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  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ.2544 ข้อ 6 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจรายงานการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในตามแบบ
รายงานที่ก าหนดอย่างน้อยปีละครั้งภายหลังสิ้นปีงบประมาณ 90 วัน ประกอบแนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในปี 2554 ได้ปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบการจัดท า
รายงานที่หน่วยรับตรวจต้องปฏิบัติ จากเดิม 5 แบบ เหลือ 3 แบบ และส่วนงานย่อยจากเดิม 6 แบบ เหลือ 2 
แบบ นั้น 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ องค์กรมีความน่าเชื่อถือ องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก จึงได้จัดท ารายงาน
การติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 และแผนปฏิบัติการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

๑.  การควบคุมภายใน 
 “การควบคุมภายใน” หรือ “ระบบการควบคุมภายใน” เป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยรับตรวจ
ทุกคนควรให้ความส าคัญเพราะเป็นพันธกรณีที่ส าคัญ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วงตาม
นโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ ซึ่งมาตรฐานการควบคุมภายในประกอบด้วย 
 1.1 ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและการพัฒนาการควบคุมภายใน  
      การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้ก ากับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับของ
หน่วยรับตรวจ ก าหนดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
      1) การด าเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ 
      2) การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ภายใน
และภายนอกหน่วยรับตรวจ เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา 
      3) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C) ได้แก่การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ รวมทั้ง
การปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้ก าหนดขึ้น 
 1.2 แนวคิดของการควบคุมภายใน 
      จากความหมายและวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน ดังนี้ 
      1) การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ เป็น
กระบวนการที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก าหนดไว้ในกระบวนการปฏิบัติงานประจ าวันตามปกติของหน่วย
รับตรวจ ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงน าการควบคุมภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่ง
ได้แก่ การวางแผน (Planning) การด าเนินการ (Executing) และการติดตามผล (Monitoring) 
      2) การควบคุมภายในเกิดข้ึนได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจทุกระดับ ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการก าหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลด้วยการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการ
ควบคุม ก าหนดทิศทาง กลไกการควบคุมและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน ส่วน
บุคลากรอ่ืนของหน่วยรับตรวจมีหน้าที่รับผิดชอบโดยการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหา ร
ก าหนด 
      3) การควบคุมภายในให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด ถึงแม้ว่าการควบคุมภายในจะออกแบบไว้ให้มีประสิทธิผลเพียงใดก็ตาม ก็ไม่สามารถให้
ความมั่นใจว่าจะท าให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้เพราะการควบคุม 
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ภายในมีข้อจ ากัด เช่น โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากบุคลากร เนื่องจากความไม่ระมัดระวัง ไม่เข้าใจค าสั่ง 
หรือการใช้ดุลพินิจผิดพลาด การสมรู้ร่วมคิดกัน การปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ที่
ส าคัญที่สุด คือ การที่ผู้บริหารหลีกเลี่ยงขั้นตอนของ 
ระบบการควบคุมภายในหรือใช้อ านาจในทางที่ผิด นอกจากนี้การควบคุมภายในจะต้องค านึงถึงต้นทุนและ
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุมภายในจะคุ้มค่ากับต้นทุกที่เกิดขึ้น 
 1.3 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อการควบคุมภายใน 
      ผู้บริหารระดับสูง ของหน่วยรับตรวจมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการก าหนดหรือออกแบบและ
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ รวมถึงการก าหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในของ
ส่วนงานต่างๆ ภายใต้ความรับผิดชอบให้มีประสิทธิผลในระดับที่น่าพอใจอยู่เสมอ โดยผู้บริหารริเริ่ม และ
ด าเนินการสร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุม และปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่อง
ความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในผู้บริหารควรก าหนด
บทบาทของหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการควบคุมภายใน โดยท าหน้าที่สอบทาน
หรือประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ เพ่ือให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมี
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
      ผู้บริหารระดับรองลงมาทุกระดับ มีหน้าที่ก าหนดหรือออกแบบการควบคุมภายในของส่วนงานที่
แต่ละคนรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับการควบคุมภายในที่หน่วยรับตรวจก าหนด และสอบทานหรือประเมิน
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่น ามาใช้ การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง 
(Control Self Assessment) เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การ
ควบคุมภายในให้มีความรัดกุม การปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจ มองเห็นความส าคัญ มีวินัย และ
จิตส านึกท่ีดีก็เป็นสิ่งส าคัญท่ีช่วยให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
 1.4 การพัฒนาการควบคุมภายใน 
      ระบบการควบคุมภายใน เป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ กลไกภายนอกและกลไกภายในที่ใช้ในการพัฒนาการ
ควบคุมภายใน ประกอบด้วย 
      1) กลไกลภายนอก – องค์กรที่ก ากับดูแล 
  องค์กรที่ก ากับดูแลต้องเข้ามามีบทบาท โดยการก าหนดกฎเกณฑ์ ข้อบังคับและแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนและเสริมสร้างให้เกิดการจัดการด้านการควบคุมภายใน ซึ่งปัจจุบันองค์กรก ากับดูแลทั้ง
ภาครัฐและเอกชนได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ออกระเบีย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ก าหนดให้หน่วยรับ
ตรวจน ามาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางและประเมินผลการควบคุม
ภายในให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพพร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่ เกี่ยวข้อง
ทราบ 
      2) กลไกภายในหน่วยงาน  ได้แก่ 
  2.1) คณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารระดับสูง 
       คณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารระดับสูง เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้มี
การพัฒนาระบบการควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญในการก าหนด
วัตถุประสงค์ แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการปรับปรุงจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 
รวมทั้งปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของจริยธรรมและความซื่อสัตย์ ไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเองเป็น
ส าคัญ 
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2.2) หัวหน้าส่วนงานย่อยและผู้ปฏิบัติ 
       หัวหน้าส่วนงานย่อยเป็นผู้น าเอาวิธีการควบคุมต่างๆ ไปใช้ในการควบคุมงานและก ากับ
ดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามวิธีการที่ฝ่ายบริหารก าหนด หัวหน้าส่วนงานย่อยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ
ปัญหา 
อุปสรรค จุดอ่อนการควบคุมภายใน และความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นบุคคลส าคัญที่จะ
ช่วยให้การพัฒนาระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น หัวหน้าส่วนงานย่อย และผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  2.3) ผู้ตรวจสอบภายใน 
       ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการควบคุมภายใน โดย
การประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนา
กระบวนการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นผู้ที่มีบทบาทกระตุ้นบุคลากรทุกระดับ
ภายในหน่วยงานให้เป็นความส าคัญของการควบคุมภายในและปฏิบัติตามระบบด้วยความเคร่งครัดอย่างมีวินัย 
  2.4) วิธีการควบคุมและเครื่องมือที่ใช้ 
       วิธีการควบคุมที่น ามาใช้ในปัจจุบันอาจเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในขณะที่ใช้ เมื่อ
เหตุการณ์เปลี่ยนไป วิธีการควบคุมท่ีใช้อยู่อาจไม่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการควบคุม 
ภายในจะต้องคิดน าวิธีการควบคุมใหม่ๆ มาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสม และปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้ให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป 
 1.5 การควบคุม มีดังนี้ 
      1) การควบคุมเชิงนามธรรม (Soft Controls) 
  หมายถึง การควบคุมที่เกิดจากจิตส านึก การกระท า ทักษะ ความสามารถ ของบุคลากรทุก
ระดับที่แสดงออกให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจ ซึ่ง ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น ความ
ซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ความขยันขันแข็ง ความรับผิดชอบ เป็นต้น 
      2) การควบคุมเชิงรูปธรรม (Hard Controls) 
    หมายถึง การควบคุมที่ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานส าหรับผู้รับผิดชอบกิจกรรมให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น ผัง
โครงสร้างหน่วยรับตรวจ นโยบาย และคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 1.6 มาตรฐานการควบคุมภายใน 
      มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด มี 5 องค์ประกอบ มี
รายละเอียด ดังนี้ 
  1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
       สภาพแวดล้อมของการควบคุม หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ซึ่งส่งเสริมให้องค์ประกอบการ
ควบคุมภายในอ่ืนๆ มีประสิทธิผลในหน่วยรับตรวจ หรือท าให้การควบคุมที่มีอยู่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น หรือท าให้
บุคลากรให้ความส าคัญกับการควบคุมมากข้ึน 
       สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี คือ สภาพแวดล้อมที่ท าให้บุคลากรในหน่วยรับตรวจ
ยึดถือและปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจริยธรรม มีความรับผิดชอบและเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตนเอง มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเพียงพอ ยอมรับ
และปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน 
  2) การประเมินความเสี่ยง 
       การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ส าคัญที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการค้นหาและน าเอาวิธีการควบคุมเพ่ือ 
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ป้องกันหรือลดความเสี่ยงมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยรับตรวจ 
       ตามมาตรฐานการควบคุมภายในฯ ก าหนดให้ผู้บริหารต้องประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้
ทราบว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจมีความเสี่ยงที่ส าคัญในเรื่องใดและในขั้นตอนใดของการปฏิบัติงาน มี
ระดับความส าคัญและโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด การที่ได้รับรู้ปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญจะเป็นประโยชน์ในการ
ก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าความเสียหายหรือ 
ความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นจะอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน ซึ่งมีขั้นตอนใน
การประเมินความเสี่ยง ดังนี้ 
       2.1) ระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification) 
   ความเสี่ยงมีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่ งมีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยรับตรวจหรือผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับหน่วยรับตรวจและระดับ
กิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องตั้งค าถามว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของ
กระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด รวมทั้ง
มีทรัพย์สินใดที่จะเป็นจะต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา เช่น ความเสี่ยงจากการจัดซื้ อจัดจ้างในราคาแพง 
ความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุที่มีคุณภาพต่ ากว่าข้อก าหนด เป็นต้น 
       2.2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) 
   การวิเคราะห์ความเสี่ยง มีเทคนิคหลายวิธี การวัดความเสี่ยงที่เป็นตัวเลข ว่ามี
ผลกระทบต่อหน่วยรับตรวจเท่าไรนั้นเป็นสิ่งทีท าได้ยาก โดยทั่วไปจะวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยประมาณโอกาส
และความถี่ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด เพ่ือพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงที่มีผลต่อหน่วยรับตรวจ โดยการใช้วิธีการให้คะแนน ผู้บริหารควรให้ความส าคัญต่อ
ความเสี่ยงที่มีระดับสูงและมีโอกาสเกิดขึ้นสูง แต่อาจลดความสนใจต่อความเสี่ยงที่มีระดับต่ าและโอกาสจะเกิด
ความเสี่ยงมีน้อย 
       2.3) การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นขั้นตอนการก าหนดวิธีการจัดการเพ่ือ
ลดความเสี่ยง ซึ่งเมื่อทราบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงแล้วควรวิเคราะห์สาเหตุที่ท า
ให้เกิดความเสี่ยง และพิจารณาว่าจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นอย่างไร ในการพิจารณาเลือกด าเนินการ ผู้บริหาร
ต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงนั้น เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับว่า
เหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม ่
  3) กิจกรรมการควบคุม 
       กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่
ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้นเพ่ือให้บุคลากรน าไปปฏิบัติเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการสนองตอบโดยมี
การปฏิบัติตาม เช่น การควบคุมงาน การให้ค าแนะน า การมอบอ านาจ การอนุมัติ การตรวจสอบ การสอบทาน
ผลการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัย การแบ่งแยกหน้าที่ การจดบันทึกกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการ
รวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
       การจัดกิจกรรมควบคุมมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับลักษณะความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ 
ดังนั้น ผู้บริหารต้องทราบถึงลักษณะความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ และวิธีการประเมินความเสี่ยง เพ่ือ
พิจารณาจัดกิจกรรมควบคุมท่ีมีความสัมพันธ์และเหมาะสมกับความเสี่ยงนั้นๆ 
      4) สารสนเทศและการสื่อสาร 
       สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย
และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน 
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.การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ ซึ่ง
อาจใช้คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
       การสื่อสารที่ดีควรเป็นไปอย่างกว้างขวาง มีการสื่อสารข้อมูลทั้งจากระดับบนลงล่าง จาก
ระดับล่างขึ้นบน และในระดับเดียวกันภายในหน่วยรับตรวจ ควรมีการสื่อสารที่เพียงพอกับบุคคลภายนอก
เพ่ือให้สามารถรับข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วย
รับตรวจ 
  5) การติดตามประเมินผล 
       การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและ
ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
จริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา ซึ่งการติดตามและประเมินผลมีทั้งระหว่าง
การปฏิบัติงาน และเป็นรายครั้ง ดังนี้ 
       5.1) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปการควบคุมภายในจะได้รับการ
ออกแบบเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รวมเป็นส่วนเดียวกันและอยู่ในการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ตามปกติ การติดตามผลครอบคลุมทุกกิจกรรมและต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน เช่น 
การทดสอบความถูกต้องและการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ และกิจกรรมอ่ืนซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ประจ าของบุคลากรในหน่วยรับตรวจ 
       5.2) การประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การประเมินเป็นรายครั้งคราวตามงวดเวลาที่
ก าหนดหรือตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ณ 
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การติดตามประเมินผล การ
ประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถท าได้ดังนี้ 
        5.2.1) การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในด้วยการให้ผู้มีความช านาญในกิจกรรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการประเมิน โดยก าหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานย่อยนั้นๆ ร่วมกันพิจารณาถึงความเพียงพอและ
ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และค้นหาความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ฝ่าย
บริหารจึงควรก าหนดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเองทุกส่วนงานย่อยภายในองค์กร 
   5.2.2) การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ เป็นการประเมินผลที่กระท าโดยผู้ที่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานนั้นๆ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าผลการประเมินจะให้ข้อมูล
สารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน การประเมินผลอย่างเป็นอิสระอาจกระท าโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้
ตรวจสอบภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก เพ่ือให้ผลการประเมินเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีความ
เที่ยงธรรมมากข้ึน การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมและสนับสนุนการประเมิน
การควบคุมด้วยตนเอง 
  ผู้บริหารต้องก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และก าหนดให้การติดตามประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานและจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการโดยตรง ผู้บริหารได้รับรายงานการติดตามประเมินผล ควรด าเนินการดังนี้ 
  - พิจารณาวิธีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมจากผลการประเมิน 
  - ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
  - สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
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  - ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการใดๆ ตามข้อเสนอแนะ 
 องค์ประกอบทั้ง 5 ประการ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็น
รากฐานที่ส าคัญขององค์ประกอบอื่นๆ องค์ประกอบทั้ง 5 นี้ เป็นสิ่งจ าเป็นที่มีอยู่ในการด าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยรับตรวจเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ 3 ประการ คือ 
  1) การด าเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  2) รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ 
  3) มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
2. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2.1 ความจ าเป็นในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
      ระบบการควบคุมภายในถึงแม้จะก าหนดไว้อย่างดีเพียงใด เมื่อระยะเวลาผ่านไปความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการควบคุมด้านต่างๆ ที่ก าหนดไว้อาจเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีการเปลี่ยนผู้บริหารระดั บสูง 
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจะท าให้เกิดความ
มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ยังคงสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือจ าเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 2.2 การด าเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
      การติดตามประเมินผล ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการควบคุมภายใน ท าได้ 2 ลักษณะ คือ 
      2.2.1 การติดตามผลการควบคุมในระหว่างปฏิบัติงาน 
  เป็นกิจกรรมที่รวมอยู่ในการบริหารจัดการและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามปกติ
ประจ าวัน ที่ฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน ตัวอย่างเช่น 
  1) การก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารสามารถติดตามความน่าเชื่อถือของ
ระบบการรายงาน เช่น การสอบทานรายงาน การยืนยันหรือกระทบยอดข้อมูลที่ได้จากระบบการรายงานทาง
การเงิน ก าหนดบุคลากรรับผิอชอบต่อความถูกต้องพร้อมทั้งลงนามรับรอง ฯลฯ 
  2) การก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานเพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตามปกติของบุคลากร
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีการส่งส าเนารายงานการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่มีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิธีการควบคุมและประเมินระบบการควบคุมภายใน ฯลฯ 
  3) การติดตามข้อมูลที่ได้รับจากภายนอกว่ามีส่วนสนับสนุนหรือชี้ให้เห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ เช่น ลูกหนี้ช าระหนี้แล้ว แต่มีการติดตามทวงถามหนี้ เป็นการชี้ให้เห็นถึง
ข้อบกพร่องในการบันทึกรายการเกี่ยวกับลูกหนี้ ซึ่งควรตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุ 
  4) การติดตามผลการปฏิบัติงานตามปกติของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่มี
ความส าคัญ สอบทานกิจกรรมการควบคุมที่ส าคัญกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนั้นๆ เป็นระยะๆ เพ่ือให้
มั่นใจว่าการควบคุมที่ก าหนดยังใช้ได้อยู่และยังเหมาะสม 
  5) การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในเป็นระยะๆ โดยให้
ความส าคัญกับคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ ต้องเข้าถึงผู้บริหาร
ระดับสูงได้ การวางแผนการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ และความรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน
จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานนั้นๆ 
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      2.2.2 การประเมินผลเป็นรายครั้ง 
  การประเมินผลเป็นรายครั้งจะเน้นไปที่ประสิทธิผลของการควบคุมภายในโดยตรง ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง ดังนี้ 
  1) ขอบเขตและความถี่ของการประเมิน 
       ขอบเขตการประเมินผลการควบคุมภายใน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินว่าจะ
เน้นการควบคุมภายในด้านใด เช่น ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน หรือด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ เป็นต้น 
ส่วนความถี่ของการประเมินจะอยู่ในดุลพินิจของผู้บริหาร ซึ่งขึ้นกับความเสี่ยงและการควบคุมเพ่ือลดความ
เสี่ยง โดยแต่ละหน่วยรับตรวจจะมีความถ่ีที่แตกต่างกัน 
       หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานใน แต่ละส่วนงานย่อยประเมินงานของตนเอง โดยพิจารณาถึงความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมในกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในควรประเมินผลการควบคุมภายในโดยถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ หรือประเมินตามที่ผู้บริหารมอบหมาย ผู้บริหารอาจใช้ทั้งการประเมิน
ภายในและการประเมินภายนอกหน่วยรับตรวจ โดยใช้บริการประเมินการควบคุมจากผู้ตรวจสอบภายนอก 
  2) วิธีการประเมิน 
       การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้องท าเป็นขั้นตอน โดยผู้ประเมินจะต้องท า
ความเข้าใจ ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งพิจารณาถึงการปฏิบัติจริง เปรียบเทียบกับ
รูปแบบการควบคุมภายในที่ก าหนดหรือออกแบบไว้ และพิจารณาจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข วิธีการปรับปรุง
การควบคุมท่ีเหมาะสม 
       เครื่องมือการประเมินผลมีหลายประเภท เช่น ตารางกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ (Checklists) 
แบบสอบถามการควบคุมภายใน ( Internal Control Questionnaires) ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Flowcharts) เทคนิคการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment) 
  3) การทดสอบการควบคุม 
       การทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในเป็นส่วนส าคัญของการ
ประเมินผล สามารถท าได้ทั้งการประเมินผลแบบต่อเนื่อง และการประเมินผลเป็นรายครั้ง เช่น การสอบทาน
รายงานต่างๆ การทดสอบการปฏิบัติงาน การสอบถามบุคคลที่เหมาะสม สังเกตการณ์การแบ่งแยกหน้าที่ เป็น
ต้น 
       ผลการทดสอบนี้จะได้รับการสอบทานโดยฝ่ายบริหารเพ่ือประเมินข้อบกพร่อง และจะท า
แผนการปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
3. การวางแผนและการด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ระบุให้หน่วยรับตรวจจะต้องจัดให้
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในทั้งในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้ง 
เพ่ือให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป รวมทั้งการ
ควบคุมภายในด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว ควรก าหนดให้ผู้บริหารระดับต่างๆ รับผิดชอบติดตามประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 3.1 การประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจ 
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      การประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจ ควรให้ข้อสรุปโดยรวมต่อฝ่ายบริหาร ว่าการควบคุมภายในให้
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่ามีมาตรการที่จะท าให้หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ ควรใช้ผลการประเมิน
ระดับส่วนงานย่อยในการสรุปเป็นการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ 
 3.2 การประเมินผลระดับส่วนงานย่อย 
      การประเมินผลระดับส่วนงานย่อย เป็นการประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ที่ส่วนงานย่อยรับผิดชอบ 
ควรท าบ่อยครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้หัวหน้ากิจกรรม หัวหน้าส่วนงานย่อย หรือผู้รับผิดชอบในระดับกิจกรรมมี
ความมั่นใจเก่ียวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
      การประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับส่วนงานย่อย ผู้บริหารระดับ
ต่างๆ รับผิดชอบในการพิจารณาประสิทธิผลของห้าองค์ประกอบ และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

4. ข้อแนะน าในการวางแผนและด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในซึ่งก าหนดไว้ในแนวทางการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน หน่วยรับตรวจควรด าเนินการ ดังนี้ 
 4.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
  ก่อนท าการประเมินผลการควบคุมภายใน ควรมีการก าหนดและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือคณะท างาน และเจ้าหน้าที่ ให้ชัดเจนและเป็นทางการ โดยอาจประกอบด้วย 
  4.1.1 เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส หรือคณะท างาน เพ่ือท าหน้าที่ 
       1) อ านวยการและประสานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
       2) จัดท าแผนปฏิบัติงานประเมินผล ในภาพรวมของหน่วยรับตรวจและขออนุมัติผู้บริหาร 
       3) ประสานงานส่วนงานย่อยเพ่ือติดตามการประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการควบคุม 
       4) รวบรวมผลการประเมินระดับส่วนงานย่อย และสรุปภาพรวมของหน่วยรับตรวจ 
       5) พิจารณาความเสี่ยงที่ส่วนงานย่อยไม่สามารถควบคุมได้หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน
ภาพรวมของหน่วยรับตรวจและเลือกหรือค้นหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพ่ือน าเสนอฝ่ายบริหารพิจารณาสั่ง
การ 
       6) จัดท ารายงานสรุปผลการประเมินระดับหน่วยรับตรวจเสนอฝ่ายบริหาร 
  4.1.2 ผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย และผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานย่อยที่จะประเมิน 
       ผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย เช่น หัวหน้าส านัก หัวหน้าฝ่ายรับผิดชอบประเมินการ
ควบคุมภายในของส่วนงานย่อย รับผิดชอบร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานย่อยนั้นๆ 
  4.1.3 ผู้ตรวจสอบภายใน 
       ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน    พ.ศ.2546 ผู้ตรวจสอบภายในมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอ 
และความมีประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารก าหนด 
 4.2 ก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
   เมื่อก าหนดคณะผู้ท าการประเมินผลแล้ว ผู้ประเมินควรก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของ
การประเมินให้ชัดเจน ว่าจะประเมินผลระบบการควบคุมภายในทั้งระบบ หรือจะประเมินผลเฉพาะบางส่วน
งานที่มีความเสี่ยง และควรก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินว่าจะประเมินเพ่ือทราบสิ่งใด การก าหนด
ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมินนั้น คณะผู้ประเมินควรร่วมประชุมพิจารณาแล้วเสนอเจ้าหน้าที่
ระดับอาวุโส/คณะท างาน เพ่ือน าเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการต่อไป 
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4.3 ศึกษาและท าความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน 
   ผู้ประเมินควรศึกษาท าความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน รวมทั้งวัตถุประสงค์ วิธีการ
และรูปแบบของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ตามที่ได้ออกแบบไว้ แล้วดูว่าการท างานจริงท าอย่างไร เป็นไป
ตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ โดยอาจใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การสอบถาม สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือประชุมปรึกษา
กับผู้บริหารและศึกษาเอกสารที่มีอยู่ เช่น เอกสารการแบ่งส่วนราชการภายใน การก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบ แผนงานงบประมาณ คู่มือการปฏิบัติงาน แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อบังคับ 
รวมทั้งเอกสารแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ เป็นต้น 
 4.4 จัดท าแผนการประเมินผล 
  เป็นขั้นตอนการก าหนดรายละเอียดๆ เพ่ือให้การด าเนินการประเมินผลเป็นไปอย่างมีระบบ มี
ขั้นตอน ในรายละเอียดของแผนอาจก าหนดรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ 
       - เรื่องท่ีจะท าการประเมิน 
       - วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
       - ขอบเขตการประเมิน 
       - ผู้ประเมิน 
       - ระยะเวลาในการประเมิน 
       - วิธีการประเมิน 
       - อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 4.5 ด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
  ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานย่อย ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประเมินงานใน
ความรับผิดชอบ ด าเนินการโดยประเมินการควบคุมด้วยตนเอง เป็นกระบวนการสร้างความรับผิดชอบให้แก่ทุก
คนที่เป็นเจ้าของงานนั้น วิธีการคือ น ากระบวนการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ของงานนั้นมาเชื่อมโยงกัน แล้ว
ท าการระบุการควบคุมภายในที่มีอยู่ของงานนั้น และประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ผลที่ได้คือ 
       - ท าให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงกระบวนการท างาน และวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ 
       - เข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของงาน 
       - สามารถก าหนดการควบคุมภายในที่จ าเป็น เพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
       - สามารถก าหนดแผนปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสม 
  ขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายใน มีดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   1) เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส หรือคณะท างาน จัดประชุมเฉพาะระดับฝ่ายบริหารของ
ส่วนงานย่อยต่างๆ เพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทางการประเมินและแผนปฏิบัติงานการประเมินใน
ภาพรวมทั้งองค์กร 
   2) ฝ่ายบริหารส่วนงานย่อย ต้องจัดประชุมร่วมระหว่างผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานย่อยที่
รับผิดชอบ เพ่ือท าความเข้าใจการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถด าเนินการประเมินผลตาม
ขั้นตอนต่างๆ ได้ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดงานในความรับผิดชอบของส่วนงานย่อยออกเป็นกิจกรรม/งาน  
   1) ก าหนดงานที่ปฏิบัติในส่วนงานย่อยออกเป็นกิจกรรม  มีส่วนส าคัญท าให้การ
ประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานนั้นเป็นผู้ก าหนด
ได้ดีที่สุด เพราะเป็นผู้ปฏิบัติงานนั้นอยู่เป็นประจ า 
   2) ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจกรรมนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินงานในแต่ละส่วนงานย่อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ 
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   3) สอบทานขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตามกระบวนการปฏิบัติงานของกิจกรรม เพ่ือ
ท าความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายในของกิจกรรมนั้น 
  ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมิน 
   ผู้ประเมินควรจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลการควบคุมภายใน เช่น การจัดท า
ตารางกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ แบบสอบถาม แบบประเมินองค์ประกอบ ผังภาพเกี่ยวกับการประเมิน และ
เครื่องมืออ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม เป็นต้น 
   แบบสอบถาม หน่วยรับตรวจสามารถน าตัวอย่างแบบสอบถามในภาคผนวก ข มา
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมกับแต่ละเรื่องหรือแต่ละกิจกรรม ท าให้การประเมินสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงและสามารถออกแบบสอบถามในส่วนที่ไม่ปรากฏในภาคผนวก ข ขึ้นมาเองได้ 
   แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามตัวอย่างภาคผนวก ก  
  ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
   1) การประเมินระดับส่วนงานย่อย 
        - ผู้ประเมินท าการประเมินเกี่ยวกับการมีอยู่และความเหมาะสมของห้า
องค์ประกอบการควบคุมภายใน และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ของส่วน
งานย่อย โดยใช้แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
การทดสอบค าตอบที่ได้จากการสอบถามว่าเป็นไปตามที่ปฏิบัติจริง) 
        - ผู้ประเมินร่วมกันประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ของกิจกรรมต่างๆ ที่ตน
รับผิดชอบ โดยการทดสอบการมีอยู่จริงและการปฏิบัติงานจริง โดยอาจใช้วิธีสอบถามหรือสัมภาษณ์
ผู้ปฏิบัติงาน 
จริงและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับวงจรปฏิบัติงานของกิจกรรมที่ทดสอบกับ
การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริง แล้วบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
        - ผู้ประเมินร่วมกันประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยเริ่มด้วยการระบุปัญหา 
อุปสรรค เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่อาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 
2 โดยอาจพิจารณาใช้แบบสอบถามตามภาคผนวก ข 
        2) การประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจ 
        เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส หรือคณะท างาน ควรประเมินกิจกรรมหลัก ซึ่งมีผลส าคัญ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจหลัก และวัตถุประสงค์โดยรวมของหน่วยรับตรวจ โดยรวมผลการประเมิน
ระดับส่วนงานย่อย 
  4.6 สรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารการประเมิน 
  4.6.1 ระดับส่วนงายย่อย 
       ผู้ประเมินควรสรุปผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และน าข้อมูลสรุปผลมาจัดท า
รายงานของส่วนงานย่อย ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
   1) จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากผลการประเมินจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ ให้
วิเคราะห์ความมีอยู่ ความเพียงพอ และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ระบุและเสนอมาตรการปรับปรุง
แก้ไขตามความเหมาะสมและจ าเป็น ผลการประเมินให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและสอบทานโดยผู้บริหาร 
   2) การวิเคราะห์ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน จะต้อง
พิจารณาว่า 

     - โครงสร้างและรูแบบการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพียงพอ และครอบคลุมทุก 
กิจกรรมที่ส าคัญ รวมทั้งมีองค์ประกอบทั้งห้าองค์ประกอบหรือไม่ และอยู่ในเกณฑ์พอใจหรือไม่ 
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        - การควบคุมภายในที่ก าหนดมีการปฏิบัติงานจริงหรือไม่ และสามารถลดความ
เสี่ยงตามที่ระบุหรือไม่ กรณีมิได้ปฏิบัติจริงในทางปฏิบัติมีการใช้วิธีการอ่ืนทดแทนการควบคุมภายในที่ก าหนด
หรือไม ่
        - ถ้ามีการปฏิบัติงานจริงตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ ระบบการควบคุม
ภายในได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้และได้รับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
   3) ผลจากการวิเคราะห์ให้สรุปความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม โดย
พิจารณาว่า ระบบการควบคุมที่มีอยู่และใช้จริง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดโดยสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลในความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ถือว่าระบบการควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล 
   4) ผู้ประเมินควรเสนอวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่พบ รวมทั้งการปรับปรุง
แก้ไขท่ีต้องด าเนินการต่อไป 
   5) ผลการประเมินระดับส่วนงานย่อย นอกจากบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
ให้บันทึกในแบบรายงานและส่งให้ผู้รับผิดชอบที่หน่วยรับตรวจแต่งตั้งข้ึน ประกอบด้วย 
        - รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปย.1 
        - รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปย.2 

4.6.2 ระดับหน่วยรับตรวจ 
       ผลการประเมินระดับหน่วยรับตรวจ เป็นการน าเอาผลสรุปจากการประเมินผลการ
ควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย และผลการประเมินจากผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือน าเสนอหัวหน้าหน่วยรับ
ตรวจวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลสรุปการประเมินของเจ้าหน้าที่อาวุโส/คณะท างานกับผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือ
พิจารณาสั่งการต่อไป โดยใช้แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย 
   - หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปอ.1 
   - รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปอ.2 
   - รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปอ.3 
  * การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบฯ ข้อ 6 จัดส่งเฉพาะหนังสือ
รับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน   
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
.............................................. 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก ได้รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2561 ในภาพรวมขององค์กรเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ มีความเพียงพอ
และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

อย่างไรก็ตาม การรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ในระดับ
ส่วนงานย่อยยังมีความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้ 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
 งานนิติการ 

1. ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยตรง 
2. งบประมาณด้านบุคลากรถูกจ ากัดร้อยละ 40 

 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยตรง 
2. งบประมาณด้านบุคลากรถูกจ ากัดร้อยละ 40 

 กองคลัง 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

1. งบประมาณไม่เพียงพอ 
2. การจัดท าแผนที่ภาษียังไม่แล้วเสร็จ 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

1. ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยตรง 
2. เจ้าหน้าทีเ่ร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และมีปริมาณงานมาก 

  3. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานน้อยกว่าปริมาณงานท่ีมีมาก 
  4. การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน 
กองช่าง 
 งานออกแบบและก่อสร้าง 

1. มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานน้อย มีปริมาณงานมาก 
 
 
 
 
 

   
 

12 



ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 
…………………………………………………. 

1. หลักการ 
 การตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยัง
ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงมีการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา เป็นไปตามส่วน
ที่ 1 และส่วนที่ 2  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นี้ขึ้น ประกอบด้วย 
2. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       2) เพ่ือสอบทานความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี การ
พัสดุ และด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
        3) เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและคุ้มค่า 
        4) เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
       5) เพ่ือสอบทานระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2554 
3. ขอบเขตการตรวจสอบ 
      1) ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบของหน่วย
รับตรวจ จ านวน 4 ส่วนงาน ประกอบด้วย 

     1.1) ส านักงานปลัด อบต. 
     1.2) กองคลัง 
     1.3) กองช่าง 
     1.4) กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

       2) ใช้แบบสอบถามการควบคุมภายในด้วยตนเอง  (ภาคผนวก ข) ประกอบด้วย 
     ชุดที่  1  แบบสอบถามด้านการบริหาร  ส าหรับสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านบริหาร 

      ชุดที่  2 แบบสอบถามด้านการเงิน  ส าหรับสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
การเงิน 

     ชุดที่ 3 แบบสอบถามด้านการผลิต ส าหรับสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการ
ผลิต 
      ชุดที่ 4 แบบสอบถามด้านอ่ืนๆ ส าหรับสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านบุคลากร 
ด้านระบบสารสนเทศ และด้านพัสดุ 
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 3) การใช้แบบสอบถาม 
      3.1) ผู้ประเมินเป็นผู้ถามตามแบบสอบถาม ถ้ามีการปฏิบัติตามค าถามแสดงถึงการควบคุมภายใน
ที่ดีให้กรอกเครื่องหมาย“”ในช่อง“มี/ใช่”ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามที่ถามให้กรอกเครื่องหมาย“x”ในช่อง ไม่มี/
ไม่ใช่”ถ้าไม่กิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถามให้กรอกในช่อง  “ไมมี/ไม่ใช่”  โดยใช้อักษร  NA  ซึ่งย่อมาจาก  
Not  Applicable  และหมายเหตุว่า  ไม่มีเรื่องท่ีเกี่ยวกับค าถาม 
      3.2) ค าตอบว่า  “ไม่มี/ไม่ใช่”  หมายถึง  มิได้ปฏิบัติตามค าถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการ
ควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรทดสอบและหาสาเหตุ และพิจารณาว่ามีการควบคุมอ่ืนทดแทนหรือไม่ 
      จากค าตอบที่ได้รับ ผู้สอบทานหรือผู้ประเมินควรสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง การวิเคราะห์
เอกสารหลักฐาน หรือค าตอบของผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ถามและเชื่อถือได้ เพ่ือสรุปค าตอบและอธิบายวิธีปฏิบัติ
ในแต่ละข้อของค าถามในช่อง “ค าอธิบาย/ค าตอบ” เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่จะน ามาประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน 
      3.3) จากข้อมูลในช่อง “ค าอธิบาย/ค าตอบ” จะน ามาพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของแต่ละด้านและแต่ละเรื่องในด้านนั้นๆ 
 

4. ขอบเขตของการติดตามและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 1) ติดตามและประเมินผลในระหว่างปฏิบัติงาน 
  - โดยฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน กิจกรรม ซึ่งปฏิบัติเป็นปกติ 
 2) ติดตามและประเมินผลเป็นรายครั้ง 
  - โดยฝ่ายบริหาร 
 

5. การรายงาน 
 5.1 ส่วนงานย่อย 
  1) รายงานผลการตรวจสอบภายใน จ านวน  2 ไตรมาสๆละ  6  เดือน (ตามแบบสอบถาม
ภาคผนวก ข) ต่อเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส 
  2) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.1 และ ปย.2 
ภายในเดือน กันยายน  2561 
 5.2 ระดับหน่วยรับตรวจ 
  รายงานผลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปอ.1 , ปอ.2 และ ปอ.3  ภายในเดือน ตุลาคม 
2561 ต่อผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา และผู้ก ากับดูแล 
 

6. ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ 
  ตรวจสอบข้อมูลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ( ๑ ตุลาคม ๒๕60  - ๓๐ กันยายน ๒๕61 ) 
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ภาคผนวก  ก 
 

แบบประเมนิองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 

    
   
   

 
 

 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
    ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อ
พิจารณาว่าหน่วยรับตรวจมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี หรือไม่ 
    1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
      มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล 
การตรวจสอบและการประเมิน ท้ังจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก 
      มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณและการด าเนินงาน 
      มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอ านาจ 
      มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง 
      มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance – 
Based Management) 
    1.2 ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 
      มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้
พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว 
      พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและ
บทลงโทษตามข้อก าหนดด้านจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
      ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความส าคัญของความ
ซื่อสัตย์และจริยธรรม 
      ฝ่ายบริหารมีการด าเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธี
ปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ 
      ฝ่ายบริหารก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่เป็นไปได้และไม่สร้างความกดดัน
ให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปได้ 
      ฝ่ายบริหารก าหนดสั่งจูงใจที่ยุติธรรมและจ าเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความ
ซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม 
      ฝ่ายบริหารด าเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความ
ซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น 
    1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
      มีการก าหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ 
      มีการจัดท าเอกสารค าบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละต าแหน่งและเป็นปัจจุบัน 
      มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ ทักษะและความสามารถที่
ต้องการส าหรับการปฏิบัติงาน 
      มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานท้ังหมดอย่างเหมาะสม 
      การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และ
ส่วนท่ีต้องมีการปรับปรุง 
    1.4 โครงสร้างองค์กร 
      มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจน และเหมาะสมกับขนาด
และลักษณะการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ 
      มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
     มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ 
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     1.5 การมอบอ านาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
      มีการมอบหมายอ านาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไป
อย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ 
      ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการด าเนินงานท่ีมอบหมาย 
    1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
      มีการก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึง
การศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม 
      มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 
      การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
      การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณารวมถึงความซื่อสัตย์และ
จริยธรรม 
      มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อก าหนด
ด้านจริยธรรม 
     1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
      มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
และมีการก ากับดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่
ก าหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
      มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
      มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ 
1.8 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
………………………………………………………………………………………………….................................... 
…………………………………………………………………………………………………….................................. 
………………………………………………………………………………………………….................................... 
…………………………………………………………………………………………………..................................... 
…………………………………………………………………………………………………….................................. 
    สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………..................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………..................................... 
 
 
                    ช่ือผู้ประเมิน.................................................................. 
                    ต าแหน่ง....................................................................... 
                    วันท่ี................./................................/.......................... 
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2. การประเมินความเสี่ยง 
    ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การ
ด าเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย) 
    วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้ เพื่อทราบกระบวนการ
ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่ 
    2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 
      มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน
และวัดผลได้ 
      มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน 
    2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
      มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้
สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 
      วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้ 
      บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดและให้การยอมรับ 
    2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง 
      ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง 
      มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น 
การปรับลดบุคลากรการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 
    2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
      มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความส าคัญของความเสี่ยง 
      มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและ
ความถี่ท่ีจะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
    2.5 การก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยง 
      มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
      มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการก าหนดวีการควบคุมเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
      มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความ
เสี่ยง 
      มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่ก าหนดเพื่อป้องกันหรือลดความ
เสี่ยง 
2.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
………………………………………………………………………………………………….................................. 
……………………………………………………………………………………………………............................... 
…………………………………………………………………………………………………................................. 
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………….................................. 
                    ช่ือผู้ประเมิน................................................................. 
                    ต าแหน่ง....................................................................... 
                    วันท่ี................./................................/.......................... 
 

 



 
4 
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3. กิจกรรมการควบคุม 
     ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมินควบพิจารณาว่า มี
กิจกรรมการควบคุมที่ส าคัญเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ 
    3.1 กิจกรรมควบคุมได้ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง 
    3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม 
    3.3 มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
    3.4 มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ 
    3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานท่ีส าคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่
ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
    3.6 มีข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ 
    3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
    3.8 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………................................. 
…………………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………………................................. 
…………………………………………………………………………………………………….............................. 
 
    สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………................................ 
…………………………………………………………………………………………………................................. 
…………………………………………………………………………………………………….............................. 
 
 
                    ช่ือผู้ประเมิน................................................................. 
                    ต าแหน่ง...................................................................... 
                    วันท่ี................./................................/.......................... 
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    การด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเช่ือถือได้ 
ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความ
ต้องการของผู้ใช้และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
    4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานส าหรับการบริหารและตัดสินใจของ
ฝ่ายบริหาร 
    4.2 มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
    4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 
    4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นท้ังจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ 
    4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้ และทัน
กาล 
    4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนว
ทางการแก้ไข 
    4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร 
    4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน 
สื่อมวลชน 
    4.9 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………................................. 
……………………………………………………………………………………………………............................... 
…………………………………………………………………………………………………................................. 
……………………………………………………………………………………………………............................... 
 
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………….................................. 
…………………………………………………………………………………………………................................. 
……………………………………………………………………………………………………............................... 
 
 
                    ช่ือผู้ประเมิน................................................................. 
                    ต าแหน่ง...................................................................... 
                    วันท่ี................./................................/......................... 
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5. การติดตามประเมินผล 
    ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในขององค์กรอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
    5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน และรายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
    5.2 กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
    5.3 มีการก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 
    5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
    5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และ
ประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วย
ตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
    5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
โดยตรงต่อผู้ก ากับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
    5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบภายใน 
    5.8 มีการก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้ก ากับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือ
สงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมี
การกระท าอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ 
    5.9 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
………………………………………………………………………………………………….................................. 
……………………………………………………………………………………………………............................... 
…………………………………………………………………………………………………................................. 
……………………………………………………………………………………………………............................... 
 
    สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………….................................. 
…………………………………………………………………………………………………................................. 
……………………………………………………………………………………………………............................... 
 
 
                    ช่ือผู้ประเมิน............................................................... 
                    ต าแหน่ง..................................................................... 
                    วันท่ี................./................................/........................ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 



แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการบริหาร 

ค าถาม มี / ใช่ 
ไม่มี / 

ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย / ค าตอบ 

1. ภารกิจ 

1.1  วัตถุประสงค์หลัก 

     หน่วยรับตรวจมีการก าหนดภารกิจเป็นลายลักษณ์อักษร 

     ภารกิจที่ก าหนดมีความชัดเจน กะทัดรัด และเข้าใจง่าย  

สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรที่ก ากับดูแล (อาทิ กระทรวง 

ทบวง กรม จังหวัด) เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่

เกี่ยวข้องหรือไม่ 

     มีการประกาศให้บุคลากรของหน่วยรับตรวจทุกคนทราบ

ภารกิจขององค์กรหรือไม่ 

     ฝ่ายบริหารมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ

ด าเนินงานของหน่วยรับตรวจหรือไม่ 

     วัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานที่ก าหนด

สอดคล้องกับภารกิจและสามารถวัดผลส าเร็จได้หรือไม่ 

     วัตถุประสงค์ การด า เนินงานมีการแบ่ งออกเป็น

วัตถุประสงค์ย่อยในระดับกิจกรรม หรือส่วนงานย่อยหรือไม่  

     มีการก าหนดวิธีการ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจในงานท่ีปฏิบัติ

ว่าจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการด า เนินงานของ       

ส่วนงานย่อย ที่เขาปฏิบัติงาน และบรรลุวัตถุประสงค์ตาม

ภารกิจขององค์กรหรือไม่ 

1.2  การวางแผน 

     ฝ่ายบริหารมีการจัดท าแผนเพื่อให้บรรลุตามวัตถปุระสงค์

และเป้าหมายการด าเนินงานท่ีก าหนดหรือไม่ 

     แผนที่จัดท ามีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ

ด าเนินงาน งบประมาณ อัตราก าลังและระยะเวลาด าเนินงานไว้

อย่างชัดเจนหรือไม่  
     มีการสื่อสารให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบัติตามแผน
ทราบหรือไม่ 
     มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินการ
ตามแผนให้แก่เจ้าหน้าท่ีหรือไม่ 
1.3  การติดตามผล  
     มีการประเมินความคืบหน้าของการบรรลุวัตถุประสงค์
การด าเนินงานขององค์กร    เป็นครั้งคราวหรือไม่ อย่างไร 

   



ค าถาม มี / ใช่ 
ไม่มี / 

ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย / ค าตอบ 

     การประเมินความคืบหน้าได้รวมการเปรียบ เทียบผลการใช้

จ่ายเงินจริงกับงบประมาณและสาเหตุของความแตกต่างของจ านวน

เงินที่ใช้จ่ายจริงกับงบประมาณหรือไม่ 

     การประเมินความคืบหน้ามีการด าเนินการในช่วงเวลา

และความถี่ท่ีเหมาะสมหรือไม่ 

     มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรที่รับผิดชอบทราบ

และแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานหรือไม่ 

     บุคลากรที่รับผิดชอบได้ร้องขอให้มีการทบทวนหรือ

ปรับปรุงวัตถุประสงค์การด าเนินงานแผนและกระบวนการ

ด าเนินงานหรือไม่ 

2. กระบวนการปฏิบัติงาน 

2.1  ประสิทธิผล  

     กระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญในการด าเนินงานตาม

ภารกิจได้รับการพิจารณาและก าหนดโดยฝ่ายบริหารหรือไม่ 

     ฝ่ายบริหารมีการติดตามผลเกี่ ยวกับประสิทธิ  ผลของ

กระบวนการปฏิบัติงานหรือไม่ 

     ในช่วง 2 – 3 ปี  ที่ ผ่ านมามีการประเมินผลการ

ด า เนิ น งาน ในระดั บผลผลิ ต  ( Output)   หรื อผลลัพธ์  

(Outcome) ขององค์กรว่ าบรรลุตามวัตถุประสงค์ และ

เป้าหมายที่ก าหนด หรือไม่ 

     ข้อเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุงประสิทธิผลของการ

ด าเนินงานได้มีการน าไปปฏิบัติและจัดท าเป็นเอกสารใน

รูปแบบที่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ง่ายและเป็นปัจจุบันหรือไม่ 

2.2  ประสิทธิภาพ  

     มีการค านวณและเปรียบเทียบต้นทุนของการด าเนินงาน

กับผลผลิตหรือผลลัพธ์ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ 

     มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดังกล่าวกับองค์กรอื่นท่ีมี

ลักษณะการด าเนินงานเช่นเดียวกัน หรือไม่ 

     ข้อเสนอแนะได้น ามาปรับปรุงแก้ไขทันต่อเหตุการณ์และ

มีการด าเนินงานอย่างเหมาะสมหรือไม 
3. การใช้ทรัพยากร 
3.1  การจัดสรรทรัพยากร 
     ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรได้รับการจัดสรรให้กับ
กระบวนการด าเนินงานท้ังหมดหรือไม่ 



ค าถาม มี / ใช่ 
ไม่มี / 

ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย / ค าตอบ 

     ทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์น้อยได้รับการแก้ไข
ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่ 
     มีการจัดล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์การ
ด าเนินงานหรือไม่  
     การจัดสรรทรัพยากรได้ถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้
องค์กรบรรลุผลที่ดีที่สุดในด้านประสิทธิผลกับประสิทธิภาพ
หรือไม่ 
3.2  ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร  
     คุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง ของต าแหน่งที่ส าคัญ มีการ
ก าหนดหน้าท่ีไว้ชัดเจนและปฏิบัติงานตามที่ก าหนดหรือไม่  
     มีคู่มือแสดงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือระบบสารสนเทศ 
และการบริหารเงินงบประมาณหรือไม่ 
     มีการก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรแต่
ละประเภท เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานหรือไม่ 
     กรณีการด าเนินงานต่ ากว่าระดับที่ก าหนด มีการปฏิบัติที่
เหมาะสม เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานหรือไม่ 
     บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดว่า
จะต้องปฏิบัติได้ในระดับที่ก าหนดหรือสูงกว่าหรือไม่ 
     มีแผนการฝึกอบรมที่เพียงพอส าหรับบุคลากรในการฝึกฝน
ทักษะและความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือไม่ 
     มี แ ผ น ก า ร จู ง ใ จ ใ ห้ บุ ค ล า ก ร พั ฒน า ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ความสามารถของตนเองหรือไม่ 
4. สภาพแวดล้อมของการด าเนินงาน 
4.1  การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
     มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่
ส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินงานหรือไม่ 
     มีการก าหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมาตรฐานท่ีก าหนดหรือไม่ 
     มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมาตรฐานหรือไม่ 
4.2 ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการด าเนินงาน  
     มีการระบุปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อ
การด าเนินงานในอนาคตขององค์กรหรือไม่ (เช่น แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี และการออก
กฎระเบียบใหม่ๆ) 
     มีการติดตามผลและวางแผนป้องกันหรือลดผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกหรือไม่ 

 

 

 

 

 



สรุป : การควบคุมด้านการบริหาร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 

ชื่อผู้ประเมิน …………………………….………………………………….--- 

ต าแหน่ง ……………………………….……………’……………………….- 

วันที.่......-----............/......... …--…............/... …….................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการเงิน 

ค าถาม มี / ใช่ ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย / ค าตอบ 

1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

1.1  การรับเงิน  

     มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการรับเงิน มิให้บุคคลใดบุคคล

หนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงานต่อไปนี้ 

– การอนุมัติการรับเงินสด 

– การเก็บรักษาเงินสด 

– การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

– การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

     มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติในการรับส่งเงินระหวา่งบคุคลและ

หน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 

     การรับส่งเงินมีเอกสารหลักฐานสนับสนุนครบถ้วนและถูกต้อง

หรือไม่ 

     การรับเงินโดยการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการยืนยันเป็น

ลายลักษณ์อักษรโดยระบุช่ือผู้จ่ายเงินและจ านวนเงิน และ

วัตถุประสงค์การจ่ายหรือไม่ 

     มีการก าหนดข้อห้ามมิให้น าเช็คที่รับไปขึ้นเงินสดหรือไม่ 

     มีการบันทึกบัญชีแยกรายการรับที่เป็นเงินสดกับรับเป็นเช็ค

หรือไม่ 

     มีการก าหนดให้ผู้ช าระด้วยเช็คธนาคารระบุสั่งจ่ายในนาม

หน่วยรับตรวจและขีดคร่อมเช็คหรือไม่ อย่างไร 

     มีการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเช็คก่อนรับ

หรือไม่ 

     เงินสดที่ได้รับมีการบันทึกบัญชีภายในวันที่ได้รับเงินนั้น

หรือไม่ 

    มีการออกใบเสร็จรับเงินส าหรับการรับเงินทุกครั้งหรือไม่ 

    ใบเสร็จรับเ งินมีการพิมพ์หมายเลขก ากับเล่มและ

ใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับหรือไม่ 

    มีการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินหรือไม่ 

    มีการสรุปยอดเงินท่ีได้รับทุกวันเมื่อสิ้นเวลารับเงินหรือไม่ 

    มีการตรวจสอบจ านวนเงินที่รับกับหลักฐานการรับและ

รายการที่บันทึกไว้ในบัญชีทุกสิ้นวันหรือไม่ 

1.2  การเบิกจ่ายเงิน  

   



ค าถาม มี / ใช่ ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย / ค าตอบ 

     มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการเบิกจ่ายเงิน มิให้บุคคลใด

บุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน ต่อไปนี้ 

– การอนุมัติการจ่ายเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

– การเก็บรักษาเงินสด 

– การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

– การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

     มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอย่าง

ชัดเจนหรือไม่ 

     การเบิกจ่ายเงินมีใบส าคัญหรือเอกสารหลักฐานประกอบ

ที่มีการอนุมัติอย่างถูกต้องหรือไม่ 

     มีการตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ ในบัญชีกับ

หลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวันหรือไม่ 

     มีการก าหนดวงเงินและผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงิน

หรือไม่ 

     มีมาตรการป้องกันและเก็บรักษาสมุดเช็คธนาคาร ที่ยัง

ไม่ได้ใช้และตรายางช่ือผู้มีอ านาจลงนามหรือไม่ 

     มีการก าหนดให้ผู้มีอ านาจมากกว่าหนึ่งคนร่วมกันลงนาม

ในเช็คท่ีสั่งจ่ายหรือไม่ 

     มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายก่อนการ

ลงนามในเช็คสั่งจ่ายหรือไม่ 

     เช็คที่ลงนามแล้วมีการส่งให้เจ้าหน้าที่อื่นที่มิใช่เป็นผู้

จัดเตรียมเช็ค เพื่อช าระให้แก่เจ้าหนี้หรือไม่ 
     มีการก าหนดให้การจ่ายเงินโดยการโอนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่ 

     มีการเขียนหรือประทับตรายางว่า “ช าระเงินแล้ว” ไว้ใน

ใบส าคัญจ่ายและหลักฐานการจ่ายที่ช าระเงินแล้วหรือไม่ 

1.3  เงินสดในมือ  

     มีการเก็บรักษาเงินสดไว้อย่างปลอดภัยหรือไม่ 

     มีการน าเงินสดที่ได้รับ  ฝากธนาคารภายในวันท่ีได้รับเงิน 

หรือ วันท าการถัดไปหรือไม่ 

    การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด

และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่ 

    บัญชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของหน่วยรับตรวจหรือไม ่



ค าถาม มี / ใช่ ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย / ค าตอบ 

      มีการตรวจรับเงินสดคงเหลือเป็นครั้งคราวหรือไม่ 

1.4  การน าเงินส่งคลัง 

     มีการน าเงินส่งคลังโดยวิธีการที่ปลอดภัยและภายใน

ระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ 

     การน าเงินส่งคลังมีการสอบยันความถูกต้องระหว่างผู้ส่ง

กับผู้รับหรือไม่ 

1.5  การบันทึกบัญชี 

     มีการบันทึกเงินที่ได้รับในบัญชีเงินสดภายในวันที่ได้รับ

เงินน้ัน หรือวันท าการถัดไปหรือไม่ 

     มีการบันทึกเงินท่ีน าฝากธนาคารในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ภายในวันท่ีน าฝากหรือไม่ 

     มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือนหรือไม่ 

     มีการบันทึกการจ่ายเงินในบัญชีเงินสด หรือมีบัญชีเงิน

ฝากธนาคารภายในวันท่ีจ่ายเงินนั้นหรือไม่ 

     มีการบันทึกบัญชีเงินฝากคลังทันทีที่มีการน าส่งคลัง

หรือไม่ 

1.6  เงินทดรอง  

     การเก็บรักษาเงินทดรองคงเหลือเป็นไปตามระเบียบที่

ก าหนดหรือไม่ 

     มีการก าหนดวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรองไว้อย่าง

ชัดเจนหรือไม่ 

     การเบิกชดใช้เงินทดรองเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

หรือไม่ 

     มีการตรวจนับเงินทดรองคงเหลือเป็นครั้งคราวหรือไม่ 

     มีการกระทบยอดเงินทดรองทุกสิ้นเดือนหรือไม่ 

     มีการติดตามผลเพื่อค้นหาและด าเนินการยกเลิกเงินทด

รองที่ไม่เคลื่อนไหวหรือไม่ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

สรุป : การควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 

ชื่อผู้ประเมิน …………………………….…………………………………---- 

ต าแหน่ง ……………………………….…………………………………….--- 

วันที.่........----........../.........--- ……............/... ……..--................  



ค าถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ 

2. ทรัพย์สิน  

2.1  ความเหมาะสมของการใช้  

     มีการแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ

มากกว่าหนึ่งลักษณะงาน ต่อไปนี ้

– การอนุมัติซื้อ โอน หรือจ าหน่ายทรัพย์สิน 

– การใช้ทรัพย์สิน 

– การบันทึกบัญชีทรัพย์สิน 

– การแก้ไขและกระทบยอดคงเหลือของทรัพย์สิน 

     การซื้อและเช่าทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดหรือไม่ 

     มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพย์สินไว้อย่างชัดเจน

หรือไม่ 

     การใช้ทรัพย์สินที่มีความส าคัญหรือมูลค่าสูงได้มีการก าหนดให้

เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นท่ีจะใช้ได้ 

     มีการฝึกอบรมวิธีการใช้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใช้ทรัพย์สินหรือไม่ 

2.2  การดูแลรักษาทรัพย์สิน  

     มีการก าหนดมาตรการป้องกันและรักษาทรัพย์สินที่ส าคัญ หรือมี

มูลค่าสูงมิให้สูญหายหรือเสียหายหรือไม่ 

     มีการติดหรือเขียนหมายเลขรหัสหรือหมายเลขครุภัณฑ์ไว้ที่

ทรัพย์สินทุกรายการหรือไม่ 

     มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพย์สินหรือไม่ 

     มีการบ ารุงรักษาทรัพย์สินตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 

     มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารการประกันทรัพย์สินไว้อย่าง

เหมาะสมหรือไม่ 

2.3  การบัญชีทรัพย์สิน  

     บัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สินมีรายละเอียด หมายเลข รหัส 

รายการ สถานท่ีใช้ หรือสถานท่ีเก็บรักษา และราคาทุกสิ้นปีหรือไม่ 

     มีการตรวจนับทรัพย์สินประจ าปีหรือไม่ 

     มีการจัดท ารายงานผลการตรวจนับทรัพย์สินเปรียบเทียบ

ยอดจากการตรวจนับกับทะเบียนคุมและ/หรือบัญชีทรัพย์สินหรือไม่ 

   

 

 

 

 



 

 

สรุป : การควบคุมทรัพย์สิน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

 

ชื่อผู้ประเมิน …………………………….………………………………..----- 

ต าแหน่ง ……………………………….…………………………………..---- 

วันที.่........---........../......... ……...--........./... …….................-- 

 

 



ค าถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ 

3. รายงานการเงิน  

3.1  ข้อมูลการเงิน 

     บัญชีแยกประเภทมีการบันทึกรายการถูกต้องและครบถ้วน

หรือไม่ 

     สามารถติดตามตรวจสอบรายการจากเอกสารประกอบรายการ 

หรือเอกสารเบื้องต้นไปยังบัญชีแยกประเภทหรือไม่ 

     มีการกระทบยอดบัญชีย่อยกับบัญชีคุมหรือบัญชีแยกประเภทมี

บัญชีย่อย หรือรายละเอียดประกอบหรือไม่ 

     นโยบายการบัญชีเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดหรือไม่ 

     มีการสอบทานหรือตรวจสอบการบันทึกบัญชีเป็นครั้งคราว

หรือไม่ 

     มีการฝึกอบรมอย่างเพียงพอให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและการ

บัญชีหรือไม่ 

3.2  รายงานการเงิน 

     รายงานทางการเงินจัดท าขึ้นตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 

     มีการสอบทานและให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินโดยผู้มี

อ านาจหรือไม่ 

     มีการประเมินประโยชน์จากรายงานการเงินเป็นครั้งคราว

หรือไม่ 

 

  

 

สรุป : การควบคมุรายงานการเงิน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

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

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

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

 

ชื่อผู้ประเมิน …………………………….………………………………..----- 

ต าแหน่ง ……………………………….…………………………………..---- 

วันที.่.........----........./......... ……----............/... …….............-.... 



 

แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการผลิต 

ค าถาม มี / ใช่ 
ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย / ค าตอบ 

1. การวางแผนการผลิต 

     มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขายหรือไม่  

     มีการก าหนดมาตรฐานต่างๆ ขึ้นใช้ เ ช่น มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน ปริมาณการใช้วัตถุดิบ หรือวัสดุสิ้นเปลืองต่อหน่วยสินค้าที่

ผลิต หรือไม่ 

     การประมาณการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ สอดคล้องกับแผนการผลิต

และมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

     การจัดอัตราก าลังสอดคล้องกับแผนการผลิตและลักษณะการ

ปฏิบัติงาน  

2. การด าเนินการผลิต  

     มีการก าหนดอ านาจในการสั่งผลิตหรือไม่ 

     มีการจัดท าใบเบิกวัสดุซึ่งมีการอนุมัติถูกต้อง และตรงกับ

รายการผลิตเพื่อเป็นหลักฐานและข้อมูลในการบันทึกต้นทุนการผลิต

หรือไม่ 

     มีการจัดท ารายงานผลแตกต่างระหว่างต้นทุน ที่เกิดขึ้นจริง กับ

ต้นทุนการผลิตหรือไม่ 

     มีการก าหนดมาตรฐานของสินค้า และตรวจสอบกับการผลิต

จริงอย่างสม่ าเสมอหรือไม่ 

     มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าตามมาตรฐานก่อนรับผลผลติ

หรือไม่ 

     มีการจัดท ารายงานสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน พร้อมการวิเคราะห์

สาเหตุ 

     มีการบริหารวัสดุคงคลัง เช่น วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุอื่น ให้มี

ปริมาณพอเหมาะอยู่เสมอด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

3. การบริหารคลังสินค้า 

     มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน

ระหว่างการรับสินค้า การส่งสินค้า การผลิต และการบันทึกบัญชี 

     การรับจ่ายสินค้าเข้าหรือออกจากคลัง มีเอกสารการอนุมัติโดย

ผู้มีอ านาจ ทุกครั้งหรือไม่ 

   



ค าถาม มี / ใช่ 
ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย / ค าตอบ 

     มีนโยบายการตรวจนับสินค้าคงเหลืออยู่ เป็นประจ าและ

สม่ าเสมอ 

     มีการท ารายละเอียดกระทบยอดระหว่างผลที่ได้จากการตรวจ

นับกับบัญชีคุมสินค้า และมีการอนุมัติโดยผู้รับผิดชอบการปรับปรุง

บัญช ี

     มีมาตรการในการตรวจสอบสินค้าที่เคลื่อนไหว สินค้าที่ล้าสมัย

และสินค้าขาดบัญช ี

     มีการจัดท าประกันภัยให้ครอบคลุมมูลค่าของสินค้าที่อยู่ในคลัง 
 

สรุป : การควบคุมด้านการผลิต 

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

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

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

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

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

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

 

 

ชื่อผู้ประเมิน …………………………….……………………………….. 

ต าแหน่ง ……………………………….………………………………….. 

วันที.่................../......... ……............/... ……................. 

 

 

 

 

 
 
 



แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านอ่ืน ๆ 

ค าถาม มี / ใช่ 
ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย / ค าตอบ 

1. การบริหารบุคลากร 
1.1  การสรรหา  

     ฝ่ายบริหารมีการก าหนดทักษะและความสามารถที่จ าเป็นของ
ต าแหน่งงานส าคัญไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 
     การสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้ง มีการทดสอบทักษะ
และความสามารถตามที่ก าหนดไว้ของแต่ละต าแหน่งงานหรือไม่ 
     มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึงในการรับสมัครบุคลากรหรือไม่ 
     มีการก าหนดกระบวนการคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสม
กับต าแหน่งงานท่ีสุดหรือไม่ 
1.2  ค่าตอบแทน  

     มีการจัดท าแนวทางการปฏิบัติเรื่องค่าตอบแทนหรือไม่ 
     มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรและมีหัวหน้างานลงนาม
รับรองใบลงเวลาหรือไม่ 
     การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติและจัดท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือไม่ 
1.3  หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

     มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนเป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
วัตถุประสงค์การด าเนินงานหรือไม่ 
     การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานมีการจัดท า
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 
        หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ส าคัญมีการอนุมัติโดยหัวหน้าส่วน
ราชการหรือผู้บริหารสูงสุดหรือไม่ 
1.4  การฝึกอบรม  

     มีการพิจารณาความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรเพื่อพัฒนา
ทักษะหรือไม่  
     มีการจัดสรรงบประมาณทรัพยากรเครื่องมือและการจัดฝึกอบรม
ให้กับบุคลากรหรือไม่ 
 
1.5  การปฏิบัติงานของบุคลากร  

     มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือไม่ 
     มีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดเป็นครั้งคราว 
และจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 
     มีการยกย่องหรือให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานสูง
กว่ามาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่ 
     มีการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ต่ ากว่ามาตรฐานที่
ก าหนดหรือไม่ 
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1.6  การสื่อสาร  

     มีการสื่อสารข้อมูลค าสั่งให้บุคลากรระดับ       ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอหรือไม่ 
      มีการก าหนดวิธีการสื่ อสารเพื่อให้บุคลากรสามารถส่งข้อ
เรียกร้องหรือข้อแนะน าให้กับฝ่ายบริหารได้หรือไม่ 
     มีการก าหนดให้ฝ่ายบริหารติดตามผลและ ตอบข้อเรียกร้องและ
ข้อแนะน าของบุคลากรหรือไม่ 

 

สรุป : การควบด้านการบริหารบคุลากร 

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

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

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

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

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

 

ชื่อผู้ประเมิน …………………………….………………………………..---- 

ต าแหน่ง ……………………………….…………………………………..---- 

วันที.่.........-----......../......-----... ……............/... ……................- 
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2. ระบบสารสนเทศ  

2.1  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

     มีการก าหนดนโยบายการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ

ด าเนินงานหรือไม่ 

     มีการก าหนดนโยบายของแต่ละส่วนงานย่อยในการดูแล

รักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือไม่ 

     ผู้ได้รับอนุมัติเท่าน้ันท่ีสามารถเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

     มีข้ อแนะน าหรื อ ให้ การฝึ กอบรมการ ใ ช้อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้คนใหม่หรือไม่ 

     เมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหายหรือท างาน

ไม่ได้มีการรายงานให้ทราบและมีการแก้ไขได้ทันทีหรือไม่ 

     มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามระยะเวลาที่

ก าหนดหรือไม่  

     การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการประสานและ

วางแผนกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าในระยะยาวคอมพิวเตอร์

ที่จัดซื้อจะเข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์อื่นหรือไม่ 

2.2  การป้องกันดูแลรักษาสารสนเทศ  

     มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่รับผิดชอบด้านความ

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  

     ผู้ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและ

โปรแกรม 

    แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญมีการก าหนดให้จัดท าแฟ้ม

ส ารองและเก็บรักษาหรือไม่ 

     มีนโยบายควบคุมความเสี่ยงจากการใช้ อินเตอร์เน็ต 

หรือไม่ 

2.3  ประโยชน์ของสารสนเทศ  

     มีการประเมินประโยชน์ของรายงาน ที่ประมวลจากระบบ

สารสนเทศเป็นครั้งคราวหรือไม่ 

     ผู้ใช้ มีการส ารวจประโยชน์ของสารสนเทศท่ีได้รับเป็นครั้ง

คราวหรือไม่ 
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     มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพใหม่ๆ ของ

ระบบสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอหรือไม่ 
 

 

 

 

สรุป : การควบระบบสารสนเทศ 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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วันที.่............-----....../......---... ……............/... ……................. 
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3. การบริหารพัสดุ  

3.1  เรื่องท่ัวไป  

     มีการแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่

รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน ต่อไปนี้ 

     การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

     การจัดซื้อจัดจ้าง 

     การตรวจรับสินค้า/จัดจ้าง 

     การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

     การบันทึกบัญชีและทะเบียน 

     มีระเบียบจัดซื้อที่ครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี้ (กรณีมิได้

ใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ) 

– นโยบายการจัดซื้อ เช่น ซื้อจากผู้ขาย หรือ

ผู้ผลิตโดยตรง 

– วิธีการคัดเลือก 

– ขั้นตอนการจัดหา 

– การท าสัญญา 

     มีระบบการตรวจสอบเพื่อให้ความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติ

ตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 

3.2  การก าหนดความต้องการ 

     มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดความ

ต้องการพัสดุหรือไม่ 

     ผู้ใช้พัสดุ  เป็นผู้ก าหนดความต้องการพัสดุหรือไม่ 

     การแจ้งความต้องการพัสดุหรือขอให้จัดหา ได้ระบุ

รายการหรือประเภทพัสดุ ปริมาณพัสดุ ก าหนดเวลาต้องการ

อย่างละเอียดและชัดเจนหรือไม่ 

     มีการก าหนดระยะเวลา การแจ้งความต้องการพัสดุ

หรือขอให้จัดหาไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอส าหรับการ

จัดหา เพื่อป้องกันการจัดหาโดยวิธีพิเศษโดยอ้างความ

เร่งด่วนหรือไม่ 

3.3  การจัดหา 

     มีการจัดหาพัสดุตามที่แจ้งความต้องการไว้หรือไม่ 
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     ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการจัดหาในแต่ละวิธีไว้

เหมาะสมและทันกับความต้องการหรือไม่ 

     มีการจัดท าทะเบียนประวัติผู้ขายรวมทั้งสถิติราคาและ

ปริมาณไว้หรือไม่ 

     จัดให้มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดหาหรือไม่ 

     จัดท าราคากลางเพื่อใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอขาย

หรือไม่ 

     มีการเปรียบเทียบราคาซื้อครั้งล่าสุดและ/หรือราคา

จากผู้ขายหลายแห่ง เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดหรือไม่ 

     การจัดหากระท าโดยหน่วยจัดหา หรือพนักงานจัดหา 

ตามใบแจ้งความต้องการพัสดุหรือใบอนุมัติจัดหาที่ได้รับ

อนุมัติแล้วหรือไม่ 

     ก าหนดอ านาจอนุมัติ โดยพิจารณาจากมูลค่าของพัสดุหรือ

บริการ เพื่อความคล่องตัวและรัดกุมในการปฏิบัติงานหรือไม่ 

     มีการจัดท าใบสั่งซื้อและส าเนาให้ผู้ เกี่ยวข้อง คือ 

ผู้ตรวจรับของ ผู้แจ้งจัดหา บัญชี หรือการเงิน ฯลฯ หรือไม่ 

     ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าสัญญาชัดเจนและ

รัดกุมหรือไม่ 

     ก าหนดรูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานหรือไม่ 

     ใบสั่งซื้อจัดท าขึ้นโดยเรียงล าดับหมายเลขไว้ล่วงหน้าและ

มีการอนุมัติการสั่งซื้อหรือไม่ 

3.4  การตรวจรับและการช าระเงิน 

     มีการก าหนดผู้มีอ านาจในการตรวจรับหรือไม่ 

     พัสดุที่ส าคัญหรือมูลค่าสูง ตรวจรับโดยคณะกรรมการ

ตรวจรับ หรือพัสดุที่มีคุณภาพพิเศษ ตรวจรับโดยผู้ช านาญใน

เรื่องนั้นโดยเฉพาะหรือไม่ 

     ตรวจนับจ านวน และชนิดของพัสดุที่ได้รับกับใบสั่งซื้อ

หรือใบสั่งของ พร้อมลงนามผู้ตรวจรับอย่างน้อย 2 คน 

ร่วมกันหรือไม่ 

     ทดสอบคุณภาพตามข้อก าหนดในใบสั่งซื้อ หรือสัญญา

ซื้อหรือไม่ 
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     มีการบันทึกบัญชีอย่างทันกาลและได้รับการอนุมัติ

ถูกต้องหรือไม่ 

     มีการติดตามกับผู้ขายส าหรับสินค้าท่ีช ารุดเสียหาย และ

ได้รับไม่ครบหรือไม่  

     เมื่อมีการคืนสินค้า มีเอกสารลดหนี้จากผู้ขายหรือไม่ 

     การอนุมัติการช าระหนี้หรือไม่ 

     ก าหนดหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการตรวจจ่ายช าระหนี้

หรือไม่ 

     ใบส าคัญที่จ่ายเงินแล้ว จะต้องมีการท าเครื่องหมาย

หรือสัญลักษณ์เพื่อป้องกันการจ่ายซ้ าหรือไม่ 

     มีหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการตรวจสอบใบส่งของกับใบสั่งซื้อ

ในเรื่องปริมาณ ราคา ค่าขนส่ง ส่วนลด (ถ้ามี) เป็นไปตามข้อตกลง

หรือไม่ 

3.5  การควบคุมและการแจกจ่าย 

     มีการจัดท าบัญชี/ทะเบียนรับ - จ่ายพัสดุแยกเป็น

ประเภทและมีหลักฐานประกอบทุกรายการหรือไม่ 

     มีการตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก และลงบัญชี/

ทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการจ่ายพัสดุหรือไม่ 

     การเบิกจ่ายพัสดุได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยพัสดุที่

ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุหรือไม่ 

     มีการเก็บใบเบิกจ่ายพัสดุไว้เป็นหลักฐานเพื่อน ามา

สอบยันความถูกต้องของพัสดุคงเหลือกับบัญชี/ทะเบียน

หรือไม่ 

     มีกรรมการ ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบการรับ/

จ่ายพัสดุคงเหลือประจ าปีว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชี/

ทะเบียน หรือไม่ 

     มีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการรับ - จ่าย

พัสดุคงเหลือประจ าปีหรือไม่ 

     กรณีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือหมดความ

จ าเป็นต้องใช้งาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา

ข้อเท็จจริง และด าเนินการตามระเบียบหรือไม่ 



ค าถาม มี / ใช่ 
ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย / ค าตอบ 

     กรณีพัสดุสูญหายหรือเสียหาย ใช้การไม่ได้โดยไม่

ทราบสาเหตุ มีการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดทางแพ่งและ

ติดตามเรียกค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ 

     มีการให้หมายเลขทะเบียนพัสดุหรือไม่ 

     สถานที่จัดเก็บพัสดุ  มีการแต่งตั้งเวรยามรักษาความ

ปลอดภัยหรือไม่ 

     สถานที่จัดเก็บพัสดุ มีการประกันภัยไว้หรือไม่ 

     มีสถานท่ีจัดเก็บพัสดุเพียงพอหรือไม่ 

3.6  การบ ารุงรักษา 

     มีการจัดท าแผนการบ ารุงรักษาพัสดุหรือไม่ 

     มีการจัดท ารายงานผลการบ ารุงรักษาเป็นไปตามแผน

หรือไม่ 

     มีการจัดฝึกอบรมหรือมีคู่มือการบ ารุงรักษาให้แก่ผู้ใช้

พัสดุหรือไม่ 

     มีการพิจารณาข้อเปรียบเทียบการบ ารุงรักษาระหว่าง

การด าเนินงานเองและการจ้างหน่วยงานภายนอกหรือไม่ 

3.7  การจ าหน่ายพัสดุ 

     มีการรายงานพัสดุที่หมดความจ าเป็นหรือหากใช้ต่อไป

จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากและพัสดุที่สูญหายต่อผู้มีอ านาจ

เพื่อพิจารณาให้จ าหน่ายพัสดุหรือไม่ 

     มีการจัดท ารายงานการจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชี

หรือไม่ 
 

สรุป : การควบคุมการบริหารพัสดุ 

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

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

ชื่อผู้ประเมิน …………………………….………………………………..---- 
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วันที.่..............-----.../......... …----…............/... ……...........-...... 


