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ค าน า 
 
 

ตามที่ “การควบคุมภายใน” เป็นตัวชี้วัดในมิติด้านประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการปฏิบัติราชการของส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ส านักงานเลขานุการกรม/
ส านักงานสรรพสามิตภาคและส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยให้ทุกหน่วยงาน
ด าเนินการตามแนวทางและข้อก าหนดของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  นั้น   

 
กพร. จ ึงจ ัดท าแนวทางการรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือให้ส่วนงานย่อยในสังกัดกรมสรรพสามิตใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมข้อมูล
ประกอบการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  เพ่ือให้รายงานการควบคุมภายในให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์  เป็นไปตามที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544  และแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ก าหนดไว้  และเพ่ือให้  กพร. น ารายงานของส่วนงานย่อยมา
ประมวลผลในภาพรวม และจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับกรมต่อไป 

 
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแนวทางการรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่  http://esdg.excise.go.th (หัวข้อ งาน กพร./ 
หัวข้อย่อย ควบคุมภายใน/ ควบคุมภายในของกรมสรรพสามิต ประจ าปี 2561)   

 
หากมีข้อสงสัยในการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ กพร. 

ได้ที่หมายเลขภายใน 55914 - 55917 
 
 
 
 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
กรกฎาคม 2561 
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ค าจ ากัดความ 
 

หน่วยรับตรวจ  หมายถึง   กรมสรรพสามิต 
 

หัวหน้าหน่วยรับตรวจ หมายถึง  อธิบดีกรมสรรพสามิต 
 

ส่วนงานย่อย  หมายถึง  หน่วยงานย่อยภายใต้หน่วยรับตรวจ  ได้แก่  ส านัก / ศูนย์ / กลุ่ม / 
ส านักงานเลขานุการกรม / ส านักงานสรรพสามิตภาค / ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของกรมสรรพสามิต  

 

หัวหน้าส่วนงานย่อย หมายถึง  ต าแหน่งสูงสุดของส่วนงานย่อย ที่ท าหน้าที่บริหารหรือควบคุม
ส่วนงานย่อย  ได้แก่  ผู้อ านวยการส านัก / ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ / ผู้อ านวยการกลุ่ม / 
เลขานุการกรม / ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค / สรรพสามิตพ้ืนที่   

 

หน่วยงานภายใต้ส่วนงานย่อย หมายถึง   ส่วน / ฝ่าย / งาน ตามโครงสร้างการบริหารงาน 
 

หัวหน้าหน่วยงานภายใต้ส่วนงานย่อย หมายถึง   ต าแหน่งสูงสุดของหน่วยงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ที่ท าหน้าที่บริหารหรือควบคุมหน่วยงานภายใต้ส่วนงานย่อย  ได้แก่  ผู้อ านวยการส่วน / หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน 
ตามโครงสร้างการบริหารงาน 

 

ระบบการควบคุมภายใน หมายถึง  การควบคุมที่ออกแบบให้มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันไว้
ในกระบวนการของกิจกรรม/การปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบ 

 

การจัดวางระบบควบคุมภายใน หมายถึง  การก าหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุมและน ามาใช้ 
เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ 

 

โครงสร้างการควบคุมภายใน หมายถึง  การออกแบบการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์
ของทรัพยากรต่าง ๆ  กระบวนการท างาน  กระบวนการบริหารภายในองค์กร  
 
หลักการควบคุมภายใน 
 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

1. สาระส าคัญของระเบียบฯ 
ระเบียบข้อ 4  ก าหนดให้ผู้ก ากับดูแล และหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการน ามาตรฐาน

การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท้ายระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

ระเบียบข้อ 5  ก าหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในท้ายระเบียบนี้เป็นแนวทางภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้บังคับใช้ และให้หน่วยรับตรวจ 

ระเบียบข้อ 6  ก าหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล 
และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปี 
งบประมาณ (30 กันยายน) หรือปีปฏิทิน (31 ธันวาคม) แล้วแต่กรณี  

ระเบียบข้อ 7  ในกรณีหน่วยรับตรวจมาสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอท าความตกลง
กับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ระเบียบข้อ 8  การเจตนาปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยไม่มีเหตุอันควร 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถเสนอข้อสังเกตและรายงานตามล าดับขั้น ซึ่งอาจมีผลต่อการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
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ความหมาย วัตถุประสงค์ และแนวคิดของการควบคุมภายใน 
1. การควบคุมภายใน  หมายถึง  กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากร

ทุกระดับ ของหน่วยรับตรวจก าหนดให้มีขึ้นเพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานจะบรรลุ 
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ดังนี้  

(1) การด าเนินงาน (Operation : O)  หมายถึง  การบริหารจัดการ  การใช้ทรัพยากรให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความ
เสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ 

(2) การรายงานทางการเงิน (Financial : F)  หมายถึง  รายงานทางการเงินที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้
ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา 

(3) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C)  หมายถึง  
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจ  รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้ก าหนดขึ้น 
 

2. แนวคิดของการควบคุมภายใน 
(1) การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ   

ที่มกีารปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งก าหนดไว้ในกระบวนการปฏิบัติงาน (Built in) ประจ าวันตามปกติของหน่วยรับตรวจ  
ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงควรน าการควบคุมภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน  ซึ่งได้แก่  
การวางแผน  การด าเนินการ  และการติดตามผล 

(2) การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ  บุคลากรทุกระดับเป็นผู้มี
บทบาทส าคัญในการให้ความสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิผล  ผู้บริหาร
เป็นผู้รับผิดชอบในการก าหนด  ส่วนบุคลากรอ่ืนของหน่วยรับตรวจมีหน้าที่รับผิดชอบโดยการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้น 

(3) การควบคุมภายในให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  ถึงแม้ว่าการควบคุมภายในจะออกแบบไว้ให้มีประสิทธิผลเพียงใดก็ตาม ก็ไม่
สามารถให้ความม่ันใจว่าจะท าให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้  
ทั้งนี้ เพราะการควบคุมภายในมีข้อจ ากัด  เช่น โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากบุคลากร  เนื่องจากความไม่
ระมัดระวัง ไม่เข้าใจค าสั่ง หรือการใช้ดุลพินิจผิดพลาด  การสมรู้ร่วมคิดกัน  การปฏิบัติผิดกฎหมายระเบียบ
และกฎเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้  ที่ส าคัญที่สุด คือ การที่ผู้บริหารหลีกเลี่ยงขั้นตอนของระบบการควบคุมภายในหรือใช้
อ านาจในทางที่ผิด  นอกจากนี้ การวางระบบการควบคุมภายในจะต้องค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกันว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุมภายในจะคุ้มค่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้น      
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ตามแนวคิดของ COSO ซึ่งก าหนดโครงสร้าง
การควบคุมภายในที่มีความเชื่อมโยงกัน คือ 

(1)  สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
(2)  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
(3)  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
(4)  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
(5)  การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

 

องค์ประกอบทั้ง 5 ประการนี้ เป็นมาตรฐานการควบคุมภายในที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน  โดยมี
สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นรากฐานส าคัญที่จะท าให้องค์ประกอบอ่ืน ๆ ด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง  สภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการควบคุมภายในเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ท าให้องค์ประกอบอ่ืน ๆ มีการปฏิบัติตาม ซึ่งน าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้ 

(1)  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน  (Effectiveness and Efficiency of 
Operation: O) 

(2)  ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน  (Reliability of Financial Reporting: F) 
(3)  การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ  (Compliance with 

Applicable Laws and Regulation: C)  
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องค์ประกอบที่ 1  สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
 

 

สภาพแวดล้อมของการควบคุม  หมายถึง  ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งส่งเสริมให้องค์ประกอบการควบคุม
ภายในอื่น ๆ มีประสิทธิผลในหน่วยรับตรวจ หรือท าให้การควบคุมที่มีอยู่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น หรือท าให้บุคลากร
ให้ความส าคัญกับการควบคุมมากขึ้น  ในกรณีตรงข้าม สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ไม่มีประสิทธิผลอาจท าให้
องค์ประกอบการควบคุมอ่ืน ๆ มีประสิทธิผลลดลง  สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในสะท้อนให้เห็นทัศนคต ิ
และการรับรู้ถึงความส าคัญของการควบคุมภายในของบุคลากรระดับต่าง ๆ ในหน่วยรับตรวจ 

 

สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี คือ สภาพแวดล้อมที่ท าให้บุคลากรในหน่วยรับตรวจยึดถือและ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจริยธรรม มีความรับผิดชอบและเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตนเอง มีความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเพียงพอ ยอมรับและ
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 

 

สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นเรื่องเก่ียวกับการสร้างความตระหนัก (Control Consciousness)
และบรรยากาศของการควบคุมในหน่วยงาน ให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานตาม
ความรับผิดชอบโดยเน้นการสร้างบรรยากาศโดยผู้บริหารระดับสูง (Tone at the top) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง  
ปัจจัยสภาพแวดล้อมของการควบคุม เช่น  ความซื่อสัตย์และจริยธรรม  การพัฒนาความรู้ 

ความสามารถของบุคลากร  ๕ณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ  ปรัชญาและรูปแบบ
การบริหารของผู้บริหาร  โครงสร้างองค์กร  การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ  นโยบายและ
วิธีบริหารบุคคล 

สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นเรื่องพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดของการบริหารองค์กร ผู้ก ากับดูแล 
ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยรับตรวจ ต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติที่ดี
ต่อการควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในหน่วยรับตรวจเกิดจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย ์
จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และความส าคัญของประสิทธิผลการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบที่ 2  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 

 
ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดข้ึนและมีผลท าให้

หน่วยรับตรวจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า ไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 

 

การประเมินความเสี่ยง  หมายถึง  กระบวนการที่ส าคัญที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการค้นหาและน าเอาวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยรับตรวจ 

 

ตามมาตรฐานฯ ก าหนดให้ผู้บริหารต้องประเมินความเสี่ยง  เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงานของ
หน่วยรับตรวจมีความเสี่ยงที่ส าคัญในเรื่องใดและในขั้นตอนใดของการปฏิบัติงาน มีระดับความส าคัญและ
โอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด การที่หน่วยรับตรวจได้รับรู้ปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญจะเป็นประโยชน์ในการก าหนด
แนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจตามสมควรว่าความเสียหายหรือ
ความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นจะอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
 

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
1) ระบุปัจจัยเสี่ยง 
2) วิเคราะห์ความเสี่ยง 
3) การจัดการความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การระบุปจัจัยเสี่ยง 
 

- ท าความเข้าใจกับภารกิจ
โดยรวม และลักษณะงาน/
กระบวนการปฏิบัติงาน
ด้านต่าง ๆ 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

- วิเคราะห์สาเหตุและ
จัดล าดับความเสี่ยง 
- พิจารณาโอกาสและความถี่ 
- พิจารณาระดับผลกระทบ 
 

การจัดการความเสี่ยง 
 

- หามาตรการตอบสนอง
ความเสี่ยง/ก าหนดวิธีการ
เพ่ือลด/ป้องกันความเสี่ยง 
 

ฝ่ายบริหารต้องให้ความส าคัญและประเมินความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยรับตรวจ ที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกด้วยวิธีการที่เป็นระบบอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 
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องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 

 
กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหาร 

ก าหนดขึ้นเพ่ือให้บุคลากรน าไปปฏิบัติเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม 
ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน และการแบ่งแยกหน้าที่ เป็นต้น 

 

กิจกรรมการควบคุมมีอยู่ในทุกหน้าที่และทุกระดับของการปฏิบัติงาน เช่น การควบคุมงาน การให้
ค าแนะน า การมอบอ านาจ การอนุมัติ การตรวจสอบ การสอบทานผลการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัย
การแบ่งแยกหน้าที่ การจดบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหลักฐาน
แสดงการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ  ดังนั้น ในการปฏิบัติงานทุกด้าน ผู้บริหารจะต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
อย่างเหมาะสมและเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย  

 

กิจกรรมการควบคุมมีอยู่หลายประเภท การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมมากน้อยเพียงใด ประเภทกิจกรรมใด
ขึ้นอยู่กับลักษณะความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจนั้น  ซึ่งแต่ละหน่วยรับตรวจอาจมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน  ดังนั้น 
ผู้บริหารจ าเป็นต้องทราบถึงลักษณะความเสีย่ง ปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ และวิธีการประเมินความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาจัด
กิจกรรมการควบคุมท่ีมีความสัมพันธ์และเหมาะสมกับความเสี่ยงนั้น ๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการควบคุมเป็นวิธีการต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งก าหนดหรือออกแบบ   
เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรม 
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติโดยท่ัวไป อาจพิจารณาน าไปใช้ให้เหมาะสม 
 

การก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  การสอบทานโดยผู้บริหาร  การควบคุมการ
ประมวลผลข้อมูล  การอนุมัติ  การดูแลป้องกันทรัพย์สิน  การแบ่งแยกหน้าที่  การจัดท าเอกสาร
หลักฐาน  
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องค์ประกอบที่ 4  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
 

 
สารสนเทศ  หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็น

ประโยชน์ต่อการใช้งาน 
 

ข้อมูลข่าวสารที่ดี ซ่ึงทุกหน่วยงานควรจัดให้มีเพ่ือประกอบการตัดสินใจ มีลักษณะดังนี้  
(1)  มีความเหมาะสมกับการใช้งาน  หมายถึง  ข้อมูลสารสนเทศบรรจุเนื้อหาสาระที่จ าเป็น 

ต่อการตัดสินใจ 
(2)  มีความถูกต้อง สมบูรณ์  หมายถึง  ข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนผลตามความเป็นจริงและ

มีรายละเอียดที่จ าเป็นครบถ้วน  
(3)  มีความเป็นปัจจุบัน ทันเวลา และมีความน่าเชื่อถือ  หมายถึง  ข้อมูลสารสนเทศที่ให้ตัวเลข 

และข้อเท็จจริงล่าสุด หรือใกล้เคียงกับวันที่ตัดสินใจมากท่ีสุด 
 

การสื่อสาร  หมายถึง  การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หน่วยรับตรวจ ซึ่งอาจใช้คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

 

การสื่อสารที่ดีควรเป็นไปอย่างกว้างขวาง มีการสื่อสารข้อมูลทั้งจากระดับบนลงล่าง จากระดับล่างขึ้นบน 
และในระดับเดียวกันภายในหน่วยรับตรวจ  นอกจากการสื่อสารภายในหน่วยรับตรวจแล้ว ควรมีการสื่อสารที่เพียงพอ
กับบุคคลภายนอกด้วยเพ่ือให้สามารถรับข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารสนเทศและการสื่อสารเป็นส่วนสนับสนุนที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการก าหนด 
กลยุทธ์ ประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุม ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ 
เหมาะสม เชื่อถือได้ และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
หน่วยรับตรวจ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศนั้นในรูปแบบท่ีเหมาะสมและทันเวลา 
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องค์ประกอบที่ 5  การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
 

 
การติดตามประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า ระบบการควบคุมภายใน
ที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริงข้อบกพร่องที่พบได้รับ
การแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา 

 

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่ าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 ก าหนดให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน (Monitoring)  โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring)  และ
การประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation)  เพ่ือให้มั่นใจว่า 

 

 ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง 
 

 การควบคุมภายในด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล 
 

 ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอ่ืน ๆ ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม และ
ทันเวลา 
 

 การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

 
 
 

การติดตามประเมินผล เป็นวิธีการที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารมีความม่ันใจว่าระบบการควบคุมภายใน 
มีการปฏิบัติตาม ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน
และการประเมินผลเป็นรายครั้ง อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อให้ความม่ันใจว่าระบบการควบคุมภายใน
ที่ก าหนดหรือออกแบบไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผลหรือต้องปรับปรุง 

การติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 

(Monitoring) 

1. การติดตามประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน 

(Ongoing Monitoring) 

2. การติดตามประเมินผล
เป็นรายครั้ง 

(Separate Evaluation) 

2.1 การประเมินการควบคุม
ด้วยตนเอง 

2.2 การประเมินการควบคุม
อย่างเป็นอิสระ 
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1. การติดตามประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) 
กิจกรรมการติดตามผลการควบคุมภายในในระหว่างการปฏิบัติงาน (การติดตามผล

อย่างต่อเนื่อง) จะรวมอยู่ในการบริหารจัดการและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามปกติขององค์กร  เช่น  
การวิเคราะห์ผลต่างระหว่างแผนกับผลงานจริง การทดสอบความถูกต้อง การกระทบยอดรายการต่าง ๆ เป็นต้น 

 
 

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

เกิดประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  การประเมินผลเป็นรายครั้งจะให้ประโยชน์โดยเน้นไปที่ประสิทธิผลของ 
การควบคุมภายในโดยตรง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  

 

2.1 ขอบเขตและความถี่ของการประเมิน 
- ขอบเขตของการประเมินผลการควบคุมภายใน  ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ

ประเมินว่า จะเน้นการประเมินไปที่วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านใด  เช่น  ด้านการด าเนินงาน  
ด้านการรายงานทางการเงิน  หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  เป็นต้น  โดยการประเมินระบบการควบคุม
ภายในต้องให้ความสนใจในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมที่ส าคัญด้วย 

 

- ความถี่ของการประเมิน  จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร ซึ่งขึ้นกับความเสี่ยงและ
การควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง 

 

2.2 วิธีการประเมิน 
การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระท าอย่างเป็นขั้นตอน  แม้ว่าวิธีการ

ประเมิน และเทคนิคการประเมินอาจแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน  แต่ต้องเป็นไปตามรูปแบบของการประเมิน  
ส าหรับการประเมินผล ผู้ประเมินจะต้องท าความเข้าใจหน่วยงานและภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งพิจารณา
ถึงระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่าท างานจริงอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับการท างานตามท่ีออกแบบไว้    

 

2.3 การทดสอบการควบคุม 
การทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในเป็นส่วนส าคัญของการ

ประเมินผล  การทดสอบนี้สามารถท าได้ทั้งการประเมินผลแบบต่อเนื่อง และการประเมินผลเป็นรายครั้ง  
เช่น การสอบทานรายการต่าง ๆ  การทดสอบการปฏิบัติงาน  การสอบถามบุคคลที่เหมาะสม  สังเกตการณ์  
การแบ่งแยกหน้าที่ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการควบคุมและตรวจสอบความถูกต้อง  เป็นต้น 

ผลการทดสอบเหล่านี้จะได้รัการสอบทานโดยฝ่ายบริหารเพ่ือประเมินความส าคัญ
ของข้อบกพร่องที่พบและจัดท าแผนการปรับปรุงแก้ไข  และติดตามผลการปรับปรุงตามแผน เพ่ือให้มั่นใจว่า
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

 
 

ตัวอย่าง 
กิจกรรมการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสอบรายงานทางการเงิน 

และการสอบถามถึงความแตกต่างของบัญชีเงินฝากธนาคาร ถือเป็นการติดตามผลการควบคุมที่จะท าให้
มีการส่งเสริมประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน  

ดังนั้น การติดตามผลการปฏิบัติงานมักจะมีประสิทธิผลมากกว่าการประเมินผลเป็นรายครั้ง 
(Separate Evaluation)   
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการติดตามประเมินผล 
ผู้บริหารต้องก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอและ

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  และก าหนดให้การติดตามประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานและจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการโดยตรง  ซึ่งเมื่อผู้บริหารได้รับรายงานการติดตามประเมินผล ควรด าเนินการดังนี้ 

 

(1)  พิจารณาวิธีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมจากผลการประเมินฯ  
 

(2)  ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 

(3)  สั่งการให้ผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
 

(4)  ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการใด ๆ ตามข้อเสนอแนะ 
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การจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
 

การจัดท ารายงานการควบคุมภายในของกรมสรรพสามิต จะด าเนินการใน 2 ระดับ  คือ   
1. ระดับหน่วยรับตรวจ (ระดับกรม)  โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบใน

การจัดท ารายงานของกรมสรรพสามิต 
2. ระดับส่วนงานย่อย  โดยหน่วยงานย่อยภายใต้หน่วยรับตรวจ  ได้แก่  ส านัก / ศูนย์ / กลุ่ม / 

ส านักงานเลขานุการกรม / ส านักงานสรรพสามิตภาค / ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของกรมสรรพสามิต     
 

โดยแนวทางการจัดท ารายงานการควบคุมภายในฉบับนี้ จะกล่าวถึงการจัดท ารายงานของระดับ
ส่วนงานย่อยเท่านั้น 
 

รายงานการควบคุมภายใน ที่ส่วนงานย่อยต้องจัดท า ประกอบด้วย 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. รายงานการประชุมติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ก) 
4. แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ข) 
5. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1) 
6. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) 

 
วิธีการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

ขั้นตอนที่ 1  ทบทวนและปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของ
ส่วนงานย่อยในปัจจุบัน 

• กรณสี่วนงานย่อยในส่วนกลางและส านักงานสรรพสามิตภาค   
คณะท างานฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกส่วน/ฝ่าย  โดยมีผู้อ านวยการส านัก/

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศ/ผู้อ านวยการกลุ่ม/เลขานุการกรม/ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค
เป็นประธานคณะท างาน 

 

• กรณีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 
คณะท างานฯ  ประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกฝ่ายและผู้แทนจากส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่

สาขาในก ากับดูแล  โดยมีสรรพสามิตพ้ืนที่เป็นประธานคณะท างาน 
 

โดยให้คณะท างานฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
1. ประสานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน และสรุปภาพรวมของการ

ประเมินผลทั้งระบบของส่วนงานย่อย 
2. รวบรวม  และจัดเก็บหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการ

ควบคุมภายใน พร้อมทั้งมีการพิจารณาความเสี่ยงจากกิจกรรมการควบคุมภายใน โดยมีการประเมินความเสี่ยง
จากการควบคุมภายในที่ได้จัดวางไว้แล้วให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 

3.  ก ากับดูแล ให้การด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายใน และการ
จัดท ารายงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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ขั้นตอนที่ 2  จัดการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  
1. เพ่ือพิจารณาแนวทางและท าความเข้าใจการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ให้สามารถ

ด าเนินการประเมินผลตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการควบคุมภายใน   
2. เพ่ือก าหนดงานในความรับผิดชอบของส่วนงานย่อยออกเป็นกิจกรรม/งาน โดย

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานนั้น เป็นผู้ก าหนดกิจกรรม/งานจากการปฏิบัติงานจริง เพ่ือประโยชน์
ในการประเมินผลการควบคุมซึ่งจะท าให้การประเมินเป็นไปอย่างมปีระสิทธิผลและประสิทธิภาพ   

3. ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจกรรม/งานที่ก าหนดไว้ในข้อ 2 
เพ่ือให้การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานย่อยบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรม/งาน   

4. สอบทานขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตามกระบวนการปฏิบัติงานของกิ จกรรม/งาน 
ก าหนดไว้ในข้อ 2  เพ่ือท าความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายในของกิจกรรม/งานนั้น    

 
ขั้นตอนที่ 3  จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลการควบคุมภายใน  เช่น การจัดท าตารางแจกแจง

กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติจริงตามภารกิจของแต่ละส่วนงานย่อย  แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(ภาคผนวก  ก)  แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ข)  และเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม 

 
ขั้นตอนที่ 4  การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  ประกอบด้วย 

1. แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ก)  เป็นการประเมินตนเอง
ว่าได้ท าตามข้อก าหนดของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 หรือไม่  กล่าวคือ มีการน ามาตรฐานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจ เงินแผ่นดิน
ก าหนดไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในหรือไม่ โดยจัดให้มีการประเมิน 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1  สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
องค์ประกอบที่ 2  การประเมินความเสี่ยง 
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการควบคุม 
องค์ประกอบที่ 4  สารสนเทศและการสื่อสาร 
องค์ประกอบที่ 5  การติดตามประเมินผล 

 

ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นจะมีข้อความภายใต้หัวข้อหลัก และหัวข้อย่อยที่
เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของ
ส่วนงานย่อยมีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ ด าเนินการครบถ้วนทุกองค์ประกอบหรือไม่  ควรปรับปรุง
แก้ไขในจุดใด อย่างไร  นอกจากนี้ แบบประเมินดังกล่าวสามารถใช้ในการประเมินการดูแลรักษาทรัพย์สินจาก
การทุจริต การสูญเสีย การน าไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงการพิจารณาการควบคุมของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบริหาร
จัดการ การบริหารการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  เนื่องจากข้อค าถามในแบบประเมินจะเกี่ยวข้องกับการ
บรรลุวัตถุประสงค์หลักของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน  คือ  (1) ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน  (2) ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน รวมทั้งรายงานการด าเนินงาน  และ (3) มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงาน
ที่กรมได้ก าหนดขึ้น 
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(ตัวอย่าง) แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ก) 

 

ในหัวข้อ “จุดที่ควรประเมิน” จะแยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายในตาม (1) – (5)  ซึ่งในแต่ละ
องค์ประกอบจะประกอบด้วยข้อความภายใต้หัวข้อหลัก และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก ผู้ประเมิน 
(ส่วนงานย่อย) สามารถปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อความให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และความเสี่ยงของ
ส่วนงานย่อยนั้น ๆ ซึ่งอาจเพิ่มเติมเนื้อหาสาระตามความจ าเป็นและเหมาะสม   
 

ในหัวข้อ “ความเห็น/ค าอธิบาย” ให้ผู้ประเมินระบุรายละเอียกความเห็น/ค าอธิบายในแต่ละหัวข้อการประเมิน
ซึ่งจะเป็นการสรุปรวมว่าส่วนงานย่อยได้ด าเนินการหรือปฏิบัติอย่างไรในแต่ละหัวข้อ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 

“สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ”  เมื่อประเมินครบทุกหัวข้อของแต่ละองค์ประกอบ ให้บันทึกผลการประเมิน ระบุวิธีการ
ที่ควรปฏิบัติ หรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้น ๆ  และใช้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม 
 

ชื่อผู้ประเมิน  ให้หัวหน้าส่วนงานย่อย หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนงานย่อย
เป็นผู้ลงนามพร้อมระบุต าแหน่ง  และระบุวันที่จัดท าแบบประเมินฯ  
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2. แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ข)  เป็นข้อค าถามตามแนวทาง : 
การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ซึ่งผู้ประเมิน (ส่วนงานย่อย) ต้องตอบค าถามของแต่ละกิจกรรมตามในแบบสอบถามการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน 
ดังนี้  

ชุดที่ 1  ด้านการบริหาร  ประกอบด้วยเรื่อง  ภารกิจ  กระบวนการปฏิบัติงาน  การใช้
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของการด าเนินงาน 

ชุดที่ 2  ด้านการเงิน  ประกอบด้วยเรื่อง  เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ทรัพย์สิน  
และรายงานการเงิน 

ชุดที่ 3  ด้านอ่ืน ๆ  ประกอบด้วยเรื่อง  การบริหารบุคลากร  ระบบสารสนเทศ  และ
การบริหารพัสดุ 

เพ่ือให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยผู้ประเมิน (ส่วนงานย่อย) 
จะต้องพิจารณาว่า  

- มีการปฏิบัติตามข้อค าถามท่ีระบุในแบบสอบถามหรือไม่  อย่างไร 
- การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน และมีผลกระทบต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร 
 การประเมินงาน/กิจกรรมตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน ผู้ประเมิน

ควรเป็นผู้ที ่รับผิดชอบหรือมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรมนั้น ๆ เป็นอย่างดี  

 ผู้รับผิดชอบในการประเมินควรศึกษาแบบสอบถามการควบคุมภายใน เพื่อ
ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการประเมิน 

 ด าเนินการประเมินแต่ละกิจกรรมตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน  
โดยอาจใช้วิธีการสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง  การสอบถาม  วิเคราะห์
จากเอกสารหลักฐาน  เพ่ือสนับสนุนข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม  

 สรุปผลการประเมิน  โดยน าจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่พบจากการประเมินไป
ใช้ประกอบการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2)  
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(ตัวอย่าง) แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ข) 

 

การใช้แบบสอบถาม  
1.  ให้กรอกเครื่องหมาย “ √ ”  ในช่อง “มี/ใช่”  ถ้ามีการปฏิบัติตามข้อค าถาม   

ซึ่งแสดงถึง การควบคุมภายในที่ดี   โดยระบุเหตุผลในช่อง  “ค าอธิบาย/ค าตอบ” ด้วยว่า   มีการปฏิบัติ
ตามข้อค าถามนั้น อย่างไร 

 

2.  ให้กรอกเครื่องหมาย “ X ”  ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช”่  กรณีท่ีไม่มีการปฏิบัติตามที่ถาม   
ซึ่งหมายถึง ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อค าถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรทดสอบและ
หาสาเหตุ และพิจารณาว่ามีการควบคุมอ่ืนทดแทนหรือไม่   โดยระบุเหตุผลในช่อง  “ค าอธิบาย/ค าตอบ” 
ด้วยถึงสาเหตุที่ไม่มีการปฏิบัติตามข้อค าถามนั้น  

 

3.  ให้กรอกอักษร  “ N/A ”  ย่อมาจาก Not Applicable  ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”   
หากไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถาม   โดยระบุเหตุผลในช่อง  “ค าอธิบาย/ค าตอบ”  ด้วยว่า ไม่มีเรื่องที่
เกี่ยวกับค าถาม หรือข้อค าถามนั้นเป็นภารกิจงานของใคร  

 

4. จากค าตอบที่ได้รับ ผู้ประเมิน/ผู้สอบทานควรสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง   
การวิเคราะห์  เอกสารหลักฐาน  หรือหาค าตอบจากผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ถามและเชื่อถือได้  เพ่ือสรุปค าตอบและ
อธิบายวิธีปฏิบัติในแต่ละหัวข้อของค าถามในช่อง “ค าอธิบาย/ค าตอบ”  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่จะน ามา
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

√ X 

N/A 

1 2 

3 

4 
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(ตัวอย่าง) แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ข)  ส่วนท้าย 

 

5.  จากข้อมูลในช่อง “ค าอธิบาย/ค าตอบ”  จะน ามาประกอบการพิจารณาและ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละด้าน/แต่ละเรื่องในด้านนั้น ๆ  (โดยบันทึกสรุป
ในตอนท้ายของแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
 

6.  ให้หัวหน้าส่วนงานย่อย หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ หรือผู้ที ่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าส่วนงานย่อยเป็นผู้ลงนามพร้อมระบุต าแหน่ง  และระบุวันที่จัดท าแบบสอบถามฯ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

6 
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3.  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1) 
 

 
(ตัวอย่าง) แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1) 

 
 
 
 
 

1 2 

3 

4 
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ส่วนที่ (1)  ให้ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ จากแบบ
ประเมินฯ (ภาคผนวก  ก)  มาอธิบายในคอลัมน์ (1)  “องค์ประกอบของการควบคุมภายใน” ของรายงานผล
การประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1) 

 

ส่วนที่ (2)  น าผล “สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ” ของแต่ละองค์ประกอบ จากแบบ
ประเมินฯ (ภาคผนวก  ก)  มาอธิบายในคอลัมน์ (2)  “ผลการประเมิน/ข้อสรุป” ของรายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1) เพ่ือประเมินว่าองค์ประกอบใดยังคงมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง 

 
ส่วนที่ (3)  เมื่อสรุปผลการประเมินของทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว  ให้ผู้ประเมินสรุป 

“ผลการประเมินโดยรวม”  
ส่วนที ่ (4)  ให้หัวหน้าส่วนงานย่อย หรือผู ้ที ่ได้รับมอบอ านาจ หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าส่วนงานย่อยเป็นผู้ลงนามพร้อมระบุต าแหน่ง  และระบุวันที่จัดท าแบบสอบถามฯ  
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4. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย 
(แบบ ปย. 2) 

เพ่ือก าหนดหรือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในของงาน/กิจกรรม
ที่มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 

(ตัวอย่าง) แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย (แบบ ปย. 2) 
 

ส่วนที่ (1)  คอลัมน์ (1)  กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/  ด้านของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

- ให้ระบุกิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน พร้อมระบุวัตถุประสงค์ 
- ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการ ให้ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของ

กระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น ๆ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน   
- หนึ่งกิจกรรม/ด้านของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  อาจมีหลายวัตถุประสงค์ 

 
ส่วนที่ (2)  คอลัมน์ (2)  การควบคุมท่ีมีอยู่ 

- ให้ระบุ กฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่ง  ข้อบังคับ  หรือสรุปขั้นตอน/ วิธีการ
ปฏิบัติงาน/ นโยบาย/ กฎเกณฑ์ท่ีใช้ปฏิบัติอยู่ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

8 
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ส่วนที่ (3)  คอลัมน์ (3)  การประเมินผลการควบคุม   
- ประเมินว่าการควบคุมที่มีอยู่ตามคอลัมน์ (2)  เพียงพอและมีประสิทธิผล

หรือไม่ โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
➢  การก าหนด/สั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุม

หรือไม ่
➢  มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่ 
➢  ถ้ามีการปฏิบัติจริง การควบคุมช่วยให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ที่ก าหนดหรือไม ่
➢  ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่ 

 

หากเห็นว่าวิธีการควบคุมที่มีอยู่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอแล้ว ให้ระบุว่า “เพียงพอ”  หรือ
วิธีการควบคุมท่ีมีอยู่ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ให้ระบุว่า “ไม่เพียงพอ”  โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

- เมื่อด าเนินการตามแนวทางการควบคุมในคอลัมน์ (2) แล้ว  ให้พิจารณาว่า
สามารถลดจุดอ่อน/ความเสี่ยงได้หรือไม่  โดยมีการสอบทานทั้งจากผู้ปฏิบัติเองและผู้บังคับบัญชา   

- การควบคุมที่มีอยู่ในคอลัมน์ (2)  ช่วยให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดหรือไม่  หากระบุว่า “ไม่เพียงพอ”  จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ให้ระบุในคอลัมน์ (4) ต่อไป 

 

ส่วนที่ (4)  คอลัมน์ (4)  ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
- ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และส่งผลกระทบต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของการควบคุมด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน  (ด้านการด าเนินงาน  ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน  หรือด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ)  

 

ส่วนที่ (5)  คอลัมน์ (5)  การปรับปรุงการควบคุม 
-  ให้เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการควบคุม พร้อมแผนงานการปรับปรุง 

เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (4) 
 

ส่วนที่ (6)  คอลัมน์ (6)  ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
-  ให้ระบุวัน/เดือน/ปี ที่คาดว่าจะด าเนินการปรับปรุงตามวิธีการในคอลัมน์ 

(5) แล้วเสร็จจริง  เพ่ือจะได้สามารถติดตามผลเป็นระยะก่อนสิ้นปีงบประมาณถัดไป  และ ให้ระบุผู้รับผิดชอบ
และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง   

 

ส่วนที่ (7)  คอลัมน์ (7)  หมายเหตุ 
- ให้ระบุข้อมูลอ่ืนที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีการด าเนินการและเอกสาร

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
 

ส่วนที่ (8)  ให้ผู้อ านวยการส่วน / หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน เป็นผู้ลงนามใน
แบบ ปย. 2  ของส่วนงานตนเอง พร้อมระบุต าแหน่ง  และระบุวันที่จัดท าแบบรายงานฯ 
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การรายงานการควบคุมภายในผ่านระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 
ระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ควบคุมภายใน) 

   

คือ  ระบบส าหรับบนัทึกข้อมูลรายงานการควบคุมภายในของส่วนงานย่อยภายในกรมสรรพสามิต 
ประกอบด้วย 

1.  หน่วยงานในส่วนกลาง   จ านวน 13 หน่วยงาน  ได้แก่ ส านัก / ศูนย์ / กลุ่ม / ส านักงาน
เลขานุการกรม 

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

 
สิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

 

1.  ผู้บันทึก  คือ   ผู้บันทึกข้อมูลรายงานการควบคุมภายใน   
ได้แก่  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บันทึกข้อมูล 

 

2.  ผู้อนุมัติ   คือ  ผู้อนุมัติข้อมูลรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน   
ได้แก่  ผู้บริหารสูงสุดของส่วนงานย่อย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

 

3.  กพร.    คือ  ผู้ตรวจสอบข้อมูลรายงานการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย 
 

4.  ผู้ดูแลระบบ   คือ  ผู้ตรวจสอบระบบงาน และปรับปรุงข้อมูล 
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การเข้าสู่ระบบ 
 
1.  เข้าสู่ระบบผ่าน เว็บเบาว์เซอร์ โดยพิมพ์ URL: http://esdg-monitor.excise.go.th 

  

รูปภาพที่ 1  แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ (LOGIN) 
 

 
 
2. รหัสในการใช้งานระบบ 

ระบบจะสร้างรหสัส าหรับสว่นงานย่อย  หน่วยงานละ 2 รหัส  ดังน้ี  
 

1.  หน่วยงานในส่วนกลาง ส านักงานสรรพสามิตภาค และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
(1) รหัสส าหรับผู้บันทึกข้อมูล 

เป็นตัวเลข 4 หลัก  เช่น 0101  
 

(2) รหัสส าหรับผู้อนุมัติ    
เป็นตัวเลข 4 หลัก และตามด้วย -1  เช่น  0101-1 

 

2.  ส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่สาขา 
(1) รหัสส าหรับผู้บันทึกข้อมูล    

เป็นตัวเลข 6 หลัก  เช่น  010101  
 

(2) รหัสส าหรับผู้อนุมัติ    
เป็นตัวเลข 6 หลัก และตามด้วย -1  เช่น  010101-1 

  
 
 

http://esdg-monitor.excise.go.th/
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หมายเหตุ: 
 ผู้ใช้งานระบบสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ตามต้องการ ผ่านเมนู “ข้อมูลผู้ใช้งาน” 

 

 

รูปภาพที่ 2  แสดงหน้าจอส าหรับแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 
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การรายงานในระบบ 
 

1.  หน่วยงานในส่วนกลาง และส านักงานสรรพสามิตภาค  
1.1  ผู้บันทึกข้อมูล  ท าการบันทึกข้อมูลรายงานการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 

- แบบประเมินองคป์ระกอบการควบคมุภายใน (ภาคผนวก  ก) 
- แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ข) 

- รายงานผลการประเมนิองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1) 
- รายงานการประเมนิผลและการปรับปรงุการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) 
- UPLOAD เอกสาร 2 รายการ เข้าสูร่ะบบรายงาน  ไดแ้ก่  

(1)  ค าสัง่แต่งตั้งคณะท างานตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

(2)  รายงานการประชมุตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

และส่งข้อมูลรายงานไปยัง “ผู้อนุมัติ”  เพือ่พิจารณาอนุมัติข้อมูลรายงาน 
 

1.2  ผู้อนุมัติ (ผู้บริหารสูงสดุของส่วนงานย่อย หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย) พิจารณาขอ้มูลรายงาน  
- กรณีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง  ด าเนินการอนุมัติข้อมูลและส่งให้แก่ กพร.   
- ในกรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง  สามารถส่งกลับข้อมูลรายงานให้เจ้าหน้าที่ ด าเนินการแก้ไข  
ก่อนอนุมัติส่งให้ กพร. ด าเนินการต่อไป 

 

1.3  กพร. ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล และยืนยันผลด าเนินการ   
กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลรายงาน กพร. จะสอบถามไปยังส่วนงานย่อย เพ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเติม

หรือส่งกลับเพื่อด าเนินการแก้ไข 
 
 
2.  ส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่ และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

2.1  ส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่สาขา 
(1)  ผู้บันทึกข้อมูล  ท าการบันทึกข้อมูลรายงานการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 

- รายงานการประเมนิผลและการปรับปรงุการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) 
  และส่งข้อมูลรายงานไปยัง “ผู้อนุมัติ” เพื่อพิจารณาอนุมัติข้อมูลรายงาน 

 

(2)  ผูอ้นุมัติ (สรรพสามติพ้ืนที่สาขา)  พิจารณาขอ้มูลรายงาน  
- กรณีข้อมูลครบถว้นถูกตอ้ง  ด าเนินการอนุมตัิข้อมูลและส่งใหแ้ก่ส านักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่ที่ก ากับดูแล   

- ในกรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถส่งกลับข้อมูลรายงานให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแก้ไข  
ก่อนอนุมัติส่งไปยังส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ก ากับดูแลด าเนินการต่อไป 
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2.2  ส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่ 
(1)  ผู้บันทึกข้อมูล  ท าการบันทึกข้อมูลรายงานการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 

- แบบประเมินองคป์ระกอบการควบคมุภายใน (ภาคผนวก  ก) 
- แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ข) 

- รายงานผลการประเมนิองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1) 
- รายงานการประเมนิผลและการปรับปรงุการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2)  
(เฉพาะรายงานของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนทีไ่มร่วมพืน้ที่สาขา)   

- UPLOAD เอกสาร 2 รายการ เข้าสูร่ะบบรายงาน  ไดแ้ก่  
(1)  ค าสัง่แต่งตั้งคณะท างานตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

(2)  รายงานการประชมุตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

และส่งข้อมูลรายงานไปยัง “ผู้อนุมัติ” เพื่อพิจารณาอนุมัติข้อมูลรายงาน 
 

(2)  ผู้อนุมัติ (สรรพสามิตพ้ืนที่ หรือผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมาย) พิจารณาข้อมูลรายงาน  
- กรณีข้อมูลครบถ้วนถกูตอ้ง  ด าเนินการอนมุัติขอ้มูล (ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
และส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาในก ากับดูแล) และส่งให้แก่ กพร.   

- ในกรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง (เฉพาะของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่) สามารถส่งกลับข้อมูล
รายงานให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแก้ไข  ก่อนอนุมัติส่งให้ กพร. ด าเนินการต่อไป 

 

(3)  กพร. ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล และยืนยันผลด าเนินการ   
กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลรายงาน  กพร . จะสอบถามไปยังหน่วยงานที่เป็น

เจ้าของข้อมูล  เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งกลับเพ่ือด าเนินการแก้ไข 
 

หมายเหตุ   
-  ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาจะจัดท ารายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปย. 2) เท่านั้น   
-  เมื่อส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาจัดท ารายงาน (แบบ ปย.2)  แล้วเสร็จ  สรรพสามิตพ้ืนที่สาขาจะ
เป็นผู้อนุมัติ เพ่ือส่งรายงาน (แบบ ปย. 2) ไปยัง ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่   
-  ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ จะด าเนินการอนมุัติรายงานการควบคุมภายในทั้งหมด (พ้ืนที่และพ้ืนที่สาขา) 
และส่งมายัง กพร. เพ่ือตรวจสอบข้อมูล  
- ในกรณีที่ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาในก ากับดูแล ยังไม่อนุมัติส่งรายงาน (แบบ ปย. 2) มายัง
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่  จะไม่สามารถอนุมัติและส่งข้อมูลรายงานของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 
(รวมถึงพื้นที่สาขา) มายัง กพร. ได้ 
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Infographic Flow การรายงานผ่านระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ควบคุมภายใน)  


