเปนสําหรับการควบคุมภายใน    ซ่ึงจะเปนรากฐานไปสูการ         บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน  3  ประการ  คือ 

• เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 

• สรางความเชื่อถือของรายงานทางการเงิน 

• ทําใหมีการปฏบิัติตามกฎระเบียบ 
 

แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบการควบคมุภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

สภาพแวดลอม
ของการ
ควบคุม 

    การประเมินความเสี่ยง

 การติดตาม 
 

ประเมินผล 

 

กิจกรรม 
 

การควบคุม 

   การส่ือสาร 

สารสนเทศ 

  และ และ 



 

1.  สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) 
 

 มาตรฐาน :   ผูกํากับดูแล  ฝายบริหาร  และบุคลากรของหนวยรับตรวจตองสรางบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให
เกิดทัศนคติท่ีดีตอการควบคุมภายใน โดยสงเสริมใหบุคลากรทุกคนในหนวยรับตรวจเกิดจิตสํานึก
ท่ีดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญของการ
ควบคุมภายใน รวมท้ังดํารง รักษาไวซ่ึงสภาพแวดลอมของการควบคุมท่ีดี 

 
 

 สภาพแวดลอมของการควบคุม  หมายถึง  ปจจัยตางๆ  ซ่ึงรวมกันสงผลใหมีการ   ควบคุมขึ้นใน
หนวยรับตรวจ หรือทําใหการควบคุมที่มีอยูไดผลดีขึ้น   ในกรณีตรงขามสภาพแวดลอมอาจทําใหการ
ควบคุมยอหยอนลงได  ตัวอยางปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของการควบคุม  เชน  ปรัชญาและรูปแบบการ
ทํางานของผูบริหาร  ความซื่อสัตยและจริยธรรม  ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร  โครงสราง
การจัดองคกร  การมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ  นโยบายและวิธีบริหารดานบุคลากร เปนตน 

สภาพแวดลอมการควบคุมเปนเรื่องเกี่ยวกับการสรางความตระหนัก (Control Consciousness) และ
บรรยากาศ ของการควบคุมในหนวยงาน    ใหบุคลากรในหนวยงาน         เกิดจิดสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
ตามความรับผิดชอบโดยเนนการสรางบรรยากาศ  โดยผูบริหารระดับสูง (Tone at the top)    การควบคุมดาน
นี้แบงเปนการควบคุมโดยสรางจิตสํานึกและคุณภาพ (Soft Controls) ที่มองเห็นไมได  เชน  ความซื่อสัตย   
ความโปรงใส  การมีผูนําดี   ความมีจริยธรรม    เปนตน   และการควบคุมโดยกําหนดโครงสราง  นโยบาย  
และระเบียบวิธีปฏิบัติ (Hard Controls)  ที่เปนหลักฐานมองเห็นได 

สภาพแวดลอมการควบคุมที่ดี  คือ  สภาพแวดลอมที่ทําใหบุคลากรในองคกรมีความรับผิดชอบและ
เขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่ของตนเอง  และบุคลากรดังกลาวจะตองมี   ความรู   ความสามารถ     และทักษะ
ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายอยางเพียงพอ      นอกจากนี้  บุคลากรดังกลาวจะตอง
ยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน  รวมถึงขอกําหนดดานจริยธรรมที่กําหนด 

เนื่องจากสภาพแวดลอมของการควบคุมเปนองคประกอบที่มีผลกระทบอยางมากตอกิจกรรม
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองคกรและการตัดสนิใจของฝายบริหาร   ดังนั้น  สภาพแวดลอมของการควบคุมจึงเปน
รากฐานที่สําคัญขององคประกอบอื่น ๆ ของการควบคุมภายใน  สภาพแวดลอมของการควบคุมทีด่ีจะเปน
การสรางบรรยากาศใหบุคลากรทุกคนไดตระหนกัถึงความจําเปนและความสําคัญของการควบคุมภายใน  ซ่ึง
จะเอื้ออํานวยใหเกิดโครงสรางของการควบคุมภายในและวินยัของบคุลากรในการยอมรับการควบคุมภายใน
ที่องคกรไดกําหนดขึ้น 

 
ผูกํากับดูแลและ/หรือฝายบริหารควรมีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอม

ของการควบคุมท่ีดีโดย : - 



• จัดทําขอกําหนดดานจริยธรรม  และแจงใหเจาหนาที่ทุกคนทราบวาการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซ่ือสัตย  และมีจริยธรรมมีความสําคัญอยางยิ่ง  รวมทั้งผูบริหารควรทําตัวใหเปนแบบอยาง  ทั้ง
โดยคําพูดและการกระทําอยางสม่ําเสมอ 

• กําหนดนโยบาย  มาตรฐาน  และแนวทางการปฏิบัติงาน  แลวแจงใหบุคลากรทุกคนในองคกร
ทราบ 

• กําหนดโครงสรางการจัดองคกรใหมีสายการบังคับบัญชา  และความสัมพันธระหวางหนวยงาน
ภายในองคกรที่เหมาะสม  ชัดเจน   และสอดคลองกับขนาดและการดําเนินงานขององคกร 

• กําหนดใหมีเอกสารกําหนดคุณลักษณะเฉพาะตําแหนง (Job Description)  ซ่ึงระบุลักษณะงาน
ของบุคลากรทุกตําแหนงหนาที่  และระดับของความรู   ความสามารถ   และทักษะที่จําเปนตอง
ใชในแตละงานอยางชัดเจน  รวมทั้งมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหแกบุคลากร
ในแตละตําแหนงอยางเหมาะสม 

• กําหนดใหมีนโยบบายและแนวทางการปฏบิัติงานเกีย่วกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล  เชน   
การสรรหาบุคลากร   การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร   การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การเลื่อน
ตําแหนง   และการประเมนิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางชัดเจนและเปนธรรม 

• กําหนดบทลงโทษทางวินัยอยางชัดเจนและเหมาะสม  ในกรณีที่บุคลากรในองคกรไดกระทํา
การที่เปนการฝาฝนนโยบาย   กฎหมาย   ระเบียบ  ขอบังคับ   แนวทางการปฏิบัติงาน   หรือ
ขอกําหนดดานจริยธรรมที่กําหนดไว 

 
ผูกํากับดูแลควรรับผิดชอบตอการพิจารณาอนุมัตินโยบาย   กลยุทธ   และโครงสรางการจัดองคกร

ตามที่ฝายบริหารเสนอ  ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานและกําหนด
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได   กํากับดูแลใหมั่นใจวาฝายบริหารไดดําเนินการอยางเพียงพอและ
เหมาะสมในการระบุ  วิเคราะห   ติดตามและควบคุมความเสี่ยง  และกํากับดูแลใหฝายบริหารติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว 

ฝายบริหารควรรับผิดชอบตอการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายและกลยุทธตามที่ผูกํากับดูแลได
ใหความเห็นชอบ  และกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมภายในอยางเหมาะสม รวมทั้งติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว 

ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร  มีผลกระทบตอสภาพแวดลอมของการควบคุม  โดย
เปนตัวกําหนดระดับความเสี่ยงขององคกรใหอยูในระดับที่ยอมรับได   และมีผลตอทัศนคติ   ตลอดจนมีผล
ตอระบบสารสนเทศ   การบัญชี  การบริหารบุคคล  การติดตามผล   การตรวจสอบและ การประเมินผลซึ่งมี
ผลตอการควบคุมภายใน   ผูบริหารจึงตองเลือกปรัชญาและวิธีการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณและ
รับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้น 

 
 
 
 
 

 



2.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
 

มาตรฐาน :  ฝายบริหารตองประเมินความเสี่ยงท้ังจากปจจัยภายในและ       ภายนอกที่ มี
ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจอยางเพียงพอ และเหมาะสม     

  
 ความเสี่ยง  หมายถึง  โอกาสที่จะเกดิความผิดพลาด   ความเสียหาย   การรั่วไหล  ความสูญเปลา  
หรือเหตุการณซ่ึงไมพึงประสงคที่ทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
กําหนด 

 การประเมินความเสี่ยง  หมายถึง  กระบวนการที่ใชในการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  รวมท้ังการกําหนดแนวทางที่จําเปนตองใชในการ
ควบคุมความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง 

 การกําหนดวัตถุประสงค(Objectives Setting) เปนเงื่อนไขที่จําเปนประการแรกสําหรับการ
ควบคุมภายใน  ถาหนวยรับตรวจไมมีวัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินงาน    ก็ไมมีความ
จําเปนตองมีการควบคุมภายใน  ในเบื้องตนทุกองคกรจะตองกําหนดภารกิจเพื่อกําหนดทิศทางในการ
ดําเนินงานขององคกร  หลังจากนั้นผูบริหารควรกําหนดวัตถุประสงคขององคกรใหสอดคลองกับ
ภารกิจที่ไดกําหนดไว  โดยทั่วไปวัตถุประสงคขององคกรอาจแบงออกไดเปน  2  ระดับ  คือ 

• วัตถุประสงคในระดับองคกร  (Entity – level objectives)  เปนวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงานในภาพรวมขององคกร  โดยทั่วไปวัตถุประสงคในระดับองคกรจะระบุไวใน
แผนกลยุทธ  และแผนการปฏิบัติงานประจําปขององคกรเชนเดียวกับ  ภารกิจ (Mission)  
และกลยุทธในภาพรวมขององคกร 

• วัตถุประสงคในระดับกิจกรรม (Activity – level objectives) เปนวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงานที่เฉพาะเจาะจงลงไปสําหรับแตละกิจกรรมที่องคกรกําหนดเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร  ซ่ึงวัตถุประสงคของแตละกิจกรรมจะตองสนับสนุนและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคในระดับองคกร 

 การกําหนดวัตถุประสงคขององคกรควรมีลําดับขั้นตอน  ดังตอไปนี้ 
1. กําหนดภารกิจขององคกร 
2. กําหนดวัตถุประสงคในระดับองคกรใหสอดคลองกับภารกิจที่กําหนดไว 
3. กําหนดกิจกรรมที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคในระดับองคกร 
4. กําหนดวัตถุประสงคในระดับกิจกรรม 



 
 

 
 
 
 

 

วัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นในแตละระดับ ควรมีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จที่
ชัดเจนและสามารถวัดผลได 
 

 ระบบการควบคุมภายในที่ดจีะตองใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา   สามารถชวยใหองคกรบรรลุ
วัตถุประสงคดานการดําเนนิงาน   การรายงานทางการเงิน   การปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ที่ตองปฏิบัติทั้ง  3  
ดานดังกลาว  เปนเปาหมายของการควบคุมภายใน   ดังนัน้วัตถุประสงคขององคกรจึงควรระบุไวดวยวาแตละ
วัตถุประสงคที่กําหนดเปนวัตถุประสงคการควบคุมภายในดานใด 

 

 ตามมาตรฐานฯ  กําหนดใหฝายบริหารตองประเมินความเสี่ยง    เพื่อใหทราบวาการดําเนินงาน
ขององคกรมีความเสี่ยงที่สําคัญในเรื่องใดและในขั้นตอนใดของการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบตอ
วัตถุประสงค  เปาหมาย หรือผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน  การทราบจุดเสี่ยงที่สําคัญจะเปนประโยชน
ในการกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงตามระดับของความเสี่ยง เชน มี
ความเสี่ยงมากควบคุมมาก  ซ่ึงจะทําใหเกดิความมั่นใจตามสมควรวาความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม
เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึน้จะอยูในระดับที่สามารถยอมรับได   

 
 ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงประกอบดวย 

(1)  การระบุปจจัยเสี่ยง 
(2)  การวิเคราะหความเสี่ยง 
(3)  การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง 
  

 
ภารกิจ 

ขององคกร 

 
วัตถุประสงค 

ในระดับ

 
กิจกรรมทีท่ําให 
บรรลุวัตถุประสงค

 
วัตถุประสงคใน 
ระดับกิจกรรม 



 (1)  การระบุปจจัยเสี่ยง (Risk Identification)  ความเสี่ยงมีสาเหตุจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก  
ปจจัยเหลานี้มผีลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรหรือผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองคกร
และระดับกิจกรรม   ในการระบุปจจยัเสี่ยงฝายบริหารจําเปนตองตั้งคําถามวามีเหตกุารณใด หรือกิจกรรมใด
ของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด   ความเสียหาย   และการไมบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนด  รวมทั้งมีทรัพยสินใดที่จําเปนจะตองไดรับการดูแลปองกันรักษา    เชน   ความเสี่ยงจากการจัดซื้อ
จัดจางในราคาแพง,  ความเสีย่งจากการจัดซื้อพัสดุที่มีคุณภาพต่ํากวาขอกําหนด  เปนตน 
 
 (2)  การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis)   หลังจากระบุปจจยัเสี่ยงแลว ขั้นตอไปคือการ
วิเคราะหความเสี่ยงหรือผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกร  เทคนิคการวิเคราะหความเสี่ยงมีหลายวิธี  
เพราะการวัดความเสี่ยงเปนตวัเลขวามีผลกระทบตอองคกรเทาไรนั้นเปนสิ่งที่ทําไดยาก  โดยท่ัวไปจะ
วิเคราะหความเสี่ยงโดยประเมินนัยสําคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง (Materiality) และความถี่ที่
จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Frequency) โดยการใชวิธีการใหคะแนน ดังนี้ 
 
 
 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกร   
                                                       

โอกาสจะเกิด 
ความเสี่ยง 

ความถี ่
โดยเฉลี่ย 

คะแนน  ผลกระทบ มูลคาความเสียหาย คะแนน 

สูงมาก 1 เดือนตอคร้ังหรือมากกวา 5  สูงมาก > 10 ลานบาท 5 
สูง 1  –  6   เดือนตอคร้ังแตไมเกิน 

5 คร้ัง 
4  สูง > 2.5  แสนบาท –10 ลานบาท 4 

ปานกลาง 1  ปตอคร้ัง 3  ปานกลาง > 50,000 – 2.5 แสนบาท 3 
นอย 2 – 3  ปตอคร้ัง 2  นอย > 10,000 – 50,000 บาท 2 
นอยมาก 5  ปตอคร้ัง 1  นอยมาก ไมเกิน 10,000  บาท 1 
       
 
 
หมายเหต:ุ    มูลคาความเสียหาย และ ความถี่เปนเพียงตวัอยาง  การนําไปใชควรมีการกําหนดให  

 เหมาะสมกับขนาดภารกจิและลักษณะการดําเนินงานขององคกร 
 
 
 
 
 
 



ผูบริหารควรใหความสําคัญตอความเสี่ยงที่มีระดับสูงและมีโอกาสเกิดขึ้นสูงแตอาจลด   ความสนใจ
ตอความเสี่ยงที่มีระดับต่ําและโอกาสจะเกิดความเสี่ยงมีนอย   การวิเคราะหความเสี่ยงของสองจุดนี้ตองใช
วิจารณญาณอยางมากวาควรอยูระดับใด     เพราะการวัดผลความเสี่ยงทําไดยาก          โดยอาจพิจารณาจาก
ความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  และผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรวากอใหเกิดระดับ
ของความเสี่ยงในระดับใด  ซ่ึงอาจแสดงไดดังนี้ 
 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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                                               โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 

 นอกจากการใชแนวทางในการวิเคราะหความเสี่ยงตามแผนภาพขางตนแลว  ในทางปฏิบัติ  
ฝายบริหารควรพิจารณาถึงปจจัยอื่นๆประกอบ อาทิ ความเสี่ยงบางประเภทอาจมีโอกาสที่จะเกิดสูงมาก
ถึงแมผลเสียหายที่เกิดขึ ้นจากความเสี ่ยงดังกลาวในแตละครั้งมีจํานวนเงินนอย  แตในภาพรวมอาจ
กอใหเกิดผลเสียหายอยางมีสาระสําคัญตอองคกรได 

(3)  การบริหารความเสี่ยง  (Risk Management)  เมื่อทราบความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงแลวควรวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดความเสี่ยง และพิจารณาวาจะยอมรับความเสี่ยงนั้นหรือจะ
กําหนดกิจกรรมการควบคุมตางๆ เพื่อปองกัน หรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได   
ระดับดังกลาวผูบริหารมีหนาที่และความรับผิดชอบกําหนดขึ้น   แตทั้งนี้ตองพิจารณาถึงคาใชจายหรือ
ตนทุนในการจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมกับประโยชนที่จะไดรับจากกิจกรรมควบคุมวาคุมคาหรือไม  

      ผูบริหารที่ใหความสําคัญกับการประเมินความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ  และปรับเปลี่ยนการ
ควบคุมภายในใหเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปอยูเสมอ  ยอมถือไดวาปฏิบัติหนาที่ผูบริหาร
อยางเหมาะสมและถือเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของการควบคุมภายใน  การกําหนดวิธีการ
ควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง   ฝายบริหารควรพิจารณาวา   ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเปนความเสี่ยงใน
ลักษณะใด 
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                    มีความเสี่ยงสูงมาก 
 

     มีความเสี่ยงสูง 
 
                   มีความเสี่ยงปานกลาง 
 
                   มีความเสี่ยงต่ํา 



• กรณีเปนความเสี่ยงเกี่ยวกับองคกรโดยรวม  มักเกิดจากปจจัยภายนอกซึ่งมิไดอยูภายใตการ
ควบคุมของฝายบริหาร  การปองกันหรือลดความเสี่ยงกระทําไดโดยการบริหารความเสี่ยง  
เชน  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  อาจ
บริหารความเสี่ยงโดยการจัดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  หรือพิจารณาหาแหลง
เงินกูภายในประเทศทดแทน เปนตน 

• กรณีเปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่งเกิดจากปจจัยภายในซึ่งอยูภายใตการ
ควบคุมของฝายบริหาร   การปองกันหรือลดความเสี่ยงกระทําไดโดยจัดใหมีกิจกรรมการ
ควบคุมอยางเพียงพอและเหมาะสม  เชน  ความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุในราคาแพงแต
คุณภาพต่ํา  อาจจัดใหมีกิจกรรมควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อใหรัดกุมมากขึ้น เชน การกําหนด
นโยบายการคัดเลือกผูขายที่ดีที่สุดทั้งในเรื่อง    คุณภาพและราคา  การกําหนดวงเงินการ
อนุมัติจัดซื้อใหเหมาะสม   การจัดทําทะเบียนประวัติผูขาย   รวมทั้ง สถิติราคาและปริมาณการ
จัดซื้อ  การแบงแยกหนาที่ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี  การกําหนดใหมีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนเจาหนาที่จัดซื้อ เปนตน 

 

3.  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
   

 มาตรฐาน :   ฝายบริหารตองจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อปองกันหรือลด
ความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและใหสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายใน  สําหรับ กิจกรรมการควบคุมในเบื้องตนจะ ตองแบงแยกหนาท่ีงานภายในหนวย
รับตรวจอยางเหมาะสม  ไมมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหนาท่ีเปน ผูรับผิดชอบปฏบิตังิาน
ท่ีสําคัญหรืองานที่เสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบ แตถามีความ จําเปนใหกําหนดกิจกรรม
การควบคุมอ่ืนท่ีเหมาะสมทดแทน 

  
 กิจกรรมการควบคุม  หมายถึง นโยบายและวิธีการตาง ๆ ที่ฝายบริหารกําหนดใหบุคลากร
ของหนวยรับตรวจปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง และไดรับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม 
ตัวอยางกิจกรรมการควบคุม เชน การสอบทานงาน การดูแลปองกันทรัพยสิน และการแบงแยกหนาที่ 
เปนตน    
 
 
 
 



 การควบคุมสามารถแบงเปน 4  ประเภท คือ  
             1.  การควบคุมแบบปองกัน (Preventive  Control)    เปนการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง
จากความผิดพลาด  ความเสียหาย   เชน  การแบงแยกหนาที่การงาน   การควบคุมการเขาถึงทรัพยสิน   
             2.  การควบคุมแบบคนพบ (Detective  Control)   เปนการควบคุมเพื่อคนพบความเสียหาย   หรือ
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว   เชน  การสอบทานงาน   การสอบยันยอด   การตรวจนับพัสดุ  เปนตน  
          3.  การควบคุมแบบแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่
เกิดขึ้นใหถูกตอง  หรือเพื่อหาวิธีแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต  และ 
            4.  การควบคุมแบบสงเสริม (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุนใหเกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ   เชน  การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี 
                                        การควบคุมทั้ง 4 แบบมีผลตอประสิทธิผลของการควบคุมภายใน    การควบคุมแบบปองกันนิยม
วาเปนการควบคุมดานคุณภาพ และเสียคาใชจายนอยกวาการควบคุมแบบคนพบหรือแบบแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นแลว   แตการควบคุมแบบคนพบหรือแบบแกไขยังคงความสําคัญในการเปนหลักฐานยืนยันการทํางาน
ของการควบคุมแบบปองกันวาไดผลจริงและปองกันความสูญหายของทรัพยสินไดจริง  การควบคุมแบบ
สงเสริมนิยมวาเปนวิธีที่ดีและทันสมัยเพราะมีผลดานบวกตอการสรางขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน 

การจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม 
 กิจกรรมการควบคุมควรเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานโดยแทรกหรือแฝงอยูกับการปฏิบัติงาน
ปกติ  เชน  การวางแผน   การปฏิบัติตามแผน  การสอบทาน  การดูแลปองกันรักษาทรัพยสินขององคกร  
กิจกรรมการควบคุมมีอยูในทุกระดับของการปฏิบัติงาน   เชน  การใหความเห็นชอบ   การอนุมัติ   การสอบยัน
ยอดและการกระทบยอด   การสอบทานผลการปฏิบัติงาน   การรักษาความปลอดภัย   การจดบันทึกกิจกรรม
ตาง ๆ   รวมทั้งการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของซึ่งเปนหลักฐานแสดงการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ    
กิจกรรมการควบคุมอาจประยุกตใชในสภาพแวดลอมของระบบงานคอมพิวเตอร    หรือในระบบงานที่ทําดวย
มือ   และกิจกรรมควบคุมอาจแยกตามวัตถุประสงคของการควบคุม   เชน    วัตถุประสงคเพื่อความมั่นใจวา
การประมวลผลขอมูลถูกตองสมบูรณ 

 ตามมาตรฐานฯ  กําหนดใหฝายบริหารจัดใหมีกิจกรรมควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล    
เพื่อใหองคกรบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน     ฝายบริหารจึงควรจัดใหมีกิจกรรมควบคุม
ในทุกหนาที่ และทุกระดับของการปฏิบัติงานตามความจําเปนอยางเหมาะสมรวมเปนสวนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานปกติ  และควรหลีกเลี่ยงการกําหนดกิจกรรมการควบคุมที่เกินความจําเปน    ซ่ึงกิจกรรมการ
ควบคุมจะมีมากหรือนอยเพียงใดขึ้นอยูกับระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได และผลของการประเมิน
ความเสี่ยงและความคุมคา     ตอไปนี้เปน    ตัวอยางกิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติโดยปกติขององคกรทั่วไป   
ซ่ึงจะเปนประโยชนกับฝายบริหารในการพิจารณาจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 

 



        3.1  การอนุมัติ    
 ในการดําเนินงานของทุกองคกรฝายบริหารไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ
องคกรที่ไดกําหนดไวโดยลําพัง    จึงจําเปนตองมอบหมายใหบุคลากรระดับรองลงมาปฏิบัติแทนโดยการ
มอบอํานาจ   ในการมอบอํานาจใหแกบุคลากรในระดับตาง ๆ นั้น    ควรกําหนดขอบเขตระดับของอาํนาจใน
การอนุมัติใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษรและควรสื่อสารใหบุคลากรทราบทั่วกัน    ผูที่ไดรับมอบหมาย
อํานาจหนาที่ใหเปนผูอนุมัติควรสอบทานความเพียงพอของเอกสารประกอบการขอนุมัติวาถูกตอง   
เหมาะสม   และเปนไปตามกฎหมาย   ระเบียบ   นโยบาย  และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ   และมี
วงเงินที่อนุมัติอยูภายใตขอบเขตอํานาจที่ตนสามารถอนุมัติได   รวมทั้งควรสอบถามเกี่ยวกับรายการที่
ผิดปกติจากผูที่เกี่ยวของกอนลงนามอนุมัติใหดําเนินการ  นอกจากนี้ผูที่มีอํานาจอนุมัติไมควรลงนามอนุมัติ
ในแบบฟอรมเปลาหรือแบบฟอรมที่ไมมีขอมูลรายการที่ขออนุมัติอยางเพียงพอ 

      3.2  การสอบทานงาน   
 การสอบทานรายงานและขอมูลขาวสารตาง ๆ   โดยฝายบริหารเปนกิจกรรมการควบคุมที่สําคัญที่
ควรกระทําอยางตอเนื่องโดยสม่ําเสมอ   และควรบันทึกผลการสอบทานการปฏิบัติงานและสถานการณที่
ฝายบริหารจําเปนตองติดตามแกไขเปนลายลักษณอักษร   ซ่ึงการสอบทานผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
ในแตระดับอาจมุงเนนใหความสนใจในประเด็นที่แตกตางกัน 

• การสอบทานโดยผูบริหารสูงสุด     ผูบริหารสูงสุดควรมุงเนนใหความสนใจกับการบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกรในภาพรวมและวัตถุประสงคที่สําคัญขององคกร   โดยการเปรียบเทียบ
ขอมูลผลการดําเนินงานในภาพรวมของงวดปจจุบัน กับ  งบประมาณ   เปาหมายตามแผนงาน   
ประมาณการ   และเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในงวดกอน   หรือการดําเนินงานขององคกร
อ่ืนที่เปรียบเทียบกันได   หรือตัวช้ีวัดความสําเร็จอื่น ๆ    เพื่อใหเห็นภาพรวมของการดําเนินงานวา
เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  และชี้ใหเห็นถึงสถานการณที่ผิดปกติ
หรือผลการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามที่คาดการณไว   ซ่ึงผูบริหารสูงสุดควรใหความสนใจและ
ติดตามแกไข 

• การสอบทานโดยผูบริหารระดับรองลงมา   ผูบริหารระดับรองลงมาหรือผูบริหารระดับกลางเปนผูมี
หนาที่รับผิดชอบเฉพาะงานดานใดดานหนึ่งภายในองคกรตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารสูงสุด  
จึงควรมุงเนนสอบทานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในหนวยงานหรือกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ
เปรียบเทียบกับเปาหมายตามแผนงานที่ไดกําหนดไว  และวิเคราะหหาสาเหตุของความแตกตางที่มี
สาระสําคัญที่เกิดขึ้น รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติงานจริงกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติตางๆ  การ
สอบทานควรเขมงวดหรือกระทําบอยครั้งมากนอยเพียงใดขึ้นกับลักษณะและระดับความเสี่ยงของ
งานนั้น  ๆ 

      3.3  การดูแลปองกันทรัพยสิน   
 การดูแลปองกันทรัพยสินเปนการจํากัดการเขาถึงทรัพยสินที่มีความเสี่ยง   เชน  เงินสด   ทรัพยสินที่
มีคา  เอกสารหลักฐานและระบบงานที่สําคัญ  ขอมูลสารสนเทศที่เปนความลับขององคกร เปนตน   เพื่อ



ปองกันการสูญหาย การทุจริต  และการนําไปใชประโยชนโดยผูที่ไมมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของ   ฝายบริหาร
ควรจัดใหมีการดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุมและเพียงพอ การดูแลปองกันรักษาทรัพยสินที่ดี  คือ  การ
ควบคุมการเขาถึงทรัพยสินนั้น   เชน  การเก็บเงินสดและของมีคาในเซฟที่ปลอดภัย    การใสกุญแจหองเก็บ
พัสดุหรือตูเก็บเอกสารหลักฐานที่สําคัญ   การใชระบบรักษาความปลอดภัยโดยใชการดหรือแผงสัญญาณ  
การใชรหัสผาน  การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย   เปนตน   นอกจากนี้  ฝายบริหารควรกําหนดใหมีการ
จัดทําทะเบียนทรัพยสินและใหมีการตรวจนับทรัพยสินเปนระยะ ๆ   โดยบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับการจัดหาและดูแลรักษาทรัพยสิน           นั้น ๆ และเปรียบเทียบผลที่ไดจากการตรวจนับกับทะเบียน
ทรัพยสิน  หากมีผลตางเกิดขึ้นควรติดตามหาสาเหตุแลวดําเนินการตามควรแกกรณี  และปรับปรุงทะเบียนทรัพยสินให
ถูกตอง  รวมท้ังควรวิเคราะหวากิจกรรมการควบคุมที่มีอยูเปนไปโดยขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพื่อแกไขปรับปรุง 

      3.4  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิผล เปนสิ่งจําเปนที่ทําใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคและเปนสวนสําคัญของระบบการควบคุมภายใน  เชน การมีโครงสรางการจัดองคกรมีการ
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน  มีผูปฏิบัติงานที่มีความรูความชํานาญและเหมาะสมกับงาน มีการ
ฝกอบรมเพื่อความมั่นใจวามีการพัฒนาบุคลากรใหเกิดความรูความชํานาญ  มีส่ิงจูงใจในการทํางาน   มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและดําเนินการตามผลของการประเมินโดยมีระบบการใหผลตอบแทนแกผูที่มี
ผลงาน  ซ่ึงจะชวยใหบุคลากร  เขาใจความสัมพันธระหวางผลงานของตนกับความสําเร็จขององคกรซึ่งเปน
ส่ิงสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

     3.5   การบันทึกรายการ และเหตุการณอยางถูกตองและทันเวลา 
 รายการทางธุรกรรมที่เกิดขึ้นควรมีการจดบันทึกทันทีเพื่อประโยชนในการควบคุมการ   ปฏิบัติงาน
และเพื่อการวินิจฉัยส่ังการของฝายบริหาร   การบันทึกรายการดังกลาวรวมถึงการจดบันทึกรายการที่มี
ความสําคัญ  การจัดทําบัญชีการเงิน  กิจกรรมที่สําคัญควรไดรับการอนุมัติกอนดําเนินการและจัดทําโดยผูที่มี
อํานาจและดําเนินการภายใตขอบเขตอํานาจที่ไดรับมอบหมาย  

3.6  การกระทบยอด 
 การกระทบยอดเปนกิจกรรมการควบคุมที่ชวยใหเกิดความมั่นใจวาการบันทึกรายการตาง ๆ   ที่
เกิดขึ้นเปนไปอยางถูกตองและครบถวน  ตัวอยางของการกระทบยอดไดแก 

• การเปรียบเทียบรายการในบัญชีทรัพยสินที่มีอยู  เชน  การเปรียบเทียบปริมาณ    สินคาที่
ตรวจนับไดกับปริมาณที่ปรากฏในทะเบียนคุมสินคา 

• การเปรียบเทียบรายการในบัญชีกับขอมูลที่ไดรับจากภายนอก  เชน  การจัดทํางบพิสูจน
ยอดเงินฝากธนาคาร 

• การเปรียบเทียบรายการในบัญชีกับทะเบียนคุม  เชน  การเปรียบเทียบบัญชีลูกหนี้และ
เจาหนี้รายตัวกับบัญชีคุมลูกหนี้และเจาหนี้ 



• การเปรียบเทียบยอดรวมของรายการในบัญชีหนึ่งกับยอดรวมของรายการในอีกบัญชีหนึ่งที่
มีความสัมพันธกัน  เชน  การเปรียบเทียบยอดรวมของเงินสดรับจากการรับชําระหนี้ใน
ทะเบียนเงินสดรับกับยอดรวมของรายการรับชําระหนี้ในบัญชี  ลูกหนี้รายตัว 

 ส่ิงสําคัญที่สุดของการกระทบยอด คือ  การดําเนินการแกไขผลตางที่เกิดขึ้น   การกระทบยอดจะไม
กอใหเกิดประโยชนตอองคกร   หากมีการคนพบผลตางจากการกระทบยอดแตไมมีการดําเนินการแกไขผลตาง
ดังกลาว   ดังนั้นในการกระทบยอดทุกครั้งควรจัดทําเปนลายลักษณอักษร หากพบวามีผลตางเกิดขึ้นควร
ติดตามหาสาเหตุและดําเนินการตามควรแกกรณีและทําการแกไขใหถูกตอง 

       3.7  การควบคุมระบบสารสนเทศ   
การควบคุมระบบสารสนเทศ  อาจจําแนกเปน  การควบคุมทั่วไป  และการควบคุมเฉพาะระบบงาน   

การควบคุมท่ัวไป   เปนการควบคุมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของศูนยขอมูล   การจัดหา  และดูแลรักษา
ซอฟทแวรระบบงาน   การรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล  และระบบงานตาง ๆ   รวมถึงการพัฒนา
และดูแลรักษาระบบงานที่อยูในระบบสารสนเทศขององคกร  สวนการควบคุมเฉพาะระบบงาน  เปนการ
ควบคุมที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อใชสําหรับควบคุมการประมวลผลของระบบงาน   เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา
ขอมูลที่ผานเขาสูระบบงานดังกลาวไดรับการบันทึก   การประมวลผล  และการรายงานอยางถูกตองและ
ครบถวน 
 การควบคุมระบบสนเทศรวมถึงการแบงแยกหนาที่ในหนวยงานอยางเหมาะสม  โดยไม  มอบหมาย
ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูลที่สําคัญหรือเสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตตน
จนจบ  เวนแตกรณีจําเปนควรมีวิธีการอื่นที่เหมาะสมทดแทน 

 การควบคุมท่ัวไปและการควบคุมเฉพาะระบบงาน   จะมีความเชื่อมโยงและสัมพันธกันหากองคกร
ไมกําหนดใหมีการควบคุมทั่วไปไวอยางเพียงพอ   ยอมมีผลทําใหการควบคุมเฉพาะระบบงานไมสามารถ
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิผลได  เนื่องจากการควบคุมเฉพาะระบบงานจะถูกกําหนดขึ้นมาภายใตสมมติฐาน
ที่วา   การควบคุมทั่วไปมีการดําเนินไปอยางเหมาะสมและสามารถใหขอมูลยอนกลับไดในทันทีเกี่ยวกับ
ความผิดพลาดของขอมูล   รูปแบบของขอมูลที่ไมถูกตองและการเขาถึงขอมูลโดยผูไมมีอํานาจหนาที่ที่
เกี่ยวของ    ดังนั้น  การควบคุมทั่วไปจึงเปนการควบคุมที่สนับสนุนใหการควบคุมเฉพาะระบบงานดําเนนิไป
อยางมีประสิทธิผล   และการควบคุมทั้ง  2  ประเภทนี้   เปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหเกิดความมั่นใจวาการ
ประมวลผลขอมูลสารสนเทศเปนไปอยางถูกตอง   และครบถวน   เนื่องจากการประมวลผลขอมูล
สารสนเทศโดยคอมพิวเตอรเปนกระบวนการหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว   ในขณะ
ที่องคกรตองพัฒนาการควบคุมระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิผลอยูเสมอ   ดังนั้น  หากมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีจะมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมการควบคุมบางอยาง   แตจะไมมีผลกระทบตอ
ขอกําหนดพื้นฐานของการควบคุม 

 

 



      3.8 การแบงแยกหนาท่ีงาน 
        หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่เสี่ยงตอความเสียหายจําเปนตองมีการแบงแยกหนาที่เพื่อปองกันหรือลด
ความเสี่ยงจากขอผิดพลาดหรือการทุจริต   โดยหลักการฝายบริหารควรแบงแยกหนาที่          (1)  การรอนุมัติ
รายการ หรือ การใหความเห็นชอบ   (2)  การประมวลผล  หรือ การบันทึกรายการ  (3) การดูแลรักษา
ทรัพยสินที่เกี่ยวของ   หนาที่ทั้ง 3  ไมควรใหบุคคลคนเดียวปฏิบัติงานเหลานั้นตั้งแตตนจนจบ   อยางไร     
ก็ตามหากองคกรมีขอจํากัดดานบุคลากรทําใหไมสามารถแบงแยกหนาที่งานดังกลาวได   ควรกําหนด
กิจกรรมอื่นทดแทน   เชน  กําหนดใหมีการสอบทานรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ  เพิ่มขึ้น   หรือ 
กําหนดใหมีการควบคุมดูแลโดยใกลชิด    นอกจากนี้  อาจกําหนดใหมีการสับเปลี ่ยนหนาที ่งาน
ระหวางบุคลากรภายในองคกร เปนครั ้งคราวโดยเฉพาะหนาที ่ง านที ่ม ีความเสี ่ยงตอการ เก ิด
ขอผิดพลาดหรือความเสียหายแกองคกรเพื่อมิใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทําการอันไมเหมาะสม  
หรือทุจริตโดยอาศัยระยะเวลาที่ทํางานตอเนื่องในหนาที่งานเดิมเปนเวลานาน 

 เก่ียวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  (Conflict of Interest) ซ่ึง
หมายถึง สถานการณที่บุคคลหนึ่งมีบทบาทหนาที่และ /  หรือความสัมพันธ อ่ืนที่มีวัตถุประสงคหรือ
ผลประโยชนขัดแยงกับบทบาทหนาที่ในองคกร   ทําใหการปฏิบัติงานของบุคคลผูนั้นขาดความเปนอิสระ
และเปนกลาง  ความขัดแยงอาจเกิดขึ ้นจากผลประโยชนสวนตัวไมสอดคลองกับผลประโยชนของ
องคกร    จึงทําใหบุคคลนั้นตองอยูในสภาวการณที่ตองเลือกทางใดทางหนึ่ง ซ่ึงอาจไมกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอองคกร และอาจนําไปสูการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เชน  บุคลากรขององคกรเขาไปเปนคูสัญญา
หรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับองคกร   หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปน
คูสัญญากับองคกร  เปนตน   ฝายบริหารจึงควรกําหนดขอหามเกี่ยวกับการ  ขัดแยงทางผลประโยชน
ดังกลาวไวในขอกําหนดดานจริยธรรม   และทั้งฝายบริหาร และบุคลากรทุกคนในองคกรตองหลีกเลี่ยง
สถานการณที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนดวย 

     3.9  การจัดทําเอกสารหลักฐาน (Documentation ) 
 การดําเนินงาน  หรือระบบงานใดที่มีความสําคัญ    จําเปนตองจัดทําหลักฐาน เปน เอกสาร 
หรือ หนังสือไว  เชน โครงสรางการควบคุมภายใน   การดําเนินงานหรือระบบงานที่สําคัญ คําสั่ง  
นโยบาย  หรือคูมือการปฏิบัติงานซึ่งควรมีความถูกตองครบถวนและมีไวพรอมสําหรับการนําไปใช
ไดตลอดเวลา และจัดระบบการดูแลใหคูมือนั้นเปนปจจุบันอยูเสมอ      

          ตัวอยางขางตนแสดงถึงกิจกรรมการควบคุมตาง ๆ   ซ่ึงอาจเปนประโยชนตอฝายบริหาร   อยางไรก็
ตามตัวอยางที่ใหนี้ยังไมครอบคลุมกิจกรรมการควบคุมบางอยางที่หนวยงาน  อาจจําเปนตองใช 
 ขอควรพิจารณาของฝายบริหารในการกําหนดกิจกรรมการควบคุม 

• กิจกรรมการควบคุมควรแฝง หรือ แทรกอยูในกระบวนการหรือกิจกรรมการทํางาน
ตามปกติขององคกร 



• กิจกรรมการควบคุมที่กําหนดขึ้นตองสามารถปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับที ่สามารถยอมรับได   โดยพิจารณาจากผลการประเม ินความเสี ่ยงกอนมี
กิจกรรมการควบคุม 

• ตนทุนของการกําหนดใหมีกิจกรรมการควบคุมตองไมสูงกวาผลเสียหายที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นถาไมมีกิจกรรมการควบคุมนั้น 

• กิจกรรมการควบคุมเปนเครื่องมือที่ฝายบริหารใชเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงตอ
การเกิดเหตุการณไมพึงประสงคที่กระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร   จึง
ควรกําหนดใหมีอยางเพียงพอและเหมาะสม   โดยตองไมมากเกินความจําเปน 

• มีการติดตามประเมินผลเปนระยะ   ๆ    วากิจกรรมการควบคุมดํา เนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม   มีการละเวนไมปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่
กําหนดหรือไม   โดยฝายบริหารอาจมอบหมายใหผูตรวจสอบ    ภายในติดตาม
ประเมินผล  แลวรายงานผลใหทราบ 

 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 

   

 มาตรฐาน : ฝายบริหารตองจัดใหมีสารสนเทศอยางเพียงพอ และสื่อสารใหฝายบริหารและบุคลากรอ่ืนๆที่
เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกหนวยรับตรวจ ซ่ึงจําเปนตองใชสารสนเทศนั้นในรูปแบบที่
เหมาะสมและทันเวลา 

 

 
 สารสนเทศ   หมายถึง  ขอมูลขาวสารทางการเงิน  และขอมูลขาวสารอื่น ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
หนวยรับตรวจ  ไมวาเปนขอมูลจากแหลงภายใน หรือภายนอก     

 ในการดําเนินงานองคกรจําเปนตองมีการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ   ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน  ซ่ึงตองเปนขอมูลที่เกี่ยวของ  นาเชื่อถือ  ทันเวลา   และเปนขอมูลที่หนวยงานตองการเพื่อ
ชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด  ผูบริหารระดับตาง ๆ  จึงจําเปนตองไดรับ    ขอมูลทั้งดานการ
ดําเนินงานและดานการเงินเพื่อพิจารณาวาการดําเนินงานไดเปนไปตามแผนกลยุทธและแผนการปฏิบัติงาน
ประจําป   และบรรลุว ัตถุประสงคในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรือไม    
ตัวอยางเชน   ขอมูลการดําเนินงานซึ่งตองนํามาใชจัดทํารายงานการเงินจะรวมถึงขอมูลตางๆ ดานการจัดซื้อ  
คาใชจายตาง ๆ  รายการอื่น ๆ  เกี่ยวกับทรัพยสินถาวร  สินคาคงคลังหรือพัสดุคงคลัง  และลูกหนี้   นอกจากนี้
ยังจําเปนตองมีขอมูลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาวาองคกรไดปฏิบัติตามระเบียบ   กฎหมาย   และ
ขอบังคับตาง ๆ หรือไม   ขอมูลดานการเงินเปนที่ตองการของผูใชทั้งภายในและภายนอก   ขอมูลเหลานี้เปน
ส่ิงจําเปนเพื่อใชจัดทํางบ        การเงินเพื่อรายงานตอบุคคลภายนอก  และเปนขอมูลที่จําเปนตองใชจัดทํา



รายงานประจําวันเพื่อใชตัดสินใจในการบริหารงาน  จึงควรจัดใหมีขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของและแจกจายขอมูล
ในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลาใหฝายบริหารและบุคลากรซึ่งจําเปนตองใชขอมูลขาวสารนั้นเพื่อชวยให
ผูรับสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลควรเปนไปอยางกวางขวาง    มีการสื่อสารขอมูลทั้งจากระดับบน   ลงลาง    
จากระดับลางขึ้นบน   และในระดับเดียวกันภายในองคกร  นอกเหนือจากการสื่อสารภายในองคกรแลวควรมี
การสื่อสารที่เพียงพอกับบุคคลอื่นภายนอกองคกรดวยเพื่อใหสามารถรับขอมูลจากผูมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวน
ไดสวนเสียจากภายนอกเพื่อใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน 
 
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

  มาตรฐาน : ฝายบริหารตองจัดใหมีการติดตามประเมินผล(Monitoring)โดยการติดตามผลในระหวางการ
ปฏิบัติงาน(Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเปน    รายครั้ง(Separate 
Evaluation)อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  เพื่อใหความมั่นใจวา  

          - ระบบการควบคุมภายในที่วางไวเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิ 
            ภาพ และมีการปฏิบตัิจริง         - การ
ควบคุมภายในดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล 

         - ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่นๆ ไดรับการ         
          ปรับปรงุแกไขอยางเหมาะสมและทันเวลา 

         - การควบคุมภายในไดรับการปรับปรงุแกไขใหสอดคลองกับ      
         สถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
 การติดตามประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและ 
ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยการติดตามผลใน
ระหวางการปฏิบัติงาน  (Ongoing  Monitoring)   หรือในระหวางการออกแบบการควบคุมภายใน และการ
ประเมินผลเปนรายครั้ง (Separate  Evaluation)   ซ่ึงแยกเปนการประเมินการควบคุมดวยตนเอง  (Control  
Self  Assessement)   และการประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ  (Independent  Assessement)  

 

 5.1. การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) โดยทั่วไปการ
ควบคุมภายในจะไดรับการออกแบบเพื่อใหเกิดความมั่นใจวามีการติดตามผลอยางตอเนื่องรวมเปนสวน
เดียวกันและอยูในการดําเนินงานดานตาง  ๆ  ตามปกติขององคกร   การติดตามผลมักอยูในรูปกิจ



กรรมการบริหารและการกํากับดูแลโดยปกติ  เชน  การเปรียบเทียบ  การสอบยัน  และกิจกรรมอื่นซึ่งเปนการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ประจําของบุคลากรในองคกร   
  
จุดสําคัญที่ควรติดตามผล 
 สภาพแวดลอมของการควบคุม 
  ฝายบริหารควรติดตามผลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมเพื่อความมั่นใจวา  หัวหนา
สวนงานทุกระดับไดดํารงรักษาไว  ซ่ึงมาตรฐาน   จริยธรรม  และสงเสริมใหเจาหนาที่มีศีลธรรมอันดี  
หัวหนาสวนงานในองคกรทุกระดับควรติดตามผลเพื่อความมั่นใจวาเจาหนาที่มีความรู ความสามารถ  และ
ไดรับการฝกอบรมที่เพียงพอ  ผูบริหารมีสไตลและปรัชญาการบริหารที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและ
สถานการณที่จะสงเสริมใหภารกิจขององคกรบรรลุผล 
 

  ความเสี่ยงและโอกาสจะเกิดความเสี่ยง 
   หัวหนาสวนงานตาง ๆ ในองคกร  ควรติดตามผลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอกองคกร   เพื่อใหสามารถระบุการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงและโอกาสจะเกิดความเสี่ยงใหม ๆ   
หากมีการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงควรดําเนินการตามความเหมาะสมกับความเสี่ยงนั้น  ถาความเสี่ยงนั้นมี
สาระสําคัญมากควรรายงานใหฝายบริหารทราบและฝายบริหารควรรับรูวาการลาชาของการตอบสนอง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงอาจมีผลใหเกิดการเสียหายตอองคกรได 
  กิจกรรมการควบคุม   
   ควรจัดกิจกรรมการควบคุมขึ้นเพื่อเปนการปองกันหรือลดความเสี่ยงจากเหตุการณ
ที่ไมพึงประสงคที่อาจจะเกิดขึ้น  อยางไรก็ตามกิจกรรมการควบคุมอาจจะไรผล  ถามีการ สมรูรวมคิดกัน
ตั้งแต 2 คนขึ้นไปเพื่อการทุจริต    ดังนั้นฝายบริหารจึงควรกําหนดวิธีการติดตามผล ของการปฏิบัติตาม
กิจกรรมการควบคุม    การติดตามผลที่ดีจะทําใหมีโอกาสแกไขปญหาที่เกิดขึ้นของกิจกรรมการควบคุม   
รวมทั้งทําใหมีการควบคุมความเสี่ยงกอนที่เหตุการณที่ไมพึงประสงคนี้เกิดขึ้น 
  สารสนเทศและการสื่อสาร 
   หัวหนาหนวยงานตาง ๆ  ในองคกรควรติดตามผลเพื่อความมั่นใจวา     เจาหนาที่
ในความรับผิดชอบไดรับขาวสารขอมูลเพียงพอ  ทันกาลและเหมาะสม 
 

5.2  การประเมินรายครั้ง (Separate Evaluations)    มีวัตถุประสงคมุงเนนไปที่      
ประสิทธิผลของการควบคุม  ณ  ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กําหนดโดยขอบเขตและความถี่ในการประเมินราย
คร้ังขึ้นอยูกับการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิผลของวิธีการติดตามผลอยางตอเนื่องเปนหลัก   การ
ประเมินรายครั้งอาจทําในลักษณะของการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self-Assessments)  ซ่ึง
กลุมผูปฏิบัติงานในสวนงานหรือสวนงานเปนผูประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสวนงานนั้น 
ๆ เอง   และการประเมินการควบคุมโดยอิสระ  (Independent Control Assessments)  ซ่ึงประเมินโดยผูไมมี
สวนเกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินงาน  เชน  การประเมินผลโดยผูตรวจสอบภายในหรือผูตรวจสอบ
ภายนอก 
 



 5.2.1  การประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self-Assessment)  การประเมินการควบคุม
ดวยตนเอง   เปนกระบวนการประเมินผลโดยการกําหนดใหกลุมผูปฏิบัติงานในสวนงานนั้นเขามามีสวนรวมในการ
ประเมินการควบคุมภายในของสวนงานนั้น ๆ   โดยรวมกันพิจารณาถึงความมีประสิทธิผลของสวนงานใน
ดานการดําเนินงาน  การรายงานทางการเงิน  และการปฏิบัติตามกฎหมาย    ระเบียบ  ขอบังคับ  และมติ
คณะรัฐมนตรี  และวิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ   เพื่อปรับปรุง
กระบวนการและกิจกรรมการควบคุมที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น    และพิจารณาลด
กิจกรรมการควบคุมที่ทําใหการดําเนินงานลาชาไมมี ประสิทธิภาพและไมกอใหเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจาก
การลดภาระการควบคุมภายในนั้น  การประเมินการควบคุมดวยตนเองเปนเกณฑพื้นฐานของการประเมินผล  
เนื่องจากการประเมินการควบคุมดวยตนเองจะชวยใหผูบริหารคนพบปญหาที่เกิดขึ้นกอนมีการประเมินการ
ควบคุมอยางเปนอิสระ  ซ่ึงจะทําใหสามารถลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปญหาดังกลาวได   ดังนั้นฝาย
บริหารจึงควรกําหนดใหมีการประเมินการควบคุมดวยตนเองทั่วทั้งองคกร 
 

 5.2.2  การประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ (Independent Assessments)       การประเมิน
การควบคุมอยางเปนอิสระ  เปนการประเมินผลที่กระทําโดยผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินงาน  
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการประเมินผลไดดําเนินไปอยางเที่ยงธรรม  การประเมินผลอยางเปนอิสระอาจ
กระทําโดยผูตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายนอก  และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก  ซ่ึงผูบริหารอาจใช
ประโยชนจากการประสานงานระหวางหนวยงานตรวจสอบภายในขององคกรกับผูตรวจสอบภายนอกและ/
หรือที่ปรึกษาภายนอก  เพื่อใหการวิเคราะหการดําเนินงานขององคกรเปนไปตามเปาหมายและมีความเที่ยง
ธรรมมากขึ้น   การประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระไมควรเปนกิจกรรมการควบคุมที่ทดแทนการประเมิน
การควบคุมดวยตนเอง  แตควรจะเปนกิจกรรมที่ชวยเสริมและสนับสนุนการประเมินการควบคุมดวยตนเอง 
 

5.3 ความรับผิดชอบของผูบริหารตอการติดตามประเมินผล 
  ผูบริหารตองจัดใหมีการติดตามผล  (หมายถึงการประเมินมาตรการ หรืองานที่อยูระหวาง
การออกแบบ  หรืออยูระหวางการดําเนินงาน)   และการประเมินผล  (หมายถึงการประเมินมาตรการ หรือ
งานที่ไดใชไปแลวเปนระยะเวลาหนึ่งและสมควรไดรับการประเมินวายังมีความเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมตาง 
ๆ ที่เปลี่ยนไปอีกหรือไม)     โดยกําหนดใหมีการติดตามผลเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในอยางตอเนื่อง  และกําหนดใหการติดตามผลเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจําวัน     นอกจากนี้
ตองจัดใหมีการประเมินผลทั้งการประเมินการควบคุมดวยตนเอง  และการประเมินการควบคุมอยางเปน
อิสระ  โดยบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถ  และทักษะอยางเพียงพอ  และกําหนดใหรายงานเกี่ยวกับความ
ไมมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในโดยตรงตอผูบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ  (ถามี)  
อยางเพียงพอและทันกาล 

   จุดออน ขอบกพรอง หรือปญหาที่พบในระหวางการติดตามผลอยางตอเนื่องและการประเมินราย
คร้ังจะตองไดรับการสื่อสารไปยังผูที่รับผิดชอบหนาที่นั้น ๆ และผูบังคับบัญชาที่เหนือผูนั้นขึ้นไปอยางนอย



หนึ่งระดับ  ขอตรวจพบที่สําคัญจะตองรายงานไปยังผูบริหารในระดับที่มีอํานาจในการตัดสินใจแกไขปญหา
นั้นได 

      เมื่อผูบริหารไดรับรายงานการติดตามและการประเมินผล ควรดําเนินการดังนี้ 
(1)   ประเมินขอตรวจพบ ขอบกพรองและขอเสนอแนะที่ไดจากการตรวจสอบและการสอบทาน

อ่ืน  ๆ โดยทันที 
 (2)   กําหนดมาตรการที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามขอตรวจพบและขอเสนอแนะที่

ไดรับจากการตรวจสอบและการสอบทาน 
  (3)   ดําเนินมาตรการตาง ๆ ที่กําหนดขึ้นเพื่อจัดการหรือแกไขปญหาที่ไดรายงานใหผูบริหาร

ระดับเหนือกวาทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด กระบวนการแกไขปญหาเริ่มตนที่การรายงานผลการ
ตรวจสอบหรือผลการสอบทานตอผูบริหารในระดับเหนือกวาและเสร็จสิ้นลงเมื่อมาตรการที่ใชกอใหเกิด 

 -    การแกไขขอบกพรองที่พบ 
 -    การปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น หรือ 
 -    การชี้แจงถึงเหตุผลที่ไมจําเปนตองดําเนินการใด ๆ  กับขอตรวจพบ และขอเสนอแนะ  

 
 
 

IV. การประเมินความเสี่ยง ( Assessing Risk ) 
 

เพื่อทราบจุดเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย หรือผลการดําเนินงาน 
ฝายบริหารควรทราบถึงปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอความสําเร็จของการดําเนินงาน   ปจจัยเสี่ยงดังกลาวมี  3  
ประเภท คือ 

• ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิผล   ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
• ปจจัยที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับ 
• ปจจัยที่มีผลกระทบตอความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน 

 
การประเมินปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอความสําเร็จของการดําเนินงาน  
                กอนการประเมนิความเสี่ยงควรสอบทานวัตถุประสงค    เปาหมายขององคกรและสวนงานใน
องคกร  หรือวตัถุประสงคระดับกิจกรรม    และสอบทานสภาพแวดลอมการควบคุมขององคกร  หลังจากนั้น
พิจารณาการปฏิบัติงานที่อาจมีปญหาที่สําคัญ  เชน   การไดรับรองเรียนมาก  เคยมีปญหาที่สําคัญมากอน    
การเสี่ยงตอความผิดพลาด   ความเสียหาย  เปนตน  แลวจงึเริ่มดวย  :- 



1.  ระบุกระบวนการปฏิบัตงิานที่สําคัญ และพิจารณาวาแตละขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติงานมี
ขั้นตอนใด  หรือกิจกรรมใดที่เสี่ยงตอความผิดพลาด  ความเสียหาย  การสูญเสียการสิ้นเปลือง  การทุจริต 
หรือการไมบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค แลวระบุความเสี่ยงของแตละขั้นตอนดงักลาว 
 2.   ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่มีสาระสําคัญตอองคกร หรือ 
หนวยรับตรวจ 
 3.   พิจารณาความเสี่ยงท่ีมีนยัสําคัญ   จากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง
ตอองคกร  เพือ่กําหนดระดบัความเสี่ยง 
 

หนวยรับตรวจสามารถประเมินความเสี่ยงใน 2 ระดับ คือ 
• การประเมินท่ัวไป      ไดแก    การประเมินอยางรวดเร็วโดยใชเครื่องมือทั่วไป    เชน   

แบบสอบถามการควบคุมภายใน ( ตามภาคผนวก ข. ) 
• การประเมินเฉพาะเรื่อง    ไดแก   การประเมินความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง      โดยประเมินในเชิงลึก 

(Indept Assessment)  โดยอาจไดรับความชวยเหลือจากผูตรวจสอบภายใน 
 

การประเมินการควบคุมดวยตนเอง  (Control Self-Assessment)  อาจประเมินทุกป ทั้งนี้ขึ้นกับ
ขอมูลที่มีอยู   แลวจึงใหสวนงานที่มีความเสี่ยงสูงประเมินการควบคุมดวยตนเอง (สรุปกระบวนการประเมิน
การควบคุมดวยตนเองปรากฏตาม ภาคผนวก ง - ตัวอยางการประเมินการควบคุม)   

หลังจากประเมินความเสี่ยงแลว ขั้นตอนตอไปคือ การออกแบบการควบคุมเพื่อปองกันหรือลด
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
 
 

V. การออกแบบการควบคุมภายใน ( Designing Internal Control ) 
 

          การนํามาตรฐานการควบคุมภายในไปใชเปนแนวทางจัดวางระบบการควบคมุภายในมีหลายวิธี  
ผูบริหารควรเลือกใชวิธีที่เหน็วาเหมาะสมกับลักษณะขนาดของหนวยงานในความรับผิดชอบ  อยางไรก็ตาม  
เนื่องจากหนวยงานภาครัฐตาง ๆ ในปจจุบนัสวนใหญมีการควบคุมภายในอยูแลว   การจัดวางการควบคุม
ภายในหรือการออกแบบการควบคุมภายใน โดยทั่วไปจะใชวิธีปรับปรุงการควบคุมทีม่ีอยูแลว   ทีน่ยิม
ปฏิบัติทั่วไปในการออกแบบการควบคุมมักจะเริ่มจากการทําความเขาใจกับภารกิจ  วัตถุประสงค  ระดับ
องคกรและระดับกิจกรรม  มาตรฐานการควบคุมภายใน กฎหมาย มตคิณะรัฐมนตรี ระเบียบขอบังคับที่
เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน   หลังจากนั้นจึงสอบทานสภาพแวดลอมการควบคมุ แลวเร่ิมดวยการ
ประเมินความเสี่ยง และกําหนดกิจกรรมการควบคุม หรือออกแบบการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง
ใหอยูในระดับที่เหมาะสมหรอืที่ยอมรับได 
 



การออกแบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  และประสิทธิภาพ  ควรมีขั้นตอนดังนี้ :- 
  1. ทําความเขาใจกับความเสีย่งตาง ๆ ที่มีนยัสําคัญแลวระบุความเสี่ยง โดยการประเมนิความเสี่ยง
ดังกลาวในบทที่ 4. 
  2. สอบทานการควบคุมภายในที่มีอยูแลว วาสามารถที่จะปองกันหรือลดความเสี่ยงดังกลาวหรือไม 
เพื่อพิจารณาวาจะคงไวหรือจะปรับปรุงแกไข  ซ่ึงอาจเพิม่การควบคุมใหม ๆ หรือร้ือปรับระบบใหม 
   3. ระบุกิจกรรมการควบคุมใหมเพื่อปองกนัความเสี่ยง  หรือ ลดความเสี่ยงดังกลาวใหอยูในระดับที่
ยอมรบัได 
  4. ประมาณการตนทุนที่จะตองใชในการจดัใหมแีละดํารงรักษาไวซ่ึงกจิกรรมการควบคุม วาตนทนุ
หรือ คาใชจายไมสูงกวาประโยชนที่จะไดรับจากการมีกจิกรรมควบคุม  หรือตนทุนไมเกินกวาจํานวนเงนิ
ความเสียหายถาไมมีกิจกรรมควบคุม 
 5. จัดใหมีกิจกรรมนั้นเปนการควบคุมภายใน    โดยออกแบบหรือปรับปรุงการควบคุมภายในตาม
ความเหมาะสม  และมีมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐานการควบคมุภายในที่กําหนด 
 
การออกแบบการควบคุมภายในอาจมาจาก  2   วิธกีาร 

1.   วิธีท่ัวไป    (General)    วิธีการควบคุมที่เหมาะสมสามารถเลือกจากรายการควบคุมทั่วไป 
เชน  จากแบบสอบถามการควบคุมภายใน  (ภาคผนวก ข.) แลวดัดแปลงแกไขตามตองการ เพื่อนํามาปรับ
เปนกิจกรรมการควบคุม    

2.   วิธีเฉพาะ  (Specific)    ไดแก   วิธีการควบคุมจากการออกแบบโดยเฉพาะ (Custom  Designed) เพื่อ
ปองกันหรือลดความเสี่ยงเฉพาะตามที่ระบุไวในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง หรือพิจารณาจากความเสี่ยง
ที่มีนัยสําคัญมากําหนดเปนกิจกรรมควบคุม   (ตามตัวอยาง ภาคผนวก  จ. – วิธีการประเมินการควบคุม
เฉพาะเรื่อง) 
 
 

VI. การนาํระบบการควบคุมภายในที่กาํหนดไปสูการปฏิบัติ  
(Implementing  Internal Control) 

 

เมื่อไดออกแบบการควบคุมภายในแลว  ควรนําระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไปใชปฏิบัติ  โดย 
1.  การสื่อสาร  (Communication)   ควรจัดทําระบบการควบคุมภายในเปนเอกสารแลวส่ือสาร

ใหฝายบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของทราบทั่วกัน   โดยปกติหัวหนาสวนราชการหรือ     หัวหนาหนวยงาน
จะมีหนังสือแจงเวียนใหบุคลากรทราบถึงระบบการควบคุมภายในที่กําหนดขึ้นใหม  หรือที่ปรับปรุงครั้ง
ลาสุด    วิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการควบคุมมักรวมอยูในระเบียบปฏิบัติ   คูมือการปฏิบัติงานหรือรวมอยูใน
การปฏิบัติงานปกติ   ขอมูลขาวสารใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการควบคุม ควรสื่อสารใหทราบทั่วกันเพื่อใหถือปฏิบัติ



ในสวนที่เกี่ยวของ   ระบบการควบคุมภายในที่ลมเหลวสวนใหญมักมาจากการไมส่ือสารใหผูที่เกี่ยวของ
ทราบ 

 2.  การติดตามประเมินผล  (Monitoring)     ถาไมมีการดํารงรักษาไวซ่ึงการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอแลวยอมทําใหมาตรฐานการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ
ลดต่ําลง    ฝายบริหารจึงควรจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน โดยใชกลไกตาง 
ๆ  เชน : 

• การติดตามผลระหวางการปฏิบัติงานหรือระหวางการนําระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไปสู
การปฏิบัติอยางตอเนื่อง (On going) 

• การตรวจสอบ (Check-up) โครงสรางการควบคุมภายในเปนระยะ ๆ เชน โดยการประเมินการ
ควบคุมดวยตนเอง (Control  Self-Assessment)  

• การสอบทานที่เนนดานการดําเนินงานเฉพาะสวนหรือเฉพาะเรื่อง   โดยการตรวจสอบการ
บริหาร (Management Audit) หรือตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) 

 

การเขาไปมีสวนเกี่ยวของในเรื่องการควบคุมภายในของผูบริหารระดับสูง มีความจําเปนอยางยิ่งตอ
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน    การเขาไปเกี่ยวของกับสรางบรรยากาศ  (Tone at the top)  โดย
ผูบริหารระดับสูงจะมีอิทธิพลสําคัญยิ่งตอบรรยากาศ  และสภาพแวดลอมของการควบคุม (Control  
Environment) ซ่ึงจะชวยผลักดันใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการควบคุมภายในและเกิดจิตสํานึกที่ดีใน
การปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ   ฝายบริหารจึงควรสรางบรรยากาศการควบคุมและติดตาม
สภาพแวดลอมการควบคุมวา  มีการปฏิบัติตามหนาที่การควบคุมที่กําหนดหรือไม 

 

 ขอมูลจากหัวขอ  IV. , V.  และ  VI.  สามารถนําไปพิจารณาจัดทํารายงานความกาวหนาของการจัด
วางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  พ.ศ.  2544  ขอ 5.  

 
 

VII. การประเมนิผลการควบคมุภายใน (Evaluating Internal Control) 
 

 ระบบการควบคุมภายใน  ควรไดรับประเมินผล อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ วาการควบคุมภายใน
เปนไปตามวัตถุประสงคของการควบคุมที่กําหนดไวหรือไม  และยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม  เวลาที่ดีที่สุดในการประเมินการควบคุมภายใน คือ เมื่อทุกสิ่งทุกอยางเปนไปโดย
เรียบรอยปกติ เวลาที่ไมเหมาะสมคือชวงระหวางหรือหลังวิกฤติการณหรือมีเหตุการณผิดปกติ เพราะ
โดยทั่วไปจะมีผลทําใหการจัดวางระบบการควบคุมภายในไมมีประสิทธิภาพ 
 



การประเมินผลการควบคุมภายในควรประเมินโดยตอบคําถามวา 
1.  ความเพียงพอ โครงสรางและรูปแบบการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพียงพอและครอบคลุมทุกเรื่อง

ที่สําคัญ   รวมทั้งมีองคประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 หรือไม ?  อยูในเกณฑที่นาพอใจหรือไม (การ
ประเมินองคประกอบการควบคุมภายในทั่วไปอาจใชแบบประเมินองคประกอบการควบคุมภายในตาม
ภาคผนวก ค.) 

2.  การควบคมุภายใน  การควบคุมกําหนดโดยผูบริหารอยางเปนทางการ  หรือถือปฏิบัตติาม
ระเบียบกลางของทางราชการ? 

3.  การมีอยูจริง   การควบคุมภายในที่มีอยูมีการปฏิบัติงานจริงหรือไม  สามารถปองกันหรือลด
ความเสี่ยงตามที่ระบุไวหรือไม   กรณีมิไดปฏิบัติจริงในทางปฏิบัติมีการใชวิธีการอื่นทดแทนการควบคุม
ภายในที่กําหนดหรือไม ? 

4.  ประสิทธิผล    ถามีการปฏิบัติงานจริง ระบบการควบคุมภายในไดปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนด
ไว และไดรับผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือไม ?       

5.   ประสิทธิภาพ  ประโยชนที่ไดรับจากการมีระบบการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ลดลงจากการจัด
ใหมีการควบคุมภายในคุมกับตนทุนหรือคาใชจายในการจัดใหมีการควบคุมดังกลาว หรือไม ? 
 

คําตอบของคําถามเกี่ยวกับการประเมินการควบคุมภายในขางตนพิจารณาจาก 
• การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปจจุบัน 
• การสังเกตการณการปฏิบัติงานของกิจกรรมตาง ๆ 
• สัมภาษณผูที่เกี่ยวของหรือมีความรูในเรื่องนั้น ๆ ซ่ึงเปนผูที่เชื่อถือได 

 

            คําตอบที่ไดในเชิงลบมิไดหมายความวากิจกรรมการควบคุมไมสัมฤทธิผลหรือควรมีการแกไข
เสมอไป  แตอาจมีปจจยัอ่ืนที่ทดแทนการควบคุมก็ได     

                        การประเมินผลสามารถประเมินการควบคุมเฉพาะเรื่องของแตละการควบคุม  โดยดูจาก     
ตัวอยางวิธีการประเมินผลการควบคุม  (ภาคผนวก จ.)   อนึ่งการประเมินการควบคมุจะรวดเร็วข้ึน  ถาใช
แบบสอบถามการควบคุมภายใน  ( ภาคผนวก ข. )  

ขอบเขตในการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในแตละครั้งมีหลายประเภท 
• การประเมินประสิทธิผลของการควบคุมของแตละองคประกอบของการควบคุมภายใน   คือ  

สภาพแวดลอมการควบคุม   การประเมินความเสี่ยง    กิจกรรมการควบคุม   สารสนเทศและ
การสื่อสาร   และการติดตามประเมินผล 

• การประเมินประสิทธิผลเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการควบคุมแตละดาน  เชน ความเชื่อถือได
ของรายงานทางการเงิน   การปฏิบัติตามกฎระเบียบ   ประสิทธิผล  และ ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน 



• การประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเฉพาะดาน  หรือเฉพาะงานใดงานหนึ่ง  เชน ดานการ
รับจายเงิน    ดานการจัดซื้อจัดจาง  ฯลฯ 

• การประเมินประสิทธิผลของการควบคุมโดยรวมของหนวยรับตรวจ 
 

     หนวยรับตรวจควรกําหนดขอบเขตการประเมินการควบคุมภายในตามความจําเปนและ ความ
เหมาะสม   อยางไรก็ตาม  การประเมินผลการควบคุมดานใดดานหนึ่งจะตองพิจารณาวา  งานหรือ กิจกรรม
ที่ไดรับการประเมินนัน้มีความสัมพันธหรือไดรับผลกระทบจากระบบการควบคุมทั้งระบบ  หรือไม 

              การประเมินการควบคุมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะตองนํา องคประกอบการควบคุมทั้ง  5   มาพิจารณาดวย   เชน    การ
ประเมินกจิกรรมควบคุมดานการจัดซื้อจดัจาง  จะตองประเมินสภาพแวดลอมและองคประกอบอื่นที่มีผลตอ
การควบคุมดานการจัดซื้อจดัจาง  และวัตถุประสงคของการจัดซื้อจัดจางตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การควบคุมโดยรวมของหนวยรับตรวจดวย 

 

 

 

VIII. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (Improving Internal Control) 
 หลังจากการประเมินผลการควบคุมแลว     ขั้นตอนตอไปไดแกการปรบัปรุงการควบคุม     ภายใน
จากผลการประเมิน    ผลการประเมินที่แสดงถึงความไมเพียงพอของการควบคุมภายในที่มี    นัยสําคัญ 
และจุดออนที่เสี่ยงตอการผิดพลาด   ความเสียหาย  และความสําเร็จของงานสูงกวาระดับที่ยอมรับได ควร
ไดรับการแกไขทันทวงที  และปรับปรุงการควบคุมโดยอาจจัดใหมีกจิกรรมการควบคุมใหมเพิ่มขึน้  
และ/หรือลดกจิกรรมควบคมุที่เกินความจาํเปนและไมคุมคา 

 กิจกรรมการควบคุมตาง ๆ  มักจะเกี่ยวของซึ่งกันและกนั  และผลรวมจากประโยชนที่ไดรับจากกลุม
กิจกรรมการควบคุม (กลุมกจิกรรมควบคมุประกอบดวยหลายกิจกรรมการควบคุม)  อาจมากกวาผลที่ได
จากกจิกรรมการควบคุมเดี่ยว ๆ  ของแตละกิจกรรมมาบวกกนั   ทั้งนี้เนื่องจากการจดัเปนกลุมกจิกรรม
การควบคุมจะเกิดการเสริมซึง่กันและกันของแตละกจิกรรมการควบคุม  การปรับปรุงการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมจึงควรพิจารณาจากกลุมของการควบคุมมากกวาจะพจิารณาจาก           กจิกรรมการควบคุม
เดี่ยว ๆ     ดังนั้น  วิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงการควบคุมภายในหลังจากการประเมนิผล    คือการจัดทํา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยรวบรวมการควบคุมใหม ๆ มาเปนกลุมกิจกรรมการควบคุม 

    และที่สําคัญการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตองคํานึงถึงความคุมคา ดวย  โดยพิจารณา
คาใชจายหรือตนทุนในการจัดใหมีการควบคุมไมสูงกวาประโยชนที่จะไดรับจากการควบคุมที่เกี่ยวของ 

 
 



 

 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ 

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

____________________ 

  โดยที่สมควรกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อใหหนวยรับตรวจมีแนวทางในการจัดระบบ
การควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานและ
แกการใชจายเงินและทรัพยสินของประเทศชาติโดยรวม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) (ก) (ค) แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจึง   ออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔” 

 ขอ ๒   ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
 “หนวยรบัตรวจ”  หมายความวา 
 (๑ ) กระทรวง  ทบวง  กรม  สวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเปน กระทรวง   ทบวง  หรือกรม 

(๒) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค 
(๓) หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น 
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 
(๕) หนวยงานอื่นของรัฐ 
(๖) หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ไดรับเงิน หรือทรัพยสินลงทุนจากหนวยรับตรวจตาม (๑)  (๒)  (๓)  

(๔) หรือ (๕) 
(๗) หนวยงานอื่นใดหรือกิจการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกําหนดใหสํานักงาน    การ

ตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ 

 “หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น ”   หมายความวา   องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  
กรุงเทพมหานคร  เมอืงพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 
 “ผูกํากับดูแล” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลหรือบังคับบัญชาผูรับ
ตรวจหรือหนวยรับตรวจ 

“ผูรับตรวจ” หมายความวา  หัวหนาสวนราชการ  หัวหนาหนวยงาน  หรือผูบริหารระดับสูง   ผูรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 

“ฝายบริหาร” หมายความวา   ผูรับตรวจ หรือผูบริหารทุกระดับของหนวยรับตรวจ 



 “ผูตรวจสอบภายใน”  หมายความวา   ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวยรับตรวจ หรือ ดํารงตําแหนงอื่นที่
ทําหนาที่เชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน 
 “การควบคุมภายใน” หมายความวา  กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากรของ
หนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา  การดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ   ดําเนินงาน  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน  
การปองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ    ดานความเชื่อถือได
ของรายงานทางการเงนิ   และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรี   

 ขอ ๔  ใหผูกํากับดูแล และหรือฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบในการนํามาตรฐาน       การควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินทายระเบียบนี้ไปใชเปนแนวทางสําหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ
หนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

 ขอ  ๕  ใหหนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายใน  ทายระเบียบนี้เปน
แนวทางใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  โดยอยางนอยตองแสดงขอมูล ดังนี้ 

(๑) สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินงานที่สําคัญในระดับหนวยรับตรวจ และระดับกิจกรรม 
(๒) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุม   โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื่อสัตย  และจริยธรรมของผูบริหาร

ระดับสูงและบุคลากรในหนวยรับตรวจ 
(๓) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

 (๔) ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงที่สําคัญตาม  (๓) 
 (๕)  ผูรับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน  และวิธีการติดตามประเมินผล 

ใหหนวยรับตรวจรายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตอ  ผูกํากับดูแล  และ
คณะกรรมการตรวจสอบของหนวยรับตรวจ (ถามี)  ทุกหกสิบวัน  พรอมทั้งสงสําเนาใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินดวย  
เวนแตสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะขอใหดําเนินการเปนอยางอื่น 

ขอ ๖  ใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ผูกํากับดูแล   และคณะกรรมการ      ตรวจสอบ   เกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในอยางนอย ปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ หรือ ปปฏิทิน  แลวแตกรณี   เวนแตการรายงานครั้งแรกให
กระทําภายในสองรอยสี่สิบวันนับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 (๑) ทําความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจที่ใชอยูมีมาตรฐานตามระเบียบนี้หรือไม 
 (๒) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในในการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด  รวมทั้งขอมูลสรุปผลการประเมินแตละองคประกอบของการควบคุมภายใน   
ประกอบดวย 
   (ก) สภาพแวดลอมของการควบคุม 
   (ข) การประเมินความเสี่ยง  
       (ค) กิจกรรมการควบคุม 
  (ง) สารสนเทศและการสื่อสาร 
  (จ) การติดตามประเมินผล 

 (๓) จุดออนของระบบการควบคุมภายในพรอมขอเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน 

ขอ ๗  ในกรณีหนวยรับตรวจไมสามารถปฏิบั ติตามระเบียบนี้ได   ใหขอทําความตกลงกับ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 



 ขอ ๘  ในกรณีหนวยรับตรวจมีเจตนาหรือปลอยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  หรือตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินโดยไมมีเหตุอันควร  คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินสามารถเสนอขอสังเกตและความเห็นพรอมทั้งพฤติการณของหนวยรับตรวจนั้น  ใหกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบังคับบัญชา
หรือผูควบคุมกํากับ หรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ  แลวแตกรณี  เพื่อกําหนดมาตรการที่จําเปนเพื่อใหหนวยรับตรวจไป
ปฏิบัติ 
 ในกรณีกระทรวงเจาสังกัดหรือผูบังคับบัญชา  หรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจไม
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินสามารถรายงานตอประธานรัฐสภา  เพื่อ
แจงไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่  และแจงไปยังคณะกรรมาธิการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปของรัฐสภา  เพื่อประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

 ขอ ๙   ใหประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินรักษาการตามระเบียบนี้ และใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
มีอํานาจตคีวามและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชระเบียบนี้ 

 ในกรณีมีเหตุอันสมควร  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามความใน
ระเบียบนี้ได 

 
     ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๘    กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔ 
 
           (นายปญญา   ตันติยวรงค) 
                ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๙๙ ก  วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
มาตรฐานการควบคุมภายใน 

 
บทนํา 

๑ .  การควบคุมภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ  ประหยัด  และมีประสิทธิผล  
และชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด  ความเสียหาย ไมวาจะในรูปของความสิ้นเปลือง  ความสูญเปลา
ของการใชทรัพยสิน  หรือการกระทําอันเปนการทุจริต   

๒ . มาตรฐานการควบคุมภายในที่กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินนี้ไดจัดทําจากผลการ ตรวจสอบและ
ประสบการณการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  รวมทั้งไดอนุวัติตาม  มาตรฐานสากล  คือรายงานของ
คณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชีพ  ๕  แหง1 และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมภายในของสถาบัน
การตรวจเงินแผนดินระหวางประเทศ  (International  Organization of  Supreme Audit Institutions-INTOSAI)  มาปรับ
ใชตามความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ของไทย 

 

แนวคิด 
๓.  แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  มีดังนี้ 

(๑)  การควบคุมภายในเปนสวนประกอบที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ  การควบคุมภายในเปนสิ่งที่ตองกระทําอยาง
เปนขั้นตอน มิใชเปนผลสุดทายของการกระทํา  แตเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง และแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติของหนวยรับตรวจ   
ฝายบริหารจึงควรนําการควบคุมภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งไดแก  การวางแผน   การดําเนินการ   และ
การติดตามผล  
(๒) การควบคุมภายในเกิดขึ้นไดโดยบุคลากรของหนวยรับตรวจ  บุคลากรทุกระดับของหนวยรับตรวจเปนผูมี     บทบาทสําคัญในการทําให
มีการควบคุมภายในเกิดขึ้นในหนวยรับตรวจ   ฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี  โดยการ
กําหนดวัตถุประสงค  การวางกลไกการควบคุม    และการกําหนดกิจกรรมตาง ๆ  รวมทั้งการติดตามผลการควบคุม
ภายใน  สวนบุคลากรอื่นของหนวยรับตรวจรับผิดชอบตอการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดขึ้น 
(๓)  การควบคุมภายในใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาจะบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด       แมวาการควบคุมภายใน
จะออกแบบไวดีเพียงใดก็ตามก็ไมสามารถใหความมั่นใจวาจะทําใหการดําเนินงาน  บรรลุตามวัตถุประสงคอยางสมบูรณ    เพราะการ
ควบคุมภายในยังมีขอจํากัดจากปจจัยอื่นซึ่งมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ   เชน  การใชดุลย

                                                 
๑ Committee of  Sponsoring  Organization  of the Treadway  Commission (COSO) ประกอบดวย  American Institute of       
Certified Public Accountants(AICPA) , American Accounting Association(AAA) , Financial Executives Institute(FEI) , 
Institute of Internal Auditors(IIA) และ Institute of Management Accountants(IMA)   



พินิจผิดพลาด  การสมรูรวมคิดกัน  การปฏิบัติผิดกฎหมาย  ระเบียบและกฎเกณฑที่กําหนดไว  นอกจากนี้การวางระบบ
การควบคุมภายในจะตองคํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนที่เกี่ยวของกันวาผลประโยชนที่ไดรับจากการควบคุมภายใน
จะคุมคากับตนทุนที่เกิดขึ้น 

 

คํานิยาม 
๔.   “หนวยรับตรวจ”  หมายความวา 
 (๑ )  กระทรวง  ทบวง  กรม  สวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเปน กระทรวง   ทบวง  หรือกรม 

(๒) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค  
(๓) หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น  ไดแก   องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวน 
       ตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังขึ้น 
(๔)  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 
(๕)  หนวยงานอื่นของรัฐ ไดแก หนวยงานอิสระ องคการมหาชน เปนตน 
(๖ ) หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ไดรับเงิน หรือทรัพยสินลงทุนจากหนวยรับตรวจตาม (๑)  (๒)  (๓) (๔) หรือ (๕)  

ไดแก องคกรเอกชน  เปนตน 
(๗) หนวยงานอื่นใดหรือกิจการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปน

ผูตรวจสอบ   
๕.   “ผูกํากับดูแล” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลหรือบังคับบัญชา       ผูรับตรวจหรือ

หนวยรับตรวจ  
• ในกรณีหนวยรับตรวจระดับกรม  ไดแก ปลัดกระทรวง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 
• ในกรณีหนวยรับตรวจเปนรัฐวิสาหกิจ  ไดแก  คณะกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น 
• ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยงานในราชการสวนภูมิภาค  ไดแก ผูวาราชการจังหวัด   สวนในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยงานของ

ราชการสวนกลางแตต้ังอยูในสวนภูมิภาค   ไดแก  อธิบดี  หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 
• ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยงานของราชการสวนทองถิ่น  ไดแก  ผูวาราชการจังหวัด  นายอําเภอ   
• ในกรณีหนวยงานอื่นของรัฐ  ไดแก   บุคคลหรือ คณะบุคคลที่เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานนั้น 

๖.   “ผูรับตรวจ” หมายความวา หัวหนาสวนราชการ  หัวหนาหนวยงาน  หรือผูบริหารระดับสูง   ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 

๗.   “ฝายบริหาร” หมายความวา ผูรับตรวจ หรือผูบริหารทุกระดับของหนวยรับตรวจ 
๘.   “ผูตรวจสอบภายใน”  หมายความวา  ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวยรับตรวจ หรือ ดํารงตําแหนงอื่น   ที่ทําหนาที่

เชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน   
๙.   “การควบคุมภายใน”   หมายความวา   กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล   ฝายบริหารและบุคลากรของหนวยรับตรวจจัดให

มีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา   การดําเนินงานของหนวยรับตรวจ  จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
ภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน  การปองกันหรือลดความ
ผิดพลาด  ความเสียหาย   การรั่วไหล   การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ   ดานความเชื่อถือไดของรายงาน
ทางการเงิน    และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรี   

 



ขอบเขตการใช 
๑๐.  มาตรฐานการควบคุมภายในจัดทําขึ้นเปนแมบทสําหรับหนวยรับตรวจทุกหนวยใชเปนแนวทางจัดวางระบบการควบคุม

ภายในใหเหมาะสมกับลักษณะ   ขนาด   และความสลับซับซอนของสวนงานในความรับผิดชอบ  และมีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและปรับปรุงการควบคุมภายในใหมี  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนที่นาพอใจอยูเสมอ   
อยางไรก็ตามการนํามาตรฐานไปใชจะตองไมขัดกับกฎหมาย  นโยบาย  และระเบียบที่ทางราชการกําหนด 

 

วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
 

๑๑.  ผูกํากับดูแล  ฝายบริหารและบุคลากรของหนวยรับตรวจตองใหความสําคัญตอวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานนี้   ซึ่งมีวัตถุประสงคที่สําคัญ ๓  ประการ คือ 

(๑) เพื่อใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Operation Objectives)  ไดแก การปฏิบัติงานและการ
ใชทรัพยากรของหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน  การ
ปองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 

(๒) เพื่อใหเกิดความเชื่อถือไดของการรายงานทางการเงิน  (Financial  Reporting  Objectives) ไดแก การจัดทํารายงานทางการ
เงินที่ใชภายในและภายนอกหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางถูกตอง     เช่ือถือได  และทันเวลา 

(๓) เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย  และระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ (Compliance Objectives)  ไดแก การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ  รวมทั้งการ
ปฏิบัติตามนโยบาย  และวิธีการปฏิบัติงานที่หนวยรับตรวจไดกําหนดขึ้น 

 

๑๒ . วัตถุประสงคของการควบคุมภายในของแตละหนวยรับตรวจจะแตกตางกันไปขึ้นกับฝายบริหารใหความสําคัญกับ
วัตถุประสงคใดมากกวากัน   กลาวคือบางหนวยงานอาจเนนเรื่องระวังปองกันการทุจริต  การ     รั่วไหล   บางหนวยงานเนน
การบรรลุวัตถุประสงคทางการบริหาร  บางหนวยงานอาจเนนเรื่องการใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากร    บางหนวยงาน
อาจเนนเรื่องการรายงานถูกตอง  ซึ่งเปนเรื่องของนโยบาย  ทัศนคติ  ลักษณะหนวยงาน  หรือทุกเรื่องผสมผสานกัน   การจัด
วางระบบการควบคุมภายในจึงควรใหความสําคัญกับการกําหนดวัตถุประสงคของการควบคุมที่กําหนดและปรับปรุงการ
ควบคุมภายในใหมี    ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลอยูเสมอ  

 

องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
๑๓ .  มาตรฐานการควบคุมภายในประกอบดวยองคประกอบ  ๕ ประการ  ซึ่งผูกํากับดูแลและฝายบริหารจะตองจัดใหมีในการ

ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน   
(๑ )   สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment )    
(๒ )   การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment ) 
(๓ )   กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities ) 
(๔ )   สารสนเทศ และ การสื่อสาร  ( Information and Communications )   
(๕ )   การติดตามประเมินผล  (Monitoring ) 
 
 
 



๑๔. สภาพแวดลอมของการควบคุม   
  “สภาพแวดลอมของการควบคุม”  หมายถึง  ปจจัยตาง ๆ ซึ่งรวมกันสงผลใหมีการควบคุมขึ้นใน      หนวยรับ
ตรวจ  หรือทําใหการควบคุมที่มีอยูไดผลดีขึ้น หรือในทางตรงขามสภาพแวดลอมอาจทําใหการควบคุมยอหยอนลงได     
ตัวอยางปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน  เชน  ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร  ความซื่อสัตย
และจริยธรรม  ความรู  ทักษะและความสามารถของบุคลากร  โครงสรางการจัด   องคกร  การมอบอํานาจและหนาที่ความ
รับผิดชอบ  นโยบายและวิธีบรหิารดานบุคลากร  เปนตน 

ในการดําเนินการเก่ียวกับสภาพแวดลอมของการควบคุม  ผูกํากับดูแล  ฝายบริหาร  และบุคลากรของหนวยรับ
ตรวจตองสรางบรรยากาศของการควบคุมเพื่อใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอการควบคุมภายใน  โดยสงเสริมใหบุคลากรทุกคนใน
หนวยรับตรวจเกิดจิตสํานึกท่ีดีในการ      ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญของ
การควบคุม    ภายใน  รวมทั้งดํารงรักษาไวซึ่งสภาพแวดลอมของการควบคุมท่ีด ี

 
๑๕.  การประเมินความเสี่ยง 

“ความเสี่ยง” หมายถึง  โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  ความสูญเปลา หรือ 
เหตุการณซึ่งไมพึงประสงคที่ทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด 

“การประเมินความเสี่ยง”  หมายถึง    กระบวนการที่ใชในการระบุและการวิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ 
การบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ  รวมทั้งการกําหนดแนวทางที่จําเปนตองใชในการควบคุมความเสี่ยง หรือ
การบริหารความเสี่ยง 

ในการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง   ฝายบริหารตองประเมินความเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายในและ
ภายนอกที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจอยางเพียงพอและเหมาะสม 

 

๑๖.  กิจกรรมการควบคุม 
“กิจกรรมการควบคุม”  หมายถึง  นโยบาย และวิธีการตาง ๆ  ที่ฝายบริหารกําหนดใหบุคลากรของ                 หนวยรับตรวจปฏิบัติเพื่อ

ลดหรือควบคุมความเสี่ยง   และไดรับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม   
ตัวอยางกิจกรรมการควบคุม  เชน  การสอบทานงาน  การดูแลปองกันทรัพยสิน  การแบงแยกหนาที่งาน เปน

ตน 
 ในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม  ฝายบริหารตองจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล  เพื่อปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและใหสามารถบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน สําหรับกิจกรรมการควบคุม ในเบื้องตนจะตองแบงแยกหนาที่งานภายในหนวยรับ
ตรวจอยางเหมาะสม ไมมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหนาที่เปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่เสี่ยงตอ
ความเสียหายตั้งแตตนจนจบ  แตถามีความจําเปนใหกําหนดกิจกรรมการควบคุมอ่ืนที่เหมาะสมทดแทน 

 

๑๗.  สารสนเทศและการสื่อสาร  
“สารสนเทศ”  หมายถึง    ขอมูลขาวสารทางการเงิน  และขอมูลขาวสารอื่น ๆ   เกี่ยวกับการดําเนินงานของ    หนวยรับตรวจไมวา

เปนขอมูลจากแหลงภายในหรือภายนอก 
ในการดําเนินการเก่ียวกับสารสนเทศและการสื่อสาร  ฝายบริหารตองจัดใหมีสารสนเทศ อยางเพียงพอและสื่อสาร

ใหฝายบริหารและบุคลากรอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมทั้งภายในและภายนอก   หนวยรับตรวจ  ซึ่งจําเปนตองใชสารสนเทศนั้นใน
รูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา 

 



 
๑๘.  การติดตามประเมินผล  

“การติดตามประเมินผล”  หมายถึง   กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน      ประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในที่วางไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ   โดยการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน  (Ongoing Monitoring  
)    และการประเมินผลเปนรายครั้ง  (Separate Evaluation )    ซึ่งแยกเปนการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self 
Assessment )  เชน  การประเมินการควบคุมโดยกลุมผูปฏิบัติงานภายในสวนงานนั้น ๆ  และการประเมินการควบคุม
อยางเปนอิสระ  (Independent Assessment )  เชน  การประเมินโดยผูตรวจสอบภายใน   การประเมินผลการควบคุมภายใน
โดยผูตรวจสอบภายนอก  เปนตน 

 ในการดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล  ฝายบริหารตองจัดใหมีการติดตามประเมินผล โดยการติดตาม
ผลในระหวางการปฏิบัติงาน  และการประเมินผลเปนรายครั้ง อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อใหความม่ันใจวา 
• ระบบการควบคุมภายในที่วางไวเพียงพอ  เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  และมีการปฏิบัติจริง 
• การควบคุมภายในดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล 
• ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่น ๆ ไดรับการปรับปรุงแกไขอยาง     เหมาะสมและทันเวลา 
• การควบคุมภายในไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
 

ตุลาคม  ๒๕๔๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๔๔ ก  วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอยางแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
และคําแนะนําการใชแบบสอบถาม 

………….. 
 
วัตถุประสงค  แบบสอบถามการควบคุมภายในนี้จัดทําขึ้นเพื่อทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  และใชประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน   เพื่อการ
ปรับปรุงแกไขตอไป 
 
 

แบบสอบถาม 
แบบสอบถามมี  3 ชุด  คือ 

ชุดท่ี 1 แบบสอบถามดานการบริหาร   สําหรับสอบถามผูบริหารที่รับผิดชอบดานบริหาร 
ซ่ึงมีความคุนเคยกับการบรหิารงานของหนวยงาน 

  ชุดท่ี 2  แบบสอบถามดานการเงิน   ใชสําหรับสอบถามผูบริหารและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ดานการเงิน 

ชุดท่ี 3 แบบสอบถามดานอื่น ๆ      สําหรับสอบถามผูบริหารและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ดานทรัพยากรมนุษย    ดานการจางเหมาบริการ   และดานระบบสารสนเทศ 

แบบสอบถามทั้ง  3  ชุด  เปนเพียงตัวอยางผูใชสามารถปรับปรุงแกไขไดตามความเหมาะสม 
 

 
 

การใชแบบสอบถาม 
1.   ผูประเมินเปนผูถามตามแบบสอบถาม    ถามีการปฏิบัติตามคําถามแสดงถึงการควบคุมภายในที่

ดีใหกรอกเครื่องหมาย  “/”  ในชอง  “มี/ ใช” (yes)  ถาไมมีการปฏิบัติตามที่ถามใหกรอกในชอง  “ไมมี/ 
ไมใช” (no)  ถาไมมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถามใหกรอกในชอง “ไมมี/ ไมใช” (Not applicable)  และหมาย
เหตุวาไมมีเร่ืองที่เกี่ยวกับคําถาม     

2.    คําตอบวา   “ไมมี/ ไมใช”  หมายถึง มิไดปฏิบัติตามคําถาม  แสดงถึงจุดออนของระบบการ
ควบคุมภายใน ผูประเมินควรทดสอบและหาสาเหตุ  และพิจารณาวามีการควบคุมอื่นทดแทนหรือไม 

จากคําตอบที่ไดรับ  ผูสอบทานหรือผูประเมินควรสังเกตการณการปฏิบัติงานจริง การวิเคราะห
เอกสารหลักฐาน หรือถอยคําของผูที่มีความรูในเรื่องที่ถามและเชื่อถือได    เพื่อสรุปคําตอบและอธิบายวิธี



ปฏิบัติในแตละขอของคําถามในชองคํา   “คําอธิบาย/ คําตอบ”  เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองที่จะนํามาประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

3.   จากขอมูลในชอง  “คําอธิบาย/ คําตอบ”  จะนํามาพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของแตละดานและแตละเรื่องในดานนั้น ๆ 

 

แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่  1 

การควบคุมภายในดานการบริหาร 
 

 ผูท่ีจะตอบแบบสอบถามดานนี้ไดดีท่ีสุดคือ     ผูบริหารที่รับผิดชอบดานการบริหารของหนวยรับ
ตรวจ   การสรุปคําตอบคําถามในชอง “คําอธิบาย/คําตอบ”  จะนําขอมูลจากการสังเกตการณการปฏิบัติงาน   
การวิเคราะหเอกสารหลักฐาน  และถอยคําของผูมีความรูในเรื่องท่ีสอบถามและเปนผูท่ีเชื่อถือได 
 
แบบสอบถามดานการบริหาร  ประกอบดวยเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

1. ภารกิจ 
1.1   วัตถุประสงคหลัก 
1.2   การวางแผน 
1.3   การติดตามผล 

 2. กระบวนการปฏิบัติงาน 
2.1  ประสิทธิผล 
2.2  ประสิทธิภาพ 

 3. การใชทรัพยากร 
3.1  การจัดสรรทรัพยากร 
3.2  ประสิทธิผลของการใชทรัพยากร 

 4. สภาพแวดลอมของการดําเนินงาน 
  4.1  การปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 

4.2  ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมการดําเนินงาน 
 

 
 
 
 
 



คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คาํตอบ 

1.  ภารกิจ (Mission) 
1.1 วัตถุประสงคหลัก (Goals) 

               ก )  หนวยรับตรวจมีการกําหนดภารกิจเปน
ลายลักษณอักษรหรือไม 
               ข )  ภารกิจทีก่ําหนดดังกลาวมีความชัดเจน กะ
และเขาใจงายหรือไม 

         ค )  ภารกิจที่กําหนดมคีวามสอดคลองกับ
ภารกิจของหนวยงานที่กํากับดูแลหรือไม 
                (อาทิ   กระทรวง  ทบวง  กรม  จงัหวัด) 

ง) ภารกิจทีก่ําหนดเปนไปตามกฎหมาย และ
ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของหรือไม 

จ) มีการประกาศใหบุคลากรของหนวยรับ
ตรวจทุกคนทราบภารกิจขององคกร
หรือไม 

ฉ) ฝายบริหารมีการกําหนดวัตถุประสงค
และเปา 
หมายการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ
หรือไม 

ช) วัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงาน
ที่กําหนดสอดคลองกับภารกจิหรือไม 

ซ) วัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ําหนด
สามารถวัดผลสําเร็จไดหรือไม 

ฌ) วัตถุประสงคการดําเนนิงานมีการแบง
ออกเปนวตัถุประสงคยอยในระดับ
กิจกรรม หรือ 
หนวยงานยอยหรือไม 

ญ) มีการกําหนดวธีิการ เพื่อใหบคุลากร
เขาใจในงานทีป่ฏิบัติวาจะชวยใหบรรลุ
วัตถุประสงคตาม 
ระดับกิจกรรมหรือบรรลุตาม
วัตถุประสงคของ การดําเนนิงานของ

   

แบบสอบถามการควบคมุภายใน 
ดานการบริหาร  (Administrations) 



คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คาํตอบ 

หนวยงานยอย ที่เขาปฏิบัติงาน และบรรลุ
วัตถุประสงคตามภารกิจของหนวยรับ
ตรวจหรือไม 

สรุป: วัตถุประสงคหลักจากคําถามขางตน 
จากคําตอบคําถามขางตน ในชอง 
“คําอธิบาย/คําตอบ” ใหพิจารณาวา
วัตถุประสงคหลัก (Goals)  เพียงพอทีจ่ะ
ใหความมัน่ใจวา บุคลากรของหนวยรับ
ตรวจทุกคนเขาใจภารกิจ วัตถุประสงค
และสงเสริมใหการดําเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคหรือไม  ถาไมเพียงพอจะมี
วิธีปรับปรุงการควบคุมใหดขีึ้นอยางไร 

แบบสอบถามการควบคมุภายใน 
ดานการบริหาร  (Administrations) 



คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คาํตอบ 

1.1 การวางแผน  (Planning) 
ก )   ฝายบริหารมีการจัดทําแผนเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานที่กําหนด
หรือไม 
ข )   แผนที่จดัทํามีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย 
วิธีการดําเนนิงาน และการจดัสรรทรัพยากร  และ 
ระยะเวลาดําเนินงานไวอยางชัดเจนหรือไม 
ค )   แผนที่จดัทําไดครอบคลุมเรื่องงบประมาณหรือไม

กระบวนการวางแผนไดรวมอัตรากําลัง ที่
ใชในการดําเนนิงานตามแผนหรือไม        

มีการสื่อสารใหกับบุคลากรที่รับผิดชอบ 
ปฏิบัติตามแผนทราบหรือไม 

) มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใน
การดําเนนิการตามแผนใหแกเจาหนาที่หรือไม 

1.2  สรุป : การวางแผน 
            จากคําตอบขางตนมีการควบคุมที่เพียงพอ 
เพื่อใหความมัน่ใจวาวางแผนมีประสิทธิผลหรือไม ถา
ไมเพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดีขึน้
อยางไร 

การติดตามผล  (Monitoring) 
ก )   มีการประเมินความคืบหนาของการบรรลุ
วัตถุประสงคการดําเนนิงานของหนวยรับตรวจ
เปนครั้งคราวหรือไม  อยางไร 
ข )  การประเมินความคืบหนาไดรวมการ
เปรียบเทียบผลการใชจายเงนิจริงกับ
งบประมาณ และสาเหตุของความแตกตางของ
จํานวนเงินทีใ่ชจายจริงกับงบประมาณหรือไม 
ค )  การประเมินความคืบหนามีความนาเชื่อถือ 
และตรงตามวตัถุประสงคที่กําหนดหรือไม 
ง )  การประเมนิความคืบหนามีการดําเนนิการ
ในชวงเวลาและความถี่ที่เหมาะสมหรือไม 

   
 

 

แบบสอบถามการควบคมุภายใน 
ดานการบริหาร  (Administrations) 



คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย/คาํตอบ 

จ )  มีการแจงผลการประเมินใหบุคลากรที่
รับผิดชอบทราบและแกไขปรับปรุงการ
ดําเนินงานหรอืไม 
ฉ )  บุคลากรที่รับผิดชอบไดรองขอใหมีการ
ทบทวน หรือปรับปรุงวัตถุประสงคการ
ดําเนินงาน  แผน และกระบวนการดําเนินงาน
หรือไม 

              ช )   ฝายบริหารมีการติดตามผลเพื่อใหความมัน่
 วาการปฏิบัตงิานของบุคลากรเปนไปตามที่
กําหนดไวหรือไม 
ซ )   หนวยรับตรวจมีการตรวจสอบหรือสอบ
ทานอิสระเกีย่วกับการดําเนนิงานในชวง 5 ป 
ที่ผานมาหรือไม 
ฌ )  ถามีการตรวจสอบตามขอ ซ. มีการ
รายงานผลการตรวจสอบหรือการสอบทาน
อยางเปนอิสระเกีย่วกับการดําเนินงานเปนลาย
ลักษณอักษรหรือไม 
1.3  สรุป: การติดตามผล 

     จากคําตอบคําถามขางตนหนวยรับ
ตรวจ มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม 
เพื่อใหความมัน่ใจวาการติดตามผลมี
ประสิทธิผล ถาไมเพียงพอมวีิธีการ
ปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้นอยางไร   

   

 
 
 
      

ช่ือผูประเมิน(..............................................................) 
               ตําแหนง......................................................... 
                  วันที่........./.............................../................ 

1. สรุป :  ผลการประเมินภารกิจ 
    .........(จากขอสรุป  1.1  1.2  และ 1.3  หนวยรับตรวจมกีารควบคุมที่เพียงพอ  เพื่อใหความมั่นใจวาหนวยรับ 
               ตรวจมีการดําเนินการตามภารกจิหรือไม) 

แบบสอบถามการควบคมุภายใน 
ดานการบริหาร  (Administrations) 



คําถาม มี/ใช ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

2.  กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 
2.1 ประสิทธิผล (Effectiveness) 
 ก )    กระบวนการปฏิบติังานที่สําคัญในการดําเ

  งานตามภารกิจไดรับการพิจารณาและกําหน
         โดยฝายบริหารหรือไม            
 ข )   ฝายบริหารมีการติดตามผลเกี่ยวกับประสิทธิผล 
        ของกระบวนการปฏิบัติงานหรือไม 
 ค )   ในชวง 2-3 ป ที่ผานมาผลการดําเนินงานใน 
         ระดับผลผลิต (Output) หรือ ผลลัพธ (Outcome) 
         จากกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ  

 บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด 
หรือไม 

 ง )    การวัดผลการดําเนินงานของแตละกระบวนการมี 
         การรวบรวมขอมูลในชวงเวลาและความถี่ที่ 
         เหมาะสมหรือไม 
จ) ขอเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุงประสิทธิผล

ของการดําเนินงานไดมีการนําไปปฏิบัติหรือไม     
ฉ) กระบวนการดําเนินงานที่สําคัญมีการจัดทําเปน

เอกสารในรูปแบบที่สามารถแกไขปรับปรุง 
ไดงายหรือไม 

ช )    เอกสารเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานเปน 
        ปจจุบัน  (up-to-date) หรือไม 

 2.1 สรุป : ประสิทธิผล 
             จากชอง “คําอธิบาย/คําตอบ” ขางตนมีการ 
             ควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา  
             กระบวนการดําเนินงานมีประสิทธิผลหรือไม 
             ถาไมเพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุม 

     ใหดีขึ้นอยางไร 
        
 
 
 
 
 
 

  



 
คําถาม มี/ใช ไมมี/

ไมใช 
คําอธิบาย/คําตอบ 

2.2 ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ก )    ฝายบริหารมีการติดตามผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
        ของกระบวนการดําเนินงานหรือไม  
ข )    ในชวงป ที่ผานมามีการคํานวณตนทุนของ 
         แตละกระบวนการดําเนินงานที่สําคัญหรือไม 
ค )    มีการเปรียบเทียบตนทุนการดําเนินงาน 
        กับผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ (Outcome)  
        เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพหรือไม     
ง)    มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดังกลาวกับหนวย 
       งานอื่นที่มีลักษณะการดําเนินงานเชนเดียวกัน   
       หรือไม 
จ )   ขอเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพไดรับใน 
        เวลาและความถี่ที่ทันตอการปรับปรุงแกไหรือไม  
ฉ )   ไดมีการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ   
        การดําเนินงานอยางเหมาะสมหรือไม 

              
  2.2 สรุป : ประสิทธิภาพ 
                จากชอง “คําอธิบาย/คําตอบ” ขางตน มีการ 
                ควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจวา 
                กระบวนการดําเนินงานมีประสิทธิภาพหรือ 

        ไม อยางไร? ถาไมเพียงพอ จะมีวิธีการปรับ 
        ปรุงการควบคุมใหดีขึ้นอยางไร  

 

  

 
 
 
 
      ช่ือผูประเมิน(..............................................................) 
               ตําแหนง......................................................... 
                  วันที่........./.............................../................ 

2. สรุป : กระบวนการปฏิบัติงาน 
    .........(จากสรุป ขอ 2.1  และ 2.2  มีการควบคุมที่เพียงพอ  เพื่อใหความมั่นใจวา กระบวนการปฏิบัติงาน 
               มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรือไม)............. 



คําถาม มี/ใช ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

3.  ทรัพยากร (Resources) 
       ทรัพยากรในที่นี้รวมถึงทรัพยากรที่พรอมจะนําไปใช
ในกระบวนการปฏิบัติงาน เชน  ความชํานาญและ
ความสามารถของบุคลากร  เครื่องมืออุปกรณ ระบบ
สารสนเทศ และเงินงบประมาณที่ไดรับ 

3.1 การจัดสรรทรัพยากร  ( Allocation  of 
Resources ) 
ก )   ทรัพยากรที่มีของหนวยรับตรวจไดรับการ 
       จัดสรรใหกับกระบวนการดําเนินงาน  
       ทั้งหมดหรือไม 
ข )   ทรัพยากรที่มีการใชประโยชนนอยไดรับ 
        การแกไขปรับปรุงใหดีขึ้นหรือไม 
ค )   มีการจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงค 
       การดําเนินงานหรือไม 
ง )   การจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหหนวยรับตรวจ 
       บรรลุผลที่ดีที่สุดในการสรางความสมดุล 
      ระหวางประสิทธิผลกับประสิทธิภาพไดถือ 
      หลักปฏิบัติสม่ําเสมอหรือไม       
 

  3.1 สรุป : การจัดสรรทรัพยากร 
            จากชอง “คําอธิบาย/คําตอบ” ขางตน  
            หนวยรับตรวจมีการควบคุมที่เพียงพอ 
            เพื่อใหความมั่นใจวา การจัดสรรทรัพยากร 
            เกิดประโยชนสูงสุด หรือไม 
            ถาไมเพียงพอ จะมีวิธีการปรับปรุง            

     การควบคุมใหดีขึ้นอยางไร        
 

3.2 ประสิทธิผลของการใชทรัพยากร  
(Effective  Use of  Resources ) 
ก )   คุณลักษณะเฉพาะตําแหนง (Job  
        Description)  ของตําแหนงที่สําคัญ มีการ 
       กําหนดหนาที่ไวชัดเจนและปฏิบัติงานตาม 
       ที่กําหนดหรือไม 
ข )   มีคูมือแสดงการใชอุปกรณเครื่องมือ 
       ระบบสารสนเทศ  และการบริหารเงินงบ 
       ประมาณหรือไม 

  



คําถาม มี/ใช ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

ค )   มีการกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรร 
       ทรัพยากรแตละประเภท เพื่อสนับสนุนการ 
       บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานหรือไม         
ง )   กรณีการดําเนินงานต่ํากวาระดับที่กําหนดมี 
       การปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงการ 
       ดําเนินงานหรือไม       
จ )   บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ 
        กําหนดวาจะตองปฏิบัติไดในระดับที่ 
        กําหนดหรือสูงกวาหรือไม        
ฉ )  มีแผนการฝกอบรมที่เพียงพอสําหรับ 
       บุคลากรในการฝกฝนทักษะและความ 
       สามารถที่จําเปนตอการปฏิบัติงานหรือไม 
ช )   มีแผนการจูงใจใหบุคลากรพัฒนาทักษะ 
       และความสามารถของตนเองหรือไม 
ซ )   อุปกรณเครื่องมือหลักมีการบํารุงรักษา 
       อยางสม่ําเสมอเพื่อใหสามารถใชงานได 
       อยางตอเนื่องหรือไม 
ฌ )   ระบบสารสนเทศหลักมีการประเมินผลเปนครั้งคราว 
             เพื่อใหใชงานไดอยางตอเนื่องหรือไม 

        3.2 สรุป : ประสิทธิผลของการใชทรัพยากร 
               จากชอง “คําอธิบาย/คําตอบ” ขางตน 
               หนวยรับตรวจมีการควบคุมที่เพียงพอ  
               เพื่อใหความมั่นใจวาการจดัสรร 
               ทรัพยากรเปนไปตามวัตถุวัตถปุระสงค 
              และจัดสรรใหเปนไปตามที่กําหนดและ 
             ผลของการใชทรัพยากรบรรลุตามวัตถ ุ
              ประสงคหรือไม  ถาไมเพียงพอจะมวีิธี 
              การปรบัปรุงการควบคุมใหดีข้ึนอยางไร        

   

 
 
 
 

 

 
ช่ือผูประเมิน(.............. ................................................) 

               ตําแหนง......................................................... 
       วันที่........./.............................../............ 

3. สรุป : ทรัพยากร 
    .........(จากสรุป ขอ 3.1  และ 3.2  มีการควบคุมที่เพียงพอ  เพื่อใหความมั่นใจวา ทรัพยากรไดรับการจัดสรรอยางม ี
              ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม)............. 



คําถาม มี/ใช ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

4.  สภาพแวดลอมการดําเนินงาน (Operating
Environment) 

4.1 การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคบัและ
มาตรฐานที่กําหนด (Compliance) 
ก )  มีการระบุกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับและมาตร 
      ฐานที่สําคัญและจําเปนตอการดําเนินงานหรือไม 
ข )  มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
       ขอบังคับ และมาตรฐานที่กําหนดหรือไม 
ค )  มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย  
       ระเบียบขอบังคับ และมาตรฐานหรือไม 

      4.1 สรุป : กฎหมาย ระเบียบขอบงัคับและ    
            มาตรฐานที่กําหนด 

               จากชอง “คําอธิบาย/คําตอบ”หนวยรับตรวจ   
               มีการควบคุมที่เพียงพอ เพื่อใหความมั่นใจ 
              วาการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย  
             ระเบียบขอบังคับและมาตรฐานที่กําหนด   
             หรือไม  ถาไมเพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุง 
             การควบคุมใหดีขึ้นอยางไร   
             

4.2 ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมการดําเนิน 
      งาน  (Compatibility) 

ก )  มีการระบุปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบที่มีนัย 
      สําคัญตอการดําเนินงานในอนาคตของหนวย       
      รับตรวจ หรือไม (เชน แนวโนมการเปลี่ยนแปลง 
      ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยีและการออกกฎ 
     ระเบียบใหม ๆ) 
ข )  มีการติดตามผลและวางแผนปองกันหรือลด 

       ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปจจัยภายนอกหรือไม 
         
 
 
 
 
 

   



 
คําถาม มี/ใช ไมมี/ 

ไมใช 
คําอธิบาย/คําตอบ 

      4.2 สรุป : ความสอดคลองกับสภาพแวดลอม 
            การดําเนินงาน 

              จากชอง “คําอธิบาย/คําตอบ”หนวยรับตรวจ   
              มีการควบคุมที่เพียงพอ  เพื่อใหความมั่นใจ 
             วาปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการดําเนิน 
              งานไดรับการติดตามผลและวางแผนปองกัน 
              หรือลดผลกระทบหรือไม  ถาไมเพียงพอ จะมี 

                  วิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้นอยางไร  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

                                        
ช่ือผูประเมิน (..............................................................) 

               ตําแหนง......................................................... 
       วันที่........./.............................../............ 
 

 
 
 
 
 

4. สรุป : สภาพแวดลอมการดําเนินงาน 
    .........(จากสรุป ขอ 4.1  และ 4.2  มีการควบคุมที่เพียงพอ  เพื่อใหความมั่นใจวา หนวยรับตรวจมีการ 
               ดําเนนิงานเขากนัไดกับสภาพแวดลอมการดําเนินงานในระยะยาวหรือไม)............. 



แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ดานการเงิน  (Finance) 

       
คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

1.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร       

  

เงินสด ไดแก เงินตรา (ธนบัตร และเหรียญกษาปณ) เช็คธนาคาร    ตั๋วแลกเงิน  
เปนตน 

      

  1.1     การรับเงิน (Collections)       

   
ก) มีการแบงแยกหนาที่ดานการรับเงินมิใหบุคคลใด บุคคลหนึ่งมีหนาที่

รับผิดชอบมากกวาหนึ่งลักษณะงานตอไปนี้ 
      

           -         การอนุมัติการรับเงินสด       
           -         การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร       
           -         การนําเงินสดฝากธนาคาร       
           -         การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร       

   

ข) มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการรับสงเงินระหวางบุคคลและ
หนวยงานเปนลายลักษณอักษรหรือไม 

      

   

ค) เงินที่ไมสามารถระบุที่มาไดสงคืนผูจายหรือฝากเขาธนาคารในบัญชี
พัก  (Suspense Account) เพื่อรอการตรวจสอบหรือไม 

      



คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

   
ง) มีการสะสางเงินที่ไมสามารถระบุที่มาเพื่อบันทึกบัญชีใหถูกตอง

หรือไม 
      

   
จ) การรับสงเงินมีเอกสารหลักฐานสนับสนุนครบถวนและถูกตอง

หรือไม 
      

   

ฉ) การรับเงินโดยการโอนผานระบบอีเล็กทรอนิกส  มีการยืนยันเปน
ลายลักษณอักษรโดยระบุชื่อผูจายเงินและจํานวนเงิน  และ
วัตถุประสงคการจายหรือไม 

      

   ช) มีการกําหนดขอหามมิใหนําเช็คที่รับไปขึ้นเงินสดหรือไม       

   
ซ) มีการบันทึกบัญชีแยกรายการรับที่เปนเงินสดกับรับเปนเช็คหรือไม       

    

ฌ)  มีการกําหนดใหผูชําระดวยเช็คธนาคารระบุสั่งจายในนามหนวยรับ
ตรวจและขีดครอมเช็คหรือไม อยางไร 
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ญ) มีการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของเช็คกอนรับหรือไม       

   

ฎ) เช็คที่มีการแกไขอยางนาสงสัยมีการสงคืนผูสั่งจาย หรือตรวจสอบ
หาสาเหตุหรือไม 

      

   
ฏ) เงินสดที่ไดรับมีการบันทึกบัญชีภายในวันที่ไดรับเงินนั้นหรือไม       



คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

   

ฐ)  ขอมูลการบันทึกบัญชีรายการรับเงินประกอบดวย วันที่  ผูจาย  
จํานวนเงิน  วิธีการจาย วัตถุประสงคการจาย และชื่อผูรับเงินหรือไม 

      

   

ฑ 
) 

มีการกําหนดระเบียบการรับเงินสําหรับการรับสงเงินทุกลักษณะ 
เชน  ระหวางบุคลากรของหนวยรับตรวจ  ระหวางบุคคลภายในกับ
ภายนอกหนวยรับตรวจ  เปนตนหรือไม 

      

   ฒ) มีการออกใบเสร็จรับเงินสําหรับการรับเงินทุกครั้งหรือไม       

   

ณ 
)  

ใบเสร็จรับเงินมีการพิมพหมายเลขกํากับเลมและใบเสร็จรับเงินเรียง
กันไปทุกฉบับหรือไม 

      

   ด ) มีการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินหรือไม       

   ต) มีการสรุปยอดเงินที่ไดรับทุกวันเมื่อสิ้นเวลารับเงินหรือไม       

   

ถ ) มีการตรวจสอบจํานวนเงินที่รับกับหลักฐานการรับและรายการที่
บันทึกไวในบัญชีทุกสิ้นวันหรือไม 

      

   
ท) มีการกําหนดใหเจาหนาที่การเงินบันทึกเปนลายลักษณอักษรกรณีมี

เงินขาดบัญชีหรือไม 
      

   

ธ ) กรณีมีเงินขาดบัญชีไดนําเงินจากแหลงอื่นมาชดเชยหรือใชวิธีการหัก
กลบกับเงินที่มีเกินหรือไม 
 

      



คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

  1.1  สรุป :  การรับเงิน       

   

มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจวาการรับเงินมีการอนุมัติ
ตรวจสอบ และบันทึกบัญชีอยางถูกตองครบถวนและสม่ําเสมอ  ถาไม
เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้นอยางไร 

      

  1.2  การเบิกจายเงิน (Disbursements)       

    

ก ) มีการแบงแยกหนาที่ดานการเบิกจายเงิน มิใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมี
หนาที่รับผิดชอบมากกวาหนึ่งลักษณะงาน ตอไปนี้ 

    

53 
        -   การอนุมัติการจายเงินสดและเงินฝากธนาคาร       
        -   การเก็บรักษาเงินสด       

        -         การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร       

        -         การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร       

   
ข ) มีการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติเบิกจายเงินอยางชัดเจน

หรือไม 
      

   
ค ) การเบิกจายเงินมีใบสําคัญผูจายหรือเอกสารหลักฐานประกอบที่มี

การอนุมัติอยางถูกตองหรือไม 
      

   
ง ) มีการตรวจสอบรายการจายเงินที่บันทึกไวในบัญชีกับหลักฐานการ

จายทุกสิ้นวันหรือไม     
      



คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

   จ ) มีการกําหนดวงเงินและผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินหรือไม       

   
ฉ ) มีมาตรการปองกันและเก็บรักษาสมุดเช็คธนาคาร ที่ยังไมไดใชและ

ตรายางชื่อผูมีอํานาจลงนามหรือไม       

   
ช )  มีการกําหนดใหผูมีอํานาจมากกวาหนึ่งคนรวมกันลงนามในเช็คที่สั่ง

จายหรือไม       

   

ซ ) มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายกอนการลง
นามในเช็คที่สั่งจายหรือไม       

   

ฌ ) เช็คที่ลงนามแลวมีการสงใหเจาหนาที่อื่นที่มิใชเปนผูจัดเตรียมเช็ค 
เพื่อชําระใหแกเจาหนี้หรือไม       

   

ญ 
) 

มีการกําหนดใหการจายเงินโดยการโอนผานระบบ       
อีเล็กทรอนิกส  ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการหรือไม 

      

   

ฎ ) ขอมูลการบันทึกบัญชีรายการจายเงินประกอบดวย  วันที่ ผูรับ 
จํานวนเงิน และวัตถุประสงคการจายหรือไม       

   

ฏ ) มีการยกเลิกการจายเงินกรณีมีปญหาการเรียกรอง (Claims) กับ
เจาหนี้หรือไม       

   

ฐ ) มีการเขียนหรือประทับตรายางวา “ชําระเงินแลว” ไวในใบสําคัญจาย
และหลักฐานการจายที่ชําระเงินแลวหรือไม       



คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

  1.2 สรุป : การเบิกจายเงิน       

   

มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจวาการเบิกจายเงินมีการ
อนุมัติตรวจสอบ และบันทึกบัญชีอยางถูกตองครบถวนและสม่ําเสมอ ถา
ไมเพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้นอยางไร 

      
  1.3    เงินสดในมือ (Cash on Hand)       
   ก ) มีการเก็บรักษาเงินสดไวอยางปลอดภัยหรือไม       

   
ข ) มีการนําเงินสดที่ไดรับฝากธนาคารภายในวันที่ไดรับเงินนั้น หรอื 

วันทําการถัดไปหรือไม       

   

ค ) การเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเปนไปตามระเบียบที่กําหนดและไดรับ
อนุมัติจากหัวหนาสวนราชการหรือไม       

   ง ) บัญชีเงินฝากธนาคารเปดในนามของหนวยรับตรวจหรือไม       

   
จ ) มีการกําหนดใหเจาหนาที่รายงานใหผูมีอํานาจทราบโดยเร็วเมื่อ

พบวามีเงินสดสูญหายหรือไม       

   

ฉ ) มีการตรวจนับเงินสดคงเหลือเปนครั้งคราวหรือไม 
 
 
 
 

      



คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

  1.3 สรุป : เงินสดในมือ       

   

มีการควบคุมเพียงพอหรือไม  เพื่อใหความมั่นใจวามีการเก็บรักษาเงินสด
ไวอยางปลอดภัย ถาไมเพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้น
อยางไร 

      

  1.4    การนําเงินสงคลัง       

   

ก )  มีการนําเงินสงคลังโดยวิธีการที่ปลอดภัยและภายในระยะเวลาตามที่
กฎหมายกําหนดหรือไม 

      

   
ข ) การนําเงินสงคลังมีการสอบยันความถูกตองระหวางผูสงกับผูรับ

หรือไม 
      

  1.4   สรุป : การนําเงินสงคลัง       

   

มีการควบคุมเพียงพอหรือไม  เพื่อใหความมั่นใจวามีการนําเงินสงคลัง
ถูกตองครบถวนและตามระยะเวลาที่กําหนด ถาไมเพียงพอจะมีวิธีการ
ปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้นอยางไร 

      

  1.5    การบันทึกบัญชี       

   

ก ) มีการบันทึกเงินที่ไดรับในบัญชีเงินสดภายในวันที่ไดรับเงินนั้น หรือ
วันทําการถัดไปหรือไม 

      

   
ข ) มีการบันทึกเงินที่นําฝากธนาคารในบัญชีเงินฝากธนาคารภายในวันที่

นําฝากหรือไม 
      

   ค ) มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือนหรือไม       



คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

   

ง ) มีการบันทึกการจายเงินในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร
ภายในวันที่จายเงินนั้นหรือไม 

      

   จ ) มีการจัดทํางบเดือนอยางสม่ําเสมอและเปนปจจุบันหรือไม       
   1.5 สรุป : การบันทึกบัญชี       

   

มีการควบคุมเพียงพอหรือไม  เพื่อใหความมั่นใจวารายการทางการเงินมี
การบันทึกบัญชีอยางถูกตองครบถวน และสม่ําเสมอ ถาไมเพียงพอ จะมี
วิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้นอยางไร 

      

  1.6    เงินทดรอง       

   
ก ) การเก็บรักษาเงินทดรองคงเหลือเปนไปตามระเบียบที่กําหนด

หรือไม 
      

   
ข ) มีการกําหนดวิธีปฏิบัติในการใชจายเงินทดรองไวอยางชัดเจน

หรือไม 
      

   
ค ) การเบิกชดใชเงินทดรองเปนไปตามคาใชจายที่เกิด ขึ้นจริงหรือไม       

   ง ) มีการตรวจนับเงินทดรองคงเหลือเปนครั้งคราวหรือไม       

   จ ) มีการกระทบยอดเงินทดรองทุกสิ้นเดือนหรือไม       

   

ฉ ) มีการติดตามผลเพื่อคนหาและดําเนินการยกเลิกเงินทดรองที่ไม
เคลื่อนไหวหรือไม 
 
 

      



คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

  1.6 สรุป : เงินทดรอง       

    

มีการควบคุมเพียงพอหรือไม  เพื่อใหความมั่นใจวาเงินทดรองมีการเก็บ
รักษา  และใชจายอยางถูกตองและเปนไปตามระเบียบที่กําหนด ถาไม
เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้นอยางไร 
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  1.7    การลงทุน (Investments)       

   

ก ) มีการนําเงินสดสวนที่เกินวงเงินสดสํารองสําหรับการดําเนินงานไป
ลงทุนตามที่ระเบียบกําหนดหรือไม 

      

   
ข ) การลงทุนมีการพิจารณาความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนหรือไม       

   
ค ) ฝายบริหารมีการติดตามผลการลงทุนใหเปนไปตามระเบียบที่

กําหนดหรือไม 
      

  1.7 สรุป : การลงทุน       

    

มีการควบคุมเพียงพอหรือไม  เพื่อใหความมั่นใจวาเงินสดสวนที่เกินมีการ
นําไปลงทุนหาผลประโยชนและเปนไปตามระเบียบที่กําหนด ถาไม
เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้นอยางไร 

      

       
       
       



คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

1. สรุป : เงินสดและเงินฝากธนาคาร       

  

……..(จากขอสรุป ขอ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 และ 1.7 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจวาการรับจายเงินสดและเงินฝากธนาคารเปนไปอยางถูกตองตรงตามระเบียบที่กําหนด 
บันทึกบัญชีถูกตองครบถวนและสม่ําเสมอหรือไม)……… 

 
     ชื่อผูประเมิน (……………………………..) 
            ตําแหนง ………………………………. 
            วันที่ …………/……………/…………. 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

2.  รายไดและการรับเงินรายได (Revenue and        Receivables)       

  2.1    การรับรูรายได (Recognition)       

   

ก ) มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติในการเพิ่มประเภทและแหลงรายไดตาม
กฎหมาย และระเบียบขอบังคับใหมหรือไม 

      

   
ข ) มีการกําหนดวิธีการประเมินรายไดจากภาษีและคาธรรมเนียม

อนุญาตหรือไม 
      

   
ค ) การรับรูรายไดเปนไปตามระเบียบที่กําหนดและมาตรฐานการบัญชี

ที่รับรองทั่วไปหรือไม 
      

   
ง ) มีการเปรียบเทียบยอดรายไดสะสมของแตละปเพื่อใหทราบการ

เปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือไม 
      

   

จ ) มีการแบงแยกหนาที่มิใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ
มากกวาหนึ่งลักษณะงานตอไปนี้ 

      

        -         การอนุมัติใบเรียกเก็บเงิน (Bill)       
        -         การจัดเตรียมใบเรียกเก็บเงิน       
        -         การบันทึกบัญชีรายไดและลูกหนี้       
        -         การรับชําระเงิน       
        -         การกระทบยอดใบเรียกเก็บเงินกับบัญชีลูกหนี้       



คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

   

ฉ) มีรายงานการเรียกเก็บเงินและบัญชีลูกหนี้ในรายงานการรับเงิน
ประจําเดือนและสงรายงานประจําเดือนใหกับผูตรวจสอบหรือไม 

      

   ช) มีการสอบยันยอดเงินรายไดรับจากคนละแหลงหรือไม       

   2.1   สรุป : การรับรูรายได       

   

มีการควบคุมเพียงพอหรือไม  เพื่อใหความมั่นใจวา รายไดทั้งหมดของ
หนวยรับตรวจไดรับ  และบันทึกบัญชีถูกตองและครบถวน  ถาไมเพียงพอ
จะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้นอยางไร  

      

  2.2    ตนทุน (Cost Recovery)       

   
ก ) มีการคํานวณตนทุนสินคาหรือบริการถูกตอง และครบถวนหรือไม        

    

ข ) มีการจัดสรรตนทุนทางออม (Indirect Cost) ทุกรายการ รวมเปน
ตนทุนสินคาหรือบริการหรือไม 
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ค ) มีการสอบทานราคาสินคาหรืออัตราคาบริการเปนครั้งคราว  เพื่อให
มั่นใจวายังสูงกวาตนทุนทั้งหมดหรือไม 

      

   

ง ) มีการตรวจสอบความถูกตองของใบเรียกเก็บเงินกอนสงใหลูกคา
หรือผูใชบริการหรือไม 
 
 
 

      



คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

   2.2   สรุป : ตนทุน       

   

มีการควบคุมเพียงพอหรือไม  เพื่อให ความมั่นใจวา ตนทุนสินคา หรือ
บริการมีการคํานวณ และบันทึกบัญชีถูกตองและครบถวน  ถาไมเพียงพอ
จะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้นอยางไร 

      

  2.3  การรับชําระหนี้ (Collection of Receivable)       

   
ก )  มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อใหมั่นใจวาการจัดทําใบแจงหนี้จะ

เปนไปตามเวลาที่กําหนดหรือไม 
      

   
ข ) มีการกระทบยอดบัญชีลูกหนี้รายตัวกับบัญชีคุมลูกหนี้เปนครั้งคราว

หรือไม 
      

   ค ) มีการจัดชั้นอายุลูกหนี้ (Aging) เปนครั้งคราวหรือไม       

   
ง ) มีการกําหนดวิธีการติดตามทวงถามลูกหนี้ที่ไม ชําระตามเวลาที่

กําหนดหรือไม 
      

   

จ ) มีการรายงานลูกหนี้ที่ไมชําระตามเวลาที่กําหนดใหผูกํากับดูแลและ
ฝายบริหารทราบทุกป เพื่อพิจารณาดําเนินการหรือไม 

      

  2.3   สรุป : การรับชําระหนี้        

    

มีการควบคุมเพียงพอหรือไม  เพื่อใหความมั่นใจวา ลูกหนี้ทั้งหมดที่ครบ
กําหนดเวลาการชําระมีการจัดเก็บถูกตองและครบถวน  ถาไมเพียงพอจะมี
วิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้นอยางไร 

      

       



คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

2. สรุป : รายไดและการรับเงินรายได       

  

……..(จากขอสรุป ขอ 2.1 2.2 และ 2.3 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจวารายไดและการรับชําระถูกตองครบถวน และเปนไปตามระเบียบที่กําหนดหรือไม)……….. 

       
     ชื่อผูประเมิน (……………………………..) 
            ตําแหนง ………………………………. 
             วันที่ ………/………..…/…….    59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

3.  ทรัพยสิน (Properties)       
  ทรัพยสินไดแก  ที่ดิน  อาคาร  พัสดุ  เปนตน       
  3.1    ความเหมาะสมของการใช (Proper Use)       

   
ก ) มีการแบงแยกหนาที่มิใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ

มากกวาหนึ่งลักษณะงานตอไปนี้ 
      

        - การอนุมัติซื้อ โอน หรือจําหนายทรัพยสิน       
        - การใชทรัพยสิน       
        - การบันทึกบัญชีทรัพยสิน       
        - การแกไขและกระทบยอดคงเหลือของทรัพยสิน       

   
ข ) การซื้อและเชาทรัพยสินเปนไปตามระเบียบที่กําหนดหรือไม       

   
ค ) มีการกําหนดวัตถุประสงคของการใชทรัพยสินไวอยางชัดเจน

หรือไม 
      

   

ง ) การใชทรัพยสินที่มีความสําคัญหรือมูลคาสูงไดมีการกําหนดให
เฉพาะผูไดรับอนุญาตเทานั้นที่จะใชได    หรือไม 

      

   

จ ) มีการฝกอบรมวิธีการใชที่ถูกตองใหแกผูใชทรัพยสิน หรือไม 
 
 
 

      



คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

  3.1 สรุป : ความเหมาะสมของการใช       

   

มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจวาทรัพยสินทั้งหมดของ
หนวยรับตรวจไดนําไปใชตามวัตถุประสงคที่กําหนด  ถาไมเพียงพอจะมี
วิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้นอยางไร 

      

  3.2    การดูแลรักษาทรัพยสิน (Protection of Property)       

   

ก ) มีการกําหนดมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินที่สําคัญ หรือ
มีมูลคาสูงมิใหสูญหายหรือเสียหายหรือไม 

      

   
ข ) มีการติดหรือเขียนหมายเลขรหัสหรือหมายเลขครุภัณฑไวที่

ทรัพยสินทุกรายการหรือไม 
      

   
ค ) มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพยสินหรือไม       

    
ง ) มีการบํารุงรักษาทรัพยสินตามระยะเวลาที่กําหนด       หรือไม        
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จ ) มีการจัดเก็บขอมูลและเอกสารการประกันทรัพยสินไวอยาง
เหมาะสมหรือไม 

      

  3.2 สรุป : การดูแลรักษาทรัพยสิน       

   

มีการควบคุมเพียงพอหรือไม  เพื่อใหความมั่นใจวามีการดูแลรักษา
ทรัพยสินไวอยางปลอดภัย ถาไมเพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุม
ใหดีขึ้นอยางไร 

      



คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

  3.3  การบัญชีทรัพยสิน (Accounting for Property)       

   

ก ) บัญชีหรือทะเบียนทรัพยสินมีรายละเอียดหมายเลข  รหัส  รายการ  
สถานที่ใช หรือสถานที่เก็บรักษา และราคาทุนหรือไม 

      

   ข ) มีการตรวจนับทรัพยสินทุกสิ้นปหรือไม       

   
ค ) มีการเปรียบเทียบยอดจากการตรวจนับทรัพยสินกับทะเบียนคุมและ/ 

หรือบัญชีทรัพยสินหรือไม 
      

   ง ) มีการจัดทํารายงานผลการตรวจนับทรัพยสินหรือไม       

   
จ ) มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติ กรณีมีเอกสาร เกี่ยวกับทรัพยสินสูญหาย 

และการโอนและจําหนายทรัพยสินหรือไม 
      

   ฉ) กรณีทรัพยสินไมคอยมีการใชงานมีการหาสาเหตุหรือไม       
  3.3 สรุป : การบัญชีทรัพยสิน       

    

มีการควบคุมเพียงพอหรือไม  เพื่อใหความมั่นใจวาทรัพยสินทั้งหมดมีการ
บันทึกบัญชีอยางถูกตองและครบถวน  ถาไมเพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุง
การควบคุมใหดีขึ้นอยางไร 
 
 
 

      

       



คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

3. สรุป : ทรัพยสิน       

  

……..(จากขอสรุป ขอ 3.1 3.2 และ 3.3 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจวาทรัพยสินทั้งหมดของหนวยรับตรวจมีอยูครบถวน และไดรับการดูแลรักษา รวมทั้งบันทึกบัญชี
อยางถูกตองและครบถวนหรือไม)……….. 

       
     ชื่อผูประเมิน (…………………….……….) 
            ตําแหนง ………………………………. 
      วันที่ …………/……………/………….   61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

4.  การจัดซื้อจัดหาและการจายเงินคาพัสดุ (Purchasing  and  Payables)    

  4.1 การประเมินความตองการพัสดุ (Need Assessment)       

   
ก ) มีการประเมินและตรวจสอบความตองการและเหตุผลในการ

พิจารณาซื้อหรือไม 
      

   

ข ) มีการกําหนดใหมีการตรวจสอบทางเลือกตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตาม
ความตองการกอนการพิจารณาตัดสินใจซื้อหรือไม 

      

   
ค ) การซื้อแตละครั้งมีการกําหนดรายละเอียดเพียงพอ เพื่อปองกันหรือ

ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดหรือไม 
      

   

ง ) ผูใชเห็นดวยกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Specifications) ที่
กําหนดหรือไม 

      

  4.1 สรุป : การประเมินความตองการ       

   

มีการควบคุมเพียงพอหรือไม  เพื่อใหความมั่นใจวาการจัดซื้อพัสดุตรงตาม
ความตองการ ถาไมเพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้น
อยางไร 

      

  4.2    แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา  (Guidelines)       

   
ก ) มีระเบียบจัดซื้อจัดหาพัสดุหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดหา ระเบียบเหมาะสมหรือไม 
      

   
ข ) มีการกําหนดใหมีการตรวจสอบเงินงบประมาณหรือเงินทุนที่จะใช

ในการซื้อกอนการอนุมัติซื้อหรือไม 
      



คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

   
ค ) มีการกําหนดใหการซื้อโดยวิธีพิเศษจะกระทําได เฉพาะกรณีเรงดวน

หรือไม 
      

   
ง ) มีการกําหนดใหการซื้อควรใชวิธีการประกวดราคาทุกครั้งเทาที่จะ

เปนไปไดหรือไม 
      

   
จ ) มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อใหมั่นใจวา การจัดซื้อเปนไปตาม

นโยบายและระเบียบของหนวยรับตรวจหรือไม 
      

            
  4.2 สรุป : แนวทางการปฏิบัติ       

   

มีการควบคุมเพียงพอหรือไม  เพื่อใหความมั่นใจวาบุคลากรปฏิบัติตาม
ระเบียบวาดวยการพัสดุ หรือแนวทางและนโยบายของหนวยงาน ถาไม
เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้นอยางไร 

      

  4.3    การตรวจรับพัสดุและบริการ (Receiving)       

   

ก ) มีการติดตามทวงถามทันทีเมื่อพบวาพัสดุ หรือการบริการสงมอบไม
ครบถวนหรือไมถูกตองหรือไม     

      

   
ข ) พัสดุและบริการที่ไดรับมีการตรวจสอบความถูกตองกับสัญญาซื้อ

หรือจาง  หรือใบสั่งของหรือไม 
      

   
ค ) พัสดุที่ไมถูกตองตามสัญญาซื้อ หรือใบสั่งของมีการสงคืนใหผูขาย

ทันทีหรือไม 
      

   
ง ) มีการแจงใหผูรับจางทราบเปนลายลักษณอักษรในทันทีที่พบวาการ

บริการไมถูกตองตามสัญญาจางหรือไม 
      



คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

   จ ) การตรวจรับพัสดุและบริการมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษรหรือไม       
   4.3 สรุป :การตรวจรับพัสดุและบริการ       

   

มีการควบคุมเพียงพอหรือไม  เพื่อใหความมั่นใจวาพัสดุและบริการที่ไดรับ
ตรงตามสัญญาซื้อหรือจาง ถาไมเพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุม
ใหดีขึ้นอยางไร 

      

  4.4    การจายเงินคาจัดซื้อจัดหา        

   

ก ) การอนุมัติจายมีเอกสารหลักฐานการตรวจรับพัสดุและบริการ
ประกอบถูกตองและครบถวนหรือไม 

      

   
ข ) การแจงหนี้และเรียกเก็บเงินของผูขายหรือผูรับจางเปนไปตาม

ระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาซื้อหรือจางหรือไม 
      

   
ค ) มีการชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาซื้อหรือจาง

หรือไม 
      

   ง ) มีการตรวจสอบความถูกตองของใบแจงหนี้หรือไม       

    จ ) มีการกําหนดใหพิจารณาอนุมัติจายเฉพาะใบแจงหนี้ฉบับจริงหรือไม     63 

   
ฉ ) ใบแจงหนี้ที่ชําระเงินแลวและใบเสร็จรับเงินมีการเขียนหรือ

ประทับตรายางวา “ชําระเงินแลว” หรือไม 
      

   4.4 สรุป :การชําระหนี้       

    

มีการควบคุมเพียงพอหรือไม    เพื่อใหความมั่นใจวาการจายเงินคาจัดซื้อ
จัดหาถูกตอง   ตรงตามสัญญาซื้อหรือจาง ถาไมเพียงพอจะมีวิธีการ
ปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้นอยางไร 

      



       
คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

4. สรุป :  การจัดซื้อจัดหาและการจายเงิน       

  

……..(จากขอสรุป ขอ 4.1 4.2 และ 4.3 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจวาการจัดซื้อจัดหาพัสดุและการจายเงินถูกตองครบถวน และการจัดซื้อจัดหาตรงตามความตองการ
หรือไม)……….. 

       
       
     ชื่อผูประเมิน (………………………….….) 
            ตําแหนง ………………………………. 
            วันที่ …………/……………/…………. 
      64 
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5.  รายงานการเงิน (Financial Reporting)       
  5.1    ขอมูลการเงิน (Financial Data)       

   ก ) บัญชีแยกประเภทมีการบันทึกรายการถูกตองและครบถวนหรือไม       

   
ข ) สามารถติดตามตรวจสอบ (Audit Trail) รายการจากเอกสารประกอบ

รายการ หรือเอกสารเบื้องตนไปยังบัญชีแยกประเภทหรือไม 
      

   
ค ) มีการกระทบยอดบัญชียอยกับบัญชีคุมหรือบัญชีแยกประเภทมีบัญชี

ยอย หรือรายละเอียดประกอบหรือไม 
      

   
ง ) นโยบายการบัญชีเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบหลักเกณฑที่กําหนด

หรือไม 
      

   จ ) มีการสอบทานหรือตรวจสอบการบันทึกบัญชีเปนครั้งคราวหรือไม       

   ฉ ) มีการฝกอบรมอยางเพียงพอใหแกเจาหนาที่การเงินและบัญชีหรือไม       
  5.1 สรุป : ขอมูลการเงิน       

   

มีการควบคุมเพียงพอหรือไม  เพื่อใหความ มั่นใจวาขอมูลการเงินมีการบันทึก
บัญชีอยางถูกตองครบถวนและเปนไปตามกําหนดเวลา ถาไมเพียงพอจะมี
วิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้นอยางไร 

      

  5.2    รายงานการเงิน (Financial Reports)       
   ก) รายงานทางการเงินจัดเตรียมขึ้นจากบัญชีแยกประเภทหรือไม       



คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

   
ข) มีการสอบทานและใหความเห็นชอบรายงานทางการเงินโดยผูมีอํานาจ

หรือไม 
      

   

ค ) มีการกําหนดแผนการปฏิบัติ เพื่อใหมั่นใจวาการจัดทํารายงานการเงิน
จะแลวเสร็จภายในเวลาตามที่กําหนดหรือไม 

      

   
ง )  มีการประเมินประโยชนจากรายงานการเงินเปนครั้งคราวหรือไม       
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  5.2 สรุป : รายการการเงิน       

    

มีการควบคุมเพียงพอหรือไม  เพื่อใหความมั่นใจวารายงานการเงินนาเชื่อถือ
และมีประโยชน ถาไมเพียงพอ จะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้น
อยางไร 

      

       
5. สรุป :  รายงานการเงิน       

  ……..(จากขอสรุป ขอ 5.1 และ 5.2  มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจวารายงานการเงินที่จัดทําจากระบบบัญชีของหนวยรับตรวจมีความถูกตอง เชื่อถือไดและมีประโยชนหรือไม 

       
       
     ชื่อผูประเมิน (………….………………….) 
            ตําแหนง ………………………………. 
            วันที่ …………/……………/…………. 



แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่  3 
ดานอื่น ๆ 

 

 แบบสอบถามนี้เหมาะสําหรับผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูบริหารระดับผูจัดการหรือกลุมผูบริหาร 
ซ่ึงคุนเคยเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย การจัดทําสัญญาจาง และระบบสารสนเทศของหนวยรับตรวจ 
 ขอสรุปคําตอบจะตองมาจากการสังเกตการณ การวิเคราะห และถอยคําของผูมีความรูในเรื่องนี้  
และเปนผูที่นาเชื่อถือ 
 แบบสอบถามนี้ประกอบดวย 

1. การบริหารทรัพยากรมนษุย 
1.1 การสรรหา 
1.2 คาตอบแทน 
1.3 หนาที่ความรบัผิดชอบของงาน 
1.4 การฝกอบรม 
1.5 การปฏิบัติงานของบุคลากร 
1.6 การสื่อสาร 

2. การจางเหมาบริการ 
 2.1 การประเมนิความตองการ 
 2.2 การประเมนิความสามารถ 
 2.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบยีบขอบังคับ 
 2.4 การบริหารสัญญา 
3. ระบบสารสนเทศ 

3.1 อุปกรณคอมพิวเตอร 
3.2 การปองกนัดูแลรักษาสารสนเทศ 
3.3 ประโยชนของสารสนเทศ 

4. การบริหารพัสด ุ
 4.1 เร่ืองทั่วไป 
 4.2 การกําหนดความตองการ 
 4.3 การจัดหา 
 4.4 การตรวจรบัและการชําระเงิน 
 4.5 การควบคมุและการแจกจาย 
 4.6 การบํารุงรักษา 
 4.7 การจําหนายพัสดุ  



คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resources  
     Management) 

1.1 การสรรหา (Recruiting) 
ก )   ฝายบริหารมีการกําหนดทักษะและความสามารถ 

       ที่จําเปนของตําแหนงงานสําคัญไวอยางชัดเจนหรือไม 
ข) การสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแตงตั้ง มีการ

ทดสอบทักษะและความสามารถตามที่กําหนดไวของ
แตละตําแหนงงานหรือไม 

ค) บัญชีเงินเดือนและคาจางมีอัตราที่จูงใจและสามารถ
รักษาบุคลากรใหอยูกับหนวยรับตรวจหรือไม 

ง) มีการเผยแพรขอมูลอยางทั่วถึงในการรับสมัคร
บุคลากรหรือไม 

จ) มีการกําหนดกระบวนการคัดเลือก เพื่อใหไดบุคลากร
ที่เหมาะสมกับตําแหนงงานที่สุดหรือไม 

       1.1 สรุป : การสรรหา 
              มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อให 
               ความมั่นใจวาบุคลากรที่บรรจุแตงตั้งมีทักษะ 
               และความสามารถตามที่กําหนด ถาไมเพียงพอ 
               จะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้นอยางไร 
 

1.2 คาตอบแทน (Compensation) 
ก )   มีการจัดทําแนวทางการปฏิบัติเรื่องคาตอบแทนหรือไม 
ข )   มีการฝกอบรมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินเดือนและคาจาง 
        หรือไม 
ค )    มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรและมีหัว 
         หนางานลงนามรับรองใบลงเวลาหรือไม 
ง )    การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติและ 

                  จัดทําเปนลายลักษณอักษรหรือไม 
       1.2 สรุป : คาตอบแทน 

               มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อให 
               ความมั่นใจวาบุคลากรไดรับคาตอบแทนอยาง 
               เปนธรรมและเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑ 
               ถาไมเพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุม 
               ใหดีขึ้นอยางไร  
 

  

 

 แบบสอบถามการควบคุมภายใน  
ดานอ่ืน ๆ (Specialized Area) 



คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

1.3  หนาท่ีความรบัผิดชอบของงาน (Job  
        Responsibilities)        
        ก )   มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบงานของ 
               บุคลากรแตละคนเปนลายลักษณอักษรหรือไม 
       ข )   การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับการ 
               มอบหมายงานมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร   
               หรือไม 

ค )   หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่สําคัญมีการ 
       อนุมัติโดยหัวหนาสวนราชการหรือไม 
ง )   มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบงานไวอยาง 
       ชัดเจนเพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตาม 
       วัตถุประสงคการดําเนินงานของหนวยรับตรวจหรือไม    

     1.3 สรุป : หนาท่ีความรบัผิดชอบของงาน 
              มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจวา 
              หนาที่ความรับผิดชอบงานของบุคลากรสอดคลอง 
              กับวัตถุประสงคการดําเนินงาน  ถาไมเพียงพอ จะมี  
             วิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้นอยางไร 
             

1.4  การฝกอบรม (Training) 
ก )   มีการพิจารณาความตองการของบุคลากรเกี่ยวกับ 

       ทรัพยากรและเครื่องมือสําหรับใชในการปฏิบัติงาน 
       ตามหนาที่ความรับผิดชอบหรือไม 
ข )   มีการพิจารณาความตองการฝกอบรมของบุคลากร 
       เพื่อพัฒนาทักษะหรือไม 
ค )   มีการจัดสรรงบประมาณทรัพยากรเครื่องมือ 

       และการจัดฝกอบรมใหกับบุคลากรหรือไม        
      1.4  สรุป : การฝกอบรม 

               มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจวา 
              บุคลากรไดรับทรัพยากร  เครื่องมือและการฝก 
              อบรมที่จําเปนตอการปฏิบัติงานตามหนาที่ 

          ความรับผิดชอบ ถาไมเพียงพอจะมีวิธีการปรับ          
          ปรุงการควบคุมใหดีขึ้นอยางไร 
             

   



คําถาม มี/
ใช 

ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

1.5   การปฏิบตังิานของบคุลากร  (Employee Performance) 
ก )   มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือไม 
ข )   มีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนด 
       เปนครั้งคราว และจัดทําเปนลายลักษณอักษรหรือไม 
 ค )   มีการยกยองหรือใหรางวัลแกบุคลากรที่มีผลการ 
       ปฏิบัติงานสูงกวามาตรฐานที่กําหนดหรือไม 
ง )   มีการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ตํ่ากวา 
       มาตรฐานที่กําหนดหรือไม 

      1.5  สรุป : การปฏิบตัิงานของบคุลากร 
              มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจ 
               วาการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนไปตาม 
               มาตรฐานที่กําหนด  ถาไมเพียงพอ จะมีวิธีการ 
               ปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้นอยางไร 

1.6 การสื่อสาร (Communication) 
ก )   มีการสื่อสารขอมูลคําสั่งใหบุคลากรระดับปฏิบัติ 

       อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอหรือไม 
ข )   มีการกําหนดวิธีการสื่อสารเพื่อใหบุคลากรสามารถสง 
       ขอเรียกรองหรือขอแนะนําใหกับฝายบริหารไดหรือไม  
ค )   มีการกําหนดใหฝายบริหารติดตามผลและตอบขอ 
        เรียกรองและขอแนะนําของบุคลากรหรือไม 

       1.6  สรุป : การสื่อสาร 
             มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจวา 

                        มีการสื่อสารขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิผลในทุก 
                        ระดับของบุคลากร  ถาไมเพียงพอ จะมีวิธีการ  
                         ปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้นอยางไร  

   

1. สรุป  : ดานทรัพยากรมนุษย 
    ...(จากสรุป ขอ 1.1  1.2  1.3  1.4  1.5   และ 1.6  มีการควบคุมเพียงพอหรือไม  เพื่อใหความมัน่ใจวา 
        ทรัพยากรมนุษยของหนวยรับตรวจจะสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคการดําเนนิงานหรือไม).. 

 

ช่ือผูประเมิน(..........................................................)
        ตําแหนง........................................................ 
               วันที.่......../................................./.......... 



คําถาม มี/
ใช 

ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 
 

2.  การจางเหมาบริการ (Contracted Services)     
2.1 การประเมินความตองการ  (Need Assessment) 

ก )   มีการระบุความตองการและเหตุผลอยางชัดเจนกอน 
       การตัดสินใจจางเหมาหรือไม 
ข )   มีการระบุทางเลือกที่เปนไปไดทั้งหมดกอนการ 
       พิจารณาการจางหรือไม 
ค )   มีการสอบทานรางสัญญาจางโดยผูรับผิดชอบ 
       หรือผูใชบริการกอนการพิจารณาอนุมัติใน 
       ขั้นสุดทายหรือไม 
ง )   มีการสอบทานเปนครั้งคราวในระหวางการปฏิบัติ 
       งานตามสัญญาจางและมีการปรับปรุงแกไขสัญญาให 
       สอดคลองกับความตองการหรือไม 

       2.1  สรุป : การประเมินความตองการ 
              มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจวา 
              ความตองการบริการไดรับการสนองตอบตาม 
              สัญญาจาง ถาไมเพียงพอ จะมีวิธีการปรับปรุงการ 
              ควบคุมใหดีขึ้นอยางไร               
 

2.2 การประเมินความสามารถ  (Ability Assessment) 
ก )   กอนการจางเหมาบริการมีการพิจารณาความรูความ 
       สามารถของผูเสนอราคาจางเหมาหรือไม       

ข )   มีการพิจารณาประโยชนที่หนวยรับตรวจจะไดรับ 
        จากการจางเหมาบริการหรือไม 
 ค )   มีการสอบทานความสามารถการบริการเปน 
       ครั้งคราวเพื่อใชปรับปรุงสัญญาจางหรือไม 
 

       2.2  สรุป : การประเมินความสามารถ 
               มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจวา 
               ผลงานจัดจางเหมาบริการยังคงมีประโยชนตอ 
              หนวยรับตรวจ ถาไมเพียงพอจะมี วิธีการปรับปรุง 
              การควบคุมใหดีขึ้นอยางไร 

 
 
 
 
 

  



คําถาม มี/
ใช 

ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

2.3  การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับ  
       (Compliance) 

ก )  มีการสอบทานรางสัญญาจาง  วาใหเปนไปตาม  
       กฎหมาย  ระเบียบขอบังคับ และนโยบายของ 
       ผูกํากับดูแลหรือไม 
ข )  มีการสอบทานเงื่อนไขตามสัญญาจาง (อายุสัญญา 
        เกิน 1 ป) ทุกป  เพื่อปรับปรุงแกไขสัญญากรณี 
        กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และนโยบายของ     
       ผูกํากบัดูแลมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม 

        2.3  สรุป : กฎหมาย  และระเบียบขอบังคับ 
               มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจวา 
               สัญญาจางเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ   
               และนโยบายของผูกํากับดูแล ถาไมเพียงพอ จะมี      
              วิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้นอยางไร 
             

2.4 การบริหารสัญญา (Contract Execution) 
ก )   ความรับผิดชอบของหนวยงานตามสัญญาไดมีการ 
       มอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติ ตามเงื่อนไขของสัญญา 
       จางหรือไม 
ข )   มีการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา 
       โดยฝายบริหารหรือไม 
ค )    มีการติดตามผลงานตามสัญญาของผูรับจางหรือไม 
ง )   มีการแจงใหผูรับจางทราบในเวลาที่เหมาะสม  
        กรณีการบริการไมเปนไปตามสัญญาจางหรือไม 
จ )   มีการติดตามผลการแกไขการบริการใหเปนไปตาม 
        สัญญาจางหรือไม 
 
 
 
 

   

 
 
 



คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

        2.4  สรุป : การบริหารสัญญา 
               มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจวา 
               ผูวาจาง และผูรับจางปฏิบัติตามสัญญาจาง ถา 

          ไมเพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้น 
           อยางไร 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. สรุป : การจางบริการ 
    .........(จากสรุป ขอ 2.1  2.2  2.3    และ 2.4  มีการควบคุมเพียงพอหรือไม  เพื่อใหความมั่นใจวาผลงานการจางเหมาบริการ 
              จะชวยใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจหรือไม)....... 

 

ช่ือผูประเมิน(..........................................................) 
        ตําแหนง........................................................ 
               วันที.่......../................................./.......... 



คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

3.  ระบบสารสนเทศ (Information Systems) 
         ระบบสารสนเทศ หมายถึง กลุมอุปกรณคอมพิวเตอรและเปน
ขอมูลภายใตการควบคุมของหนวยงาน เพื่อจัดทําขอสนเทศใชใน
หนวยรับตรวจ 
 

3.1 อุปกรณคอมพิวเตอร (Computer  Equipment) 
ก )  มีการกําหนดนโยบายการนําคอมพิวเตอรมาใช 

      ในการดําเนินงานหรือไม 
ข )  มีการกําหนดนโยบายของแตละหนวยงานใน 
       การดูแลรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรหรือไม 
ค )  ผูไดรับอนุมัติเทานั้นที่สามารถเขาถึงอุปกรณ 
      คอมพิวเตอรหรือไม 
ง )  มีขอแนะนําหรือใหการฝกอบรมการใชอุปกรณ 
      คอมพิวเตอรกับผูใชคนใหมหรือไม 
จ )  เมื่ออุปกรณคอมพิวเตอรเกิดความเสียหายหรือทํางาน 
   ไมไดมีการรายงานใหทราบและมีการแกไขทันทีหรือไม 
ฉ )  มีการบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรตามระยะเวลา 
       ที่กําหนดหรือไม 
ช )  การจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรมีการประสานและวาง 
       แผนกับผูเกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจวาในระยะยาว 
      คอมพิวเตอรที่จัดซื้อจะเขากันไดกับคอมพิวเตอรอื่น 
      หรือไม 

 
        3.1  สรุป : อุปกรณคอมพิวเตอร 

               มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจวา 
               อุปกรณคอมพิวเตอรไดรับการปองกันและดูแล 
               รักษาใหปลอดภัย และใชงานไดอยางตอเนื่องและ 
               สม่ําเสมอ ถาไมเพียงพอ จะมีวิธีการปรับปรุงการ 

   ควบคุมใหดีขึ้นอยางไร 
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3.2 การปองกันดูแลรักษาสารสนเทศ (Protection of 
Information) 
ก )  มีการกําหนดคุณสมบัติของผูที่รับผิดชอบดานความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อความมั่นใจ 
ในความปลอดภัยของสารสนเทศหรือไม   
ข )  ผูที่ไดรับอนุมัติเทานั้นที่สามารถเขาถึงแฟมขอมูล 

                     และโปรแกรมหรือไม   
ค )  การเขาถึงสารสนเทศในระบบแลน( Lan) และ       
      เมนเฟรม (Mainframe) มีการควบคุมโดยใหรหัสผาน  
      (password) หรือไม   
ง )   แฟมขอมูลคอมพิวเตอรที่สําคัญมีการกําหนดใหจัด 
       ทําแฟมสํารอง (Back Up Files) และการเก็บรักษา  
       หรือไม         
จ )   มีนโยบายควบคุมความเสี่ยงจากการใช Internet      
       หรือไม         

        3.2  สรุป : การปองกันดูแลรักษาสารสนเทศ 
                     มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจวา 

              สารสนเทศไดรับการปองกันและดูแลรักษาให 
                   ปลอดภัย ถาไมเพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการ 

                          ควบคุมใหดีขึ้นอยางไร  
3.3 ประโยชนของสารสนเทศ (Usefulness of Information) 

ก )  มีการประเมินประโยชนของรายงาน (Output) 
       ที่ประมวลจากระบบสารสนเทศเปนครั้งคราวหรือไม     
ข )  ผูใช (Users) มีการสํารวจประโยชนของ 
      สารสนเทศที่ไดรับเปนครั้งคราวหรือไม         
ค )  มีการแจงใหผูใช (Users) ทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
      ใหม ๆ ของระบบสารสนเทศอยางสม่ําเสมอหรือไม 
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        3.3  สรุป : ประโยชนของสารสนเทศ 
              มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจ 
              ความมีประโยชนอยางตอเนื่องของระบบสาร 
              สนเทศ  ถาไมเพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการ     

              ควบคุมใหดีขึ้นอยางไร  

  

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. สรุป : ระบบสารสนเทศ 
    .........(จากสรุป ขอ 3.1  3.2    และ 3.3 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม  เพื่อใหความมั่นใจวาระบบสารสนเทศจะ 
              ชวยใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจหรือไม)....... 

ช่ือผูประเมิน(..........................................................) 
        ตําแหนง........................................................ 
               วันที.่......../................................./.......... 
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4. การบริหารพัสดุ 
        4.1  เร่ืองทั่วไป  (General) 

ก )  ความรับผิดชอบของการกําหนดความตองการ
หรือ 
      การขออนุมัติซื้อ การจัดซื้อ การรับพัสดุ  แยก
ออกจาก 
      การเงินการบัญชีหรือไม   

ข )  การจัดซื้อ แยกจากหนาที่การกําหนดความตองการ 
                     หรือการขออนุมัติจัดซื้อ และการรับของหรือไม   

ค )  หนาที่ความรับผิดชอบการเตรียมหลักฐานชําระคา       
      พัสดุและการอนุมัติการจายเงนิ  แยกออกจากการ  
      บันทึกการเบิกจายเงินและบัญชีแยกประเภทหรือไม   
ง )   มีการกําหนดหนาที่อยางเหมาะสมสําหรับแตละคน 
       หรือแตละหนวยงานใน เรื่องเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ 
       หรือไม 
 จ )  กรณีมีหนวยงานกลางทําหนาที่จัดหาพัสดุมีการ 
       กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมและชัดเจน 
       กรณีมีการใหหนวยงานอื่นนอกจากหนวยพัสดุจัดซื้อ 
       จัดหาโดยตรง มีการกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจน เชน 
       ประเภทพัสดุที่ใหจัดหา, วงเงินที่มีอํานาจ  ฯลฯ 
ฉ )   มีระเบียบจัดซื้อที่ครอบคลมุถึงเรื่องตอไปน้ี  (กรณี 
       มิไดใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ) 

- นโยบายการจัดซื้อ เชน  ซื้อจากผูขายหรือผูผลิต 
                           โดยตรง 

- วิธีการคัดเลือกผูขาย 
- ขั้นตอนการจัดหา 
- การทําสัญญา 

ช )   มีระบบการตรวจสอบเพื่อใหความมั่นใจวามีการ 
ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑที่กําหนด 

      

        4.1  สรุป : เร่ืองทั่วไป 
                     มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจวา 

              มีการกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบระเบียบ 
                       และระบบการตรวจสอบที่เหมาะสม ถาไมเพียงพอ 

                         จะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้นอยางไร 
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4.2 การกําหนดความตองการ 
ก )  การกําหนดความตองการพัสดุมีระเบียบหรือวิธี 
       ปฏิบัติกําหนดไวชัดเจนหรือไม  
ข )  ผูใชพัสดุ  (Users)  เปนผูกําหนดความตองการพัสดุ 
       หรือไม         

              ค )  การกําหนดความตองการพัสดุ คํานวณจากแผนงาน 
                     งาน/ โครงการ ตามระยะเวลาที่จะตองใชพัสดุหรือไม 
              ง )  การแจงความตองการพัสดุหรือขอใหจัดหา (ราย 
                      งานการขอจัดซื้อหรือจาง) ไดระบุรายการหรือ 
                      ประเภทพัสดุ ปริมาณพัสดุ กําหนดเวลาตองการ 
                    อยางละเอียดและชัดเจนหรือไม 

จ )  มีการกําหนดระยะเวลา การแจงความตองการ 
                      พัสดุหรือขอใหจัดหาไวอยางเหมาะสมและเพียงพอ 
                    สําหรับการจัดหา เพื่อปองกันการจัดหาโดยวิธีพิเศษ 
                    โดยอางความเรงดวนหรือไม 

 

        4.2  สรุป : การกําหนดความตองการ 
              มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจ 
              วา การกําหนดความตองการพัสดุตรงตามความ 
              ตองการที่แทจริงและไดพัสดุมาใชงานทันเวลา     

                  ถาไมเพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุม 
                 ใหดีขึ้นอยางไร  

 
4.3  การจัดหา 

ก )  มีการจัดหาพัสดุตามที่แจงความตองการไวหรือไม   
ข )  กําหนดระยะเวลาการดําเนินการจัดหาในแตละวิธี 
      ไวเหมาะสมและทันกับความตองการหรือไม 

              ค )  มีการจัดทําทะเบียนประวัติผูขายรวมทั้งสถิติ 
                     ราคา และปริมาณไวหรือไม 
              ง )  จัดใหมีการหมุนเวียนเจาหนาที่จัดหาหรือไม   
              จ )  จัดทําราคากลางเพื่อใชเปรียบเทียบกับราคา 
                    เสนอขายหรือไม 
              ฉ )  มีการเปรียบเทียบราคาซื้อครั้งลาสุดและ/หรือราคา 
                    จากผูขายหลายแหงเพื่อใหไดราคาที่ดีที่สุดหรือไม 
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ช )  การจัดหากระทําโดยหนวยจัดหา หรือพนักงาน 
       จัดหา ตามใบแจงความตองการพัสดุหรือใบขอ  
       อนุมัติจัดหาที่ไดรับอนุมัติแลวหรือไม              
ซ )  กําหนดวิธีการในการจัดหาโดยพิจารณาจากมูลคา 
      ของพัสดุหรือบริการและจํานวนผูเสนอขาย ซึ่งวิธี 
      การในการจัดหาทุกวิธี ควรมีการบันทึกรายละเอียด 
      ของการตัดสินใจซื้อหรือจางในแตละครั้งใหชัดเจน 
      หรือไม         

              ฌ )  กําหนดอํานาจอนุมัติ โดยพิจารณาจากมูลคาของ 
                     พัสดุหรือบริการ เพื่อความคลองตัวและรัดกุมใน 
                     การปฏิบัติงานหรือไม 
              ญ )  กําหนดใหรวมการจัดซื้อพัสดุคราวละมากๆ ยกเวน 

                กรณีจําเปนเรงดวน หากลาชาจะเสียหายหรือไม 

             ฎ )  มีการจัดทําใบสั่งซื้อและสําเนาใหผูเกี่ยวของ คือ  
             ผูตรวจรับของ  ผูแจงจัดหา บัญชี หรือ การเงิน ฯลฯ 
             หรือไม 

             ฏ )  กําหนดหลักเกณฑในการจัดทําสัญญาชัดเจน และ 
               รัดกุมหรือไม 

             ฐ )  กําหนดรูปแบบสัญญาที่เปนมาตรฐานหรือไม      
            ฑ )  ใบสั่งซื้อจัดทําขึ้นโดยเรียงลําดับหมายเลขไว 

              ลวงหนาและมีการอนุมัติการสั่งซื้อหรือไม 

 

       4.3  สรุป : การจัดหา 
              มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจ 
              วา การจัดหาพัสดุบรรลุตามวัตถุประสงค และ 
              ประหยัด  ถาไมเพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุง    

                  การควบคุมใหดีขึ้นอยางไร 
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4.4  การตรวจรับและการชําระเงิน 
4.4.1  การตรวจรับ 

ก )  กําหนดผูมีอํานาจในการตรวจรับหรือไม       
ข )  พัสดุที่สําคัญหรือมูลคาสูง ตรวจรับโดยคณะกรรมการ 

                     ตรวจรับ หรือพัสดุที่มีคุณภาพพิเศษ ตรวจรับโดย           
                    ผูชํานาญในเรื่องนั้นโดยเฉพาะหรือไม 

ค )  ตรวจนับจํานวน และชนิดของพัสดุที่ไดรับกับใบสั่ง       
      ซื้อหรือใบสงของ พรอมลงนามผูตรวจรับอยางนอย  
      2  คน รวมกันหรือไม   
ง )   ทดสอบจุดควบคุมตามที่ผูผลิตหรือผูขายกําหนด เชน 
       การปดผนึก ฯลฯ   หรือไม 
 จ )  ช่ังน้ําหนักทดสอบ (พัสดุบางประเภท) หรือไม  
 ฉ )  ทดสอบคุณภาพตามขอกําหนดในใบสั่งซื้อ หรือ 
       สัญญาซื้อหรือไม 
ช )  จัดทํารายงานสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น เชน พัสดุไมได 
       คุณภาพ พัสดุขาด หรือเสียหาย หรือไม 
 ซ )  มีการบันทึกบัญชีรับอยางทันกาลและไดรับการอนุมัติ  
        ถูกตอง หรือไม    
 ฌ)  มีการติดตามกับผูขายสําหรับสินคาที่ชํารุดเสียหาย   
        และไดรับไมครบ หรือไม 
  ญ)  เมื่อมีการคืนสินคา มีเอกสารลดหนี้จากผูขาย หรือไม  

4.4.2  การชําระเงิน 
ก )  มีการอนุมัติชําระหนี้หรือไม       
ข )  กําหนดหนวยงานที่ทําหนาที่ในการตรวจจายชําระหนี้ 

                     หรือไม 
ค )  แยกใบสั่งที่ชําระเงินแลวออกจากใบสั่งซื้อที่ยังไม      
      ชําระเงิน หรือไม       
ง )  ใบสําคัญที่จายเงินแลว จะตองมีการทําเครื่องหมาย 
       หรือสัญลักษณเพื่อปองกันการจายซ้ํา หรอืไม 

             จ )  มีหลักฐานที่แสดงวาไดมีการตรวจสอบใบสงของกับ 
                     ใบสั่งซื้อในเรื่องปริมาณ ราคา คาขนสง  สวนลด(ถามี)   
                      เปนไปตามขอตกลง หรือไม 
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       4.4  สรุป : การตรวจรับและการชําระเงิน 
              มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจ 
              วา การตรวจรับและการชําระเงิน เปนไปตาม 
              สัญญาหรือขอตกลงการซื้อจาง ถาไมเพียงพอ    

              จะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้นอยางไร 
 

4.5 การควบคุมและการแจกจาย                  
ก )  มีเครื่องมือในการควบคุมการบริหารพัสดุ เชน 
       คอมพิวเตอร หรือไม         
ข )  มีการกําหนดระดับ Safety Stock หรือไม       

              ค )  มีการกําหนดจุดสั่งซื้อพัสดุเพิ่มเติมเขาคลัง หรือไม    
              ง )  มีการจัดทําบัญชี/ ทะเบียนรับ-จายพัสดุ แยกเปน 

              ประเภทและมีหลักฐานประกอบทุกรายการหรือไม 

             จ )  มีการตรวจสอบความถูกตองของใบเบิก และลง  
             บัญชี/ ทะเบียนทุกครั้งที่มีการจายพัสดุ หรือไม      

             ฉ )  การเบิกจายพัสดุไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวย 
             พัสดุที่ไดรับการแตงตั้ง เปนผูสั่งจายพัสดุหรือไม 

             ช )  มีการเก็บใบเบิกจายพัสดุไวเปนหลักฐานเพื่อนํา 
                   มาสอบยันความถูกตองของพัสดุคงเหลือกับบัญชี 
                  ทะเบียนหรือไม      
             ซ )  มีกรรมการ ซึ่งไมใชเจาหนาที่พัสดุ ตรวจสอบการ 
                   รับ/ จายพัสดุคงเหลือประจําปวาถูกตองครบถวน 
                   ตรงตามบัญชี/ ทะเบียน หรือไม 
             ฌ )  มีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบการรับ-จาย 
                   พัสดุคงเหลือประจําป หรือไม 
             ญ )  กรณีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ  สูญหายหรือหมด  

       จําเปนตองใชงาน  มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบ 
      หาขอเท็จจริง และดําเนินการตามระเบียบหรือไม       
ฎ )  กรณีพัสดุสูญหายหรือเสียหาย ใชการไมไดโดยไม 
       ทราบสาเหตุ มีการสอบสวนหาตัวผูรับผิดทางแพง 
        และติดตามเรียกคาสินไหมทดแทน หรือไม       

              ฏ )  มีการใหหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ หรือไม                
              ฐ )  สถานที่จัดเก็บพัสดุ มีการแตงตั้งเวรยามรักษา 

              ความปลอดภัย หรือไม 

 

  



คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย/คําตอบ 

    ฑ )  สถานที่จัดเก็บพัสดุ มีการประกันภัยไว หรือไม    
    ฒ )  มีสถานที่จัดเก็บพัสดุเพียงพอ หรือไม       

             
   4.5  สรุป : การควบคุมและการแจกจาย 
              มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจ 
              วา มีปญหาไวเพียงพอและทันกับความตองการ 
              และจัดเก็บไวอยางปลอดภัย ไมชํารุดเสียหาย 
              หรือเสื่อมสภาพ ถาไมเพียงพอจะมีวิธีการ    

                  ปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้นอยางไร 
 
 4.6 การบํารุงรักษา  

ก) มีการจัดทําแผนการบํารุงรักษาพัสดุหรือไม 
ข) มีการจัดทํารายงานผลการบํารุงรักษาเปนไปตาม 
     แผนหรือไม 
ค) มีการจัดฝกอบรมหรือมีคูมือการบํารุงรักษาใหแก 
    ผูใชพัสดุหรือไม 
ง) มีการพิจารณาขอเปรียบเทียบการบํารุงรักษาระหวาง 
     การดําเนินงานเองและการจางหนวยงานภายนอก 
     หรือไม 
 

   4.6  สรุป : การบํารุงรักษา 
              มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจ 
              วา  พัสดุมีการบํารุงรักษาและซอมแซม ให 
              สามารถใชงานได  ถาไมเพียงพอจะมีวิธีการ          
             ปรับปรุงการควบคุมใหดีขึ้นอยางไร 

  
4.7 การจําหนายพัสดุ  

ก) มีการรายงานพัสดุที่หมดความจําเปนหรือหากใชตอ  
     ไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมากและพัสดุที่สูญหาย ตอ 
      ผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาใหจําหนายพัสดุ หรือไม 
ข) มีการจัดทํารายงานการจําหนายพัสดุออกจากบัญชี 
     หรือไม 

 
              

 
 

  



 
คําถาม มี/ใช ไมมี/

ไมใช 
คําอธิบาย/คําตอบ 

             
   4.7 สรุป :  การจําหนายพัสดุ 

              มีการควบคุมเพียงพอหรือไม เพื่อใหความมั่นใจ 
              วา มีการจําหนายพัสดุที่หมดความจําเปน               
              ถาไมเพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุม   

                  ใหดีขึ้นอยางไร 
  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. สรุป :  การบริหารพัสดุ 
    .....(จากสรปุ ขอ 4.1  4.2  4.3 4.4  4.5 4.6  และ 4.7  มกีารควบคุมเพยีงพอหรือไม  เพื่อใหความมัน่ใจวาการ
บริหารพัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และประสิทธิผล หรือไม) 

ช่ือผูประเมิน(..........................................................) 
        ตําแหนง........................................................ 
               วันที.่......../................................./.......... 



ตัวอยาง 
แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

 
 แบบประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน  เปนเครื่องมือสําหรับการบริหารการควบคุมภายใน 
และการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อชวยใหผูบริหารและผูประเมินพิจารณาตัดสินไดวา ระบบการ
ควบคุมภายในของหนวยงานไดรับการออกแบบอยางเหมาะสม และเพียงพอ หรือไม ควรปรับปรุงแกไขใน
จุดใดอยางไร   
 เครื่องมือนี้แยกเปน  5 องคประกอบของการควบคุมภายใน   ในแตละองคประกอบประกอบดวย
ขอความภายใตหัวขอหลักๆ และหัวขอยอยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวขอหลัก   ผูใชหรือผูประเมินอาจปรับปรงุแกไข
เพิ่มเติมขอความตามความเหมาะสม   ชองวางใตหัวขอ “ความเห็น/คําอธิบาย”  ใชสําหรับจดบันทึก
ขอคิดเห็นหรือคําอธิบายในหัวขอนั้นๆ  ขอคิดเหน็และคําอธิบายจะไมเปนลักษณะ “ใช” หรือ “ไมใช” แตจะ
สรุปรวมวาหนวยงานใหความสําคัญหรือปฏิบัติอยางไรในเรื่องนั้นๆ ซ่ึงจะชวยใหไดขอสรุปเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในของแตละองคประกอบของการควบคุมภายใน   สวนที่วางตอนทายของแตละองคประกอบ
การควบคุมภายในใชสําหรับบันทึกผลการประเมินโดยทั่วไป และระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ หรือควรพิจารณา
ขององคประกอบนั้น ๆ   และชองวางตอนทายสุดของแบบประเมินใชสรุปผลการประเมินการควบคุม
ภายในโดยรวมของทั้งหนวยงาน 
 ในการพิจารณาใหขอสรุปผลการประเมินแตละองคประกอบของการควบคุมภายใน ผูประเมินควร
ใชวิจารญาณวา 
 

1. ขอความใตหัวขอตางๆ ในแบบประเมินเหมาะสมที่จะนําไประยุกตใชกับเหตุการณตางๆ ใน
หนวยรับตรวจ หรือไม  ถาไมเหมาะสมควรปรับปรุงแกไขเนื้อหาแบบประเมินในหัวขอยอย
นั้นๆ กอน 

2. หนวยที่ไดรับการประเมินมีการปฏิบัติตามที่ระบุ หรือไม  อยางไร 
3. การปฏิบัติจริงมีจุดออนของการควบคุมภายใน หรือไม  อยางไร 
4. การปฏิบัติจริงมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค หรือไม  อยางไร 

 
 
 
 
 



จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม 
ผูประเมินควรพิจารณาแตละปจจัยที่มีผลกระทบตอสภาพแวดลอม
การควบคุมเพื่อพิจารณาวา หนวยงานมีสภาพแวดลอมการควบคุมที่
ดี หรือไม  

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร 
• มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการ

บัญชี ระบบการบริหารสารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย การ
ติดตามผล และการตรวจสอบและประเมินผลทั้งจากการ
ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก 

• มีทัศนคติที่ เหมาะสมตอการรายงานทางการ เงิน 
งบประมาณ และการดําเนินงาน 

• มีทัศนคติและการปฏิบัติที่ เหมาะสมตอการกระจาย
อํานาจ 

• มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง  และการ
ดําเนินกิจการ ภารกิจ หรือการปฏิบัติงานใหมภายหลัง
จากการวิเคราะหความเสี่ยงที่   เกี่ยวของอยางรอบครอบ 
และการพิจารณาวิธีการลดหรือปองกันความเสี่ยง 

• มีความมุงมั่นที่จะใชการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของ
งาน(Performance-Based Management) 

• อัตราการหมุนเวียนพนักงานระดับผูบังคับบัญชาซึ่ง
เกี่ยวของกับการควบคุมภายในไมเพิ่มขึ้น  และมีกลยุทธ
ในการแกปญหาอัตราการหมุนเวียนในสวนที่ เปน
อุปสรรคและขอจํากัด อาทิ เพดาน   เงินเดือน 

1.2 ความซื่อสัตยและจริยธรรม 
• มีขอกําหนดดานจริยธรรมและบทลงโทษเปนลายลักษณ

อักษร และเวียนใหพนักงานทุกคนลงนามรับทราบเปน
ครั้งคราว 

• พนักงานทราบและเขาใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับ
และไมยอมรับ และบทลงโทษ 

• ตามขอกําหนดดานจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติที่
ถูกตอง 

• ฝายบริหารสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองคกรที่
มุงเนนความสําคัญของความซื่อสัตยและ จริยธรรม โดย
สื่อสารทางวาจาในการประชุม การหารือกับพนักงาน  
และปฏิบัติตัวเปนแบบอยาง 

 

 



จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 

• ฝายบริหารดําเนินการโดยเรงดวนเมื่อมีสัญญาณแจงวา
อาจมีปญหาเรื่องความซื่อสัตยและ   จริยธรรมของ
พนักงานเกิดขึ้น 

• ฝายบริหารมีการดําเนินการตามควรแกกรณีเมื่อไมมีการ
ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ 

• มีการสื่อสารใหทราบทั่วทั้งองคกรเกี่ยวกับประเภทของ
ความผิดทางวินัย  เพื่อใหพนักงานทราบวา หากประพฤติ
มิชอบจะตองไดรับการลงโทษเชนเดียวกัน 

• ฝายบริหารกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่เปนไปได 
และไมสรางความกดดันใหแกพนักงานในการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุตามเปาหมายที่เปนไปไมได 

• ฝายบริหารกําหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจําเปนเพื่อให
มั่นใจวาพนักงานจะมีความซื่อสัตยและถือปฏิบัติตาม
จริยธรรม 

1.3 ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
• มีการกําหนดระดับความรู ทักษะและความสามารถที่

จําเปนสําหรับแตละตําแหนงงานไวอยางเหมาะสม 
• มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงานของแตละ

ตําแหนง และเปนปจจุบัน 
• มีการระบุและแจงใหพนักงานทราบเกี่ยวกับความรู ทักษะ 

และความสามารถที่ตองการสําหรับการปฏิบัติงาน 
• มีแผนการฝกอบรมตามความตองการของพนักงาน

ทั้งหมดอยางเหมาะสม 
• การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมิน

ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของงาน  และมีการระบุอยาง
ชัดเจนในสวนที่พนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และสวน
ที่ตองมีการปรับปรุง 

1.4 โครงสรางองคกร 
• มีการจัดโครงสรางองคกรและสายงานการบังคับบัญชาที่

ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดําเนินงาน
ขององคกร 

• มีการประเมินผลโครงสรางองคกรเปนครั้งคราว และปรับเปลี่ยนที่
จําเปนใหสอดคลองกับ     สถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง 

• มีการแสดงแผนภูมิการจัดองคกรที่ ถูกตองและ  ทันสมัยให
พนักงานทุกคนทราบ 
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1.5 การมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ 
• มีการมอบหมายอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบใหกับ

บุคคลที่เหมาะสมและเปนไปอยางถูกตอง และมีการแจง
ใหพนักงานทุกคนทราบ 

• ผูบริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการ          ติดตาม
ผลการดําเนินงานที่มอบหมาย 

1.6 นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร 
• มีการกําหนดมาตรฐานหรือขอกําหนดในการวาจาง

บุคลากรที่เหมาะสม โดยเนนถึงการศึกษา 
      ประสบการณ และความซื่อสัตยและมีจริยธรรม 
• มีการจัดปฐมนิเทศใหกับพนักงานใหม และจัดฝกอบรม

พนักงานทุกคนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
• การเลื่อนตําแหนงและอัตราเงินเดือน  และการโยกยาย

ขึ้นอยูกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานไดพิจารณา

รวมถึงความซื่อสัตยและจริยธรรม 
• มีการลงโทษทางวินัยและแกไขปญหา  เมื่อมีการไม

ปฏิบัติตามนโยบายหรือขอกําหนดดาน      จริยธรรม 
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

• มีคณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee) จํานวน
……..ทาน    และมีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายใน
องคกรใหเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

• มีผูตรวจสอบภายในจํานวน……..ทาน และมีการรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในตอหัวหนาสวนราชการ 

1.8 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

                              ช่ือผูประเมิน…………………………... 
                                   ตําแหนง…………………………… 
                                         วันที่………/………/………….. 

 

 



จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 

2. การประเมินความเสี่ยง 
 กอนการประเมินความเสี่ยงจะตองสรางความชัดเจนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคการดําเนินงานทั้งในระดับองคกรและระดับ กิจกรรม 
(เชน แผนงาน หรือ งานที่ไดรับมอบหมาย) 

 วัตถุประสงคของการประเมินองคประกอบการควบคุมภายในนี้ 
เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห และการบริหาร
ความเสี่ยงวา เหมาะสม เพยีงพอ หรือไม 

2.1 วัตถุประสงคระดับองคกร 
• มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงาน

ขององคกรอยางชัดเจนและวัดผลได 
• มีการเผยแพรและชี้แจงใหบุคลกรทุกระดับทราบและ

เขาใจตรงกัน 
2.2 วัตถุประสงคระดับกิจกรรม 

• มีการกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานในระดับ
กิจกรรม และวัตถุประสงคนี้สอดคลองและสนับสนุน
วัตถุประสงคระดับองคกร 

• วัตถุประสงคระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได และวัดผล
ได 

• บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนดและ
ใหการยอมรับ 

2.3 การระบุปจจัยเสี่ยง 
• ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการระบุและประเมิน

ความเสี่ยง 
• มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      จาก

ปจจัยภายใน อาทิ การปรับลดบุคลากร การใชเทคโนโลยี
สมัยใหม  การหยุดชะงักของระบบสารสนเทศ  การ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร  

2.4 การวิเคราะหความเสี่ยง 
• มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับความสําคัญของ

ความเสี่ยง 
• มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญหรือ

ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง 

• ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการวิเคราะห ความเสี่ยง 
 

 



จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 

2.5 การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันความเสี่ยง 
• มีการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  และ

กําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง 
• มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนที่จะเกิดขึ้นจากการ

กําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง 
• มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุม

เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง 
• มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กําหนด

เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง 
 
 
2.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………… 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………… 

สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 
………………………………………………………………………
………………………………………………… 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………… 

 
                              ช่ือผูประเมิน…………………………... 
                                   ตําแหนง…………………………… 
                                         วันที่………/………/………….. 
 
 
 

 

 



จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 

3. กิจกรรมการควบคุม 
ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน      ผูประเมินควร
พิจารณาวา มีกิจกรรมการควบคุมที่สําคัญเหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิผล หรือไม  

หนวยงาน 2 หนวยที่มีวัตถุประสงค เปาหมาย และโครงสรางการ
จัดองคกรเหมือนกัน กิจกรรมการควบคุมอาจแตกตางกัน เนื่องจากการ
ใชดุลยพินิจของผูบริหารแตกตางกัน 
3.1 กิจกรรมการควบคุมไดกําหนดขึ้นตามวัตถุประสงคและผลการ

ประเมินความเสี่ยง 
3.2 บุคลกรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุม 
3.3 มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอนุมัติของผูบริหารแต

ละระดับไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร 
3.4 มีการสอบทานงานโดยผูบริหารแตละระดับอยางตอเนื่องและ

สม่ําเสมอ 
3.4 มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุมและเพียงพอ 
3.5 มีการแบงแยกหนาที่ในการอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแล

รักษาทรัพยสินออกจากกันโดยเด็ดขาด 
3.6 มีขอกําหนดเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนเปนลายลักษณ

อักษร และบทลงโทษกรณีฝาฝน 
3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการดําเนินงานขององคกร

เปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 
3.8 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

 
                              ช่ือผูประเมิน…………………………... 
                                   ตําแหนง…………………………… 
                                         วันที่………/………/………….. 

 

 



จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
  การดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะตองมีสารสนเทศที่
เกี่ยวของและเชื่อถือได  ซึ่งเปนสารสนเทศดานการเงิน และมิใช
ดานการเงิน  ผูประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารตอความตองการของผุใช และการ
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมกายใน 

4.1 จัดใหมีระบบสารสนเทศและสายการรายงานเพื่อสําหรับการบริหาร
และตัดสินใจของฝายบริหาร 

4.2 มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน การเงิน และ
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไวอยาง
ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 

4.3 มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการจายเงินและการบันทึกบัญชีไว
ครบถวน สมบูรณ และเปนหมวดหมู 

4.4 มีการรายงานขอมูลที่จําเปนทั้งจากภายในและภายนอกใหผูบริหาร
ทุกระดับ 

4.5 มีระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอยางเพียงพอ 
เช่ือถือได และทันกาล 

4.6 มีการสื่อสารอยางชัดเจนใหพนักงานทุกคนทราบและเขาใจบทบาท
และหนาที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

4.7 มีการแจงใหพนักงานทราบปญหาและจุกออนของการควบคุม
ภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแกไข 

4.8 มีการสื่อสารใหพนักงานทราบอยางชัดเจนถึงพฤติกรรมที่เปนที่
ยอมรับและไมยอมรับ และการลงโทษ 

4.9 มีกลไกหรือชองทางใหพนักงานสามารถเสนอขอคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร    

4.10 มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา 
ประชาชน สื่อมวลชน 

4.11 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………
… …………………………… ……………………………………… 
สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

 
                              ช่ือผูประเมิน…………………………... 
                                   ตําแหนง…………………………… 
                                    วันที่………/………/……… 

 



จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 

5. การติดตามประเมินผล 
การติดตามประเมินผลเปนองคประกอบการควบคุมภายในประการ
สุดทาย  ผูประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานในอันจะชวย
ใหบรรลุวัตถุประสงคขงอการควบคุมภายใน 

5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน และรายงานใหผูกํากับ
ดูแลทราบเปนลายลักษณอักษรอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

5.2 กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน มีการดําเนินการแกไข
อยางทันกาล 

5.3 มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน(Ongoing 
Monitoring) อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
ที่กําหนดไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม
ภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรใน
ลักษณะการประเมินการควบคุมดวยตนเอง(Self Assessment) 
และ/หรือการประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ(Independent 
Assessments)อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

5.6 มีการรายงานผลการประเมินตามขอ 5.5 และรายงานการตรวจสอบ
ของผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอผูกํากับดูแลและ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

5.7 มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่พบจากการประเมินผลตาม
ขอ 5.5 และการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 

5.8 มีกําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูกํากับดูแลโดยพลัน ในกรณีที่
มีการทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริต มีการไมปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  และมีการกระทําอื่นที่
อาจมีผลกระทบตอองคกรอยางมีนัยสําคัญ 

5.9 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
                              ช่ือผูประเมิน…………………………... 
                                   ตําแหนง…………………………… 
                                    วันที่………/………/………….. 
 

 



สรุปผลการควบคุมภายในโดยรวม 
องคประกอบของการควบคุมภายใน การประเมิน/ขอสรุป 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
ฯลฯ 

 
 
2. การประเมินความเสี่ยง 

ฯลฯ 
 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 

ฯลฯ 
 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

ฯลฯ 
 
 
5. การติดตามประเมินผล 

ฯลฯ 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง. 
 

ตัวอยาง 
การประเมินการควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวอยาง 

การประเมินการควบคุม 
(Control Assessment) 

 
 เพื่อเปนขอแนะนําขั้นตอนหลัก ๆ  ในการประเมินการควบคุมหนวยงานตามนโยบายของผูบริหาร   ซ่ึง
มีนโยบายใหประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self - Assesment – CSA) โดยใหกลุมผูปฏิบัติงานในสวน
งานเขามามีสวนรวมในการประเมินการควบคุมสวนงานของตน 
 

วัตถุประสงคการประเมินการควบคุม 
  เพื่อพิจารณาวาหนวยงานมกีารควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอหรือไม 
 

การประเมนิการควบคุม 
 การประเมินการควบคุมดวยตนเอง (CSA.) โดยปกติมีขั้นตอนหลัก ๆ    4  ขั้นตอน  สรุปไดดังนี้ 
 

ข้ันตอนที่  I     กําหนดขอบเขตงานที่จะประเมิน 
 

ก. หารือผูตรวจสอบภายในเกีย่วกับวัตถุประสงคและวิธีการของการประเมินการควบคมุ 
ข. สอบทานกระบวนการปฏิบัติงาน  และระบุความเสี่ยงทั่วไป 
ค. ตัดสินวาจะเนนการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานใดบาง 

1. พิจารณาทรัพยากรที่มีอยูและตัดสินวากระบวนการปฏิบัติงานใดหรือสวนงานใดควร
ไดรับการประเมิน 

2. แตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการเพื่อทําหนาที่ประสานงาน 
3. กําหนดระดับบุคลากรที่จะเกี่ยวของกับการประเมินฯ นี้ 

 

ข้ันตอนที่  II     การประเมินการควบคุม 
 

ก. ติดตอพบบุคลากรที่เหมาะสมของสวนงานที่จะประเมินเพื่อหารือการดําเนินการสอบทานการ
ปฏิบัติงานของสวนงานนั้น   กรณีจําเปนอาจขอความ     รวมมือจากผูตรวจสอบภายในไปรวมดวย 

ข. มอบหมายเจาหนาที่ใหดําเนินการสํารวจการปฏิบัติงานโดยใชแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
• สัมภาษณผูมีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่สอบถามและเปนผูนาเชื่อถือ 
• สังเกตการณการปฏิบัติงานจริง  และบันทึกไวเปนหลักฐาน 



• ตรวจสอบเอกสาร  หลักฐานที่เกี่ยวของ 
ค. สอบทานคําตอบทั้งหมดจากแบบสอบถาม   การสัมภาษณ  การสังเกตการณ   ปฏิบัติงาน  และจาก

เอกสารหลักฐานตาง ๆ   เพื่อทราบการปฏิบัติงานจริงจากคําตอบตาง ๆ  ที่สอดคลองกัน  กรณีจําเปน
อาจขอความชวยเหลือจาก          ผูตรวจสอบภายใน 

ง. พบผูบริหารอื่น ๆ เพื่อขอทราบความเห็นเกี่ยวกับความเห็นและขอเสนอการปรับปรุงการควบคุม
ของเจาหนาที่ผูใตบังคับบัญชาที่ใหขอมูลในแบบสอบถาม 

 
ข้ันตอนที่  III     จัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 

ก. จัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของสวนงานที่ไดรับการประเมิน      โดยพิจารณาจากขอมูล
ที่ไดรับและขอเสนอแนะของเจาหนาที่ : 

• ระบุกิจกรรมที่จะปฏิบัติ 
• ระยะเวลาแลวเสร็จ 
• ผูรับผิดชอบปฏิบัติ 

ข. เสนอแผนฯ  ตอผูบริหารระดับสูงเพื่อใหความเห็นชอบ 
ค. ดําเนินการตามแผนหลังจากไดรับความเห็นชอบแลว 

 

ข้ันตอนที่  IV     รายงานผลการประเมิน 
 

ก. สรุปผลจากการประเมินการควบคุมและเสนอรายงานตอผูบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  และ
หนวยงานภายนอกที่เกีย่วของ 

• ขอบเขตและวิธีการประเมินการควบคุม 
• สรุปผลขอตรวจพบ 
• แผนการปรับปรุงแกไข 
• ขอมูลอ่ืน ๆ ตามที่ฝายบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ  หนวยงานภายนอกอืน่

ตองการ เชน ขอมูลตามที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดนิตองการ 
ข.  เอกสารที่เกี่ยวของและสนับสนุนรายงานการประเมนิการควบคุมควรสงใหผูตรวจสอบภายใน 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

ภาคผนวก จ. 
 

ตัวอยาง 
     วิธีการประเมินการควบคุม  (เฉพาะเรื่อง) 

 
ตัวอยางวิธีการประเมินการควบคุม (เฉพาะเรื่อง) 

เร่ือง การจัดหาเครื่องมืออุปกรณวิทยาศาสตร 
 

วัตถุประสงค 
 วัตถุประสงคของตัวอยางเพื่อใหเขาใจวิธีการประเมินการควบคุมของหนวยงาน เพื่อทราบวา การ
ควบคุมท่ีมีอยูมีการปฏิบัติจริงหรือไม    สามารถปองกันหรือลดความเสี่ยงตามที่ระบุไวหรือไม และการควบคุม
ท่ีมีอยูมีประสิทธิภาพและคุมคาหรือไม   ท้ังนี้เพื่อประโยชนในการปรับปรุงการควบคุมหรือการออกแบบระบบ
การควบคุมภายในของหนวยงาน 

 
ความเปนมาของเรื่องท่ีเลือกมาเปนตัวอยาง 

 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษามีส่ือการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ อยาง
เพียงพอ และทันสมัย เพื่อใหการศึกษาของประเทศไทยกาวไปสูความเปนเลิศ และมีมาตรฐานทัดเทียมกับ
นานาชาติ  จึงไดมอบหมายใหกรมการศึกษาซึ่งมีภารกิจหลักดานการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาเยาวชนของ
ชาติจัดหาเครื่องมืออุปกรณวิทยาศาสตรใหแกสถานศึกษาในสังกัดซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศประมาณ 350 แหง
ในปงบประมาณ 2544 วงเงินงบประมาณ 980 ลานบาท   

เนื่องจากการจัดหาเครื่องมืออุปกรณวิทยาศาสตร เปนกระบวนการที่สําคัญซึ่งจะมีผลตอการบรรลุตาม
วัตถุประสงคและนโยบายของรัฐบาล  และมีวงเงินงบประมาณสูง จึงควรมีการควบคุมอยางรัดกุมและมี
ประสิทธิภาพ การประเมินการควบคุมมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบวา  

-  การควบคุมที่มีอยูในการจดัหาเครื่องมืออุปกรณวิทยาศาสตรดังกลาวสามารถที่จะปองกัน 
   หรือลดความเสี่ยงตามที่ระบุความเสีย่ง  หรือไม 
-  มีการปฏิบัติตามการควบคมุภายในที่กําหนดไว  หรือไม 
-  การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และคุมคา  หรือไม 

 
 



 
การดําเนินการจัดซื้อ 

-  กรมการศึกษาไดแตงตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด เพื่อพิจารณากําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 
   เฉพาะของเครื่องมืออุปกรณวิทยาศาสตร  ราคากลาง  วงเงินงบประมาณ และหลักเกณฑ 
   การจัดสรรใหแกสถานศกึษา  

-  ดําเนนิการของบประมาณจากสํานักงบประมาณ 

-  เมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลแลว  กองวางแผนและนโยบายจะจดัสรรใหแก 
   สถานศึกษาที่ตรงตามหลักเกณฑที่กําหนดแหงละเทาๆ กัน รวมจดัสรรให 300 สถานศึกษา 

-  สถานศกึษาดาํเนินการจดัซื้อตามรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของเครื่องมืออุปกรณวทิยา 
   ศาสตร  ราคากลาง  และวงเงินงบประมาณที่กําหนด  โดยดําเนินการตามระเบียบสํานกันายก  
   รัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุ

  
ขั้นตอนการประเมิน 

1. สอบทานภารกิจ วัตถุประสงคขององคกรและวัตถุประสงคระดับกิจกรรมที่ประเมนิ 
2. สอบทานสภาพแวดลอมการควบคุมขององคกร 
3. ระบุกระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญ   และขั้นตอนการปฏิบัติที่อาจมีผลกระทบตอวตัถุประสงค

หรือผลสําเร็จของการดําเนนิงาน 
4. ระบุความเสี่ยงของแตละขั้นตอนของกระบวนการปฏิบตัิงานดังกลาว พรอมระบุวามผีลกระทบตอ

วัตถุประสงคของการควบคุมในดานใดซึ่งไดแก ดานการดําเนินงาน (O) ดานการเงนิ (F) ดานการ
ปฏิบัติ ดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ (C)  

5. วิเคราะหความเสี่ยงโดยประเมินโอกาสที่จะเกดิความเสีย่งและผลกระทบที่มีสาระสําคัญ และ
พิจารณากําหนดระดับความเสี่ยง 

6. ระบุการควบคมุที่มีอยู เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับทีย่อมรับได 
7. ประเมินการควบคุมในแตละขั้นตอนการปฏิบัติที่มีอยูวา สามารถปองกันหรือลดความเสี่ยงตามที่

ระบุไวใหอยูในระดับทีย่อมรับไดหรือไม  โดยพิจารณาจากขอมูลที่ไดจากการสํารวจ การ
สัมภาษณ และการสังเกตการณ 

8. ประเมินการควบคุมที่กําหนดไววา มีการปฏิบัติจริงตามที่กําหนดหรือไม 
9. ถาการควบคุมที่มีอยูสามารถปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ประเมินการ

ควบคุมดังกลาววา มีประสิทธิภาพ และคุมคากับตนทุนหรือคาใชจายในการจัดใหมกีารควบคุมที่
กําหนด หรือไม 

 

 



ผลการประเมิน 
ในการประเมนิการควบคุมดานจัดหาเครือ่งมืออุปกรณวิทยาศาสตรไดสอบทานวัตถุประสงคในระดับ
กระบวนการปฏิบัติงานและระดับกจิกรรม   ประเมินความเสี่ยงโดยการระบุความเสีย่งและการวิเคราะห
ความเสี่ยง   ประเมินผลการควบคุม   และเสนอแนวทางการปรับปรุงการควบคุม  ซ่ึงมีผลการประเมิน
ปรากฏตามตัวอยางวิธีการประเมินการควบคุมการจัดหาเครื่องมืออุปกรณวิทยาศาสตร (ตัวอยางเพือ่ใหทราบ
วิธีการควบคุมซึ่งขอมูลอาจไมครบถวน)  

 
 
 
 
 



การวิเคราะหความเสี่ยง  
กระบวนการปฏิบัติงาน  (Process) 
การจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร 

(1) 

 
การระบุ ความเสี่ยง 

(Risk) 
(2) 

วัตถุประสงคของ
การควบคุมดาน… 

 
(3) 

โอกาสจะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบ 

(4) 

ระดับความเสี่ยง 
 

(5) 

 
การควบคุมที่มีอยู 

(Control) 
(6) 

 
การประเมินผลการควบคุม 

(Evaluation) 
(7) 

 
การปรับปรุงการควบคุม 

 
(8) 

ก. ขั้นตอนการแจงความตองการ 
วัตถุประสงค : 
เพื่อใหการจัดซื้อเครื่องมือฯ ตรง
ตามความตองการที่แทจริง ใน
จํานวนที่เหมาะสม และจัดซื้อทัน
ตามกําหนดเวลา 
 
ข.ขั้นตอนการจัดซื้อ 
วัตถุประสงค : 
เพื่อใหการจัดซื้อเปนไปอยางมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ประหยัด และเปนไปตามระเบียบฯ 
พัสดุ   

 
 
 
 
 
 
 

ค. การตรวจรับ 
วัตถุประสงค : 
เพื่อใหไดรับเครื่องมือฯ ถูกตอง 
ครบถวนและภายในเวลาที่กําหนด  
และเปนไปตามระเบียบฯ พัสด ุ
 
 
 
 
 

 
 
1.การจัดซื้อไมตรง
ตามความตองการ 
2.จัดซื้อในจํานวนที่
มากเกินความจําเปน 
 
 
 
1.จัดซื้อในราคาแพง 
2.จัดซื้อเครื่องมอืที่ไม
มีคุณภาพเพียงพอ 
3.ไมปฏิบัติตาม
ระเบียบพัสด ุ
 
 
 
 
 
 
 
1.ไดรับเครื่องมือฯ ไม
ตรงตามคุณ
ลักษณะเฉพาะ 
2.ไดรับไมถูกตอง 
ครบถวน และตรงตาม
เวลาที่กําหนด 
 
 
 
 

 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 

 
O, C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O, C 
 
 
 
 
 

 
 
ความเสี่ยงตามขอ 1 และ  2  มีโอกาส
เกิดสูง เพราะไมมีการสํารวจความ
ตองการของสถานศึกษา  และมี
ผลเสียหายสูง     เพราะวงเงนิจัดซื้อ
รวมประมาณ 1  พันลานบาท    ตอป 
 
 
ความเสี่ยงตามขอ 1, 2  และ  3มีโอกาส
เกิดสูง  เพราะมกีารกาํหนดราคากลาง
เปนกลุมในราคาสูง โดยตองจัดซื้อ
ทั้งกลุม  และมีผลกระทบมาก เพราะ
วงเงินจดัซื้อรวมสูงประมาณ 1  
พันลานบาท ตอป 
 
 
 
 
 
 
 ความเสี่ยงตาม 1 และ  2  มโีอกาส
เกิดสูง เพราะเจาหนาที่มี
ความคุนเคยกับผูขายมานาน  ไมมี
การสับเปลี่ยนหมุนเวียน  และ
กรรมการตรวจรับมีภารกิจงาน
ประจํามาก   และมีผลเสียหายสูง     
เพราะวงเงินจัดซื้อประมาณ 1 
พันลานบาท 
 
 

 
 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
สูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สูง 

 
 
 
 
 
 

 
 
- สวนกลางโดยกองวางแผนรับผิดชอบในการจัดสรร
เครื่องมือฯ ใหสถานศึกษา  โดยมีหลักเกณฑวา ใหกับ
สถานศึกษาที่ยังไมเคยไดรับเครื่องมือฯ ในชวงระยะเวลา 
5 ปที่ผานมา แหงละ 1 ชุด 
 
 
 
- กําหนดใหจัดซื้อภายในวงเงนิงบประมาณ และตาม
คุณลักษณะเฉพาะที่กําหนด 
- กําหนดราคากลางราคาเดียวของทั้งกลุม ประกอบดวย
เครื่องมือฯ หลายรายการรวมเปน 1 ชุด หรือ 1 กลุม 
- จัดซื้อตามระเบียบฯ พัสดุ เชน  
   ขอ 18 การซื้อหรือจางกระทําได 5 วิธี 
   ขอ 44 การเผยแพรเอกสารประกวดราคาใหจัดทําเปน
ประกาศและมีสาระสําคัญตามที่กําหนด  
   ขอ 50 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มี
หนาที่พจิารณาและเสนอใหซื้อจากรายทีเ่สนอราคาต่าํสุด  
   ฯลฯ 
 
- ปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ เชน  
   ขอ 34 การซื้อหรือจางใหหัวหนาสวนราชการแตงตัง้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
   ขอ 35 ควรแตงตัง้ผูชาํนาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเขารวม
เปนกรรมการตรวจรับพัสด ุ
   ขอ 71 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
มีหนาที่ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่
ตกลงไว และมีการทดลองหรือตรวจสอบ 
   ฯลฯ 
 

 
ประเมินผลการควบคุมขั้นตอน # ก 
1.การควบคุมที่มีอยูไมสามารถ  ที่จะปองกันหรือลดความ
เสี่ยงตามขอ 1 และ 2 เพราะไมมีการสํารวจความตองการ
ของผูใช 
2.มีการปฏิบัตติามการควบคุมที่กําหนด 
 
 
 
ประเมินผลการควบคุมขั้นตอน # ข 
1. การควบคุมที่มอียูไมสามารถ ที่จะปองกนัหรอืลดความเสี่ยง
ตามขอ 1, 2 และ 3 เพราะ 
- กําหนดราคากลางเปนกลุมและสูง ทาํใหไมลดความเสี่ยง
ดานการจดัซื้อของแพง อีกทัง้กําหนดคุณลกัษณะเฉพาะกวาง
เกินไปจนไดของที่มีคุณภาพต่าํแตราคาสูง 
- สภาพแวดลอมการควบคุมไมเปนทีน่าพอใจ  
- สถานศึกษาไมมีการเปรียบเทียบราคากบัแหงอืน่ๆ  
2.มีการปฏิบัตติามการควบคุมที่กําหนด 
 
 
 
ประเมินผลการควบคุมขั้นตอน # ค 
1.การควบคุมที่มีอยูสามารถ ที่จะปองกนัหรอืลดความเสี่ยง
ตามขอ 1 และ 2  ไดถามกีารปฏิบัตติามการควบคุมที่กําหนด
ไว 
2.ไมมีการปฏิบัติตามการควบคุมที่กําหนด อาทิ  
- ไมแตงตั้งผูชาํนาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเขารวมเปน
กรรมการตรวจรับในขณะที่เครื่องมือฯ ที่ตรวจรับ
จําเปนตองมีผูที่ชาํนาญตรวจและทดสอบทางดานเทคนิค 
- ไมมีการตรวจรับจริง ไมมีการทดสอบ 

 
 
ควรปรับปรุงการควบคุม โดยกําหนดใหกองวางแผนตองสํารวจหรอื
สอบถามความตองการจากผูใช เพือ่ใหประกอบการพจิารณาจัดสรร
เครื่องมือฯ 
 
 
 
 ควรปรับปรุงการควบคุมโดย 
- กําหนดราคากลางใหเหมาะสม คุณลักษณะเฉพาะใหละเอียดและ
ชัดเจน และใหสถานศกึษามีการเปรียบเทียบราคาซื้อของแหงอืน่ๆ 
- มีการยายสับเปลี่ยนเจาหนาที่ตามความเหมาะสมเมื่อปฏิบัติงาน
ไประยะเวลาหนึง่ 
- กําชับใหผูเกี่ยวของกบัการจัดซื้อคํานงึถึงประโยชนของราชการ 
ตองมีจริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต โดยเนนการสงเสริมให
หนวยงานมีสภาพแวดลอมการควบคุมที่ดี   
 
 
 
 
 
 
 
ควรปรับปรุงการควบคุมโดย 
- การสงเสริมขวัญกําลงัใจเจาหนาที่ที่ปฏิบัตงิานด ี
- มีมาตรการพิจารณาลงโทษทางวินัยแกผูมีเจตนาฝาฝนหรือละ
เวนไมปฏิบัติตามระเบยีบอยางจริงจงั  กรณีเกดิความเสียหายตอ
ทางราชการใหพิจารณาหาผูรับผิดชดใชทางแพง  กรณีเปนการ
ทุจริตใหดําเนนิการตามกฎหมาย 
 
 

ตัวอยาง วิธีการประเมินการควบคุมการจัดหาเครื่องมืออุปกรณวิทยาศาสตร 



การวิเคราะหความเสี่ยง  
กระบวนการปฏิบัติงาน  (Process) 
การจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร 

(1) 

 
การระบุ ความเสี่ยง 

(Risk) 
(2) 

วัตถุประสงคของ
การควบคุมดาน… 

 
(3) 

โอกาสจะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบ 

(4) 

ระดับความเสี่ยง 
 

(5) 

 
การควบคุมที่มีอยู 

(Control) 
(6) 

 
การประเมินผลการควบคุม 

(Evaluation) 
(7) 

 
การปรับปรุงการควบคุม 

 
(8) 

 
ง. การเก็บรักษา  
 วัตถุประสงค : 
เพื่อใหมีการจัดเก็บรักษาเครื่องมือฯ 
เปนระเบียบ เรียบรอย พรอมใชงาน  
และปลอดภัย  และบันทึกบัญชี
ถูกตองและ ครบถวน 

 
 
1.เครื่องมือฯ ชํารดุ 
เสียหาย และสูญหาย 
2.บันทึกบัญชีไม
ถูกตองและครบถวน 
 

 
 

 
O, C 

 
 

 
 
ความเสี่ยงตาม 1 และ  2  มี
โอกาสเกิดนอย เพราะมีการ
ตรวจนับพัสดุเทียบกับบัญชี
ทุกป และตรวจสอบโดยผู
ตรวจสอบภายในและภายนอก
อยางสม่ําเสมอ  และมผีลเสีย
หายนอยมาก  
 

 
 
 
ต่ํา 

 
 
- ปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุขอ 152 ใหลงบัญชีหรือ
ทะเบียนเพือ่ควบคุมพสัดุ  และเก็บรักษาใหเปนระเบียบ
เรียบรอย ปลอดภัย และใหครบถวนถูกตอง 
- การจดัสภาพแวดลอมและสถานที่จัดเก็บใหเหมาะสมกับ
ทรัพยสินแตละประเภท 
- การตรวจสภาพทรพัยสินอยางสม่ําเสมอ 

 
 
ประเมินผลการควบคุมขั้นตอน # ง 
1.การควบคุมที่มีอยูสามารถที่จะ ปองกนัหรอืลดความเสี่ยง
ตามขอ 1 และ 2 ไดถามกีารปฏิบัตติามการควบคุมที่กําหนด
ไว 
2.มีการปฏิบัติตามการควบคุมที่กําหนด 
3.การควบคุมมีประสิทธิภาพและคุมคา  

 
 
 
 
 
 
 
ไมตองปรับปรุงการควบคุม 
 

 
 
หมายเหตุ :  1. ชองวัตถุประสงคของการควบคุม  O = Operation(ดานการดําเนินงาน)  F = Finance (ดานการรายงานทางการเงิน)  C = Compliance (ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ) 
                    2.  รายละเอียดขางตนเปนเพียงตังอยางเพื่อใหเขาใจวิธีการประเมินการควบคุม  ซึ่งอาจมีขอมูลไมสมบูรณครบถวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง วิธีการประเมินการควบคุมการจัดหาเครื่องมืออุปกรณวิทยาศาสตร 



การวิเคราะหความเสี่ยง กระบวนการปฏิบัตงิาน 
 

(Process) 
 
 

(1) 
 

การระบุความเสี่ยง 
 

(Risk) 
 
 

(2) 
 

วัตถุประสงคของ
การควบคุมดาน 

 
 
 

(3) 

 
โอกาสจะเกิดความ
เสี่ยงและผลกระทบ 

(4) 

ระดับความเสี่ยง  
 

(5) 

การควบคุมที่มีอยู 
 

(Control) 
 
 

(6) 
 

การประเมินผลการควบคุม 
 

(Evaluation) 
 
 

(7) 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(8) 

  แตละขั้นตอนของ       ประเมินผลแตละกิจกรรมการ   

  กระบวนการปฏิบตัิงาน       ควบคุมโดยตอบคําถามวา :   

ระบุกระบวนการปฏิบตัิงาน ใหระบุความเสี่ยงที่ม ี  ประมาณโอกาส สูงมาก  สรุปกิจกรรมการควบคุมที่ 1.  โครงสรางการควบคุมที่มีอยู(ชอง 5) พิจารณาปรับปรุงการควบคุม, 

และ ขั้นตอนตาง ๆ ผลกระทบตอความสําเร็จ  ที่จะเกิด สูง จะลดแตละความเสี่ยงให เพียงพอ หรือไม ? หรือจัดวางระบบการควบคุม 

ของกระบวนการปฏิบตัิงาน ตามวัตถุประสงคของ  ความเสี่ยงและ ปานกลาง อยูในระดับที่เหมาะสม  2.  มีการปฏิบัตงิานจริงตามระบบ ใหมีประสิทธิผล และ 

รวมทั้งวัตถุประสงคของ การควบคุมดานใด  ผลกระทบตอ ต่ํา หรือยอมรับได การควบคุมที่มีอยู หรือไม ? ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

แตละขั้นตอนการปฏิบตัิงาน ดานหนึ่งหรอืหลายดาน  องคกร ต่ํามาก   3.  ถามีการปฏิบัติจริงระบบการ   

  คือ       การควบคุมที่มีอยู  การควบคุมไดรับ   

  1.  ดานการดําเนนิงาน O      ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด   

  (Operation) = O       หรือไม ?   

  2.  ดานการเงิน F      4.  มีประสิทธิภาพ หรือไม? :   

  (Finance)  = F       ความเสี่ยงที่ลดลงมากกวาตนทุน   

  3.  ดานการปฏิบตัิตาม C      หรือไม ?   

  กฎหมาย  กฎ ระเบียบ           

  (Compliance) = C           
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