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ค ำน ำ 
 
 

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561  
โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด   ดังนั้น เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 กระทรวงการคลังจึงได้ก าหนด “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561” ให้หน่วยงานของรัฐ
ถือปฏิบัติ  ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ มีเจตนาปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดโดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลัง
พิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ต่อไป  

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรายงานการควบคุมภายในของ
กรมสรรพสามิต พิจารณาแล้วเห็นว่า กำรควบคุมภำยในถือเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะช่วยให้กำรด ำเนินงำน 
ตำมภำรกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงจำกกำรผิดพลำด 
ควำมเสียหำย ควำมสิ้นเปลือง ควำมสูญเปล่ำของกำรใช้ทรัพย์สิน หรือกำรกระท ำอันเป็นกำรทุจริต  
จึงได้น า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561” มาประยุกต์ใช้ โดยก าหนดให้ “การควบคุมภายใน” เป็นตัวชี้วัดในมิติด้าน
ประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้บริหารระดับผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/เลขานุการกรม/ผู้อ านวยการส านักงาน
สรรพสามิตภาคและสรรพสามิตพ้ืนที่ และระดับส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ส านักงานเลขานุการกรม/ส านักงาน
สรรพสามิตภาคและส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่  เพ่ือให้การจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  

 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
ก าหนดไว้  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงจัดท า “แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในระดับส่วนงำนย่อย 
ส ำหรับตัวชี้วัด : กำรควบคุมภำยใน”  เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิตใช้เป็นแนวทางจัดเตรียม
ข้อมูล และสามารถจัดท ารายงานการควบคุมภายในของส่วนงานย่อยได้อย่างถูกต้อง มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ในความรับผิดชอบ  รวมถึงสามารถน าข้อมูลรายงานการควบคุมภายในระดับของ
ส่วนงานย่อยมาประมวลผลในภาพรวม และจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับกรมต่อไป 

 

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด “แนวทางการจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย” 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  http://esdg.excise.go.th  (หัวข้อ “งาน กพร.” 
>> หัวข้อย่อย “เอกสารงานเผยแพร่”)   

 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
เมษายน 2563 
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คำนยิาม 
 

หน่วยงานของรัฐ หมายถึง กรมสรรพสามิต 

ผู้กำกับดูแล หมายถึง กระทรวงการคลัง 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายถึง อธิบดีกรมสรรพสามิต 

ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารทุกระดับของกรมสรรพสามิต 

ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของกรม
สรรพสามิต 

ส่วนงานย่อย หมายถึง  หน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต ได้แก่ สำนัก/
ศูนย์/กอง/กลุ่ม/สำนักงานเลขานุการกรม/ 
สำนักงานสรรพสามิตภาค/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
ตามโครงสร้างการบริหารงานของกรมสรรพสามิต 

หัวหน้าส่วนงานย่อย หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของส่วยงานย่อย ที่ทำหน้าทีบ่ริหาร
หรือควบคุมส่วนงานย่อย ได้แก่  
- ผู้อำนวยการสำนัก  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ผูอ้ำนวยการกอง  ผู้อำนวยการกลุ่ม   
เลขานุการกรม 
- ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค   
- สรรพสามิตพื้นที่ 

หน่วยงานภายในของ 
ส่วนงานย่อย 

หมายถึง หน่วยงานภายในของส่วนงานย่อยตามโครงสร้างการ
บริหารงาน ได้แก่ ส่วน/ฝ่าย/งาน รวมถึงสำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่สาขา 

หัวหน้าหน่วยงานภายใน
ของส่วนงานย่อย 

หมายถึง ผู้มีตำแหน่งสูงสุดที่ทำหน้าทีบ่ริหารหรือควบคุม
หน่วยงานภายในของส่วนงานย่อยตามโครงสร้างการ
บริหารงาน ได้แก่ ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างาน รวมถึงสรรพสามติพื้นที่สาขา  

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
กรมสรรพสามิต 

คณะทำงาน หมายถึง คณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในของ 
ส่วนงานย่อย 

ความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น 
และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
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บทที่ 1 
 

มาตรฐานการควบคุมภายใน 
 
 

1. ความหมายของการควบคุมภายใน 
การควบคุมภายใน  หมายความว่า  กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

ฝ่ายบริหาร  และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ดำเนินการของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

หน่วยงานของรัฐต้องให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้ 
(1) วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)  เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ

ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน  
ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของ
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน 

(2) วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)  เปน็วัตถุประสงค์เกี่ยวกบัการรายงาน
ทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เช่ือถือได้ทันเวลา 
โปร่งใส หรือขอ้กำหนดอื่นของทางราชการ 

(3) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives)  
เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของทางราชการ 
 
3. แนวคิดของการควบคุมภายใน 

(1) การควบคุมภายในเป็นกลไกที่จะทำให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน  ด้านการรายงาน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ 

(2) การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงานของรัฐ 
การควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป้นขั้นตอนและต่อเน่ือง มิใช่เหตุผลสุดท้ายของการกระทำ 

(3) การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ โดยผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร 
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่
เพียงการกำหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มการดำเนินงานเท่านั้น หากแต่ต้องมี
การปฏิบัต ิ

(4) การควบคุมภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ของหน่วยงานของรัฐ  อย่างไรก็ตาม การควบคุมภายในที่กำหนดก็อาจไม่สามารถให้ความมั่นใจแก่ผู้กำกับดแูล 
และฝ่ายบริหาร ว่าการดำเนินงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ 

(5) การควบคุมภายในควรกำหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
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4. องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 

 
 

 

หน่วยงานของรัฐได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละ
หน่วยงาน การควบคุมภายในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด  ทั้งนี้ การควบคุมภายในจะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

 (1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
 (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Management) 
 (3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 (4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
 (5) กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 
 

4.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
 สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานที่ส่งผลให้มีการนำการควบคุมภายใน

มาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้ ผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนัก
ถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการดำเนินงานที่คาดหวังของผู้กำกับ ดูแลและฝ่ายบริหาร  
ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในอื่น ๆ  

 สภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี ้
 หลักการที่ 1 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการที่ 2 ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 

 หลักการที่ 3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของ 
ผู้กำกับดูแล 

 หลักการที่ 4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

 หลักการที่ 5 หน่วยงานของรัฐกำหนดใหบุ้คลากรมีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
ตามระบบการควบคุมภายใน เพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
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4.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 

 
 

 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ เพื่อระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกำหนดวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมด
ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

 

 การประเมนิความเสี่ยงประกอบด้วย 4 หลักการ ดังนี ้
 หลักการที่ 6 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยง  
ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค ์

 หลักการที่ 7 หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
อย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงน้ัน 

 หลักการที่ 8 หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมิน
ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค ์

 หลักการที่ 9 หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
ต่อระบบการควบคุมภายใน 
 

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 
➢  ศึกษาทำความเข้าใจภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ 

ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์ของภารกิจ กิจกรรมที่ทำให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ และโครงสร้างของหน่วยงานของรัฐ 

➢  ระบุความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมาก เป็นการทำความเข้าใจในสาเหตุของการ
เกิดความเสี่ยง ระบุถึงเหตุการณ์หรือกิจกรรมของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด 
ความเสียหาย และการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดไว้ 

➢  ทำการประเมินความเสี่ยง ว่าในแต่ละความเสี่ยงนั้น มีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด 
และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด โดยทั่วไปจะวิเคราะห์ความ
เสี่ยงด้วยการประเมินความถี่/โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความ
เสี่ยง (Impact)  และนำความเสี่ยงนั้นมาพิจารณาเพื่อจัดลำดับความเสี่ยง ดังนี้ 
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แผนภูมิความเสี่ยง 
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 การจัดลำดับความเสี่ยง  
 ระดับความเสี่ยงเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง “ระดับของผลกระทบ” กับ “ระดับของโอกาส  

ที่จะเกิด”  ในแต่ละระดับจะมีความหมายของความเสี ่ยงแตกต่างกัน และนำมาจัดลำดับความเสี ่ยงตาม
ความสำคัญ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม  
 

 การจัดการความเสี่ยง 
 เมื่อระบุและประเมินความสำคัญของความเสี่ยงแล้ว ผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยง

ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และผลของการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น  ซึ่งการพิจารณาทางเลือกการดำเนินการ
จะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ยงมีประสิทธิผล วิธีการจัดการความเสี่ยงอาจเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน ในการบริหาร
จัดการให้ “โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง” หรือ “ผลกระทบของความเสียหายจากความเสี่ยงลดลง” ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้  โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยง ดังนี้  

 (1) การยอมรับ (Take)   
คือ การยอมรับความเสี่ยงมีอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
โดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อีก  หรือ  
ได้ลดความเสี่ยงลงจนเป็นที่น่าพอใจ หรือการลดความเสี่ยงไม่คุ้มค่าต่อการดำเนินการ 

 (2) การลดหรือการควบคุม (Treat)  
คือ การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจจะเกิดความเสี่ยงหรือลดความรุนแรงของ
ผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 

 (3) การถ่ายโอนหรือการกระจาย (Transfer)  
คือ การโอนหรือการกระจายความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง 

 (4) การหยุดหรือการหลกีเลี่ยง (Avoiding)  
คือ การจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ “สูงมาก” และ “ไม่สามารถยอมรับได้” ควรหยดุ
หรือดำเนินการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงน้ัน  

 
4.3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

 กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้
มั่นใจว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการนำไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ ในกระบวนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน 

 

 กิจกรรมการควบคุมประกอบด้วย 3 หลักการ  ดังนี ้
 หลักการที่ 10 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการ

บรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 หลักการที่ 11 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่ว ไปด้านเทคโนโลยี  

เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 หลักการที่ 12 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย

ผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
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 ลักษณะของการควบคุม แบ่งเปน็ 2 ประเภท ดังนี ้
 1. การควบคมุเชิงนามธรรม (Soft Control)  

 หมายถึง การควบคุมที่เกิดจากจิตสำนึก  การกระทำ  ทักษะ  ความสามารถ ของบุคลากรทุก
ระดับที ่แสดงออกให้เห็นว่าเป็นสิ ่งที ่ดีและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ ่งไม่สามารถจับต้องได้   
การส่งเสริมให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ เช่น คว ามซื่อสัตย์   
ความโปร่งใส  ความมีคุณธรรมและจริยธรรม  ความขยันขันแข็ง  ความรับผิดชอบ  เป็นต้น 

2. การควบคมุเชิงรูปธรรม (Hard Control)  
 หมายถึง การควบคุมที่ฝ่ายบริหารกำหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานสำหรับผู้รับผิดชอบภารกิจ/งาน/กระบวนงาน/กิจกรรม ให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
เป็นสิ่งที่จับต้องได้  เช่น  ผังโครงสร้างของหน่วยงานของรัฐ/ส่วนงานย่อย  นโยบาย  คู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 

 ประเภทการควบคุม 
•  การควบคุมแบบป้องกัน (Prevention Control) 

เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เป็นการควบคุมด้านคุณภาพ 
เสียค่าใช้จ่ายน้อย 
เช่น  การอนุมัติ  การจัดโครงสร้างองค์กร  การใช้พนักงานที่มีความรู้และจริยธรรม   
การแบ่งแยกหน้าที่  การใช้และการควบคุมเอกสารที่ดี  การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร   

•  การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive Control) 
เป็นวิธีการควบคุมที่ดีและทันสมัย มีผลทางด้านบวกต่อขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน  
ส่งเสริม หรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จโดยตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  เช่น  การให้รางวัล
แก่ผู้มีผลงานที่ดี หรือการฝึกอบรม  การสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจลดความผิดพลาด
ในการทำงาน 

•  การควบคุมแบบค้นพบ (Detective Control) 
เพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว  เช่น  การสอบทาน  การวิเคราะห์  การยืนยันยอด  
การตรวจนับ  การตรวจสอบ  การรายงานข้อบกพร่อง  

•  การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) 
เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีก  
ในอนาคต 
 

ตัวอย่างกิจกรรมการควบคมุ 
 - นโยบาย  การวางแผน   - การมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
 - การการอนมุัติ    - การแบ่งแยกหน้าที ่
 - การกำกับดแูล    - การสอบทาน  การรายงาน 
 - การให้ความเห็นชอบ   - แนวทางการปฏิบัติงาน คู่มือ 
 - การสั่งการ  การสื่อสาร   - การใหค้วามรู้ ความเข้าใจ 
 - การจดบันทกึ  การตรวจนบั  - การรวบรวม จัดเก็บเอกสาร 
 - การกระทบยอด     - การประมวลผลข้อมูล 
 - การดูแลปกป้องทรัพย์สิน  - การจัดทำเอกสารหลักฐาน 
 - การบริหารทรัพยากรบุคคล  - การควบคุมเอกสาร  การใช้ทะเบียน 
- การบันทึกรายการและเหตุการณ์อย่างถูกต้องและทันเวลา 
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4.4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
 สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการดำเนินการตามการควบคุมภายใน

ที่กำหนด เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและภายนอก 
และเป็นช่องทางเพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศที่สำคัญในการควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสาร
จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 

  

สารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 
 หลักการที่ 13 หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 

เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
 หลักการที่ 14 หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์

และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่กำหนด  

 หลักการที่ 15 หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบ 
ต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
 

 สารสนเทศ  หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็น
ประโยชน์ต่อการใช้งาน 

 ข้อมูลข่าวสารที่ดี ซึ่งทกุหนว่ยงานควรจัดให้มีเพื่อประกอบการตัดสินใจ มีลักษณะดังนี้  
 (1) มีความเหมาะสมกับการใช้งาน  หมายถึง  ข้อมูลสารสนเทศบรรจุเนื้อหาสาระที่จำเป็น 

ต่อการตัดสินใจ 
 (2) มีความถูกต้อง สมบูรณ์  หมายถึง  ข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนผลตามความเป็นจริง 

และมีรายละเอียดที่จำเป็นครบถ้วน  
 (3) มีความเป็นปัจจุบัน ทันเวลา และมีความน่าเชื่อถือ  หมายถึง  ข้อมูลสารสนเทศที่ให้ตัวเลข 

และข้อเท็จจริงล่าสุด หรือใกล้เคียงกับวันที่ตัดสินใจมากที่สุด 
 

 การสื่อสาร  หมายถึง  การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจใช้คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

 การสื่อสารที่ดี ควรเป็นไปอย่างกว้างขวาง มีการสื่อสารข้อมูลทั้งจากระดับบนลงล่าง จากระดับล่าง
ขึ ้นบน และในระดับเดียวกันภายในหน่วยงานของรัฐ  นอกจากการสื ่อสารภายในหน่วยงานของรัฐแล้ว  
ควรมีการสื่อสารที่เพียงพอกับบุคคลภายนอกด้วยเพื่อให้สามารถรับข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้
ส่วนเสียจากภายนอกเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ 
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4.5 กิจกรรมการติดตาม (Monitoring Activities) 
 กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลรายครั้ง หรือ

เป้นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อหน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล อย่างทันเวลา 

  

กิจกรรมการติดตามผลประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี ้
 หลักการที่ 16 หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน 

และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน 

 หลักการที่ 17 หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุม
ภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 

การตดิตามผล  หมายถึง  การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด 

 

การประเมินผล  หมายถึง  การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบควบคุมภายในที่กำหนด
ไว้ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ ว่ายังเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ 

 

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การติดตามประเมินผลระหว่างการปฏบิัติงาน (Ongoing Monitoring) 
เป็นกิจกรรมการติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน (การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง) จะรวมอยู่ใน

การบริหารจัดการและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามปกติขององค์กร  เช่น  การวิเคราะห์ผลต่างระหว่าง
แผนกับผลงานจริง การทดสอบความถูกต้อง การกระทบยอดรายการต่าง ๆ เป็นต้น 

ตัวอย่าง 
กิจกรรมการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสอบรายงานทางการเงิน 

และการสอบถามถึงความแตกต่างของบัญชีเงินฝากธนาคาร ถือเป็นการติดตามผลการควบคุมที่จะทำให้มีการ
ส่งเสริมประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน  

ดังนั้น การติดตามผลการปฏิบัติงานมักจะมีประสิทธิผลมากกว่าการประเมินผลเป็นรายครั้ง 
(Separate Evaluation)   
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2. การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) 
เป็นการประเมินในขณะที่กิจกรรมการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (ตามข้อ 1) ส่งผลให้

เกิดประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  การประเมินผลเป็นรายครั้งจะให้ประโยชน์โดยเน้นไปที่ประสิทธิผลของ 
การควบคุมภายในโดยตรง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  

 

2.1 ขอบเขตและความถี่ของการประเมิน 
- ขอบเขตของการประเมินผลการควบคุมภายใน  ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินว่า 

จะเน้นการประเมินไปที่วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านใด  เช่น  ด้านการดำเนินงาน  ด้านการรายงาน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน  หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  เป็นต้น  โดยการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในต้องให้ความสนใจในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรม  
ที่สำคัญด้วย 

- ความถี่ของการประเมิน  จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร ซึ่งขึ้นกับความเสี่ยงและ  
การควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง 

 

2.2 วิธีการประเมิน 
การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอน  แม้ว่าวิธีการประเมิน 

และเทคนิคการประเมินอาจแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน  แต่ต้องเป็นไปตามรูปแบบของการประเมิน  สำหรับ
การประเมินผล ผู้ประเมินจะต้องทำความเข้าใจหน่วยงานและภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งพิจารณาถึงระบบ
การควบคุมภายในที่มีอยู่ว่าทำงานจริงอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานตามที่ออกแบบไว้    

 

2.3 การทดสอบการควบคุม 
การทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในเป็นส่วนสำคัญของการประเมนิผล  

การทดสอบนี้สามารถทำได้ทั้งการประเมินผลแบบต่อเนื่อง และการประเมินผลเป็นรายครั้ง  เช่น การสอบทาน
รายการต่าง ๆ  การทดสอบการปฏิบัติงาน  การสอบถามบุคคลที่เหมาะสม  สังเกตการณ์  การแบ่งแยกหน้าที่
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและตรวจสอบความถูกต้อง  เป็นต้น 

ผลการทดสอบเหล่านี้จะได้รัการสอบทานโดยฝ่ายบริหารเพื่อประเมินความสำคัญของ
ข้อบกพร่องที่พบและจัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไข  และติดตามผลการปรับปรุงตามแผน เพื่อให้มั่นใจว่า
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
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บทที่ 2 
 

การจัดวางระบบการควบคุมภายในและ 
แนวทางการดำเนินการตามตัวชีว้ัดการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย 

 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 2 ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  และข้อ 11 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้กำกับดูแล 
กระทรวงเจ้าสังกัด ใช้ข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงาน
ของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด   
 
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ผู้บริหารควรเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาดของหน่วยงาน
ในความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ซึ่งส่วนงานย่อยในสังกัดกรมสรรพสามิตในปัจจุบันมีการ
ดำเนินการในเรื่องของการควบคุมภายในอยู่แล้ว 

1. การกำหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธผิล  
(1) กำหนดวตัถุประสงค์ในการดำเนินงาน   

ส่วนงานย่อยต้องกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งสิ่งสำคัญ
ที่จะช่วยให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้ คือ การสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยให้ผู้บริหารมั่นใจ
ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถควบคุมดูแลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ 

วัตถุประสงค์แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
➢ วัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงานของรัฐ  เป็นวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในภาพรวม

ของหน่วยงานของรัฐ 
➢ วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม  เป็นวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจง

สำหรับแต่ละกิจกรรม ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุนและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงานของรัฐ 

 

การกำหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ/ส่วนงานย่อยควรมีลำดับขั้นตอน ดังนี ้

หน่วยงานของรัฐ (กรมสรรพสามิต) ส่วนงานย่อย 
1) กำหนดภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 1) กำหนดภารกิจของส่วนงานย่อย 
2) กำหนดวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงานของรัฐ 2) กำหนดวัตถุประสงค์ในระดับส่วนงานย่อย 
3) กำหนดกิจกรรมที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
ระดับหน่วยงานของรัฐ 

3) กำหนดกิจกรรมที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
ระดับส่วนงานย่อย  

4) กำหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม 4) กำหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม 
 

หมายเหตุ  ภารกิจ/วตัถุประสงค์/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในระดบัส่วนงานย่อย  จะต้องสนับสนุน
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงานของรฐั  
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ขั้นตอนการกำหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
 

 
 
 

ขั้นตอนการกำหนดวัตถุประสงค์ของส่วนงานย่อย 
 

 
 

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นในแต่ละระดับ ควรกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ 

 

ระบบการควบคุมภายในที่ดี จะต้องให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า สามารถช่วยให้
หน่วยงานของรัฐบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน  การรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน  
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่น
ของทางราชการ   

(2) ค้นหาความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญ ที่อาจทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค ์

(3) พิจารณาการควบคุมทีม่ีอยู่แล้ว ว่าสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้ในระดับใด 
(4) ระบุกิจกรรมการควบคุมใหม่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่เหลือให้อยู่ในระดับ 

ที่ยอมรับได้ 
(5) ประมาณการต้นทุนที่ต้องใช้ในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งกิจกรรมการควบคุม ซึ่งต้นทุนหรือ

ค่าใช้จ่ายต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ 
(6) จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมการควบคุม 
(7) นำกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติ และติดตามผล 

 
2. แนวทางการกำหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน 

หน่วยงานของรัฐต้องทำความเข้าใจโครงสร้างองค์กร ภาระหน้าที่และวัตถุประสงค์ของส่วนงานย่อย
ตามโครงสร้างองค์กร แล้วจึงกำหนดงานในความรับผิดชอบออกเป็นกิจกรรม  โดยพิจารณาจากกระบวนงานที่
ปฏิบัติอยู่ในแต่ละส่วนงานย่อย ซึ่งมีวิธีในการกำหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน 2 วิธี  

(1) วิธีทั่วไป  เป็นวิธีการควบคุมสำหรับงาน/กิจกรรมทั่วไป เช่น การบริหารงานนโยบาย การ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งสามารถเลือกได้จากรายการควบคุมทั่วไป เช่น แบบสอบถามการควบคุม
ภายใน (ภาคผนวก ข)  

(2) วิธีเฉพาะ  เป็นวิธีการควบคุมจากการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับงาน/กิจกรรมที่แตกต่าง 
จากงาน/กิจกรรมทั่วไป  
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ทั้งนี้ การกำหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในทั้ง 2 วิธี ต้องเข้าใจกระบวนงานของ
กิจกรรมนั้นเป็นอย่างดี กล่าวคือ จัดทำแผนผังกระบวนการทำงานแล้วพิจารณาว่า การควบคุมภายในที่ดีมีอะไรบ้าง
ที่สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนตามแผนผังกระบวนงาน เพื่อให้การดำเนินงานตามกิจกรรมนั้น
บรรลุวัตถุประสงค ์
 
แนวทางการดำเนนิการตามตัวชี้วัดการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย 
 

 
 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว กลุ่มพัฒนาระบบบริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงาน 
การประเมินผลการควบคุมภายในของกรมสรรพสามิต ได้นำ “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561” มาประยุกต์ใช้  โดยกำหนดให้ 
“การควบคุมภายใน” เป็นตัวชี้วัดในมิติด้านประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/สำนักงานเลขานุการกรม/
สำนักงานสรรพสามิตภาคและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/
เลขานุการกรม/ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคและสรรพสามิตพื้นที่ เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
สอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน  และเพื่อให้การจัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับของส่วนงานยอ่ย
มาประมวลผลในภาพรวม และจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับกรมต่อไป  ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ได้กำหนดแนวทางดำเนินการไว้ ดังต่อไปนี ้
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1. ทบทวนและแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี ้
(1) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(2) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ 
(3) รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวม

ของหน่วยงานของรัฐ 
(4) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 
(5) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

 

โดยส่วนงานย่อยควรทบทวนและปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายใน
ให้สอดคล้องกบัโครงสร้างของหน่วยงานในปัจจุบัน  

1.1 กรณีหน่วยงานส่วนกลางและสำนักงานสรรพสามิตภาค  องค์ประกอบของคณะทำงานฯ 
ควรประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกส่วน/ฝ่าย  โดยมีหัวหน้าส่วนงานย่อย (ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/  
เลขานุการกรม/ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค) เป็นประธานคณะทำงาน 

1.2 กรณีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่  องค์ประกอบของคณะทำงานฯ ควรประกอบด้วย ผู้แทน
จากทุกฝ่ายและผู้แทนจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในกำกับดูแล  โดยมีสรรพสามิตพื้ นที่เป็นประธาน
คณะทำงาน 

1.3 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง/การโยกย้าย  หัวหน้าส่วนงานย่อย หรือบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ควรทบทวนและแก้ไของค์ประกอบของคณะทำงานฯ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างบุคลากรปัจจุบัน และหากประสงค์
จะใช้คำสั่งแต่งต้ังคณะทำงานฯ ฉบับเดิม ควรเป็นมติเห็นชอบของคณะทำงานฯ 

1.4 กรณีที่ยังไม่มีหัวหน้าส่วนงานย่อย  ควรทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ฉบับใหม่ 
โดยให้ผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่งต้ัง จนกว่าจะมีผู้มารับตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานย่อย 

หมายเหตุ   
1) การทบทวน/แก้ไข/เปลี ่ยนแปลงคำสั ่งแต่งตั ้งคณะทำงานฯ ควรเป็นมติในที ่ประชุมของ

คณะทำงานฯ และปรากฏในรายงานการประชุม  
2) หน้าที่ของคณะทำงานฯ  ควรสอดคล้องกับหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงานของ

รัฐที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
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2. จัดการประชุมคณะทำงานการประเมนิผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
เป็นประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณะทำงานฯ และผู้ปฏิบัติงาน  
2.1 เพื่อกำหนดแนวทางและทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายใน 

โครงสร้าง/องค์ประกอบการควบคุมภายใน วัตถุประสงค์ วิธีการ และรูปแบบของระบบการควบคุมภายใน เช่น 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561  การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission)  โครงสร้างและบทบาทภารกิจขององค์กร เป็นต้น 

2.2 เพื ่อกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมินของส่วนงานย่อย หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
ได้กำหนดขอบเขตการควบคุมภายในไว้ 2 ส่วน คือ ด้านภารกิจหลัก/นโยบายที่สำคัญ และด้านภารกิจสนับสนุน 
ซึ ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้นำมาปรับให้สอดคล้องกับการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน   
โดยแบ่งขอบเขตการควบคุมภายในออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  

(1) ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. 
2551 รวมถึงคำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 663/2561  เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองกำกับและตรวจสอบภาษี
สรรพสามิต และการกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และ
วัตถุประสงค์ของภารกิจ (ส่วน/ฝ่าย/งาน)  (งานตามภารกิจ/หน้าที่หลักที่รับผิดชอบ) 

(2) ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และวัตถุประสงค์ของภารกิจ 
ได้แก่ 

- ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือนโยบายที่ได้รับมอบหมาย นั้น เป็นภารกิจตาม
กฎกระทรวงหรือกฎหมายที่จัดตั้งส่วนงานย่อยอยู่แล้ว 

- ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือนโยบายที่ได้รับมอบหมายนั้น  ไม่ใช่/ไม่ได้เป็น
หน้าที่หรือภารกิจตามกฎกระทรวงหรือกฎหมายที่จัดตั้ง  

(3) ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ หมายถึง งานตามภารกิจสนับสนุนของส่วนงานย่อย (ส่วน/ฝ่าย/งาน) 
และวัตถุประสงค์ของภารกิจ เช่น  

- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบของส่วนอำนวยการ/ฝ่ายอำนวยการ/งานบริหาร
ทั่วไป/งานธุรการ  

- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบด้านบัญชีและงบประมาณ  ด้านการเงินและ
ทรัพย์สิน 

- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 

2.3 เพื่อกำหนดภารกิจและวัตถุประสงค์ของภารกิจ ในความรับผิดชอบของส่วนงานย่อย โดย
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันกำหนดงาน/กระบวนงาน/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของงาน/กระบวนงาน/
กิจกรรม (กำหนดจากการปฏิบัติงานจริง) ซึ่งจะทำให้การประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

2.4 ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของงาน/กระบวนงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว ้

2.5 สอบทานขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตามกระบวนการปฏิบัติงานของงาน/กระบวนงาน/กิจกรรม 
ในแต่ละภารกิจ เพ่ือทำความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายในของงาน/กระบวนงาน/กิจกรรมนั้น 
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ตัวอย่างการจดัทำผังขั้นตอนการปฏิบัตงิานของกลุ่มตรวจสอบภายใน  
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3. จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับใช้ในการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย/ 
ผู้ประเมิน นำไปจัดทำรายงานการควบคุมภายใน เช่น  

- จัดทำตารางแจกแจงงานตามภารกิจ/กิจกรรมที่ปฏิบัติจริงตามภารกิจของส่วนงานย่อย 
- แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ก)   
- แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ข)   
- แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4-1)  
- แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5-1) 
- แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – 

ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. 5-1) 
- เครื่องมืออื่น ๆ ที่จำเปน็และเหมาะสม เช่น แบบประเมนิความเสี่ยง 

ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ควรจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อให้การจัดทำและการจัดส่งรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในของส่วนงานย่อยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด  

4. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย/ผู้ประเมินจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย 
ตามแนวทางและแบบฟอร์มรายงานที่กำหนด โดยบันทึกข้อมูลรายงานใน “ระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ” 

5. คณะทำงานฯ ติดตามการบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย 
ซึ่งต้องบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ก่อนเสนอหัวหน้าส่วนงานย่อยพิจารณา
อนุมัต ิ

6. เมื ่อคณะทำงานฯ ตรวจสอบข้อมูลรายงานเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งข้อมูลรายงานผ่านระบบงานฯ  
เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนงานย่อย/ผู้รักษาราชการแทน/ผู้ที่ได้รบัมอบหมายพิจารณาอนุมัติ  

ทั้งนี้ ส่วนงานย่อยต้องอนุมัติรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบงานฯ ภายใน
ระยะเวลาที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนดไว้ 

7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะติดตาม รวบรวมรายงาน วิเคราะห์ประมวลข้อมูล และประเมินผลการ
ควบคุมภายในของส่วนงานย่อย เพื่อจัดทำร่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
จัดส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

8. กลุ่มตรวจสอบภายในจัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินผลของผู้ตรวจสอบภายใน  
(แบบ ปค. 6) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมสรรพสามิต
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีตามสายการบังคับบัญชา เพื่อพิจารณาลงนาม และ
จัดส่งให้ผู้กำกับดูแล (กระทรวงการคลัง) ภายใน 90 วัน หรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กำหนดไว ้
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บทที่ 3 
 

การจัดท าและการรายงานการควบคมุภายในระดับส่วนงานย่อย 
 
 

การจัดท ารายงานการควบคุมภายในของกรมสรรพสามิต จะด าเนินการใน 2 ระดับ  คือ   
1. ระดับหน่วยงานของรัฐ (ระดับกรม)  โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ในการจัดท ารายงานประเมินผลการควบคุมภายในของกรมสรรพสามิต 
2. ระดับส่วนงานย่อย  โดยส่วนงานย่อยในสังกัดกรมสรรพสามิต ได้แก่  ส านัก / ศูนย์ / กอง / 

กลุ่ม / ส านักงานเลขานุการกรม / ส านักงานสรรพสามิตภาค / ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ตามโครงสร้างการ
บริหารงานของกรมสรรพสามิต     
 

โดยแนวทางการรายงานการควบคุมภายในฉบับนี้ จะกล่าวถึงการจัดท าและการรายงาน 
การควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยเท่านั้น 

 

แบบรายงานการควบคุมภายใน ที่ก าหนดให้ส่วนงานย่อยต้องจัดท าและรายงานผ่านระบบกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประกอบด้วย 

1. แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) 
2. แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) 
3. รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4-1) 
4. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5-1) 
5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  
    (แบบ ติดตาม ปค. 5-1) 

 

ขั้นตอนการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
1. แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ก)  

เป็นแบบรายงานที่ก าหนดให้หน่วยงานผู้ประเมิน (ส่วนงานย่อย) ท าการประเมินตนเองว่าได้ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 หรือไม่  กล่าวคือ มีการน ามาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
ไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในหรือไม่  การประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1  สภาพแวดล้อมของการควบคุม (ประกอบด้วย 5 หลักการ) 
องค์ประกอบที่ 2  การประเมินความเสี่ยง (ประกอบด้วย 4 หลักการ) 
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการควบคุม  (ประกอบด้วย 3 หลักการ) 
องค์ประกอบที่ 4  สารสนเทศและการสื่อสาร (ประกอบด้วย 3 หลักการ) 
องค์ประกอบที่ 5  การติดตามประเมินผล (ประกอบด้วย 2 หลักการ) 

ซึ่งองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ จะมีข้อความภายใต้หัวข้อหลัก และหัวข้อย่อย
ที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมิน (ส่วนงานย่อย)พิจารณาตัดสินได้ว่า  

- ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่  
- ด าเนินการครบถ้วนทุกองค์ประกอบหรือไม่   
- ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร   
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นอกจากนี้ แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ก) สามารถใช้ในการประเมิน
การดูแลรักษาทรัพย์สินจากการทุจริต การสูญเสีย การน าไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงการพิจารณาการควบคุมของ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการ การบริหารการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  เนื่องจากข้อค าถามใน
แบบประเมินฯ จะเกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์หลักของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน  คือ   

(1) ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน   
(2) ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงิน   
(3) มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งการ

ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่กรมได้ก าหนดขึ้น 
 

(ตัวอย่าง) แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) 
 

 
 

หัวข้อ “จุดที่ควรประเมิน” จะแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ซึ่งในแต่ละ
องค์ประกอบจะประกอบด้วยข้อความภายใต้หัวข้อหลัก และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก ผู้ประเมิน 
(ส่วนงานย่อย)  สามารถปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อความให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และความเสี่ ยงของ
ส่วนงานย่อยนั้น ๆ ซึ่งอาจเพิ่มเติมเนื้อหาสาระตามความจ าเป็นและเหมาะสม   
 

หัวข้อ “ความเห็น/ค าอธิบาย” ให้ผู้ประเมิน (ส่วนงานย่อย)ระบุรายละเอียกความเห็น/ค าอธิบาย 
ในแต่ละหัวข้อการประเมิน เป็นการสรุปรวมว่าส่วนงานย่อยได้ด าเนินการหรือปฏิบัติอย่างไรในแต่ละหัวข้อ  
ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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(ตัวอย่าง) แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) ส่วนท้าย 
 

 
 
หัวข้อ “สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ”  เมื่อประเมินครบทุกหัวข้อของแต่ละองค์ประกอบ ให้บันทึก 

ผลการประเมิน ระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ หรือควรพิจารณาขององค์ประกอบนั้น ๆ  และใช้สรุปผลการประเมินการ
ควบคุมภายในโดยรวม 
 

ชื่อผู้ประเมิน  ให้หัวหน้าส่วนงานย่อย หรือผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า 
ส่วนงานย่อยเป็นผู้ลงนามพร้อมระบุต าแหน่ง  และระบุวันที่จัดท าแบบประเมินฯ  
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(ตัวอย่าง) แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) ของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
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2. แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ข)   
เป็นข้อค าถามตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม

ภายในของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารน ามาใช้เพ่ือให้ผู้ประเมิน (ส่วนงานย่อย) 
ตอบค าถามของแต่ละกิจกรรมตามในแบบสอบถามการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน ดังนี้  

ชุดที่ 1  ด้านการบริหาร  ประกอบด้วยเรื่อง  ภารกิจ  กระบวนการปฏิบัติงาน  การใช้ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมของการด าเนินงาน 

ชุดที่ 2  ด้านการเงิน  ประกอบด้วยเรื่อง  เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ทรัพย์สิน  และรายงานการเงิน 
ชุดที่ 3  ด้านอ่ืน ๆ  ประกอบด้วยเรื่อง  การบริหารบุคลากร  ระบบสารสนเทศ  และการบรหิารพัสด ุ
 

เพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยผู้ประเมิน  
(ส่วนงานย่อย) จะต้องพิจารณาว่า  

- มีการปฏิบัติตามข้อค าถามที่ระบุในแบบสอบถามหรือไม่  อย่างไร 
- การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน และมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่ อย่างไร 

 
หมายเหตุ 
  การประเมินงาน/กิจกรรมตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน หัวหน้าส่วนงานย่อยควร

มอบหมายให้ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมนั้น ๆ เป็นอย่างดี เป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการประเมิน/ตอบค าถามตามแบบสอบถามการควบคุมภายในแต่ละด้าน  

  ผู้รับผิดชอบในการประเมิน ควรศึกษาแบบสอบถามการควบคุมภายใน เพ่ือท าความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการประเมิน 

  การประเมินแต่ละกิจกรรมตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน อาจใช้วิธีการสังเกตจากการ
ปฏิบัติงานจริง  การสอบถาม  วิเคราะห์จากเอกสารหลักฐาน  เพื่อสนับสนุนข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม 

  สรุปผลการประเมิน  โดยน าจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่พบจากการประเมินไปใช้ประกอบการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5-1) 
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(ตัวอย่าง) แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ข) 
 

 
 

การตอบแบบสอบถาม  
1.  ให้กรอกเครื่องหมาย “ √ ”  ในช่อง “มี/ใช่”   

ถ้ามีการปฏิบัติตามข้อค าถาม ซึ่งแสดงถึง การควบคุมภายในที่ดี    
โดยระบุเหตุผลในช่อง  “ค าอธิบาย/ค าตอบ” ด้วยว่า   มีการปฏิบัติตามข้อค าถามนั้น อย่างไร 

 

2.  ให้กรอกเครื่องหมาย “ X ”  ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช”่   
กรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามท่ีถาม ซึ่งหมายถึง ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อค าถาม แสดงถึงจุดอ่อนของ

ระบบการควบคุมภายใน ผู้ประเมิน (ส่วนงานย่อย) ควรทดสอบและหาสาเหตุ และพิจารณาว่ามีการควบคุมอ่ืน
ทดแทนหรือไม่    

โดยระบุเหตุผลในช่อง  “ค าอธิบาย/ค าตอบ” ด้วยถึงสาเหตุที่ไม่มีการปฏิบัติตามข้อค าถามนั้น  
 

3.  ให้กรอกอักษร  “ N/A ”  ย่อมาจาก Not Applicable  ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช”่   
หากไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถาม    
โดยระบุเหตุผลในช่อง  “ค าอธิบาย/ค าตอบ”  ด้วยว่า ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับค าถาม หรือข้อค าถามนั้น

เป็นภารกิจงานของใคร  
 

4. จากค าตอบที่ได้รับ ผู้ประเมิน (ส่วนงานย่อย)/ผู้สอบทานควรสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง  
การวิเคราะห์  เอกสารหลักฐาน  หรือหาค าตอบจากผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ถามและเชื่อถือได้  เพ่ือสรุปค าตอบและ
อธิบายวิธีปฏิบัติในแต่ละหัวข้อของค าถามในช่อง “ค าอธิบาย/ค าตอบ”  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่จะน ามา
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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 (ตัวอย่าง) แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ข)  ส่วนท้าย 
 

 
 

5.  จากข้อมูลในช่อง “ค าอธิบาย/ค าตอบ”  จะน ามาประกอบการพิจารณาและประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละด้าน/แต่ละเรื่องในด้านนั้น ๆ  (โดยบันทึกสรุปในตอนท้ายของ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน) 

 

6.  ให้หัวหน้าส่วนงานย่อย หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนงาน
ย่อยเป็นผู้ลงนามพร้อมระบุต าแหน่ง  และระบุวันที่จัดท าแบบสอบถามฯ 
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(ตัวอย่าง) แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
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3.  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4-1) 
เป็นการประเมินมาตรฐานการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบของส่วนงานย่อย ประกอบด้วย  

สภาพแวดล้อมของการควบคุม  การประเมินความเสี่ยง  กิจกรรมการควบคุม  สารสนเทศและการสื่อสาร และ 
การติดตามประเมินผล โดยคณะท างานฯ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการ ดังนี้  

(1) ประมวลข้อมูลที่ได้ในแต่ละองค์ประกอบของแบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(ภาคผนวก  ก) มาระบุในแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4-1)   
ซึ่งเป็นการระบุผลการประเมินหรือข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบในลักษณะการบรรยายบริบทของหน่วยงาน
ภายใต้องค์ประกอบการควบคุมภายในนั้น ๆ 

(2) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบ พร้อมจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  
โดยให้ระบุผลการประเมินว่า หน่วยงานมีการด าเนินการที่เหมาะสมเพียงพอหรือไม่ อย่างไร  โดยวิเคราะห์จาก
ข้อมูลของแต่ละองค์ประกอบ หากยังมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงอยู่ในประเด็นใด ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม และ
น าไปเป็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่มีอยู่ ที่จะน าไปวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมปรับปรุงการควบคุมต่อไป 
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(ตัวอย่าง) แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4-1) 
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ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในส าหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. 4-1) 
 

(1)  ชื่อส่วนงานย่อย 
ให้ระบุชื่อส่วนงานย่อยที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 

 

(2)  ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด 
ให้ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุม

ภายใน เช่น ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 
 

(3)  องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ให้ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ซึ่งเป็นการสรุปโดยย่อจากข้อมูลตาม

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ก)  
 

(4)  ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
ให้ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่/จุดอ่อน  โดยประเมินแต่ละองค์ประกอบว่า ดีเพียงพอและเหมาะสมเพียงใด และมีประเด็นใดที่ยังไม่มี
หรือยังไม่ได้ด าเนินการ 

 

(5)  ผลการประเมินโดยรวม 
ให้สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ  

เป็นการประเมินผลในภาพรวม เป็นการประเมินผลในภาพรวมจากผลการประเมิน/ข้อสรุปในคอลัมน์ (4) ของ
แบบ ปค. 4-1 

 

(6)  ลายมือชื่อ 
ให้หัวหน้าส่วนงานย่อย หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนงานย่อย 

เป็นผู้ลงนาม 
 

(7)  ต าแหน่ง 
ให้ระบุต าแหน่งของหัวหน้าส่วนงานย่อย หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก

หัวหน้าส่วนงานย่อย เป็นผู้ลงนาม 
 

(8)  วัน/เดือน/พ.ศ. 
ให้ระบุวันเดือนปีที่รายงาน (เป็นวันเดือนปีที่จัดท ารายงาน) 
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(ตัวอย่าง) แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4-1)  
ของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
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4. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5-1)   
เป็นการประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ของงาน/กิจกรรมทั้งหมดที่ส่วนงานย่อยรับผิดชอบ  

เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และก าหนดกิจกรรม/วิธีการปรับปรุง
การควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาข้อมูลจากแบบประเมิน
องค์ประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ก)  แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)  การปฏิบัติงานจริง  
ผลการสัมภาษณ์หรือการประชุม  การสังเกตการณ์ที่บันทึกไว้  และน ามาวิเคราะห์เพ่ือประเมินและจ าแนก
ระดับความเสี่ยง  คัดเลือกความเสี่ยง  พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรมการควบคุม  ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ด าเนินการ 

โดยหน่วยงานภายในของส่วนงานย่อยต้องร่วมกันประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ที่มีอยู่ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมดที่รับผิดชอบ ตามขอบเขตการประเมินที่ก าหนด เช่น 
ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน  งานตามภารกิจ/หน้าที่หลักที่รับผิดชอบ  ภารกิจตามแผนการด าเนินงาน  
ภารกิจอ่ืน ๆ  โครงการ/แผนงานต่าง ๆ รวมถึงนโยบายที่ได้รับมอบหมาย  โดยเน้นความส าคัญกับงาน/
กิจกรรม/ผลผลิตที่มีความเสี่ยงสูง และให้ระบุงาน/กิจกรรมการด าเนินงานภายใต้ขอบเขตการประเมินที่
ก าหนด พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละงาน/กิจกรรมการด าเนินงาน     
 

(ตัวอย่าง) แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5-1) 
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ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. 5-1) 
 

(1)  ชื่อส่วนงานย่อย 
ให้ระบุชื่อส่วนงานย่อย (ส่วน/ฝา่ย/งาน) ที่จัดท ารายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  

เช่น  ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สมุทรปราการ 2 ฝ่ายกฎหมาย งานเปรียบเทยีบคดี 
 

(2)  ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด 
ให้ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน  เช่น  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 
 

(3)  ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือภารกิจอ่ืน 
ๆ  
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ 

ให้ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งของส่วนงานย่อย หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือภารกิจอ่ืน ๆ   
ที่ส าคัญของส่วนงานย่อย และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน ดังนี้  

(3.1) ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนงานย่อย และวัตถุประสงค์ของภารกิจ 
ได้แก่ 

- ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 
รวมถึงค าสั่งกรมสรรพสามิตที่ 663/2561  เรื่อง การก าหนดอ านาจหน้าที่ของกองก ากับและตรวจสอบภาษี
สรรพสามิต และการก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และ
วัตถุประสงค์ของภารกิจ (ส่วน/ฝ่าย/งาน)  (งานตามภารกิจ/หน้าที่หลักที่รับผิดชอบ) 

 

(3.2) ภารกิจตามแผนการด าเนินการ  
หมายถึง ภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และวัตถุประสงค์

ของภารกิจ ได้แก่ 
- ภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือนโยบายที่ได้รับมอบหมาย นั้น เป็นภารกิจตามกฎกระทรวง

หรือกฎหมายที่จัดตั้งส่วนงานย่อยอยู่แล้ว 
- ภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือนโยบายที่ได้รับมอบหมายนั้น  ไม่ใช่/ไม่ได้เป็นหน้าที่ 

หรือภารกิจตามกฎกระทรวงหรือกฎหมายที่จัดตั้ง  
ทั้งนี้ ให้รวมถึงแผนงาน/โครงการของส่วนงานย่อยที่สอดคล้องกับหน้าที่หรือภารกิจ ตามกฎหมาย 

ที่จัดตั้งส่วนงานย่อย เช่น  แผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  
 

(3.3) ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญ หมายถึง งานตามภารกิจสนับสนุนของส่วนงานย่อย (ส่วน/ฝ่าย/งาน) 
และวัตถุประสงค์ของภารกิจ เช่น  

- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบของส่วนอ านวยการ/ฝ่ายอ านวยการ/งานบริหารทั่วไป/
งานธุรการ  

- งานตามภารกิจ/หนา้ที่ในความรับผิดชอบด้านบัญชีและงบประมาณ  ด้านการเงนิและทรัพยส์ิน 
- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 
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(4)  ความเสี่ยง 

ให้ระบุความเสี่ยงส าคัญของแต่ละภารกิจ โดยประเมินความเสี่ยงของภารกิจ/งาน/กิจกรรมการ
ด าเนินงานว่ามีโอกาสที่จะท าให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ 
ไม่พึงประสงค์ ซึ่งส่งผลให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  และ 
มีผลกระทบ/ความรุนแรงมากน้อยเพียงใด  เพื่อจัดระดับความเสี่ยงและจ าแนกความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนว่า  

- เป็นความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการภายในหน่วยงานได้เอง (ผู้บริหารของหน่วยงานสามารถ
พิจารณาสั่งการและบริหารจัดการภายในได้)  หรือ  

- เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการได้เองภายในหน่วยงาน (ข้อจ ากัดทาง
กฎหมายหรือทรัพยากรของหน่วยงาน) ให้รายงานต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแล หรือหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง   

 

(5)  การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
ให้ระบุวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการควบคุมเพ่ือป้องกัน/ลดความเสี่ยงของแต่ละภารกิจ/หน้าที่ที่

รับผิดชอบ ที่ได้ก าหนดไว้เป็นกฎระเบียบข้อบังคับให้ถือปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ว่าได้ด าเนินกิจกรรมที่มีอยู่เดิม  
เพ่ือเป็นการควบคุมความเสี่ยงของขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์  

 

ข้อแนะน า 
- ให้สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ/นโยบาย/กฎเกณฑ์ ที่ใช้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิธีการควบคุม

ความเสี่ยงให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยระบุข้อมูล เช่น ขั้นตอนที่ด าเนินการควบคุม 
ผู้รับผิดชอบขั้นตอน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  

- การควบคุมภายในที่มีอยู่ ควรเน้นสิ่งที่มีการปฏิบัติจริงหรือสิ่งที่มีการปฏิบัติเป็นปกติ โดยมีการ
อ้างอิงค าสั่ง การอนุมัติ ระเบียบปฏิบัติประกอบ เช่น กรณีในขั้นตอนออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ 
นอกจากจะระบุว่าปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพสามิตฉบับใดแล้ว ควรอธิบายการด าเนินงานที่ปฏิบัติจริงร่วมด้วย 

- ส าหรับกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในที่มีการด าเนินการในปีที่ผ่านมา หากสามารถควบคุม
ความเสี่ยงได้ต้องน ามาระบุเป็นกิจกรรมการควบคุมภายในที่มีอยู่ ในการประเมินตอนสิ้นปีงบประมาณด้วย เนื่องจาก
กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีการด าเนินการเพ่ือควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณนั้น 

 

(6)  การประเมินผลการควบคุมภายใน 
- เป็นการประเมินความเพียงพอและมีประสิทธิผลของกิจกรรมการควบคุมภายในที่มีอยู่ ว่าการควบคุม

ที่ได้ก าหนดไว้นั้น มีการน ามาปฏิบัติด้วยหรือไม่ และได้ผลเป็นอย่างไร  โดยประเมินภายใต้ 4 ประเด็นหลัก 
ได้แก่  ความเพียงพอของการควบคุม  ความเป็นทางการของการกิจกรรม  การปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุม 
และการบรรลุวัตถุประสงค์   

- โดยให้ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
หรือไม่  โดยอาจระบุในลักษณะต่าง ๆ เช่น มีการก าหนดหรือสั่งการอย่างเป็นทางการ มีการปฏิบัติตามอย่าง
ต่อเนื่องและช่วยให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และหรือความเสี่ยงที่ลดลงหรือสามารถป้องกันได้ คุ้มค่ากับ
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว 
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(7)  ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

- ให้ระบุปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละงาน/กิจกรรมการด าเนินงาน 
และท าให้เกิดความเสี่ยง จากผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (6)   

- จัดระดับและจ าแนกความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ เพ่ือก าหนดแผนงาน/แนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
- การระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ กรณีที่การควบคุมภายในที่มีอยู่ (5) และการประเมินผลการควบคุม

ภายใน (6) ที่มีอยู่ไม่เหมาะสมเพียงพอ ให้พิจารณาวิเคราะห์เพิ่มเติมอีก 3 แหล่ง คือ  
1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4-1)  
2) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน 

– ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. 5-1) 
3) ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

 

(8)  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
- ให้ระบกุิจกรรมปรับปรุงที่เหมาะสมและชัดเจนที่จะใช้ด าเนินการควบคุมความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7) 

เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป 
- กิจกรรมปรับปรุง เป็นแผนงาน/แนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้น โดยปกติจะมีอยู่ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานอยู่แล้ว เช่น การก าหนด
นโยบาย การสอบทาน/ตรวจสอบ การบันทึกบัญชี  การดูแลป้องกันทรัพย์สิน  การควบคุมงาน  การอนุมัติ  
การมอบอ านาจ  การให้ค าปรึกษา/ค าแนะน า การจัดท าเอกสารหลักฐาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
การให้รางวัลจูงใจ ซึ่งต้องเป็นการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ให้สามารถ
ปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน เหมาะสม และตอบสนองความเสี่ยงได้   

- แผนงาน/แนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายใน ต้องส่งผลให้เกิดการปรับปรุงขั้นตอนการ
ด าเนินงาน หรือกระบวนงาน หรือวิธีปฏิบัติ หรือกฎระเบียบ หรือออกกฎระเบียบใหม่ที่เป็นลายลักษณ์
อักษร โดยใช้กลไกคณะท างานฯ ของหน่วยงานในการพิจารณาความเหมาะสมของแผนงาน/แนวทางการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน   

- กิจกรรมภายใต้แผนงาน/แนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ซ้ าซ้อนกับ
การควบคุมภายในที่มีอยู่แล้ว และกิจกรรมนั้นจะต้องส่งผลกระทบที่มากพอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ท างาน หรือกฎระเบียบ จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงได้  โดยให้ผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด 
และน ามาพิจารณาร่วมกันในรูปแบบของคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่าของ
กิจกรรม 

 

(9)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 
- การก าหนดผู้รับผิดชอบ ต้องระบุให้ชัดเจน โดยให้ระบุเป็นส่วน/ฝ่ายของหน่วยงานในสังกัด  
- กรณีที่กิจกรรมภายใต้แผนงาน/แนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในนั้น เป็นความรับผิดชอบ

ตามหน้าที่ที่ก าหนดโดยกฎหมาย หรือได้รับมอบหมาย ให้ระบุเป็นต าแหน่ง หรือตัวบุคคล 
- ให้ระบุระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละกิจกรรมปรับปรุงการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้  โดยค านึงถึง

ความเหมาะสม ความสอดคล้อง และ สมเหตุสมผลกันระหว่างลักษณะของกิจกรรมภายใต้แผนงาน/แนวทางการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในกับระยะเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรม เพ่ือให้การด าเนินการควบคุมภายในเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ทันต่อเหตุการณ์และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไ ว้  และ 
ควรก าหนดเป็นระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามจริง 
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(10)  ลายมือชื่อ 

- ให้ลงลายมือชื่อผู้อ านวยการส่วน / หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน ของส่วนงานตนเอง 
 

(11)  ต าแหน่ง 
- ให้ระบุต าแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อ ได้แก่ ผู้อ านวยการส่วน / หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน ของ 

ส่วนงานตนเอง  
 

(12)  วัน/เดือน/พ.ศ. 
- ให้ระบุวันเดือนปีที่รายงาน  เช่น วันที่ 30 กันยายน 2563 
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(ตัวอย่าง) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. 5-1) 

ของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 (ฝ่ายกฎหมาย) 
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6. แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  

 – ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. 5-1) 
เป็นการติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงของงวดก่อน เช่น 

การรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับส่วนงานย่อย 
(แบบติดตาม ปค. 5-1)  โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) น าข้อมูลในคอลัมน์ (3) (7) (8) และ (9) ของ แบบ ปค. 5-1  มาระบุในคอลัมน์ (1) (2) (3) 
และ (4) ของแบบติดตาม ปค. 5-1 

 

 
 

(2) หน่วยงานที่รับผิดชอบที่ตามที่ระบุในคอลัมน์ (4) ของแบบติดตาม ปค. 5 -1 ต้องติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมภายใต้แผนงาน/แนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ระบุใน
คอลัมน์ (3) ในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณถัดไป พร้อมก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  

(3) ให้ระบุสถานการณ์ด าเนินการในคอลัมน์ (5) ของแบบติดตาม ปค. 5-1 โดยพิจารณาว่า
กิจกรรมภายใต้แผนงาน/แนวทางที่ก าหนดไว้ในคอลัมน์ (3) ว่าอยู่ในสถานะการด าเนินการใด  ซึ่งประเภทของ
สถานะการด าเนินการ ประกอบด้วย 4 ประเภท ดังนี้ 

(3.1)  *    =   ด าเนินการแล้ว เสร็จตามก าหนด  
(3.2)  √    =   ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด 
(3.3)  X    =   ยังไม่มีการด าเนินการ  
(3.4)  0    =   อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

ทั้งนี้ การระบุสถานะต้องประเมินจากกิจกรรมปรับปรุงการควบคุมที่ก าหนดไว้ในคอลัมน์ (3) 
ว่าด าเนินการไปแล้วอย่างไรเมื่อเทียบกับก าหนดเวลาแล้วเสร็จในคอลัมน์ (4)  และต้องระบุสถานะใน 4 ประเภท
เท่านั้น และให้พิจารณาเป็นรายกิจกรรมปรับปรุงการควบคุม 
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(4) ให้ระบุรายละเอียดของวิธีการติดตามและสรุปผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงใน

คอลัมน์ (6) ของแบบติดตาม ปค. 5-1  โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
(4.1) วิธีการติดตาม   

เป็นการอธิบายวิธีการที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานของกิจกรรมภายใต้
แผนงาน/แนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายใน เช่น การตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน  การสอบถามจาก
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ  การเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรม เป็นต้น 

(4.2) สรุปผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง 
เป็นการระบุข้อมูลการด าเนินการกิจกรรมภายใต้แผนงาน/แนวทางการปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน โดยสรุปว่าหน่วยงานได้ด าเนินกิจกรรมอะไร เมื่อใด และผลการด าเนินการเป็นอย่างไร ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับสถานะการด าเนินการในคอลัมน์ (5) 

 

ทั้งนี้ หน่วยงานภายใต้ส่วนงานย่อย (ส่วน/ฝ่าย/งาน) ที่รับผิดชอบในการจัดท าแบบติดตาม ปค. 5-1 
สามารถให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการพิจารณาผลการด าเนินงานของกิจกรรมภายใต้แผนงาน/แนวทาง 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน ใน 2 กรณี ดังนี้ 

(1) กรณีท่ีสามารถด าเนินการได้ตามกิจกรรม/แผนการปรับปรุงการควบคุม 
อาจให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

(2) กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ตามกิจกรรม/แผนการปรับปรุงการควบคุม 
ควรให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกิจกรรม/แผนการ

ปรับปรุงการควบคุมในปีงบประมาณต่อไปได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะท าให้ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในคอลัมน์ (2)  
ของแบบติดตาม ปค. 5-1 ยังคงเป็นความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไปด้วย 
 

ขั้นตอนการรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง 
การควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. 5-1) 

 

 
 
 
 
 



- 39 - 

 
ตัวอย่าง การรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง 

การควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. 5-1)  
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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กรอบระยะเวลาการรายงาน (ส าหรับส่วนงานย่อย) 
 

แบบรายงาน การจัดส่ง 
1. รอบ 6  เดือน  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน –  
ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. 5-1) 

บันทึกข้อมูลรายงานผลการติดตาม
การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในของงวดก่อน – 
ระดับส่วนงานย่อย  
(แบบติดตาม ปค. 5-1)   
ในระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 

2. รอบ 12 เดือน 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของส่วนงานย่อย  
2. รายงานการประชุมของคณะท างานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย  
3. แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน    
(ภาคผนวก ก) 
4. แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
(ภาคผนวก ข) 
5. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4-1)  
6. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 5-1)  
 

บันทึกข้อมูลรายงานการควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
(รอบ 12 เดือน)  ผ่านระบบงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
แบบรายงานการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย 

ตามที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารก าหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการ
พัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ โดยการบันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานในระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ นั้น  ทุกหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานการควบคุมภายใน 
ได้ที่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  https://www.excise.go.th/esdg/index.htm >>  เลือกหัวข้อ 
“งาน กพร.” >> เลือกหัวข้อย่อย “เอกสารงานเผยแพร่”  >> คลิกที ่ “รายละเอียด” ของเอกสาร  
“การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”  และเลือกแบบรายงานที่ต้องการ
เพ่ือใช้เป็นกระดาษท าการก่อนบันทึกข้อมูลทีจ่ัดท าและตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วนในระบบงานดังกล่าว 
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ระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ 

คือ  ระบบรายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ผ่านเว็บเบาว์เซอร์ 
URL: http://esdg-monitor.excise.go.th  โดยมีหน่วยงานที่ต้องบันทึกข้อมูลรายงาน ประกอบด้วย 

1.  หน่วยงานในส่วนกลาง   จ านวน 15 หน่วยงาน ได้แก่  
 - ส านัก / ศูนย์ / กอง / กลุ่ม / ส านักงานเลขานุการกรม 
 

2.  หน่วยงานในส่วนภูมิภาค  จ านวน 284 หน่วยงาน  ได้แก่ 
 (1)  ส านักงานสรรพสามิตภาค  จ านวน 10 หน่วยงาน 
 (2)  ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่  จ านวน 87 หน่วยงาน 
 (3)  ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา  จ านวน 177 หน่วยงาน   

 

สิทธิ์ในการเข้าใช้งานเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
 1. ผู้บันทึกข้อมูล   คือ  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บันทึกข้อมูล 
 

 2. ผู้อนุมัติ   คือ  ผู้อนุมัติข้อมูลรายงานของหน่วยงาน ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดของส่วนงานย่อย หรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 3. ผู้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล   คือ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 

 4. ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าดูผลด าเนินการ   คือ  ส านักแผนภาษี และส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 – 10   
เพ่ือน าผลการด าเนินงานไปใช้ประกอบการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารระดับผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/
กลุ่ม/เลขานุการกรม/ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคและสรรพสามิตพ้ืนที่ และระดับส านัก/ศูนย์/กอง/
กลุ่ม/ส านักงานเลขานุการกรม/ส านักงานสรรพสามิตภาคและส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ  

 

 5. ผู้ดูแลระบบ (ADMIN)   คือ  ผู้ตรวจสอบระบบงาน และปรับปรุงข้อมูล 
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การรายงานในระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ 
1.  หน่วยงานในส่วนกลาง และส านักงานสรรพสามิตภาค  

 1.1  ผู้บันทึกข้อมูล  ท าการบันทึกข้อมูลรายงานการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 
รอบประเมิน 6 เดือนแรก 

- รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน –  
ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. 5-1) 

 

รอบประเมิน 6  เดือนหลัง 
- แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ก) 
- แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ข) 

- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4- 1) 
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5-1) 

- UPLOAD เอกสาร 2 รายการ เข้าสู่ระบบรายงาน ได้แก่ (1)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  และ (2)  รายงานการประชุมติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

โดยส่งข้อมูลรายงานไปยัง “ผู้อนุมัติ”  เพื่อพิจารณาอนุมัติข้อมูลรายงาน 
 

 1.2  ผู้อนุมัติ  พิจารณา/ตรวจสอบข้อมูลรายงาน  
- กรณีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน  ให้อนุมัติข้อมูลและส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.   
- กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน  ให้ส่งกลับข้อมูลรายงานให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแก้ไข  

ก่อนอนุมัตสิ่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารด าเนินการต่อไป 
 

 1.3  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันผลด าเนินการ   
  กรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลรายงาน เจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะสอบถามไปยัง

หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล เพ่ือขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งกลับเพ่ือด าเนินการแก้ไข 
 

2.  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
 2.1  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

(1)  ผู้บันทึกข้อมูล  ท าการบันทึกข้อมูลรายงานการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 
รอบประเมิน 6 เดือนแรก** 

- รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน –  
ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. 5-1) 

 

รอบประเมิน 6  เดือนหลัง 
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5-1)   

โดยส่งข้อมูลรายงานไปยัง “ผู้อนุมัติ”  เพื่อพิจารณาอนุมัติข้อมูลรายงาน 
 

 (2)  ผู้อนุมัติ  พิจารณา/ตรวจสอบข้อมูลรายงาน  
- กรณีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน  ให้อนุมัติข้อมูลและส่งมายังส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 

ที่ก ากับดูแล   
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- กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน  ให้ส่งกลับข้อมูลรายงานให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแก้ไข  
ก่อนอนุมัติส่งให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ก ากับดูแลด าเนินการต่อไป 

 
2.2  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ 

 (1)  ผู้บันทึกข้อมูล  ท าการบันทึกข้อมูลรายงานการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 
 รอบประเมิน 6 เดือนแรก 

 - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – 
ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. 5-1) 

 

 รอบประเมิน 6 เดือนหลัง 
- แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ก) 
- แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ข) 

- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4-1) 
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5-1)  

(เฉพาะรายงานของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ไม่รวมพ้ืนที่สาขา)   
- UPLOAD เอกสาร 2 รายการ เข้าสู่ระบบรายงาน  ได้แก่  (1)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน

ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  และ (2)  รายงานการประชุมติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 โดยส่งข้อมูลรายงานไปยัง “ผู้อนุมัติ” เพื่อพิจารณาอนุมัติข้อมูลรายงาน 
 

 (2)  ผู้อนุมัติ  พิจารณา/ตรวจสอบข้อมูลรายงาน  
- กรณีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน  ให้อนุมัติข้อมูล (ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่และ

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาในก ากับดูแล) และส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   
- กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน (เฉพาะของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่)  ให้ส่งกลับ

ข้อมูลรายงานให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแก้ไข  ก่อนอนุมัติส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารด าเนินการต่อไป 
 

 (3)  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันผลด าเนินการ   
กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลรายงาน เจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะสอบถาม

ไปยังหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล  เพ่ือขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งกลับเพื่อด าเนินการแก้ไข 
 
หมายเหตุ   

(1) ** การรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – 
ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. 5-1) ของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา จะเริ่มรายงานในรอบ
ประเมิน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

(2) กรณีที่ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับดูแล ไม่อนุมัติส่งรายงานการประเมินผลและ 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5-1) รวมถึงรายงานอื่น ๆ ตามท่ีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารก าหนด 
มายังส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ จะส่งผลให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ไม่สามารถอนุมัติและส่งข้อมูล
รายงานทั้งหมดของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ (รวมถึงรายงานของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา) 
มายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ 
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Infographic Flow การรายงานการควบคุมภายในผ่านระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
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ภาคผนวก 
 

• หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 
• แบบรายงานการควบคุมภายใน – ระดับส่วนงานย่อย 
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หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 

ประกอบด้วย 
 

• มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
• หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

• แบบรายงานท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 48 - 
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• มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
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• หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
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• แบบรายงานแนบท้ายหลักปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
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แบบรายงานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย 
 

ประกอบด้วย 
 

- แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) 
 

- แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) 
 

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4-1) 
 

- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. 5-1) 
 

- รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ของงวดก่อน – ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. 5-1) 
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ภาคผนวก ก 
แบบประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 

 
(องค์ประกอบที่ 1  สภาพแวดล้อมของการควบคุม) 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คำอธิบาย 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมการควบคุมเพ่ือพิจารณาว่าหน่วยรับ

ตรวจ  

มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี หรือไม่ 

 

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร  

▪ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่

ภายในองค์กร  รวมทั้งการติดตามผล การ

ตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการ

ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบ

ภายนอก  

 

▪ มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทาง

การเงิน งบประมาณ และการดำเนินงาน 

▪ มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการ

กระจายอำนาจ 

▪ มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่าง

รอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือ

ป้องกันความเสี่ยง  

▪ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance – 

Based Management) 

1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม  

▪ มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็น

ลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคน

ลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว 

 

▪ พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของ

พฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและ

บทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรม และ

แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

▪ ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม

องค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์

และจริยธรรม 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คำอธิบาย 

▪ ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี 

เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือ

ระเบียบปฏิบัติ 

▪ ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่

เป ็นไปได้  และไม ่สร ้างความกดดันให้แก่

พน ักงานในการปฏิบ ัต ิงานให ้บรรล ุตาม

เป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ 

▪ ฝ่ายบริหารกำหนดสิ่งจูงใจที ่ยุติธรรมและ

จำเป็นเพื ่อให้มั ่นใจว่าพนักงานจะมีความ

ซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม  

 

▪ ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยเร ่งด ่วนเมื ่อมี

ส ัญญาณแจ้งว ่าอาจม ีป ัญหาเร ื ่องความ

ซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น  

 

 

1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร  

▪ ม ีการกำหนดระด ับความร ู ้  ท ักษะและ

ความสามารถ 

 

▪ มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะ

งานของแต่ละตำแหน่ง และเป็นปัจจุบัน  

▪ มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับ

ความรู้ท ักษะ และความสามารถที ่ต ้องการ

สำหรับการปฏิบัติงาน 

▪ มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของ

พนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม 

▪ การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจาก

การประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของ

งาน และมีการระบุอย ่างช ัดเจนในส่วน

พนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้อง

มีการปรับปรุง 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คำอธิบาย 

1.4 โครงสร้างองค์กร  

▪ มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับ

บัญชาที่ช ัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและ

ลักษณะการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ 

 

▪ มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั ้งคราวและ

ปรับเปลี่ยนที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

▪ มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้อง

และทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ 

 

1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ  

▪ มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที ่ความ

รับผิดชอบให้ก ับบุคคลที ่ เหมาะสมและ

เป ็นไปอย ่างถ ูกต ้อง และม ีการแจ ้งให้

พนักงานทุกคนทราบ 

 

▪ ผู ้บริหารมีวิธีการที ่มีประสิทธิภาพในการ

ติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย 

 

1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร  

▪ มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการ

ว ่าจ ้ างบ ุคลากรท ี ่ เหมาะสม โดยเน ้นถึง

การศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมี

จริยธรรม 

 

▪ มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัด

ฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอและ

ต่อเนื่อง 

▪ การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการ

โยกย ้ายข ึ ้นอย ู ่ ก ับการประเม ินผลการ

ปฏิบัติงาน 

▪ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้

พิจารณารวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คำอธิบาย 

▪ มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมี

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้าน

จริยธรรม 

 

1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  

▪ มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และมี

การกำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กร

ให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่

กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

 

▪ มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 

 

1.8 อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

 

 

 

 

 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 

 

 

 

 

    
  
ชื่อผู้ประเมิน        

 
               
(..............................................................) 
ตำแหน่ง  ............................................................ 
    วันที ่  .............../........................./................. 
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ภาคผนวก ก 
แบบประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 

 
(องค์ประกอบที่ 2  การประเมินความเสี่ยง) 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คำอธิบาย 

2. การประเมินความเสี่ยง 
ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจน

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับ
ตรวจและระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย) 

วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุม
ภายในนี้ เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ 
และการบริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่  

 

2.1  วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ    

▪ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
ดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและ 
วัดผลได ้

 

▪ มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับ
ทราบและเข้าใจตรงกัน 
 
 
 

2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม  
▪ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

ในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้
สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับ
หน่วยรับตรวจ 

 

▪ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ 
และวัดผลได้ 

▪ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
กำหนดและให้การยอมรับ 
 
 
 

2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง  
▪ ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและ

ประเมินความเสี่ยง  
 

▪ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก  เช่น 
การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ  การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นต้น 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คำอธิบาย 

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
▪ มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับ

ความสำคัญของความเสี่ยง 
 

▪ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับ
ความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง
และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิด 
ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง  
▪ มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน
หรือลดความเสี่ยง 

 

▪ มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะ
เกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

▪ มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับ
วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

▪ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุม
ที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 
2.6 อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คำอธิบาย 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ชื่อผู้ประเมิน        

 
               
(..............................................................) 
ตำแหน่ง  .................................................. 
    วันที ่  .............../......................./................. 
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ภาคผนวก ก 
แบบประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 

 

(องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการควบคุม)  
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คำอธิบาย 

3. กิจกรรมการควบคุม 
ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน 

ผู้ประเมินควรพจิารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลหรือไม่ 

 

3.1  กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์
และผลการประเมินความเสี่ยง 
 
 

 

3.2  บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมการควบคุม 
 
 

 

3.3  มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงิน
อนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
 
 

 

3.4  มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่าง
รัดกุมและเพียงพอ 
 
 

 

3.5  มีการแบง่แยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรือ
งานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ 
การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 

 
 
 

 

3.6  มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และ
บทลงโทษกรณีฝา่ฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ 

 
 

 

3.7  มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การ
ดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรี 
 
 

 

3.8  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คำอธิบาย 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ชื่อผู้ประเมิน        
 
               
(..............................................................) 
ตำแหน่ง  
.................................................................... 
    วันที ่  
.............../................................/................. 
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ภาคผนวก ก 
แบบประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 

 

(องค์ประกอบที่ 4  สารสนเทศและการสื่อสาร) 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คำอธิบาย 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมี

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควร
พิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้ และการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  

 

4.1  จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงาน
สำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
 
 

 

4.2  มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 
 

 

4.3  มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงิน
และการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 
 
 

 

4.4  มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและ
ภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ 
 
 

 

4.5  มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่าง
เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล 
 
 

 

4.6  มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบ
และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และ
แนวทางการแก้ไข 
 
 

 

4.7  มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอ
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงาน
ขององค์กร 
 
 

 

4.8  มีการรับฟังและพิจารณาขอ้ร้องเรียนจาก
ภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คำอธิบาย 

4.9  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
 
 
 

 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ชื่อผู้ประเมิน        
 
                         
(..............................................................) 
ตำแหน่ง  ......................................................... 

    วันที ่  .............../....................../................. 
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ภาคผนวก ก 
แบบประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 

 

(องค์ประกอบที่ 5  กิจกรรมการติดตามผล) 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คำอธิบาย 

5.  การติดตามประเมินผล 
ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบ 

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กร 
ในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

 

5.1  มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และ
รายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ 
 
 

 

5.2  กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการ
ดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 

 
 

 

5.3  มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  
 
 

 

5.4  มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  
 
 

 

5.5  มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผล
ของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุม
ด้วยตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
 
 

 

5.6  มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

 

5.7  มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ
ประเมินผลและการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน  
 
 

 

5.8  มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับ
ดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมี
นัยสำคัญ 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คำอธิบาย 

5.9 อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
 
 
 
 

 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ชื่อผู้ประเมิน        

 
               
(..............................................................) 
ตำแหน่ง  ......................................................... 
    วันที ่  .............../......................./............... 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามการควบคมุภายใน 

ชุดที่ 1  ด้านการบริหาร 
 

ประกอบด้วย 
1.  ภารกิจ 

1.1  วัตถุประสงค์ 
1.2  การวางแผน 
1.3  การติดตามผล 

 
2.  กระบวนการปฏิบัติงาน 

2.1  ประสิทธิผล 
2.2  ประสิทธิภาพ 

 
3.  การใช้ทรัพยากร 

3.1  การจัดสรรทรัพยากร 
3.2  ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร 

 
4.  สภาพแวดล้อมของการดำเนินงาน 

4.1  การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
   4.2  ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่  1  ด้านการบริหาร 

คำถาม มี/ใช ่
ไม่มี/
ไม่ใช ่

คำอธบิาย/คำตอบ 

1. ภารกิจ  
   1.1 วัตถุประสงค์หลัก 
  หน่วยรับตรวจมีการกำหนดภารกิจเป็นลายลักษณ ์    
  อักษร 
   
  ภารกิจที่กำหนดมีความชัดเจน  กะทัดรดัและ    
  เข้าใจง่าย สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรที่กำกับ   
  ดูแล (อาท ิกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด) เป็นไป 
  ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

 
  มีการประกาศให้บุคลากรของหน่วยรับตรวจทุกคน    
  ทราบภารกิจขององค์กรหรือไม่ 

 
  ฝ่ายบริหารมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย    
  การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจหรือไม่ 

 
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนด    
  สอดคล้องกับภารกิจ และสามารถวัดผลสำเร็จได้ 
  หรือไม่ 

 

  วัตถุประสงค์การดำเนินงานมีการแบ่งออกเป็น    
  วัตถุประสงค์ย่อยในระดับกิจกรรม หรือ 
  ส่วนงานย่อยหรือไม่ 

 

  มีการกำหนดวิธีการ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจในงาน    
  ที่ปฏิบัติว่าจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ 
  ดำเนินงานของส่วนงานย่อย ที่เขาปฏิบัติงาน และ 
  บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจขององค์กรหรือไม่ 

 

   1.2 การวางแผน  
  ฝ่ายบริหารมีการจัดทำแผน เพื่อให้บรรลตุาม    
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่ 
  กำหนดหรือไม่ 

 

  แผนที่จัดทำมีการกำหนดวัตถุประสงค ์เป้าหมาย    
  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ อัตรากำลัง และ 
  ระยะเวลาดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนหรือไม ่
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คำถาม มี/ใช ่
ไม่มี/
ไม่ใช ่

คำอธบิาย/คำตอบ 

  มีการสื่อสารให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบการ    
  ปฏิบัติตามแผนทราบหรือไม่ 

 

  มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการ    
  ดำเนินการตามแผนให้แก่เจา้หน้าที่หรือไม่  
      

  มีการประเมินความคืบหน้าของการบรรลุ    
  วัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กรเป็น 
  ครั้งคราวหรือไม่ อย่างไร 

 

  การประเมินความคืบหน้าได้รวมการเปรียบเทียบ    
  ผลการใช้จ่ายเงินจริงกับงบประมาณและสาเหต ุ
  ของความแตกต่างของจำนวนเงินที่ใช้จ่ายจริงกับ 
  งบประมาณหรือไม่   

 

  การประเมินความคืบหน้ามีการดำเนินการในช่วง    
  เวลาและความถี่ที่เหมาะสมหรือไม ่

 

  มีการแจ้งผลการประเมินใหบุ้คลากรที่รับผดิชอบ         
  ทราบ และแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานหรือไม่ 

 

  บุคลากรที่รบัผิดชอบได้ร้องขอให้มีการทบทวน    
  หรือปรับปรุงวัตถุประสงค์ การดำเนินงาน แผน 
  และกระบวนการดำเนินงานหรือไม่ 

 

   1.3 การติดตามผล    
  มีการประเมินความคืบหน้าของการบรรลุ    
  วัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กรเป็น    
  ครั้งคราวหรือไม่ อย่างไร 

 

   

  การประเมินความคืบหน้าได้รวมการเปรียบเทียบ    
  ผลการใช้จ่ายเงินจริงกับงบประมาณและสาเหต ุ    
  ของความแตกต่างของจำนวนเงินที่ใช้จ่ายจริงกับ    
  งบประมาณหรือไม่   

 

   

  การประเมินความคืบหน้ามีการดำเนินการในช่วง    
  เวลาและความถี่ที่เหมาะสมหรือไม ่

 

   

  มีการแจ้งผลการประเมินใหบุ้คลากรที่รับผดิชอบ         
  ทราบ และแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานหรือไม่ 

 

   

  บุคลากรที่รบัผิดชอบได้ร้องขอให้มีการทบทวน    
  หรือปรับปรุงวัตถุประสงค์ การดำเนินงาน แผน    
  และกระบวนการดำเนินงานหรือไม่ 

 

   

 
 



- 92 - 

คำถาม มี/ใช ่
ไม่มี/
ไม่ใช ่

คำอธบิาย/คำตอบ 

2. กระบวนการปฏิบัติงาน  
    2.1 ประสิทธิผล 
  กระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญในการดำเนินงาน    
  ตามภารกิจได้รับการพิจารณา และกำหนดโดย 
  ฝ่ายบริหารหรือไม่ 

 
  ฝ่ายบริหารมีการติดตามผลเกี่ยวกับประสิทธิผล    
  ของกระบวนการปฏิบัติงานหรือไม่ 

 
  ในช่วง 2–3 ปี ที่ผ่านมา มีการประเมินผล    
  การดำเนินงานในระดับผลผลิต (Output) หรือ 
  ผลลัพธ์ (Outcome)  ขององค์กรว่าบรรลุตาม 
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ 

 
  ข้อเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุงประสิทธิผล    
  ของการดำเนินงาน ได้มีการนำไปปฏิบัติ และ 
  จัดทำเป็นเอกสารในรูปแบบที่สามารถแก้ไข 
  ในรูปแบบที่สามารถแก้ไขปรบัปรุงได้ง่าย และ 
  เป็นปัจจุบันหรือไม่ 

 
      2.2 ประสิทธิภาพ  
   มีการคำนวณและเปรียบเทียบต้นทุนของ    
  การดำเนินงานกับผลผลิตหรอืผลลัพธ์  
  ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ 

 
               มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดังกล่าวกับองค์กรอื่น    
  ที่มีลักษณะการดำเนินงานเช่นเดียวกันหรือไม่ 

 
  ข้อเสนอแนะได้นำมาปรับปรุงแก้ไข ทันต่อเหตุการณ ์    
  และมีการดำเนินงานอย่างเหมาะสมหรือไม่ 
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คำถาม มี/ใช ่
ไม่มี/
ไม่ใช ่

คำอธบิาย/คำตอบ 

3. การใช้ทรพัยากร  
 

    3.1 การจัดสรรทรัพยากร 
  ทรัพยากรทีม่ีภายในองค์กรได้รับการจัดสรรให้กับ    
  กระบวนการดำเนินงานทั้งหมดหรือไม่ 

 

   ทรัพยากรทีม่ีการใช้ประโยชน์น้อยได้รับการแก้ไข    
  ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่ 

 

   มีการจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์         
  การดำเนินงานหรือไม่ 

 

  การจัดสรรทรัพยากร ได้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ    
  เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ดีทีสุ่ด ในด้านประสิทธิผล 
  กับประสิทธิภาพหรือไม่ 

 

  3.2 ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร  
  คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง ของตำแหน่งที่สำคัญ    
  มีการกำหนดหน้าที่ไว้ชัดเจนและปฏิบัติงานตามที่    
  กำหนดหรือไม่    
  มีคู่มือแสดงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบ    
  สารสนเทศ และการบริหารเงินงบประมาณหรือไม่ 

 

  มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร    
  แต่ละประเภท เพื่อสนับสนุนการบรรลุประสงค์ 
  ของการดำเนินงานหรือไม่ 

 

  กรณกีารดำเนินงานต่ำกว่าระดับที่กำหนด มีการ    
  ปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อปรับปรงุการดำเนินงานหรือไม่ 
   

   บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดว่า    
  จะต้องปฏิบัติได้ในระดับที่กำหนดหรอืสูงกวา่หรือไม ่

 

   มีแผนการฝกึอบรมที่เพียงพอสำหรับบุคลากร    
  ในการฝึกฝนทกัษะและความสามารถที่จำเป็นต่อ 
  การปฏิบัติงานหรือไม่ 

 

                มีแผนการจงูใจให้บุคลากรพัฒนาทักษะและ    
  ความสามารถของตนเองหรือไม ่
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คำถาม มี/ใช ่
ไม่มี/
ไม่ใช ่

คำอธบิาย/คำตอบ 

4. สภาพแวดล้อมของการดำเนนิงาน 
 

   4.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
  มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ    
  มาตรฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงาน 
  หรือไม่ 

 
   มีการกำหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ    
  ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนดหรือไม ่

 
  มีกลไกการตดิตามการปฏิบัติตามกฎหมาย    
  ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานหรือไม ่

 
   4.2  ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน  
  มีการระบุปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบที่ม ี    
  นัยสำคัญต่อการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร 
  หรือไม่ (เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน 
  เศรษฐกิจ  ด้านเทคโนโลยี และการออก 
  กฎระเบียบใหม่ ๆ) 

 
  มีการติดตามผลและวางแผนป้องกันหรือ    
  ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัย 
  ภายนอกหรือไม่ 
 

 
สรุป : การควบคุมด้านการบริหาร  
           
 
 
 
 

 
 

                                                            ชื่อผู้ประเมิน ……………………………………………………………… 
 (……………………………………………………………) 

     ตำแหน่ง ………………………………………………………………..  
 วันที่……………..เดือน………………………….. พ.ศ. …………. 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามการควบคมุภายใน 

ชุดที่ 2  ด้านการเงิน 
 

ประกอบด้วย 
1.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

1.1  การรับเงิน 
1.2  การเบิกจ่ายเงิน 
1.3  เงินสดในมือ 
1.4  การนำเงินส่งคลัง 
1.5  การบันทึกบัญชี 
1.6  เงินทดรอง 

 
2.  ทรัพย์สิน 

2.1  ความเหมาะสมของการใช้ 
2.2  การดูแลรักษาทรัพย์สิน 
2.3  การบัญชีทรัพย์สิน 

 
3.  รายงานการเงิน 

3.1  ข้อมูลการเงิน 
3.2  รายงานการเงิน 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 2 ด้านการเงนิ (เงินสดและเงนิฝากธนาคาร) 

คำถาม มี/ใช ่
ไม่มี/
ไม่ใช ่

คำอธบิาย/คำตอบ 

1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร    
    1.1 การรับเงนิ    
            มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการรับเงิน มิให้บุคคลใด    
  บุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะ 
  งานต่อไปนี้ 
  - การอนุมัติการรับเงินสด 
  - การเก็บรักษาเงินสด 
  - การบันทึกบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
  - การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
  มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการรับส่งเงิน    
  ระหว่างบุคคลและหน่วยงานเป็นลายลักษณ์ 
  อักษรหรือไม ่
   การรับส่งเงินมีเอกสารหลกัฐานสนับสนนุครบถ้วน    
  และถูกต้องหรือไม ่
   การรับเงินโดยการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์    
  มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อกัษร โดยระบุชื่อ 
  ผู้จ่ายเงินและจำนวนเงิน และวัตถุประสงค์การจ่าย 
  หรือไม่ 
   มีการกำหนดข้อห้ามมิให้นำเช็คที่รับไปขึ้นเงินสด     
  หรือไม่ 
   มีการบันทกึบัญชีแยกรายการรับที่เป็นเงินสด    
  กับรับเป็นเช็คหรือไม่ 
   มีการกำหนดให้ผู้ชำระด้วยเช็คธนาคารระบุสั่งจ่าย    
  ในนามหน่วยรบัตรวจและขีดคร่อมเช็คหรือไม่ 
  อย่างไร 
   มีการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ ของ    
  เช็คก่อนรับหรือไม่ 
   เงินสดที่ไดร้ับมีการบันทึกบัญชีภายในวันที่ได้    
  รับเงินนั้นหรือไม่ 
   มีการออกใบเสร็จรับเงินสำหรับการรับเงินทุกครั้ง    
  หรือไม่ 
   ใบเสร็จรับเงินมีการพิมพ์หมายเลขกำกบัและ    
  ใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับหรือไม่ 
   มีการจัดทะเบียนคุมใบเสรจ็รับเงินหรือไม่ 

 
   

   มีการสรุปยอดเงินที่ได้รับทุกวันเมื่อสิ้นเวลารับเงิน    
  หรือไม่ 
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คำถาม มี/ใช ่
ไม่มี/
ไม่ใช ่

คำอธบิาย/คำตอบ 

  มีการตรวจสอบจำนวนเงินที่รับกับหลักฐานการรับ    
  และรายการทีบ่ันทึกไว้ในบัญชีทุกสิ้นวันหรือไม่ 
   1.2 การเบกิจ่ายเงิน    
  มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการเบิกจ่ายเงิน มิให ้    
  บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่า 
  หนึ่งลักษณะงาน ต่อไปนี ้
    - การอนุมัติการจ่ายเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
    - การเก็บรักษาเงินสด 
    - การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
    - การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
  มีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน     

 
 

  อย่างชัดเจนหรือไม่  
  การเบิกจ่ายเงินมีใบสำคัญหรือเอกสารหลักฐาน    
  ประกอบที่มีการอนุมัติอย่างถูกต้องหรือไม่  
  มีการตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ในบัญชี    
  กับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวันหรือไม่ 
   มีการกำหนดวงเงินและผู้มีอำนาจอนุมัติการ    
  จ่ายเงินหรือไม ่
   มีมาตรการป้องกันและเก็บรักษาสมุดเช็คธนาคาร    
  ที่ยังไม่ได้ใช้และตรายางชื่อผู้มีอำนาจลงนามหรือไม ่
   มีการกำหนดให้ผู้มีอำนาจมากกว่าหนึ่งคน     
  ร่วมกันลงนามในเช็คที่สั่งจ่ายหรือไม่ 

   มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ การ    
  เบิกจ่ายก่อนการลงนามในเช็คสั่งจ่ายหรือไม่ 
   เช็คที่ลงนามแล้วมีการส่งให้เจ้าหน้าที่อื่นที่มิใช ่    
  เป็นผู้จัดเตรียมเช็ค เพื่อชำระให้แก่เจ้าหนี ้
  หรือไม่ 
   มีการกำหนดให้การจ่ายเงินโดยการโอนผ่าน    
  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับอนุมัติ จาก 
  หัวหน้าส่วนราชการหรือไม ่
   มีการเขียนหรือประทับตรายางว่า “ชำระเงินแล้ว”      
  ไว้ในใบสำคัญจ่ายและหลักฐานการจ่าย 
  ที่ชำระเงินแล้วหรือไม่ 

1.3 เงินสดในมือ    
  มีการเก็บรักษาเงินสดไว้อย่างปลอดภัยหรือไม่     
  
   มีการนำเงินสดที่ได้รับฝากธนาคารภายในวันที่    
  ได้รับเงิน หรือ วันทำการถัดไปหรือไม่ 
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คำถาม มี/ใช ่
ไม่มี/
ไม่ใช ่

คำอธบิาย/คำตอบ 

   การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นไปตามระเบียบที่    
  กำหนดและได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่ 
   บญัชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของหน่วยรับตรวจ    
  หรือไม่  
  มีการตรวจนบัเงินสดคงเหลือเป็นครั้งคราวหรือไม่    
   

    1.4 การนำเงินส่งคลัง    
   มีการนำเงินส่งคลังโดยวิธีการที่ปลอดภัยและ    
  ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ 

   การนำส่งคลังมีการสอบยันความถูกต้อง ระหว่าง    
  ผู้ส่งกับผู้รับหรอืไม่ 
    1.5 การบันทึกบัญช ี    

   มีการบันทกึเงินที่ได้รับในบัญชีเงินสด ภายในวันที่    
  ได้รับเงินนั้น หรือวันทำการถัดไปหรือไม ่
   มีการบันทกึเงินที่นำฝากธนาคารในบัญช ีเงินฝาก    

  ธนาคารภายในวันที่นำฝากหรือไม่ 
   มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน    
  หรือไม่ 

   มีการบันทกึการจ่ายเงินในบัญชีเงินสด หรือบัญช ี    
  เงินฝากธนาคารภายในวันที่จ่ายเงินนั้นหรือไม่ 
   มีการบันทกึบัญชีเงินฝากคลังทันทีทีม่ีการนำส่ง     
  คลังหรือไม ่

    1.6 เงินทดรอง    
   การเก็บรักษาเงินทดรองคงเหลือเป็นไปตาม    
  ระเบียบที่กำหนดหรือไม ่
   มีการกำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรอง    
  ไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 
   การเบิกชดใช้เงินทดรองเป็นไปตามค่าใช้จ่าย    
  ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ 
   มีการตรวจนับเงินทดรองคงเหลือเป็นครั้งคราว    
  หรือไม่ 
   มีการกระทบยอดเงินทดรองทุกสิ้นเดือนหรือไม่    
  

               มีการติดตามผลเพื่อค้นหาและดำเนินการ    
  ยกเลิกเงินทดรองที่ไม่เคลื่อนไหวหรือไม่ 
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สรุป : การควบคุมเงนิสดและเงินฝากธนาคาร                
 

 
 
 
                                                         ชื่อผู้ประเมิน ……………………………………………………………… 

(……………………………………………………………) 
   ตำแหน่ง ………………………………………………………………..  

 วันที่……………..เดือน………………………….. พ.ศ. …………. 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 2 ด้านการเงนิ (ทรพัย์สิน) 

คำถาม มี/ใช ่
ไม่มี/
ไม่ใช ่

คำอธบิาย/คำตอบ 

2. ทรัพย์สิน    
    2.1 ความเหมาะสมของการใช้    
       มีการแบ่งแยกหน้าที่มิใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงมี    
  มีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน 
  ต่อไปนี้ 
  - การอนุมัติซื้อ โอน หรือจำหน่ายทรัพย์สิน 
  - การใช้ทรัพยส์ิน 
  - การบันทึกบญัชีทรัพย์สิน 
  - การแก้ไขและกระทบยอดคงเหลือของทรัพย์สิน 
   การซื้อและเช่าทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบ    
  ที่กำหนดหรือไม่ 
   มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพย์สิน    
  ไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 
   การใช้ทรัพย์สินที่มีความสำคัญหรือมูลคา่สูงได้มี    
  การกำหนดให้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะใช้ได้ 
   มีการฝึกอบรมวิธีการใช้ที่ถกูต้องใหแ้ก่ผู้ใชท้รัพย์สนิ    
  หรือไม ่
    2.2 การดูแลรักษาทรัพย์สิน    
   มีการกำหนดมาตรการป้องกันและรกัษาทรัพย์สิน    
  ที่สำคัญ หรือมมีูลค่าสูงมใิห้สูญหายหรือเสียหาย 
  หรือไม ่
   มีการติดหรอืเขียนหมายเลขรหัสหรือหมายเลข    
  ครุภัณฑ์ไว้ที่ทรัพย์สินทุกรายการหรือไม่ 
   มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา    
  ทรัพย์สินหรือไม่ 
   มีการบำรุงรักษาทรัพย์สินตามระยะเวลา    
  ที่กำหนดหรือไม่ 
   มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารการประกัน    
  ทรัพย์สินไว้อย่างเหมาะสมหรือไม ่
    2.3 การบัญชีทรัพย์สนิ    
   บญัชีหรือทะเบียนทรัพย์สิน มีรายละเอียด    
  หมายเลข รหสั รายการ สถานที่ใช้หรือสถานที่ 
  เก็บรักษา และราคาทุกสิ้นปีหรือไม ่
               มีการตรวจนับทรัพย์สินประจำปีหรือไม ่    
   มีการจัดทำรายงานผลการตรวจนับทรัพย์สิน    
  เปรียบเทียบยอดจากการตรวจนับกับทะเบียนคุม 
  และ/หรือบัญชีทรัพย์สินหรอืไม ่
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สรุป : การควบคุมทรพัย์สิน 
 
            
     
            

 
 

                                                            ชื่อผู้ประเมิน ……………………………………………………………… 
(……………………………………………………………) 

     ตำแหน่ง ………………………………………………………………..  
 วันที่……………..เดือน………………………….. พ.ศ. …………. 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 2 ด้านการเงนิ (รายงานการเงิน) 

คำถาม มี/ใช ่
ไม่มี/
ไม่ใช ่

คำอธบิาย/คำตอบ 

3. รายงานการเงิน    
    3.1 ข้อมูลการเงิน    
   บญัชีแยกประเภทมีการบันทึกรายการถูกต้อง    
  และครบถ้วนหรือไม ่
   สามารถติดตามตรวจสอบรายการจากเอกสาร    
  ประกอบรายการ หรือเอกสารเบื้องต้น ไปยัง 
  บัญชีแยกประเภทหรือไม ่
   มีการกระทบยอดบัญชีย่อยกับบัญชีคุมหรือ    
  บัญชีแยกประเภทมีบัญชีย่อย หรือรายละเอียด 
  ประกอบหรือไม ่
   นโยบายการบัญชีเป็นไปตามกฎหมายหรือ    
  ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม ่
   มีการสอบทานหรือตรวจสอบการบันทึกบัญชี    
  เป็นครั้งคราวหรือไม่ 
   มีการฝึกอบรมอย่างเพียงพอให้แก่เจ้าหน้าที ่    
  การเงินและบัญชีหรือไม ่
    3.2 รายงานการเงนิ    
   รายงานทางการเงินจัดทำขึ้นตามระยะเวลาที ่    
  กำหนดหรือไม ่
   มีการสอบทานและให้ความเห็นชอบ รายงาน    
  ทางการเงินโดยผู้มีอำนาจหรือไม ่
   มีการประเมินประโยชน์จากรายงานการเงิน    
  เป็นครั้งคราวหรือไม่ 
 

 
 
 

สรุป: การควบคุมรายงานการเงิน 
                

 
 
 

ชื่อผู้ประเมนิ ……………………………………………………………… 
                (……………………………………………………………) 
    ตำแหน่ง ……………………………………………………………….. 
         วันที่……………..เดือน…………………….. พ.ศ. …………. 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามการควบคมุภายใน 

ชุดที่ 3  ด้านอื่น ๆ 
 

ประกอบด้วย 
1.  การบริหารบุคลากร 

1.1  การสรรหา 
1.2  ค่าตอบแทน 
1.3  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.4  การฝึกอบรม 
1.5  การปฏิบัติงานของบุคลากร 
1.6  การสื่อสาร 

 
2.  ระบบสารสนเทศ 

2.1  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
2.2  การป้องกันดูแลสารสนเทศ 
2.3  ประโยชน์ของสารสนเทศ 

 
3.  การบริหารพัสด ุ

3.1  เรื่องทั่วไป 
3.2  การกำหนดความต้องการ 
3.3  การจัดหา 
3.4  การตรวจรับและการชำระเงิน 
3.5  การควบคุมและการแจกจ่าย 
3.6  การบำรุงรักษา 
3.7  การจำหน่ายพัสดุ 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 3 ด้านอื่น ๆ (การบริหารบุคลากร) 

คำถาม มี/ใช ่
ไม่มี/
ไม่ใช ่

คำอธบิาย/คำตอบ 

1. การบริหารบุคลากร 
 

    1.1 การสรรหา 
               ฝ่ายบริหารมีการกำหนดทักษะและความสามารถ    
  ที่จำเป็นของตำแหน่งงานสำคัญไว้อย่างชัดเจน 
  หรือไม่ 
   การสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งต้ัง มีการ    
  ทดสอบทักษะและความสามารถตามที่กำหนดไว้ 
  ของแต่ละตำแหน่งงานหรือไม่ 
   มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึงในการรับสมัคร    
  บุคลากรหรือไม่ 
   มีการกำหนดกระบวนการคัดเลือก เพ่ือให้ได้    
  บุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดหรือไม่ 
    1.2 ค่าตอบแทน  
   มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติเรื่องค่าตอบแทน    
  หรือไม่ 
   มีการบันทกึเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร และม ี    
  หัวหน้างานลงนามรับรองใบลงเวลาหรือไม่ 
   การเลื่อนขัน้เงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติและ    
  จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 

 
    1.3  หน้าที่ความรบัผิดชอบ  
   มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร    
  แต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้ 
  บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ 
  การดำเนินงานหรือไม่ 
   การเปลี่ยนแปลงที่สำคญัเก่ียวกับการมอบหมาย    
  งานมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม ่
   หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่สำคัญ มีการอนุมัติ     
  โดยหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารสูงสุดหรือไม่ 

 
    1.4 การฝึกอบรม  
   มีการพิจารณาความต้องการฝึกอบรมของ    
  บุคลากรเพ่ือพัฒนาทักษะหรอืไม่ 

 
   มีการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรเครื่องมือและ    

  และการจัดฝึกอบรมให้กับบคุลากรหรือไม ่
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คำถาม มี/ใช ่
ไม่มี/
ไม่ใช ่

คำอธบิาย/คำตอบ 

    1.5 การปฏิบัติงานของบุคลากร   
   มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือไม่    
  
   มีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด    
  เป็นครั้งคราว และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 
   มีการยกยอ่งหรือให้รางวลัแก่บุคลากรทีม่ีผลการ    
  ปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดหรือไม ่
   มีการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ต่ำกว่า    
  มาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ 
    1.6 การสื่อสาร  
   มีการสื่อสารข้อมูลคำสั่งให้บุคลากรระดับปฏิบัต ิ     
  อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอหรือไม่ 
   มีการกำหนดวิธีการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรสามารถ    
  ส่งข้อเรียกร้องหรือข้อแนะนำให้กับฝ่ายบริหารได้ 
  หรือไม่ 
   มีการกำหนดให้ฝ่ายบริหารติดตามผลและตอบ    
  ข้อเรียกร้องและข้อแนะนำของบุคลากรหรือไม่ 

   
 

สรุป : การควบคุมด้านการบริหารบุคลากร 
 
 
 
 
                  

 
                                                             
                                                         ชื่อผู้ประเมิน ……………………………………………………………… 

               (......................................................................) 
    ตำแหน่ง ........................................................................     
         วันที่ ……………. เดือน ………..………………. พ.ศ. ………….. 

 
 
 
 



- 106 - 

แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 3 ด้านอื่น ๆ (ระบบสารสนเทศ) 

คำถาม มี/ใช ่
ไม่มี/
ไม่ใช ่

คำอธบิาย/คำตอบ 

2. ระบบสารสนเทศ    
    2.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์    
   มีการกำหนดนโยบายการนำคอมพิวเตอร์ มาใช้ใน    
  การดำเนินงานหรือไม่ 
   มีการกำหนดนโยบายของแต่ละส่วนงานย่อย ใน    
  การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือไม ่
   ผู้ได้รับอนุมตัิเท่าน้ันที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์    
  คอมพิวเตอร์    
   มีข้อแนะนำหรือให้การฝกึอบรมการใช้อุปกรณ ์    
  คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้คนใหม่หรือไม่ 
   เมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหาย หรือ    
  ทำงานไม่ได้มีการรายงานให้ทราบ และมีการแก้ไข 
  ได้ทันทีหรือไม ่
   มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามระยะ    
  เวลาที่กำหนดหรือไม่ 
   การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการประสานและ    
  วางแผนกับผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่าในระยะยาว 
  คอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อจะเข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์อื่น 
  หรือไม่ 
    2.2 การปอ้งกันดูแลรักษาสารสนเทศ    
   มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่รับผิดชอบด้านความ    
  ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
   ผู้ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูล    
  และโปรแกรม 
   แฟ้มข้อมลูคอมพิวเตอร์ที่สำคัญมีการกำหนด ให้จัด    
  ทำแฟ้มสำรองและเก็บรักษาหรือไม ่
   มีนโยบายควบคุมความเสี่ยงจากการใช้อินเตอร์เน็ต    
  หรือไม่ 
    2.3 ประโยชน์ของสารสนเทศ    
   มีการประเมินประโยชน์ของรายงานที่ประมวลจาก    
  ระบบสารสนเทศเป็นครั้งคราวหรือไม ่
   ผู้ใช้ มีการสำรวจประโยชน์ของสารสนเทศที่ได้รับ    
  เป็นครั้งคราวหรือไม่ 
   มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกีย่วกับประสิทธิภาพใหม่ ๆ    
  ของระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ 
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สรุป : การควบคุมระบบสารสนเทศ 
            
 
 
 
 
     

 
 
 
ผู้ประเมิน ………………………………………………………………..     
              (................................................................)  . 
 ตำแหน่ง   ....................................................................     
      วันที่ …………….. เดือน …………………….  พ.ศ. …………. 
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 แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 3 ด้านอื่น ๆ (การบริหารพัสดุ) 

คำถาม มี/ใช ่
ไม่มี/
ไม่ใช ่

คำอธบิาย/คำตอบ 

3. การบริหารพัสด ุ    
    3.1 เรื่องทั่วไป    
   มีการแบ่งแยกหน้าที่มิใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง มี    
  หน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงานต่อไปน้ี 
  -  การขออนุมตัิจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การตรวจรับสินค้า/จัดจ้าง 
  - การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
  - การบันทึกบญัชีและทะเบียน 
   มีระเบียบทีจ่ัดซื้อที่ครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี ้    
  (กรณีมิได้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
  การพัสดุ) 
  - นโยบายการจัดซื้อ เช่น ซื้อจากผู้ขายหรือผู้ผลิต  
    โดยตรง 
  - วิธีการคัดเลือก 
  - ขั้นตอนการจดัหา 
  - การทำสญัญา 

 
   มีระบบการตรวจสอบเพ่ือให้ความมั่นใจว่ามีการ    
  ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด 

 
    3.2 การกำหนดความต้องการ    
   มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนด    
  ความต้องการพัสดุหรือไม ่

 
   ผู้ใช้พัสดุ เป็นผู้กำหนดความต้องการพัสดุ    
  หรือไม ่

 
   การแจ้งความต้องการพัสดุหรือขอให้จัดหา    
  ได้ระบุรายการหรือประเภทพัสด ุปริมาณพัสดุ 
  กำหนดเวลาต้องการอย่างละเอียดและชัดเจนหรือไม่ 

 
   มีการกำหนดระยะเวลา การแจ้งความต้องการพัสดุ    
  หรือขอให้จัดหาไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
  สำหรับการจัดหาเพ่ือป้องกันการจัดหาโดยวิธีพิเศษ 
  โดยอ้างความเร่งด่วนหรือไม ่
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คำถาม มี/ใช ่
ไม่มี/
ไม่ใช ่

คำอธบิาย/คำตอบ 

    3.3 การจัดหา    
   มีการจัดหาพัสดุตามที่แจ้งความต้องการ    
  ไว้หรือไม ่
   กำหนดระยะเวลาการดำเนินการจัดหาในแต่ละวิธี    
  ไว้เหมาะสมและทันกับความต้องการหรือไม่ 
   มีการจัดทำทะเบียนประวัติผู้ขาย รวมทั้งสถิติราคา    
  และปริมาณไวห้รือไม ่
   จัดให้มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดหาหรือไม่    
  
   จัดทำราคากลางเพื่อใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอ    
  ขายหรือไม่ 
   มีการเปรยีบเทียบราคาซื้อครั้งล่าสุดและ/หรือราคา    
  จากผู้ขายหลายแห่ง เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดหรือไม ่
   การจัดหากระทำโดยหน่วยจัดหา หรือพนักงาน    
  จัดหา ตามใบแจ้งความต้องการพัสดุหรือใบอนุมัติ 
  จัดหาที่ได้รับอนุมัติแล้วหรือไม่ 
   กำหนดอำนาจอนุมัติ โดยพิจารณาจากมูลค่าของ    
  พัสดุหรือบริการ เพื่อความคลอ่งตัวและรัดกุม 
  ในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
   มีการจัดทำใบสั่งซื้อและสำเนาให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ    
  ผู้ตรวจรับของ ผู้แจ้งจัดหา บญัชี หรือการเงิน ฯลฯ 
  หรือไม ่
   กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำสัญญาชัดเจนและ    
  และรัดกุมหรือไม่ 
   กำหนดรูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานหรือไม่    
  
   ใบสั่งซื้อจัดทำขึ้นโดยเรียงลำดับหมายเลขไว ้    
  ล่วงหน้าและมกีารอนุมัติการสั่งซื้อหรือไม ่
    3.4 การตรวจรับและการชำระเงิน    
   มีการกำหนดผู้มีอำนาจในการตรวจรับหรือไม ่     
  
   พสัดุที่สำคญัหรือมูลค่าสูง  ตรวจรับโดย    
  คณะกรรมการตรวจรับ หรือพัสดุที่มีคุณภาพพิเศษ 
  ตรวจรับโดยผู้ชำนาญในเรื่องน้ันโดยเฉพาะหรือไม ่
   ตรวจนับจำนวน และชนิดของพัสดุที่ได้รับกับ    
  ใบสั่งซื้อหรือใบส่งของ พร้อมลงนามผู้ตรวจรบั 
  อย่างน้อย 2 คน ร่วมกันหรือไม่ 
   ทดสอบคุณภาพตามข้อกำหนดในใบสั่งซื้อ หรือ    
  สัญญาซื้อหรือไม ่
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คำถาม มี/ใช ่
ไม่มี/
ไม่ใช ่

คำอธบิาย/คำตอบ 

   มีการบันทกึบัญชีอย่างทันกาลและได้รบัการอนุมัต ิ    
  ถูกต้องหรือไม ่
   มีการติดตามกับผู้ขายสำหรับสินค้าที่ชำรุดเสียหาย    
  และได้รับไม่ครบหรือไม ่
   เมื่อมีการคนืสินค้ามีเอกสารลดหนี้จากผู้ขายหรือไม ่    
  
   มีการอนุมัติการชำระหน้ีหรือไม ่    
  
   กำหนดหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจจ่าย    
  ชำระหนี้หรือไม่ 
   ใบสำคญัที่จ่ายเงินแล้ว จะต้องมีการทำเครื่องหมาย    
  หรือสัญลักษณเ์พื่อป้องกันการจ่ายซ้ำหรือไม ่
   มีหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการตรวจสอบใบส่งของกับ    
  ใบสั่งซื้อในเรื่องปริมาณ ราคา ค่าขนส่ง ส่วนลด 
   (ถ้ามี) เป็นไปตามข้อตกลงหรือไม ่
    3.5 การควบคุมและการแจกจ่าย    
   มีการจัดทำบัญชี/ทะเบียนรับ – จ่ายพัสด ุแยกเป็น    
  ประเภทและมหีลักฐานประกอบทุกรายการหรือไม่ 
   มีการตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและ    
  ลงบัญชี/ทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ายพัสดุหรือไม่ 
   การเบิกจ่ายพัสดุได้รับอนุมตัิจากหัวหน้าหน่วยพัสด ุ    
  ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุหรือไม ่
   มีการเก็บใบเบิกจ่ายพัสดุไว้เป็นหลักฐาน เพื่อนำมา    
  สอบยันความถูกต้องของพัสดุคงเหลือกับบัญชี  
  ทะเบียนหรือไม ่
   มีกรรมการ ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบ    
  การรับ/จ่ายพัสดุคงเหลือประจำปีว่าถูกต้อง  
  ครบถ้วนตรงตามบัญชี/ทะเบียน หรือไม ่
   มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่าย    
  พัสดุคงเหลือประจำปีหรือไม่ 
   กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือหมด    
  ความจำเป็นต้องใช้งาน มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ 
  สอบหาข้อเท็จจริง และดำเนินการตามระเบียบหรือไม่ 
   กรณีพัสดุสญูหาย หรือเสยีหาย ใช้การไม่ได้ โดยไม่    
  ทราบสาเหตุ มีการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง 
  และติดตามเรียกค่าสินไหมทดแทนหรือไม ่

 
   มีการใหห้มายเลขทะเบียนพัสดุหรือไม่    
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คำถาม มี/ใช ่
ไม่มี/
ไม่ใช ่

คำอธบิาย/คำตอบ 

   สถานที่จัดเก็บพัสดุ มีการแต่งต้ังเวรยามรักษา    
  ความปลอดภัยหรือไม ่
   สถานที่จัดเก็บพัสดุ มีการประกันภัยไว้หรือไม่    
  
   มีสถานที่จดัเก็บพัสดุเพียงพอหรือไม ่    
  
    3.6 การบำรุงรักษา    
   มีการจัดทำแผนการบำรุงรกัษาพสัดุหรือไม ่    
  
   มีการจัดทำรายงานผลการบำรุงรักษาเป็นไปตาม    
  แผนหรือไม ่
   มีการจัดฝึกอบรมหรือมีคูม่ือการบำรุงรักษาให้แก ่    
  ผู้ใช้พัสดุหรือไม่ 
   มีการพิจารณาข้อเปรียบเทียบการบำรุงรักษา      
  ระหว่างการดำเนินงานเองและการจ้างหน่วยงาน 
  ภายนอกหรือไม่ 
    3.7 การจำหนา่ยพัสด ุ    
   มีการรายงานพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือหากใช ้    
  ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก และพัสดทุี่สูญหาย 
  ต่อผู้มีอำนาจเพ่ือพิจารณาให้จำหน่ายพัสดุหรือไม่ 
   มีการจัดทำรายงานการจำหน่ายพัสดุออก    
  จากบัญชีหรือไม่ 
   

 
 

สรุป: การควบคุมการบริหารพสัด ุ
                  
 
 
 

 
 
 

ชื่อผู้ประเมนิ ……………………………………………………………. 
                (....................................................................)  . 
    ตำแหน่ง  ..................................................................... 
         วันที่…………… เดือน ………………………  พ.ศ. ……….. 
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..........................(๑)................................... 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรบัระยะเวลาดำเนินงานสิน้สุด ........................(๒)......................... 
 

 
(๓) 

องค์ประกอบของการควบคมุภายใน 
(๔) 

ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
           
 

 
      
      

๒. การประเมินความเสี่ยง 
 
 

 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
 
 

 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
 
 

 

 
ผลการประเมนิโดยรวม (๕) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
 
 

(6) ลายมือชื่อ ..................................................... 
(7) ตำแหน่ง ........................................................ 
(8) วันที่ .......... เดือน ................... พ.ศ. ............ 
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