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บทน ำ 

  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2544 เป็นต้นมา 
อันมีผลท าให้หน่วยรับตรวจต้องจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบดังกล่าว ข้อ 5 เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจว่า การบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน และภายหลังการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในแล้วเสร็จก็จะต้องรายงานประจ าปีเกี่ยวกับการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน           
ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 6 

  การควบคุมภายใน จึงเป็นกระบวนการที่ผู้ก ากับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับของหน่วย
รับตรวจก าหนดให้มีขึ้น เพ่ือให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 3 ด้าน คือ ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ การทุจริตในหน่วยงาน       
รับตรวจ  ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี โดยจัดวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

  การวางแผนการควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เพ่ือให้การด าเนินการควบคุมภายในเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามแนวทางการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน ประกอบกับการประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้
ให้ข้อแนะน าในการวางแผนและด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายในให้มีขั้นตอนของการก าหนด
ผู้รับผิดชอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะท างานและก าหนดหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจนเพ่ือด าเนินการควบคุม
ภายในอย่างเป็นระบบ เมื่อได้คณะท างานแล้วต้องก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมินให้ชัดเจน
ว่าจะประเมินผลทั้งระบบทั่วทั้งหน่วยรับตรวจหรือจะประเมินผลเฉพาะบางส่วนงานที่มีความเสี่ยงสูง จากนั้น 
ศึกษาและท าความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายในให้เข้าใจทั้งวัตถุประสงค์ วิธีการและรูปแบบของระบบ
การควบคุมภายในที่มีอยู่ตามที่ได้ออกแบบไว้แล้วจึงจัดท าแผนการประเมินผล โดยก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ 
ได้แก่ เรื่องที่จะท าการประเมิน  วัตถุประสงค์ในการประเมิน ขอบเขตการประเมิน ผู้ประเมิน ระยะเวลาใน   
การประเมิน วิธีการประเมิน ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

  หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน     
การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในได้ใช้ประโยชน์ในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในแผนการด าเนินงานนี้จะแสดงถึงขั้นตอนการด าเนินงานที่มีการก าหนด
รายละเอียดไว้อย่างชัดเจน จึงน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการด าเนินงานได้โดยสะดวก รวมถึง   
การประเมินผลที่แม่นย าตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

ความเป็นมา 
   จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมา
เป็นเวลานาน เนื่องด้วยความเหมาะสมของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะท าเลที่ตั้งที่ติดทะเล มีอ่าวที่สามารถ
ก าบังคลื่นลมและเป็นที่พักจอดเรือ จึงเป็นจุดนัดพบของพ่อค้าและนักเดินเรือจากโลกตะวันตกและตะวันออก 
ประกอบกับปัตตานีมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น สินแร่ เครื่องเทศ ของป่าและพืชพรรณธัญญาหาร
อ่ืน ๆ สามารถติดต่อค้าขายทางทะเลกับเมืองท่าอ่ืนๆ บนคาบสมุทรมลายูและภูมิภาคใกล้เคียง โดยเป็นที่รู้จัก
ในนามอาณาจักร ลังกาสุกะหรือหลังหยาซูว ซึ่งปรากฏในเอกสารจีนมาตั้งแต่ปลาย คริสต์ศตวรรษที่ 1 หรือ
ประมาณเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมา ระหว่างพุทธศตวรรษ 12–16 ศูนย์กลางการปกครองของลังกาสุกะ อยู่
บริเวณเมืองโบราณยะรัง โดยมีเมืองโกตามหลิฆัย เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครอง มีความเจริญ 
รุ่งเรืองถึงขีดสุดดังปรากฏร่องรอยฐานเจดีย์ในพุทธศาสนาจ านวนมากกว่า 30 แห่ง ในพ้ืนที่ประมาณ 9 ตาราง
กิโลเมตร 
   จนมาถึงพุทธศตวรรษที่ 18 - 19 ปรากฏเมืองท่าแห่งใหม่ชื่อปะตานีมีเรือสินค้าจากชาติ  
ต่าง ๆ ได้แก่ โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ สเปน ญี่ปุ่น จีน อินเดีย ชวา อาหรับ และ เปอร์เซีย ฯลฯ มาจอดแวะ
พักและท าการค้าขายเป็นจ านวนมาก ประกอบกับอาณาจักรลังกาสุกะเริ่มเสื่อมลง ชายฝั่งทะเลตื้นเขินแม่น้ า
เปลี่ยนทางเดินศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่จึงย้ายมาอยู่ที่ ปะตานี(ต่อมาเรียก ปาตานีและ ปัตตานีในที่สุด) 
ในเวลานั้น ปัตตานีเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและเผยแพร่ศาสนาอิสลามที่ส าคัญของภูมิภาคนี้ และเป็นที่
รู้จักในชื่อ “ปาตานีดารุสลาม” จนได้รับการเรียกขานกันว่า“ระเบียงเมกกะ”  
 

   ต่อมาในปี พ.ศ.2351 ปัตตานี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หัวเมือง ได้แก่ เมืองตานี ยะหริ่ง 
หนองจิก สายบุรี ระแงะ รามันห์ และยะลา ในปี 2388 ศูนย์กลางการปกครองของเมืองปัตตานีย้ายมาอยู่ที่ 
จะบังติกอ ติดกับแม่น้ าปัตตานีในปัจจุบัน ส่วนศูนย์กลางการค้าในระยะแรกอยู่ใกล้ปากแม่น้ าบริเวณหัวตลาด 
เป็นย่านชาวจีนหรือไชน่าทาวน์ในสมัยนั้น เมืองปัตตานีแห่งใหม่จึงเจริญเติบโตสืบต่อมากระทั่งบัดนี้ ส าหรับ 
หัวเมืองอ่ืนสมัยเดียวกัน ได้แก่ สายบุรี หนองจิก และยะหริ่ง ปัจจุบันเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดปัตตานี ระแงะ
เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส และรามันห์ (ปัจจุบันใช้ชื่อรามัน) เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดยะลา 
 

สภาพทั่วไป 
   จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศไทย เป็นจังหวัดเดียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
ที่ไม่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 1,055 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 
1,940.35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,212,723 ไร่ มีอาณาเขต ด้านทิศเหนือติดต่อกับอ่าวไทย ด้าน
ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย และด้านทิศตะวันตก
ติดต่อกับจังหวัดสงขลา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ชาวปัตตานีมีอาชีพหลัก คือ การท านา ท า
สวนยาง นอกจากนี้  ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด เช่น อ าเภอเมืองปัตตานี อ าเภอ      
ปะนาเระ และอ าเภอสายบุรี ยังประกอบอาชีพประมง ซึ่งส่งผลให้เกิดผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
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การปกครอง 
   จังหวัดปัตตานี แบ่งออกเป็น ๖๔๒ หมู่บ้าน ๑๑๕ ต าบล ๑๒  อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอเมือง
ปัตตานี  อ าเภอโคกโพธิ์  อ าเภอหนองจิก  อ าเภอปะนาเระ  อ าเภอมายอ  อ าเภอทุ่งยางแดง  อ าเภอสายบุรี  
อ าเภอไม้แก่น  อ าเภอยะหริ่ง  อ าเภอยะรัง  อ าเภอกะพ้อ อ าเภอแม่ลาน และมีหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 17 แห่ง (เทศบาลเมือง 1 แห่ง  เทศบาลต าบล 16 
แห่ง) และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 96 แห่ง แบ่งเป็น อบต.ขนาดใหญ่ 1 แห่ง ขนาดกลาง 71 แห่ง 
และ ขนาดเล็ก 24 แห่ง 
 

บทบาทหน้าที่ 
     ๑. ภายใต้ข้อบัญญัติตามกฎหมาย มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้  
         (๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย  
         (๒) จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
         (๓) สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
         (๔) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบล และราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
         (๕) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้สภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
         (๖) อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 
เฉพาะภายในเขตสภาต าบล  
         (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
         (๗ ทวิ) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
         (๘) จัดท ากิจกรรมใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริ หาร 
ส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือ ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
         (๙) จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้ เป็นอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรดาอ านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็น ของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วน
ภูมิภาค อาจมอบให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
         บรรดาอ านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค อาจมอบให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
          ซึ่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑ ได้ก าหนดว่า ให้กิจการดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน
สมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมด าเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า 
         (๑) จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
         (๒) ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
         (๓) บ าบัดน้ าเสีย  
         (๔) บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
         (๕) วางผังเมือง  
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         (๖) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง  
         (๗) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า  
         (๘) จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ และตลาด  
         (๙) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
         (๑๐) รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  
         (๑๑) จัดการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนา และบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
         (๑๒) จัดให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะและสวนสัตว์ 
ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมส าหรับราษฎร  
         (๑๓) จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ  
         (๑๔) ป้องกันและบ าบัดรักษาโรค  
         (๑๕) จัดตั้งและการบ ารุงสถานพยาบาล  
         (๑๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
         (๑๗) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ  
         (๑๘) กิจการที่ได้มีการก าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     2. ภายใต้ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนด
อ านาจ และหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๔๖ ได้ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ ๑ ลักษณะของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะในเขต
จังหวัด  
         (๑) ด าเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด  
         (๒) เป็นการด าเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่
มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวมและไม่เข้าไปด าเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ในจังหวัดสามารถด าเนินการได้เอง  
         (๓) เข้าไปด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือมีผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป  
          ข้อ ๒ ในการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม ข้อ ๑ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดควรจะด าเนินการเพื่อให้เป็นไปในลักษณะดังนี้ คือ  
         (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดท าแผนจังหวัดโดยการสร้างและพัฒนา
ระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเพ่ือน าไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความสมดุลและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  
         (๒) การก่อสร้างและบ ารุงรักษาโครงการที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่หรือมีการเกี่ยวเนื่องกัน
หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่
ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด  
         (๓) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับ
จังหวัด และไม่เป็นการซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยาย
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ศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด  
         (๔) การส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรมของ
จังหวัด  
         (๕) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท าหน้าที่เป็น
องค์กรหลักในการก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนในจังหวัด  
         (๖) ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ในเขตจังหวัด  
         (๗) ด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมถ่ายโอนที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัด “มีหน้าที่ทีต่้องท า” 
         ข้อ ๓ การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะของการส่งเสริม
ความสามารถด าเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้สิ่งของ หรือการเข้าไปด าเนินการแทน  
         ข้อ ๔ หากมีปัญหา ข้อขัดข้อง ในการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท าหน้าที่ในการวินิจฉัยและด าเนินการตาม
ประกาศนี ้
 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  สร้างปัตตานีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม  มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด ารงอยู่
บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 

นโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  ๑. นโยบายเร่งด่วน  
              ๑.๑ สนับสนุนและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ความร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
              ๑.๒ พัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้เป็นสนามกีฬาที่มีมาตรฐานระดับสากล 
และยกระดับความสามารถด้านกีฬาของนักกีฬาจังหวัดปัตตานีสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและอาชีพ  
              ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน การสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
ในประชาคมอาเซียน  
              ๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ที่เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความรุนแรง
และส าคัญระดับโลก 
 

          ๒. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
              ๒.๑ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  
              ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ  
              ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
ของสังคมต่อไปในอนาคต  
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              ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ  
              ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV จุดเสี่ยงคลอบคลุมทั้งจังหวัด  
              ๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ เช่น กีฬาผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพเชิงรุกให้ กับ
ผู้สูงอายุ การให้บริการวัดสายตาพร้อมแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ  
              ๒.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกประเภท  
              ๒.๘ สนับสนุนเครือข่าย อปพร. ให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือบริการด้านความสงบเรียบร้อยและ     
ความปลอดภัยของชุมชน  
              ๒.๙ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนด้านสาธารณสุขและสุขภาพด้านการกีฬา โดย
สนับสนุนอุปกรณ์ออกก าลังกาย  
              ๒.๑๐ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ
ต่างๆ  
              ๒.๑๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนารายได้ของประชาชน  
              ๒.๑๒ ด าเนินการโครงการอบรมสัญจรเพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  
              ๒.๑๓ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
 

          ๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ  
              ๓.๑ สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีรายได้ และกระจายรายได้เพ่ิมยิ่งข้ึน  
              ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป การจ าหน่ายสินค้าเกษตรกรรมทุกรูปแบบ  
              ๓.๓ ส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ในด้านนวัตกรรม  เช่น  พัฒนาการผลิต การบรรจุภัณฑ์ 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต  
              ๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การฝึก 
อบรมและการพัฒนาคุณภาพสินค้า การจัดให้มีตลาดกลางจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง จัดโชว์แสดงสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดปัตตานีสู่ตลาดอาเซียนและตะวันออกกลาง  
              ๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า “หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ของจังหวัดปัตตานี ให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย  
              ๓.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีงานท า มีอาชีพเสริม เพื่อเป็นการสร้างรายได้  
              ๓.๗ ส่งเสริมและสนับสนุน ผลักดันให้จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฮาลาล ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 

          ๔. นโยบายด้านการศึกษา  
              ๔.๑ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ  
              ๔.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
              ๔.๓ พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะ 
และศักยภาพตามมาตรฐานสากล  
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              ๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนให้ทันสมัย เช่น ห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องสมุดอัจฉริยะ  
              ๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ
การศึกษา  
              ๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภททั้งในและนอกระบบให้มีคุณภาพ  
              ๔.๗ สนับสนุนให้มีการสอนเสริม (ติวเตอร์) ให้กับนักเรียนชั้น ป.๕-ป.๖ และนักเรียนชั้น ม.๕ - ม.๖ 
เพ่ือสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มุ่งหวัง  
              ๔.๘ ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะประสบการณ์ 
และมีความสุขในการเรียน สามารถปลูกฝังนิสัยใฝ่เรียน ใฝ่หาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมี
เวลาให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเหมาะสมกับวัย 
 

          ๕. นโยบายด้านการบริการและการท่องเที่ยว  
              ๕.๑ ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีให้มีการพัฒนา บูรณะแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของ
จังหวัดปัตตานี  
              ๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ท าให้มีผู้มาเยี่ยมเยียนจังหวัดปัตตานี เช่น การแข่งขัน
กีฬาในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ  
              ๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนทางด้านภาษา วัฒนธรรม และอ่ืนๆ เพ่ือรองรับ   
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

          ๖. นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
              ๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา ตามความเชื่อถือ ศรัทธาของ
ประชาชน ในวันส าคัญของทุกศาสนา  
              ๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
              ๖.๓ ส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนา ศาสนสถาน และแหล่งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของท้องถิ่น  
              ๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี โดยการจัดท าแผนที่ท่องเที่ยวติดตามแหล่ง
ชุมชนขนาดใหญ่ เช่น สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ เพ่ือเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ จัดท าเอกสาร         
การท่องเที่ยวที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวส าคัญทางประวัติศาสตร์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 

          ๗. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
              ๗.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว 
และพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน  
              ๗.๒ ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม สะพาน แหล่งน้ า ระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
              ๗.๓ ประสาน สนับสนุน ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทาง
คมนาคม  
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              ๗.๔ สนับสนุนการบูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือลด
ความซ้ าซ้อนของพ้ืนที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
              ๗.๕ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนหนาแน่นและเสี่ยงภัย ให้มีแสงสว่างเพียงพอ เพ่ือความมั่นใจ
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
              ๗.๖ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีการร้องขอร้องทุกข์โดย
เร่งด่วน และเร่งรัดประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 
 

          ๘. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
              ๘.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ใน   
การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์  
              ๘.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ในการจัดท าระบบ
ก าจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ  
              ๘.๓ สนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัย สถานศึกษา และภาคประชาชน  
              ๘.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้และฟ้ืนฟูป่าไม้ รวมทั้งสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกจากวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรในระดับครัวเรือน เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 

          ๙. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ  
              ๙.๑ ส่งเสริมการกีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชน ทุกระดับ  
              ๙.๒ พัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้ได้มาตรฐาน  
              ๙.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์  
              ๙.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน พัฒนาทักษะด้านการกีฬา สู่ความเป็นเลิศ มุ่งสู่มืออาชีพ  
              ๙.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ  
              ๙.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนสมาคมและสโมสรกีฬาภายในจังหวัด  
              ๙.๗ สนับสนุนให้มีการสร้างสนามกีฬาให้มีระดับมาตรฐาน และสถานที่ออกก าลั งกาย 
สวนสาธารณะ เพื่อให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 

          ๑๐. นโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
              ๑๐.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือให้รองรับ   
การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
              ๑๐.๒ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้บริการกับประชาชนให้
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
              ๑๐.๓ สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้ได้รับการศึกษา อบรม การท า
วิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน  
              ๑๐.๔ บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดปัตตานี  
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              ๑๐.๕ เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดปัตตานี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและการสร้างงาน 
          สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร และปศุสัตว์ ตามแนวทาง การเกษตร 
         ทฤษฎีใหม่สู่นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน และจัดให้มีตลาดกลางจ าหน่ายสินค้า 

    ท้องถิ่น 
   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิต 

     ผลิตภัณฑ์และการตลาดของสินค้า OTOP 
   กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ 
   กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นสินทรัพย์ทางปัญญาสร้างมูลค่าทาง 
         เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
   กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบาย 
         น้ า ระบบชลประทานขนาดเล็ก และท่าเทียบเรือ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร และการขนส่ง 
   กลยุทธ์ที่ 3 จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 
   กลยุทธ์ที่ 4 ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค และระบบประปา 
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดท าผังเมืองและผังต าบล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ 
        ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 

  กลยุทธ์ที่ 4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
   กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบ และนอกระบบทุกระดับ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ศาสนาและ 
        วัฒนธรรมที่สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ ศิลปะ จารีตประเพณี 
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         วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา การท่องเที่ยว สันทนาการ 

   กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
   กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัวและสังคมให้คนดีมี 
                                    คุณธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับระบบ 

กำรควบคุมภำยใน 
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ส่วนที่  2 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

 

  ระบบการควบคุมภายใน เป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน ไม่
ว่าจะเป็นการจัดการในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุม
หรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้   ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดการของ
หน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายใน
ตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป   ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ ระบบบัญชี  
หนังสือสั่งการและหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ  โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและ
การปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่น ๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพผลการด าเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่  เพียงใด  การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท า
ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงาน และการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ จากประสบการณ์ในภาครัฐ สา เหตุ
ส่วนหนึ่งเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมาย  การปฏิบัติงาน
ทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง 
 

  จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น กระทรวงการคลัง จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ในภาคราชการ  โดยประยุกต์ตามระบบการควบคุมภายใน
ของ The  Committee of Sponsoring Organizations of  the Treadway Commission (COSO)  ซึ่งเห็น
ว่าจะเอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารงานในแต่ละหน่วยงาน  อันจะเป็นผลให้การใช้ทรัพยากรของรัฐเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสมประโยชน์ยิ่งขึ้น 
 

ความหมาย 
         มีการก าหนดค านิยามของ “ การควบคุมภายใน ” ไว้หลายแห่ง  เช่น The  Committee  of  
Sponsoring  Organizations of the Treadway Commission (COSO)  ให้ ค ว ามหมายหรื อค า นิ ย า ม       
“การควบคุมภายใน” ไว้ดังนี้  การควบคุมภายใน  หมายถึง  กระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรใน
องค์กรก าหนดขึ้น  ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค์
ในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

• ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
• ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ  ข้อบังคับ ” 

          The  Canadian  Institutes  of  Chartered  Accountants (CICA) ให้ความหมายหรือค า
นิยาม “ การควบคุมภายใน ” ไว้เช่นกันดังนี้ คือ การควบคุมภายใน ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
องค์กรรวมกัน (รวมทั้งทรัพยากร ระบบ วัฒนธรรม โครงสร้างและงานต่าง ๆ) ซึ่งสนับสนุนให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ก าหนดไว้  
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  มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส  400 ของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย ได้ให้ความหมายหรือค านิยาม “ ระบบการควบคุมภายใน ” ไว้ดังนี้ 
 

  “ ระบบการควบคุมภายใน ” หมายถึง นโยบายและวิธีการปฏิบัติ (การควบคุมภายใน) ซึ่งผู้บริหาร
ของกิจการก าหนดขึ้น  เพ่ือช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บริหารที่จะให้เกิดความม่ันใจเท่าที่จะสามารถท าได้
ว่าการด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริ หาร 
การป้องกันรักษาทรัพย์สิน การป้องกันและการตรวจพบทุจริตและข้อผิดพลาด ความถูกต้องและครบถ้วนของ
การบันทึกบัญชี  และการจัดท าข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้อย่างทันเวลา นอกเหนือจากเรื่องที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับงานของระบบบัญชีแล้ว  ระบบการควบคุมภายในยังครอบคลุมถึง  สภาพแวดล้อมของ  การควบคุม
และวิธีการควบคุม   
 

  ส าหรับความหมายของการควบคุมภายในในแนวปฏิบัตินี้   หมายถึง  ระบบการควบคุม
กระบวนการในการปฏิบัติงานที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานร่วมกันก าหนดขึ้น  เพ่ือสร้าง         
ความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลว่าการบริหารและการปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุเป้าหมาย  และให้เกิดผล
ลัพธ์ของการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการในการจัดการ  วิธีการ
หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กร 
 

วัตถุประสงค ์
วัตถุประสงค์ของระบบการควบคุมภายใน  มีดังนี้ 
1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป 

อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน  ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการด าเนินงานแก่หน่วยงานในที่สุด 

2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหาร 
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลงระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
การควบคุมภายใน มีองค์ประกอบ  5  ส่วน  ดังนี้ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  ( Control  Environment ) 
2. การประเมินความเสี่ยง  ( Risk  Assessment ) 
3. กิจกรรมการควบคุม  ( Control  Activities ) 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร  ( Information  and  Communication ) 
5. การติดตามและประเมินผล  ( Monitoring and Evaluation ) 
 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  สภาพแวดล้อมการควบคุม  หมายถึง  สภาวการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดระบบการควบคุมใน
หน่วยงาน  ในการด าเนินงานจะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดมาตรการการควบคุมภายในขึ้นในหน่วยงาน  ซึ่ง
ฝ่ายบริหารจะมีอิทธิพลส าคัญต่อการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในในหน่วยงาน  เช่น  
จริยธรรมของการท างาน  ความซื่อสัตย์  ความไว้ใจได้  ความโปร่งใส  และการมีภาวะผู้น าที่ ดี ซึ่งรวมทั้ง     
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การก าหนดนโยบาย  โครงสร้างและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ส าหรับตัวอย่างสภาพแวดล้อมการควบคุมใน
หน่วยงาน  เช่น 
 

1.1  ปรัชญาและลักษณะการท างานของผู้บริหาร 
         ปรัชญาและลักษณะการท างานของผู้บริหารแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน และจะเป็นปัจจัยที่
ส่งผลถึงการก าหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานเพราะผู้บริหารมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย 
มาตรการและระบบการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการเลือกปรัชญาและวิธีการ
ท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น  ผู้บริหารสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี โดยด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การด าเนินงาน  มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานเป็นลาย 
ลักษณ์อักษรให้ชัดเจน  และแจ้งให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ 

(2) ก าหนดโครงสร้างการจัดหน่วยงานให้เหมาะสม  มีสายการบังคับบัญชา และความสัมพันธ์ 
ระหว่างหน่วยงานภายในที่ชัดเจน รวมทั้งมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่งอย่างเหมาะสม 

(3) ก าหนดคุณลักษณะงานเฉพาะต าแหน่ง  ( Job  Description ) ของบุคลากรทุกต าแหน่ง 
หน้าที่ และระดับของความรู้  ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในแต่ละงานอย่างชัดเจน 

(4) ก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคลากร ตลอดจน       
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นธรรม  รวมทั้งก าหนดบทลงโทษทางวินัยให้
ชัดเจน 

(5) ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  ( Audit  Committee )   
และหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

1.2   ความซ่ือสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน 
          การบริหารและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง  
ทั้งสองประการนี้เป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดขึ้น  โดยการประชาสัมพันธ์  ฝึกอบรม หรือก าหนด
สิ่งจูงใจ และผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  ทั้งนี้  ผู้บริหารต้องมีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่
ทุกคนในหน่วยงานรับทราบ  และตระหนักถึงคุณค่าในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม  จน
เป็นบรรทัดฐานหรือข้อตกลงร่วมกันที่ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ เพราะความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นปัจจัย  
พ้ืนฐานส าคัญของสภาพแวดล้อมการควบคุม  โดยผู้บริหารควรด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ก าหนดนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และท าตัวให้เป็นตัวอย่างอย่าง 
สม่ าเสมอ ทั้งโดยค าพูดและการกระท า 

(2) สื่อสารและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ  ตลอดจนเข้าใจในหลักการของจริยธรรม 
ดังกล่าว 

(3) จัดท าข้อก าหนดจริยธรรมหรือแนวทางท่ีพึงปฏิบัติของหน่วยงานไว้ให้ชัดเจน  โดยรวมถึง 
กรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย 

(4) ลดวิธีการหรือโอกาสที่จะจูงใจให้เกิดการกระท าผิด 
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1.3  โครงสร้างของหน่วยงาน 
         โครงสร้างของหน่วยงานที่ได้รับการจัดไว้เป็นอย่างดีจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ท าให้ผู้บริหาร
สามารถวางแผนงาน  สั่งการ  และควบคุมการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  โดยการจัด
โครงสร้างของหน่วยงานให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมของหน่วยงาน นั้น ๆ  เช่น 

(1) การรวมศูนย์อ านาจหรือกระจายศูนย์อ านาจการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ หากกิจการเลือกใช้ 
การรวมศูนย์อ านาจในการตัดสินใจ  คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้ได้รับอ านาจย่อมมีความส าคัญ  กรณีวิธีกระจาย
ศูนย์อ านาจการตัดสินใจ ระบบและขั้นตอนการท างาน  รวมถึงกระบวนการในการติดตามผล  ก็จะมี
ความส าคัญมากกว่าคุณสมบัติของตัวบุคคล 

(2) การจัดโครงสร้างของหน่วยงานที่มีการผลิตโดยเครื่องจักร  อาจใช้โครงสร้างและการควบคุม 
ที่เป็นระเบียบแบบแผนแน่นอนแต่โครงสร้างที่มีรูปแบบแน่นอน  อาจไม่เหมาะสมกับกิจกรรมการบริการหรือ
งานที่เก่ียวกับการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ  เป็นต้น 

(3) การมอบอ านาจต้องให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและต้องชัดเจน 
 

1.4  นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร 
       ปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ  คือบุคลากรในหน่วยงานนั่นเองที่

เป็นตัวจักรส าคัญ  ดังนั้น  การมีนโยบายและระบบการบริหารบุคลากรที่ชัดเจนและเหมาะสมจะช่วยให้ระบบ
การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  เช่น 

(1) ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการว่าจ้าง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่ง  รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 

(2) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะงาน ( Job  Description )  ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละต าแหน่ง 
ให้ชัดเจน  เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงาน 

(3) ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน 
(4) มีระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการปฏิบัติงาน  อย่างเป็นระบบและ 

สม่ าเสมอ 
(5) ก าหนดแนวปฏิบัติกรณีท่ีมีการขัดแย้งของผลประโยชน์ ( Conflict  of  Interest ) ต่อ 

หน่วยงาน 
 

1.5  การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
       การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน  เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน  ดังนั้นผู้บริหารควรก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่
ละต าแหน่งให้ชัดเจน  ดังนี้ 

(1) ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน  โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจ 
และระบบการสอบยันความถูกต้องระหว่างกัน 

(2) ก าหนดคู่มือปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(3) ก าหนดระบบการติดตามประเมินผล  ซึ่งรวมถึงการจัดท าแผนงานและระบบการรายงาน 

ผลงานอย่างสม่ าเสมอ 
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1.6  คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน 
         คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในเป็นกลไกและเครื่องมือชนิดหนึ่งในการช่วย
ตรวจสอบและสอบทานงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ฝ่ายบริหารวางไว้  คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้
ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการท างานจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
        สภาพแวดล้อมการควบคุม   เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในหน่วยงาน  เพ่ือให้
บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์  ซึ่งเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานที่จะไปเสริมองค์ประกอบการควบคุมอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

2.  การประเมินความเสี่ยง 
ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือการกระท าใด ๆ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ 

ในด้านลบหรือเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ  ท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
                ความเสี่ยงอาจเกิดจากลักษณะ ดังต่อไปนี้  

(1) ความเสี่ยงจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน 
 ความเสี่ยงลักษณะนี้  เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่โดยธรรมชาติในงานนั้น ๆ เองเม่ือใดก็ตาม 

ตัดสินใจที่จะท างานหรือกิจกรรม  ก็ย่อมจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้น  เช่น  การท าธุรกิจการค้าขายกับต่างประเทศ
หรือการสั่งซื้อของจากต่างประเทศของทางราชการ  ความเสี่ยงก็คืออัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเปลี่ยนแปลงไป  

 (2) ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน 
  ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน  เป็นความเสี่ยงที่ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ไม่ครอบคลุม  และไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดจากการด าเนินงานของหน่วยงานได้ อาจเป็นเพราะหน่วย 
งานไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงในการด าเนินงาน  หรือหน่วยงานนั้น
ไม่มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดไว้  เป็นต้น 

(3) ความเสี่ยงจากการตรวจไม่พบข้อผิดพลาด 
 ความเสี่ยงลักษณะนี้  เป็นความเสี่ยงที่การตรวจสอบไม่สามารถค้นพบความผิดพลาดของ
รายการที่มีอยู่  เนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบทุกกิจกรรมใน หน่วยงานนี้ได้และจ าเป็นต้องใช้
ระบบการตรวจสอบโดยเลือกสุ่มตัวอย่างหรืออาจเนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่มีความอิสระเพียงพอหรือไม่อยู่ใน
วิสัยที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ 

 สาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน 
    -  ปัจจัยภายใน  เช่น  นโยบายของผู้บริหาร  ความซื่อสัตย์ จริยธรรม  คุณภาพของบุคลากร  
การเปลี่ยนแปลงระบบงาน  ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ  การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง  การควบคุมก ากับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน  
เป็นต้น 
                      -  ปัจจัยภายนอก  เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ  การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขัน  สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
       การประเมินความเสี่ยง  หมายถึง  กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง   การวิเคราะห์       
ความเสี่ยงและการก าหนดแนวทางการควบคุม  เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
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     การประเมินความเสี่ยงในหน่วยงาน จะเป็นการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงาน  
เพ่ือให้ทราบเหตุการณ์ของความเสี่ยงและหาทางแก้ไขและควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เกิดความเสียหาย
น้อยทีสุ่ด     

 

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยง 
       การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้  สามารถ
ด าเนินการเป็น  4  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 

1. ศึกษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน 
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานจะต้องสอดคล้องกับภารกิจ ( Mission )  ของหน่วยงานนั้น ๆ  
ซึ่งโดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของหน่วยงานจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 

1.1 วัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน  ( Entity – Level  objectives )  เป็นวัตถุประสงค์ของ            การ
ด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน  โดยทั่วไปจะระบุไว้ในแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของหน่วยงาน  เช่นเดียวกับภารกิจ ( Mission )  และกลยุทธ์ในภาพรวมของหน่วยงาน  
เช่น ภารกิจหลักของหน่วยงาน โครงสร้างของหน่วยงาน แนวโน้มการด าเนินงานของหน่วยงานใน
อนาคต นโยบายการบริหารงานหรือนโยบายการเงินการคลัง เป็นต้น 

1.2 วัตถุประสงค์ ในระดับกิจกรรม  (  Activity – Level objectives )   เป็นวัตถุประสงค์ของ              
การด าเนินงานที่เฉพาะเจาะจงส าหรับแต่ละกิจกรรมที่หน่วยงานก าหนด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
ระดับหน่วยงาน เช่น ระบบการประมวลข้อมูลทางการเงินและบัญชี เป็นต้น  

 

2. ระบุปัจจัยเสี่ยง 
  ปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก   ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะ 
ส่งผลกระทบถึงวัตถุประสงค์  เป้าหมาย หรือผลการด าเนินงานในหน่วยงาน  เช่น การเปลี่ยนตัวผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ส าคัญ ๆ บ่อยครั้ง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ ๆ  ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  เป็นต้น 
  เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไม่ 
เท่ากัน  บางชนิดมีผลกระทบทันที  บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว ดังนั้น ผู้บริหารต้องติดตามพิจารณา และ
ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาที่คาดว่าจะเกิด ซึ่งควรครอบคลุมถึง 

(1) ผลกระทบจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อมต่อ        
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

(2) ปัจจัยความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ในการวางแผน  และการประมาณการของหน่วยงาน 
(3) ข้อตรวจพบที่ได้รับจากการตรวจสอบ  การสอบทาน  การติดตาม  และประเมินผล 
(4) ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  เช่น  ปัจจัยที่ท าให้              การ

ด าเนินงานในอดีตที่ผ่านมาไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  คุณภาพของบุคลากร  การเปลี่ยนแปลง
บุคลากรที่รับผิดชอบในการบริหารหรือปฏิบัติงาน  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเงื่อนไขตามกฎหมาย  
ระเบียบ  และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน  
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3. การวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง 
  การวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อหน่วยงาน   ซึ่งโดยปกติปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยมีผลกระทบ 
ต่อหน่วยงานมากน้อยไม่เท่ากัน  การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงมีหลายวิธีแตกต่างกัน  ผู้บริหารควรให้ความส าคัญ
กับความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญและมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย ๆ จึงควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการหรือเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์
ให้เหมาะสมกับขนาด  ลักษณะการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถประเมินระดับความส าคัญของความเสี่ยงได้ทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมทั้งผลเสียหายที่อาจเกิดจากความเสี่ยงนั้น  โดยทั่วไปขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัย
เสี่ยง จะเป็นดังนี้ 

3.1 ประเมินระดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง คือ การน าปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยมาพิจารณาถึง
ความส าคัญว่า หากเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยแค่ไหน โดยอาจวัดเป็นระดับน้อย  
ปานกลาง  สูง 

3.2 ประเมินความถี่ที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น คือ การพิจารณาว่าปัจจัยเสี่ยงที่ได้เรียงล าดับความส าคัญไว้
แล้วมีโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงนั้น ในระดับน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูงการวิเคราะห์โดยการ
ประเมินความส าคัญและการประเมินความถี่ที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น อาจใช้ผสมผสานกัน เช่น ปัจจัย
เสี่ยงบางอย่างมีอัตราความถี่สูง เมื่อเกิดขึ้นแต่ละครั้งสูญเสียเงินน้อย แต่ถ้าเกิดบ่อย ๆ เข้า  โดยรวม
อาจมีจ านวนเงินสูงก็จะท าให้เกิดความส าคัญได้ 

3.3 เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสม  โดยบางครั้งอาจไม่จ าเป็นต้องวิเคราะห์ในรูป
ตัวเลข  แต่อาจวิเคราะห์ออกมาเป็นระดับต่าง ๆ เช่น  ส าคัญมาก ปานกลาง  หรือน้อย เป็นต้น 

 

4. ก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง 
  เมื่อหน่วยงานสามารถวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว ฝ่ายบริหารควรพิจารณาหาวิธี  เพื่อป้องกัน 
ความเสี่ยงนั้น ๆ  โดยต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ว่าคุ้มกับประโยชน์ที่จะได้รับหรือไม่  ซึ่งในการก าหนด
แนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ผู้บริหารควรพิจารณาว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความเสี่ยงใน
ลักษณะใด  เช่น 

4.1 กรณีท่ีเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงานโดยรวม  ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่มิได้อยู่
ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร   การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระท าได้โดยการบริหารความเสี่ยง  
ซึ่งมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
(1) ก าหนดโครงสร้างพ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยง  ก าหนดผู้รับผิดชอบกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยง  และก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การบริหารความเสี่ยงกับหน้าที่การประเมิน
ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะเริ่มต้นด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์  ซึ่ง
สัมพันธ์กับกลยุทธ์และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  เราจะประเมินความเสี่ยงด้วย
การระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  การจัดล าดับความส าคัญ  และการวัดผลกระทบของ       
ความเสี่ยงเหล่านั้นที่อาจเกิดข้ึนต่อหน่วยงาน 

(2) ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน ก าหนดกรอบแนวคิด ซึ่งจะใช้ระบุความเสี่ยงทั้งหมดที่เป็นไป
ได้ เพ่ือใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการประเมินความเสี่ยง  มองภาพรวมของความเสี่ยงที่มีความส าคัญ
ที่สุดก่อนและจัดสรรทรัพยากรให้อย่างเหมาะสม 

(3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง  กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่จะประสบความส าเร็จ  
ต้องมีความเกี่ยวเนื่องหรือสอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานโดยตรงกลยุทธ์การบริหาร    
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ความเสี่ยงต้องได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเสี่ยงแต่ละประเภท  เช่น กลยุทธ์           
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยงและการถ่ายโอนความเสี่ยง  
เป็นต้น 

(4) พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานต้องพัฒนาเทคนิคการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน   โดยเฉพาะการบริหาร     
ความเสี่ยงในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง 

(5) การติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นขั้นตอนของหน่วยงานต้องอาศัยงาน
ด้านตรวจสอบภายใน  โดยในขั้นตอนนี้รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืน ๆ เช่น  
การปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบ  และการให้ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย   

(6)   การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การปรับปรุง   และพัฒนาการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความส าเร็จของหน่วยงานในที่สุด  
แหล่งข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงการบริหารความ เสี่ยงนั้น  รวมถึงข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้องเชื่อถือได้และข้อมูลที่เกิดจากการสะท้อนความเสี่ยงของหน่วยงาน       
การปรับปรุงต้องรวมถึงระบบการวัดเป็นจ านวนหน่วยที่ใช้ได้ในระยะยาว  เช่น จ านวน และ
ผลกระทบจากความเสี่ยงที่ได้รับการจัดการภายในกระบวนการ ฯลฯ  ในการปรับปรุง
พัฒนาการบริหารความเสี่ยงนั้น  ระบบการวัดผลที่เชื่อถือได้จึงเป็นสิ่งจ าเป็น และจะท าให้
หน่วยงานสามารถทราบขนาดความเสี่ยงและผลกระทบที่หน่วยงานจะสามารถรับได้หรือไม่
เพียงใด 

4.2 กรณีที่เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและอยู่
ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร  การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระท าได้โดยจัดให้มีกิจกรรม        
การควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

  การก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในสภาพที่เป็นผลดีกับหน่วยงานนั้นจะมี 
ลักษณะการจัดการได้  5  ลักษณะ  คือ 

(1) การจัดการในลักษณะที่ยอมรับในความเสี่ยงนั้น 
(2) การจัดการในลักษณะที่ท าให้ลดความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูงไปสู่ระดับความเสี่ยงต่ า 
(3) การจัดการในลักษณะที่เป็นการกระจายความเสี่ยง 
(4) การจัดการในลักษณะที่เป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงหรือโยกย้ายความเสี่ยง 
(5) การจัดการในลักษณะที่เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
การจะใช้วิธีการใดในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น  ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความ 

เหมาะสมของการด าเนินงานในหน่วยงานนั้น ๆ ด้วย  ทั้งนี้การจัดการความเสี่ยงจะต้องค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะท าอะไร   ณ  จุดใด 
(2) ต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริหารและระบบปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือไม่   อย่างไร  ณ  จุดใด 
(3) กระบวนการจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างไร ต้องด าเนินการให้เกิดความชัดเจนและต้องสื่อสารให้

ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานทราบด้วย 
(4) ต้องมีการรายงานผล เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  

  หน่วยงานจึงต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอยู่เสมอ และสร้างกลไกช่วยบริหารความเสี่ยงให้อยู่ 
ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ หรือก าหนดมาตรการการควบคุมท่ีเหมาะสมต่อไป 
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3. กิจกรรมการควบคุม 
   กิจกรรมการควบคุม  เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงานต้องจัด 
ให้มีขึ้นเพ่ือลดความเสี่ยงและท าให้เกิดความคุ้มค่า  ตลอดจนให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจในประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ 

ประเภทการควบคุม  กิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจ าเป็นและลักษณะของการควบคุม  ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ  เช่น 

(1) การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ (Preventive  Control)  
เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น  เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก โดย
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้น  เช่น  การแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับเงิน  ผู้จ่ายเงินและผู้
บันทึกบัญชี  การก าหนดวงเงินส าหรับผู้มีอ านาจอนุมัติเงินในแต่ละระดับชั้น เป็นต้น 

(2) การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด ( Detective Control )  เป็นการควบคุมท่ีก าหนด
ขึ้น เพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เช่น  การท างบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร  การตรวจนับพัสดุประจ าปี  การทบทวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม   เป็นต้น 

(3) การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ ( Suggestive  Control ) เป็นการควบคุมที่ก าหนดขึ้น  เพ่ือ
เสนอแนะ  ปรับปรุง  และพัฒนาระบบการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

(4) อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมท่ีควรจัดให้มีขึ้นในขั้นตอนของการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ได้แก่ 

3.1 นโยบายและวิธีปฏิบัติ 
          ผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทในการก าหนดนโยบาย  แผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณ  แนว
ทางการปฏิบัติงาน  อ านาจในการอนุมัติ  ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการควบคุม เพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและควรระบุผลลัพธ์และตัวชี้วัดที่คาดหมายไว้อย่างชัดเจน  เพ่ือสามารถใช้ใน
การติดตามประเมินผลต่อไป 

3.2 การกระจายอ านาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าที่ 
          ผู้บริหารควรจัดให้มีการกระจายอ านาจและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน่วยต่าง ๆ 
หรือบุคคลให้ชัดเจน  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนในการปฏิบัติงาน  สามารถสอบยันกันได้  เช่น  
อ านาจในการอนุมัติ  การก าหนดขอบเขตของงานเพราะเมื่อผู้บริหารได้กระจายอ านาจไปแล้วก็จ าต้องสร้าง
วิธีการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

3.3 การสอบยันและการกระทบยอด 
          ผู้บริหารในแต่ละระดับ ควรจัดให้มีการสอบยันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ 
เพ่ือให้ทราบปัญหาในการปฏิบัติงานและหาแนวทางในการแก้ไข   ซึ่งในแต่ละระดับอาจก าหนดวิธีการสอบยัน
และกระทบยอดได้หลายวิธี ดังนี้ 

(1) ผู้บริหารระดับสูงอาจสอบยันการปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบเป้าหมาย แผน 
และผลการด าเนินงาน ในภาพรวมกับข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา  เพ่ือให้สามารถทราบปัญหา
และหาแนวทางการแก้ไข  และเตรียมรับสถานการณ์ในอนาคตต่อไป 

(2) ผู้บริหารระดับกลางอาจสอบยันและกระทบยอดการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน จากรายงานผล
การปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบที่วางไว้   
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โดยอาจท าการสอบยันและหรือกระทบยอดบ่อยครั้งตามลักษณะงาน และความเสี่ยงที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น 

3.4  การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล 
           การจัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารได้ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องสมบูรณ์  ทันเวลาและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงานได้ทันต่อ
เหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ การจัดให้มีระบบการควบคุมระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ จะ
เป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในการน าข้อมูลไปใช้ในทางท่ีไม่สมควร 

3.5 การควบคุมทรัพย์สินที่มีตัวตนและเอกสารหลักฐาน 
ทรัพย์สินที่มีตัวตนและเอกสารหลักฐาน  เช่น  เครื่องใช้ส านักงาน  วัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ เงิน 

สดและเอกสารสิทธิต่าง ๆ ควรจัดให้มีการควบคุม เช่น การก าหนดสถานที่เก็บรักษา การเข้าถึงทรัพย์สินนั้น ๆ 
และการจัดให้ท าทะเบียนคุม  และการตรวจนับอย่างเป็นระบบ  เป็นต้น 

3.6 ก าหนดดัชนีวัดผลการด าเนินงาน 
ดัชนีวัดผลการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติ 

เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด 
นอกจากตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมท่ีกล่าวแล้วข้างต้น  ยังมีกิจกรรมการควบคุมด้าน        

การบริหารและการปฏิบัติงานอีกหลายกิจกรรม ซึ่งผู้บริหารต้องเข้าใจถึงลักษณะงาน  ความสัมพันธ์ระหว่าง     
ความเสี่ยงและการควบคุมและต้องค านึงว่ากิจกรรม การควบคุมที่จัดให้มีขึ้นนั้น สามารถครอบคลุมความเสี่ยง
ที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดเสียหายได้หรือไม่ และคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปเพียงใด 

กิจกรรมการควบคุม  ต้องท าอย่างสม่ าเสมอตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสอดคล้องกับ 
นโยบายและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ การจะใช้การควบคุมลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะรวมกัน ขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจในการพิจารณาความเหมาะสมและความซับซ้อนของงานในแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ   
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
สารสนเทศ  หมายถึง  ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริหาร ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงิน 

รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก 
การสื่อสาร  หมายถึง การรับและส่งข่าวสารระหว่างกัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลที่มี 

หน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธ์กัน  การสื่อสารจะเกิดได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ระบบ      
การสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ  ควรเป็นการสื่อสารแบบสองทางและติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างทั่วถึง
ครบถ้วน 

หน่วยงานควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลอย่างเพียงพอและ 
เหมาะสมทันต่อการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  ข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้  ทัน
เหตุการณ์และสะดวกในการเข้าถึง และปลอดภัย รวมทั้งมีการจัดล าดับความส าคัญ  และมีระบบการสื่อสารที่
ดีจะส่งผลถึงการบริหารงานของผู้บริหาร โดยเฉพาะข่าวสารที่เป็นสัญญาณบอกเหตุ อันจะท าให้ผู้บริหาร
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกาล  และบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
   การสื่อสาร จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ผู้บริหารต้องจัดให้มีขึ้นและควรเป็นระบบการสื่อสารสองทาง         
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การสื่อสารภายในหน่วยงานที่ชัดเจน  ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ก็ตามจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานให้
สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
คือ 

(1) เจ้าหน้าที่ทุกคน  ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนอย่างชัดเจนและ
ทันกาล ทั้งจากภายในหรือภายนอกหน่วยงาน  รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อความเสี่ยงที่อาจ
เกิดกับหน่วยงาน  เช่น  นโยบายของรัฐบาล  การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายใหม่ ๆ    

(2) การก าหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งงานต้องชัดเจน  เจ้าหน้าที่ทุกคน
ต้องเข้าใจถึงบทบาทที่เกี่ยวข้องกับงานของตนและของผู้อ่ืน  รวมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมท่ีก าหนดไว้ 

(3) การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่ดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  ท าให้สามารถท าความ
เข้าใจและประสานงานกันได้เป็นอย่างดี 
ในท านองเดียวกัน ควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารภายนอกหน่วยงาน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการ 
บริหารงานของหน่วยงานด้วย  ดังนั้น  ประเด็นส าคัญที่ควรด าเนินการ  คือ 
(1) ก าหนดช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องให้ง่ายขึ้น 
(2) เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานภายนอก  ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(3) ผู้บริหารควรให้ความสนใจในข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายนอก 
(4) การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก ต้องมีข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอและสัมพันธ์กัน  ในอันที่

จะท าให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน และเข้าใจถึงสภาพความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
ส าหรับการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ  โดยทั่วไปมักจะเก่ียวข้องกับการควบคุมการน า 

ข้อมูลเข้าสู่ระบบการแบ่งแยกงาน  การสอบทานความถูกต้องใน การประมวลผล การควบคุมการรับส่งข้อมูล
ระหว่างระบบงานและการควบคุมทางด้านผลผลิต  เป็นต้น 
 

5.  การติดตามและประเมินผล 
การติดตามผล หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ

ว่าการด าเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด 
การประเมินผล  หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้

ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่  เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่ายังมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์ การหาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างแผนงานกับผล
การด าเนินงาน  สรุปผลและเสนอข้อแนะน า เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  การติดตามและประเมินผล  เป็นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน  ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับและการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในหน่วยงาน ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการต่าง ๆ และ
ระบบการควบคุมภายในมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องพัฒนาตลอดเวลา  ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด 
  ส าหรับความถี่ในการติดตามประเมินผลจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นกับผลการประเมินความเสี่ยงใน
เบื้องต้นและผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานนั้นเอง 
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การติดตามประเมินผลทีด่ี   ควรมีการปฏิบัติดังนี้ 
5.1  มีการสอบทานและรายงานผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

ในทุก ๆ ด้านอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นการรายงานจากภายในและจากบุคคลภายนอก  เช่น ผู้ตรวจสอบ    
ผู้ตรวจราชการ ผู้มาติดต่อ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ปฏิบัติงานจริง    

5.2  จ าแนกเรื่องที่จะประเมินผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายในเฉพาะจุด เช่น  การประเมิน 
ประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน  การประเมินระบบงาน  การประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์  การประเมิน
บุคคล  เป็นต้น  ซึ่งการประเมินควรพิจารณาขอบเขตและความถี่ของการประเมินด้วย  เพ่ือให้มั่นใจถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในในเรื่องนั้น ๆ ว่า สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้  โดย
เครื่องมือการประเมินผล รวมถึงการตรวจเช็คการตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  นอกจากนี้  
ตัวชี้วัดและการเปรียบเทียบกับผลงานของหน่วยงานอ่ืน  หรือมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปก็เป็นเครื่องมือ
ช่วยในการประเมินผลได้เช่นกัน 

5.3 รายงานผลตามข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ  ไม่ปิดบังสิ่งผิดปกติ 
5.4 สั่งการให้มีการแก้ไขและติดตามผลอยู่เสมอ 
ส าหรับการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล  ควรมีอยู่ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และควร 

ท าอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด กฎหมาย  ระเบียบ  การบริหารงาน  และที่
ปรึกษาต่าง ๆ  โดยมีวิธีการ  เช่น  การเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน   การตรวจสอบ  การกระทบยอด ฯลฯ        
           ส าหรับบางโครงการอาจก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโดยเฉพาะแยกต่างหากจากที่ได้
ก าหนดการติดตามประเมินผลโดยปกติ  การติดตามประเมินผลโครงการที่เป็นกรณีเฉพาะ  อาจใช้แบบประเมิน
ตนเอง  การออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ การทดสอบหรืออาจจ้างผู้เชี่ยวชาญ  หรือผู้ตรวจสอบภายนอกมา
ด าเนินการได ้

การติดตามประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมีการสื่อสารกับบุคลากรที่รับผิดชอบงานนั้น ๆ  
ในหน่วยงานและกรณีมีเรื่องที่ส าคัญควรรายงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงด้วย  นอกจากนี้การติดตาม
ประเมินผลในระบบการควบคุมภายใน  ควรหมายรวมถึงการประเมินผลนโยบาย กฎระเบียบ ระบบงานต่าง ๆ  
ของหน่วยงานด้วย  เพื่อให้มั่นใจว่า 

(1) ได้มีการก าหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและถูกต้อง  และเป็นผลดีต่อ          
       การบริหารงานของหน่วยงาน 
(2) ได้มีการตรวจสอบและติดตามผล รวมทั้งรายงานของผู้ตรวจสอบที่ได้สอบทานงาน และตั้งข้อ 
      สังเกตไว้ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ข้อสังเกตเหล่านั้นได้มีการแก้ไขปฏิบัติตามในระยะเวลาที่  
       เหมาะสม 
(3) การด าเนินงานต่าง ๆ  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานตั้งไว้ 
(4) การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ 

  เมื่อได้ติดตามและประเมินผลแล้ว ผู้ประเมินผลจะต้องจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารที่รับผิดชอบ  โดย
การจัดท ารายงานแสดงผลความคลาดเคลื่อนของการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ โดยควรจัดท าค าชี้แจงหรืออธิบาย
ให้ทราบว่าความแตกต่างระหว่างผลการด าเนินงานจริง กับตัวเลขตามประมาณการเกิดขึ้นเพราะเหตุใดและ
ผู้ใดจะต้องรับผิดหรือชอบกับการที่เกิดผลต่างนั้น และหาวิธีการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป 
   การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ าและมีการสั่งการให้แก้ไขข้อผิดพลาดอยู่เสมอ
เป็นหัวใจส าคัญของการควบคุมทางการบริหาร 
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  การติดตามและประเมินผล  ไม่ควรจัดท าเฉพาะกับระบบ หรือมาตรการ  ควบคุมภายในเท่านั้น  แต่
ควรจัดให้การติดตามและประเมินผลกับการปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ทุกด้าน จากผู้รับผิดชอบโดยตรงและอย่าง
อิสระหรือโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน  เพ่ือให้
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เช่น จากการตรวจสอบภายใน อันเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารใน
การประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ระบบการควบคุมภายในประสบความส าเร็จ 
  ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานจะส าเร็จได้ ต้องมีปัจจัยเกื้อหนุนและปัจจัยผลักดัน   ดังนี้ 

1. ปัจจัยเกื้อหนุน 
1.1 ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้ริเริ่ม ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในขึ้นในหน่วยงาน   
      และระบบการควบคุมภายในนั้นต้องได้รับการยอมรับในระดับปฏิบัติ 
1.2 มีการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
1.3 มีการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
1.4 ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความซื่อสัตย์  รับผิดชอบในหน้าที่การงาน 

2. ปัจจัยผลักดัน 
 ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   ได้แก่ 

2.1 วัตถุประสงค์ ( Purpose ) หน่วยงานจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าก าลังจะท าอะไร   
      เพ่ือให้สามารถก าหนดทิศทางการท างานและความก้าวหน้าของหน่วยงานได้ 
2.2 ข้อตกลงร่วมกัน  ( Commitment ) เจ้าหน้าที่ทุกระดับควรมีการตกลงร่วมกันที่จะ 
      ปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้  เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์และเพ่ิมคุณค่าแก่หน่วยงาน 
2.3 ความสามารถในการบริหารงาน ( Capability ) เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายใน 
      ที่มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันกับผู้อ่ืนได้ ผู้บริหารของหน่วยงานควรเพ่ิมขีด 
      ความสามารถในด้านต่าง ๆ  เช่น  การบริหารงบประมาณ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ     
      การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นต้น 
2.4 ปฏิบัติการ  ( Action ) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและสม่ าเสมอ 
2.5 การเรียนรู้ต่อเนื่อง ( Learning ) หน่วยงานต้องเสริมสร้างหรือสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุก 
      ระดับให้มีการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือให้มีการเรียนรู้ที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้น หรือพัฒนาระบบ 
      การควบคุมใหม่ ๆ ให้กับหน่วยงาน  ทั้งนี้ เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ 
      เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปรับเปลี่ยนได้ทันเหตุการณ์ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
  ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 

1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประหยัดและคุ้มค่า 
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง  ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับที่

วางไว้ 
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง 
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ข้อจ ากัดของระบบการควบคุมภายใน 
1. การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร  ในบางครั้งแม้ว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม  แต่หาก 

ฝ่ายบริหารตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้อง อันเนื่องจากระบบข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น หรือเหตุจ าเป็นที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ ระบบการควบคุมภายในก็ไม่สามารถเป็นเครื่องมือที่จะช่วยได้ในสถานการณ์เช่นนั้น 

2. การปฏิบัติงานของบุคลากร  การที่บุคลากรละเว้นไม่ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมภายในที่วางไว้  
ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ดังกล่าวก็ไม่สามารถเป็นกลไกและเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานได้ 

3. เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ อาจไม่สามารถรองรับ 
เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม โดยผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกหรือบางกรณีเกิดเหตุการณ์พิเศษท่ี
มิได้คาดคิดมาก่อน 

4. การทุจริตในหน่วยงาน  ในบางกรณีบุคลากรในหน่วยงานร่วมมือทุจริตเพื่อหาประโยชน์ร่วมกัน 
ซึ่งจะเป็นการท าลายระบบการควบคุมท่ีก าหนดไว้ได้ 

5. ต้นทุนค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้  บางครั้งผู้บริหารต้องยอมรับในอัตราความเสี่ยงที่ 
อาจเกิดข้ึนเมื่อพิจารณาเห็นว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการป้องกันความเสี่ยงมากกว่าผลตอบแทนที่จะได้รับ 

     นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอีกมากมายที่เป็นข้อจ ากัดของระบบการควบคุมภายใน อย่างไรก็ดี  ระบบ 
การควบคุมภายใน เป็นเพียงกลไกที่สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้ใน
ระดับหนึ่งเท่านั้น 

 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
แผนกำรควบคุมภำยใน 
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ส่วนที่ 3 
แผนการควบคุมภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

  การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่จัดให้มีขึ้นในองค์กร เพ่ือให้บรรลุภารกิจอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การควบคุมภายในไม่ใช่ระบบหนึ่งระบบใด โดยเฉพาะหรือเป็นระบบซึ่งแยกออก
จากระบบงานประจ าขององค์กร แต่การควบคุมภายในถือเป็นส่วนเดียวกันกับระบบงานที่ฝ่ายบริหารใช้
ปฏิบัติงานการจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายใน  ที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะเกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกขององค์กร เงื่อนไขแรกของการประเมินความเสี่ยง คือ การก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจน 
ซึ่งเป็นเป้าหมายหรือความมุ่งหมายที่หน่วยงานต้องการบรรลุผลส าเร็จ การประเมินความเสี่ยง คือ การระบุ
และการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  แล้วจึงก าหนดกิจกรรม          
การควบคุมหรือก าหนดระบบการควบคุมภายใน ซึ่งขึ้นกับระดับความเสี่ยงและผลการประเมินความเสี่ยงและ
ความคุ้มค่า ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  เช่น ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการปฏิบัติงาน การด าเนินการ
ทางกายภาพโครงสร้างองค์กร และการมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ควรได้รับการออกแบบให้
มีข้ึนและให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  นอกจากนี้ 
ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ควรสื่อสารไปยังผู้บริหารและส่วนงานอ่ืน ๆ ภายในองค์กร ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูล
นั้น ๆ ภายในก าหนดเวลาที่สามารถท าให้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ ส าเร็จลุล่วงไปได้และควรมี           
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือประเมินคุณภาพการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพ่ือ
ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอ่ืนได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดท าแผนการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงานที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  และเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น สามารถติดตามการด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบตั้งแต่ขั้นตอน      
การวางแผนงานจนถึงขั้นตอนการติดตามประเมินผลและรายงานผลการควบคุมภายใน 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีมาตรฐานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน 

แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
1.2 เพ่ือประเมินผลการควบคุมภายในในการบริหารจัดการงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มี 

ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ประหยัดและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีก าหนด 
1.3 เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
1.4 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจ 

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ 
 

2. ขอบเขตงาน 
2.1 หน่วยรับตรวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3. กองแผนและงบประมาณ 
4. กองคลัง 
5. กองช่าง 
6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

2.2  เรื่องท่ีตรวจสอบ 
2.2.1 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
2.2.2 ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 
2.2.3 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2.4 การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของทุกส านัก/ 

กอง/หน่วย 
2.2.5 การจัดท าค าสั่งแบ่งงานของทุกส านัก/กอง/หน่วย 
2.2.6 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0805/ว3395 ลงวันที่ 21 สิงหาคม  

2556 เรื่องการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีต่อ ๆ ไป การรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 เป็นไปตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯ 
ก าหนด ดังนี้ 

- แบบ ปย.1 
- แบบ ปย.2 
- ภาคผนวก ก 
- ภาคผนวก ข 

2.2.7 การวิเคราะห์และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในในแต่ละ 
หัวข้อตามมาตรฐาน 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

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

3. ระยะเวลา 
ด าเนินการตรวจติดตาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2561) 
 

4. ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
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5. การรายงานผล 
      ให้ผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม บันทึกเสนอความเห็นตลอดจนข้อแนะน าและข้อควรปรับปรุง
ในแต่ละหัวข้อตรวจแล้วรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับทราบ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจติดตามแล้ว 

 

6. การตรวจติดตาม 
 

ที ่
ระยะเวลา 
เข้าตรวจ 

หน่วยรับตรวจ 
ระยะเวลา 

สรุปผลการตรวจ 
หมายเหตุ 

1. สิงหาคม 2561 ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

กันยายน 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน 

2. สิงหาคม 2561 กองกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

กันยายน 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน 

3. สิงหาคม 2561 กองแผนและ
งบประมาณ 

กันยายน 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน 

4. สิงหาคม 2561 กองคลัง กันยายน 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน 
5. สิงหาคม 2561 กองช่าง กันยายน 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน 
6. สิงหาคม 2561 กองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
กันยายน 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน 

7. กันยายน 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน 30 กันยายน 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน 
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แผนการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หน่วยงาน  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีมาตรฐานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
        2. เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเหมาะสมกับโครงสร้าง ภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
        3. เพื่อประเมินผลการควบคุมภายในในการบริหารจัดการงาน โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
                     ข้อบังคับท่ีก าหนด 
        4. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
        5. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ 
 

ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

1. ตุลาคม 2560 การจัดท าค าสั่ง
คณะกรรมการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน
ของส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

1. ศึกษาและท าความเข้าใจแนวทางการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในและ
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  
2. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ เพ่ือ
ก าหนดขอบเขต ควบคุม ก ากับ ดูแล 
ชี้แจงแนะน าการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในให้ทุกการควบคุมภายในเป็นไป
ตามระเบียบฯ และน าระบบการควบคุม

การควบคุม 
สอบทานด้วยตนเอง 

ปรับปรุงค าสั่งให้เป็น
ปัจจุบัน 

ตุลาคม 2560 
 



 องค์การบริหารสว่นจงัหวดัปัตตานี 

 

แผนการควบคมุภายใน : หน่วยตรวจสอบภายใน 29 
 

ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

ภายในที่ก าหนดไว้น าไปปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

2. มิถุนายน 2561 การจัดท าค าสั่งแบ่งงาน
ของส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

1. ศึกษาโครงสร้าง นโยบายและภารกิจ
งานที่รับผิดชอบให้เข้าใจ ชัดเจน 
2. ประชุมชี้แจงเพ่ือแบ่งงานตามหน้าที่
รับผิดชอบและสอดคล้องตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 
3. จัดท าค าสั่งฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
เสนอขออนุมัติตามล าดับขั้น 
4. จัดส่งส าเนาค าสั่งฯ ให้หน่วยตรวจสอบ
ภายใน ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ความเสี่ยง 
การจัดท าค าสั่งล่าช้า 
 
การควบคุม 
ติดตามอย่างต่อเนื่องโดยวาจา 

มีค าสั่งแบ่งงานที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร
ชัดเจนถูกต้อง เพ่ือให้
บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

กรกฎาคม 2561 

3. มีนาคม 2561 การวิเคราะห์และประเมิน
ความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน ในแต่
ละหัวข้อตามมาตรฐาน 5 
องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. สภาพแวดล้อมของการ
ควบคุม 
2. การประเมินความเสี่ยง 

1. ศึกษาท าความเข้าใจองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน 5 
องค์ประกอบ 
2. ระดับฝ่ายงานร่วมกันประเมิน 5 
องค์ประกอบของการควบคุมภายในตาม
แบบ ปย.1 แล้วท าการวิเคราะห์และ
ประเมินความเพียงพอของระบบการ

การควบคมุ 
1. การจัดท ารายงานเสนอต่อ
หัวหน้าส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดรับทราบ/
พิจารณาสั่งการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
2. การประเมินการควบคุม
ด้วยตนเอง 

1. เสนอวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไขการ
ควบคุมภายในจาก
ผลการประเมินฯ 
2. มีมาตรการที่
เหมาะสม 

พฤษภาคม 
2561 



 องค์การบริหารสว่นจงัหวดัปัตตานี 

 

แผนการควบคมุภายใน : หน่วยตรวจสอบภายใน 30 
 

ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

3. กิจกรรมการควบคุม 
4. สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
5. การติดตามประเมินผล 
 

ควบคุมภายในว่าเพียงพอหรือไม่อย่างไร 
พร้อมปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 

3. ผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน 
 

4. กันยายน 2561 การจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายในของส่วนงานย่อย 
ตามระเบียบฯ ข้อ 6 มี
แบบฟอร์มที่ระเบียบฯ 
ก าหนด ดังนี้ 

- แบบ ปย.1 
- แบบ ปย.2 
- ภาคผนวก ก 
- ภาคผนวก ข 

1. ประชุมชี้แจงในระดับฝ่ายงาน เพ่ือท า
ความเข้าใจ และปฏิบัติตามระเบียบฯ 
และหนังสือสั่งการที่ก าหนด 
2. ในระดับฝ่ายงาน จัดประชุม เพื่อ
ร่วมกันก าหนดงานในความรับผิดชอบ
ออกเป็นงานกิจกรรม และท าความเข้าใจ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของงาน/
กิจกรรมนั้น  ๆ 
3. จัดเตรียมเครื่องมือการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(ภาคผนวก ก) และแบบสอบถามการ
ควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) 
4. ระดับฝ่ายงาน ด าเนินการจัดท า
เอกสารตามข้อ 3 แล้วท าการสรุปผลและ
จัดท ารายงานพร้อมเสนอวิธีการแก้ไข
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่เกิดขึ้นใน

การควบคุม 
หัวหน้าฝ่าย/งาน 
 

แจ้งผลการติดตามให้
บุคลากรที่รับผิดชอบ
ทราบ และให้
ด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงให้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 

ตุลาคม 2561 



 องค์การบริหารสว่นจงัหวดัปัตตานี 

 

แผนการควบคมุภายใน : หน่วยตรวจสอบภายใน 31 
 

ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

รูปแบบรายงานตามแบบ ปย.1 และแบบ 
ปย.2 เพ่ือจัดส่งให้ฝ่ายนิดิการและการ
พาณิชย์ด าเนินการต่อไป 
5. ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ รวบรวม
แบบ ปย.1 และแบบ ปย.2 ของแต่ละ
ฝ่ายงานเป็นภาพรวม เพื่อจัดส่งให้กับ
หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อด าเนินการ
ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 องค์การบริหารสว่นจงัหวดัปัตตานี 

 

แผนการควบคมุภายใน : หน่วยตรวจสอบภายใน 32 
 

หน่วยงาน  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีมาตรฐานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
        2. เพื่อประเมินผลการควบคุมภายในในการบริหารจัดการงาน โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
                     ข้อบังคับท่ีก าหนด 
        4. เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
        5. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ 
 

ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

1. มิถุนายน 2561 การจัดท าค าสั่ง
คณะกรรมการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน
ของกองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี 

1. ศึกษาและท าความเข้าใจแนวทางการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในและ
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  
2. ด าเนินการทบทวนและจัดท าและ
ปรับปรุงค าสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในตามก าหนดเวลาให้เป็น
ปัจจุบันด าเนินการตามที่ได้รับแจ้งจาก
หน่วยตรวจสอบภายใน 
3. จัดส่งส าเนาค าสั่ง ฯ ให้หน่วย
ตรวจสอบภายใน เพื่อด าเนินการต่อไป 

การควบคุม 
1. สอบทานด้วยตนเอง 
2. สอบทาน โดยหัวหน้า
หน่วยงานย่อย 
3. สอบทานโดยหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

ปรับปรุงค าสั่งให้เป็น
ปัจจุบัน 

กรกฎาคม 
2561 

 



 องค์การบริหารสว่นจงัหวดัปัตตานี 

 

แผนการควบคมุภายใน : หน่วยตรวจสอบภายใน 33 
 

ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

2. กรกฎาคม 2561 การจัดท าค าสั่งแบ่งงาน
ของกองกิจการสภา อบจ. 

1. ศึกษาโครงสร้าง นโยบายและภารกิจ
งานที่รับผิดชอบให้เข้าใจ ชัดเจน 
2. จัดประชุมชี้แจงเพ่ือแบ่งงานตามหน้าที่
รับผิดชอบและสอดคล้องตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 
3. รับทราบค าสั่งฯ และแจ้งเจ้าหน้าที่กอง
กิจการสภา อบจ. และผู้เกี่ยวข้องทุกคน
ทราบ 
4. จัดท าเอกสารตามระเบียบฯ เพื่อรับ
การประเมินจากหน่วยตรวจสอบภายใน  
5. สรุปผลการจัดท ารายงานพร้อมเสนอ
วิธีการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่
เกิดข้ึนตามแบบ ปย.1  และแบบ ปย.2 
เพ่ือส่งหน่วยตรวจสอบภายใน  
 

การควบคุม 
1. ก าหนดความเสี่ยง 
2. ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

มีค าสั่งแบ่งงานที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร
ชัดเจนถูกต้อง เพ่ือให้
บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

สิงหาคม 2561 

3. กันยายน 2561 การจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายในของส่วนงานย่อย 
ตามระเบียบฯ ข้อ 6 มี
แบบฟอร์มที่ระเบียบฯ 

1. เข้ารับการประชุมชี้แจงระดับหน่วยรับ
ตรวจและหน่วยงานย่อยงาน เพ่ือท าความ
เข้าใจ และปฏิบัติตามระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการ 
2 จัดประชุมหน่วยงานย่อย เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดงานในความรับผิดชอบออกเป็น

การควบคุม 
1. หัวหน้าฝ่าย/งาน 
2. ผู้อ านวยการกองฯ 
3. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 

แจ้งผลการติดตามให้
บุคลากรที่รับผิดชอบ
ทราบ และให้
ด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงให้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 

ตุลาคม 2561 



 องค์การบริหารสว่นจงัหวดัปัตตานี 

 

แผนการควบคมุภายใน : หน่วยตรวจสอบภายใน 34 
 

ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

ก าหนดของกองกิจการ
สภา อบจ. ดังนี้ 

- แบบ ปย.1 
- แบบ ปย.2 
- ภาคผนวก ก 
- ภาคผนวก ข 

งาน/กิจกรรม และท าความเข้าใจ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของงาน/
กิจกรรมนั้น  ๆ 
3. จัดเตรียมเอกสารและรายงานต่าง ๆ 
เพ่ือรับการประเมิน (ภาคผนวก ก) และ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
(ภาคผนวก ข) 
4. ด าเนินการจัดท าเอกสารตามข้อ 3 
แล้วท าการสรุปผลและจัดท ารายงาน
พร้อมเสนอวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือ
จดุอ่อนที่เกิดขึ้นในรูปแบบ ปย.1 และ
แบบ ปย.2 เพ่ือจัดส่งให้หน่วยตรวจสอบ
ภายในด าเนินการต่อไป 
 

4. กันยายน 2561 การวิเคราะห์และประเมิน
ความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน ในแต่
ละหัวข้อตามมาตรฐาน 5 
องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. สภาพแวดล้อมของการ
ควบคุม 

1. ศึกษาท าความเข้าใจองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน 5 
องค์ประกอบ 
2. ระดับหน่วยงานย่อยร่วมกันประเมิน 5 
องค์ประกอบของการควบคุมภายในตาม
แบบ ปย.1 แล้วท าการวิเคราะห์และ
ประเมินความเพียงพอของระบบการ

การควบคุม 
1. การจัดท ารายงานเสนอต่อ
ผู้บริหารรับทราบ/พิจารณา
สั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง 
2. การประเมินการควบคุม
ด้วยตนเอง 

1. เสนอวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไขการ
ควบคุมภายในจากผล
การประเมินฯ 
2. มีมาตรการที่
เหมาะสมส าหรับการ

ตุลาคม 2561 
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ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

2. การประเมินความเสี่ยง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
4. สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
5. การติดตามประเมินผล 

ควบคุมภายในว่าเพียงพอหรือไม่ พร้อม
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
3. ส่งแบบ ปย.1 ในระดับหน่วยงานย่อย
ให้หน่วยตรวจสอบภายในสรุปรายงานการ
วิเคราะห์และประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน จัดท ารายงาน
ตามแบบ ปอ.2 ในระดับหน่วยรับตรวจ 
4. หน่วยตรวจสอบภายในจัดเก็บเอกสาร 
1 ชุด เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดวาง
แผนการควบคุมภายใน 
 

ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 
3. ผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน 
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หน่วยงาน  กองแผนและงบประมาณ 
วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้ฝ่ายนโยบายและแผนงาน กองแผนและงบประมาณ มีแผนการควบคุมภายในและน าแผนไปด าเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความ 
                      ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
        2. เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ถูกต้องทันเวลาตามกฎหมายที่เก่ียวข้องที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ 
        3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่ก าหนด 
        4. เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและการเบิกจ่าย 
        5. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
        6. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการของ อบจ.ปัตตานี ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร 
        7. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลา และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่น 
                     ตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
        8. เพ่ือทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบจ.ปัตตานีด้วยความโปร่งใส 
 
 
 

ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

1. ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและมติ
คณะรัฐมนตรี 

ความเสี่ยง 
ระเบียบกฎหมายที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและมีระยะเวลา
ในการด าเนินการที่กระชั้นชิด 
การควบคุม 
ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง 

การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้วเสร็จ
ทันเวลา ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
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ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

2. ตุลาคม 2560 – 
มีนาคม 2561 

ตรวจสอบการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย การควบคุม 
ตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
ปัจจุบัน 

1. เบิกจ่ายตามแผน 
2. เอกสารการ
เบิกจ่ายถูกต้อง 
ครบถ้วน 

มีนาคม 2561 

3 เมษายน – 
กันยายน 2561 

ตรวจสอบการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย การควบคุม 
ตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
ปัจจุบัน 
 

1. เบิกจ่ายตามแผน 
2. เอกสารการ
เบิกจ่ายถูกต้อง 
ครบถ้วน 

กันยายน 2561 

4. หลังจากสิ้นสุด 
แต่ละไตรมาส 

รายงานการติดตามและ
ประเมินผลฯ ประจ าไตร
มาส ที่ 1 - 4 

แบบประเมินความพึงพอใจตามแบบท่ี
ก าหนด 

ความเสี่ยง 
1. สถานการณ์ความไม่สงบ
ในพ้ืนที่ 
2. โครงการมีเป็นจ านวนมาก 

มีการรายงานผลการ
ติดตามต่อ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ภายในก าหนด
ครบถ้วน 
 

ครั้งที่ 1 เดือน
เมษายน 

ครั้งที่ 2 เดือน
ตุลาคม  
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หน่วยงาน  กองคลัง 
วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ในการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึง                        
                     การดูแล รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน 
        2. เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันเวลาและสามารถตรวจสอบได้ 
        3. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง และมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงนโยบาย และวิธีการปฏิบัติการที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 
 

ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

ฝ่ายการเงิน 
1. เป็นประจ า 

ทุกวัน 
ด้านการรับเงิน หัวหน้าฝ่ายการเงินสอบทานเอกสารการ

รับเงินและการน าฝากเงิน 
  

ความเสี่ยง 
1. การรับเงินผิดประเภท
รายรับ 
2. การน าฝากเงินฝากผิด
บัญชีธนาคาร 
3. ความปลอดภัยในการ
น าส่งเงิน – การเก็บรักษาเงิน 
 

การควบคุม 
1. ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินของ

 30 กันยายน 
2561 
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ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 
2. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษร มีผู้อ านวยกองคลัง
ติดตาม 
 

2. ทุกครั้งที่มีการ
เบิกจ่าย 

ด้านการจ่ายเงิน หัวหน้าฝ่ายการเงินสอบทานเอกสารการ
เบิกจ่ายตามขั้นตอน  

ความเสี่ยง 
1. การจัดท าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน 
2. มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย 
เงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วน
โดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน 
3. ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติใน
การปฏิบัติตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ และข้อ 
บังคับเก่ียวกับการเบิกจ่าย 
เงิน 
 

การควบคุม 
1. มีการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้

 30 กันยายน 
2561 
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ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนด าเนิน 
การเบิกจ่ายเงินในแต่ละ
รายการ 
2. จัดท าทะเบียนคุมการจ่าย 
เงินและสอบทานการปฏิบัติ 
งานของเจ้าหน้าที่ตามล าดับ
ชั้นก่อนการเบิกจ่าย 
3. ศึกษา ทบทวน และถือ
ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินอย่าง
เคร่งครัด 
 

ฝ่ายบัญชี 
3. 
 

ทุกครั้งที่มีการรับ
เงินและเบิก
จ่ายเงิน 

ด้านการบันทึกบัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชีสอบทานเอกสารการรับ
เงิน และการเบิกจ่าย เพ่ือน ามาบันทึก
บัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

ความเสี่ยง 
1. การลงบันทึกบัญชีผิด
หมวดรายรับ และหมวด
รายจ่าย 
2. การลงบันทึกบัญชีไม่เป็น
ปัจจุบัน 
 
 

 30 กันยายน 
2561 
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ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

การควบคุม 
1. มีการสอบทานการบันทึก
บัญชีกับเอกสารการรับ – 
จ่ายเงินทุกสิ้นวัน 
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ
โดยตรงในการบันทึกบัญชี  
3. ศึกษาแนวทางการบันทึก
บัญชีให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
และสามารถตรวจสอบได้ 
 

4. เมื่อมีการจัดท า
รายงาน
ประจ าเดือน/ไตร
มาส/ประจ าปี 

ด้านการรายงานทาง 
การเงิน 

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและผู้อ านวยการกองคลัง
สอบทานรายงานทางการเงินให้มีความ
น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน และทันเวลา 

ความเสี่ยง 
1. รายงานทางการเงิน ไม่มี
การสอบทาน อาจ ท าให้
ข้อมูลผิดพลาด และไม่มี
ความน่าเชื่อถือ  
2. การรายงานทางการเงิน 
ไม่ทันเวลาตามที่ก าหนด 
 
การควบคุม 
1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชี 
และการรวบรวมข้อมูลใน  
การจัดท ารายงานทางการเงิน 

 30 กันยายน 
2561 
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ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบันทึก
บัญชี 
2. ตรวจสอบรายงานทางการ
เงินให้มีความน่าเชื่อถือ เป็น
ปัจจุบัน และทันเวลาตามที่
ก าหนด 
 

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
5. ทุกครั้งที่มี      

การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้อ านวยกอง
คลัง ตรวจสอบการด าเนินงานจัดซื้อจัด
จ้างตามข้ันตอน 

ความเสี่ยง 
1. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัด
จ้างและปริมาณงานมากท าให้
เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
2. มีการปรับปรุงปรับเปลี่ยน
เกี่ยวกับระเบียบฯงานพัสดุ
ใหม่ 
 

การควบคุม 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
และประสานงานกับ
ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิด   
การท างานทีเ่ป็นระบบ 

 30 กันยายน 
2561 
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ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

2. ตรวจสอบ ให้เจ้าหน้าที่ถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบยีบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาค 
รัฐ พ.ศ.2560อย่างเคร่งครัด 
 
 

6. ตรวจสอบเป็นไตร
มาสหรือทุกสิ้น
ปีงบประมาณ 

งานทะเบียนทรัพย์สิน หัวหน้าฝ่ายพัสดุตรวจสอบการจัดท า
ทะเบียนทรัพย์สิน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 

ความเสี่ยง 
1. การจัดท าทะเบียนคุม
ทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน 
2. ไม่มีการคุมเลขครุภัณฑ์ 
อาจท าให้การใช้และการ
บริหารพัสดุไม่มีประสิทธิภาพ 
 

การควบคุม 
1. จัดท าทะเบียนคุม
ทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน 
2. จัดให้มีการควบคุมและ
ดูแลพัสดุที่อยู่ในครอบครอง 
รวมถึง การเก็บ การบันทึก 

 30 กันยายน 
2561 
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ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

การเบิกจ่าย การยืม        
การตรวจสอบ การบ ารุง 
รักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 
ให้เป็นไปตามระเบียบฯ
ก าหนด 
 
 

ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
7. เมื่อมีการค้างช าระ 

และสิ้น
ปีงบประมาณ 

ด้านการเร่งรัดหนี้สิน หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ และ
ผู้อ านวยการกองคลังตรวจสอบการจัดท า
ทะเบียนคุมลูกหนี้และการติดตามทวงถาม 

ความเสี่ยง 
1. ไม่มีทะเบียนคุมลูกหนี้ 
2. การติดตามทวงถามหนี้ไม่
ต่อเนื่อง 
 

การควบคุม 
1. จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
2. มีการติดตามทวงถามเป็น
หนังสือไปยัง  ผู้ค้างช าระให้
เป็นไปตามระเบียบ  
 

 30 กันยายน 
2561 

8. ตรวจสอบทุกวัน
สิ้นเดือน หรือเป็น             
ไตรมาส 

ด้านการจัดเก็บรายได้ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ และ
ผู้อ านวยการกองคลังตรวจสอบการจัดท า
ทะเบียนคุมและการจัดเก็บรายได้ 

ความเสี่ยง  
1. ไม่มีทะเบียนคุม การจัด 
เก็บรายได้แต่ละประเภท 

 30 กันยายน 
2561 
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ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

2. การออกใบเสร็จรับเงิน   
ผิดประเภท อาจท าให้     
การบันทึกบัญชีผิดพลาด  
 
การควบคุม 
1. จัดท าทะเบียนคุม      
การจัดเก็บรายได้แต่ละ
ประเภทให้เป็นปัจจุบัน 
2. สอบทานการจัดเก็บรายได้
กับการบันทึกบัญชี 
3. ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ เกี่ยวกับ
การรับเงินฯ อย่างเคร่งครัด 
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หน่วยงาน  กองช่าง 
วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติการของกองช่างมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการควบคุมภายใน การรายงาน รวมถึงวิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ 
                      การประเมินการควบคุมด้วยตนเองตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เพ่ือน าไปสู่การสร้างระบบการควบคุมภายในของ 
                      องค์กร 
        2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมด้วยตนเองของหน่วยงานทุกระดับในกองช่าง 
        3. เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับหน่วยงาน 
 

ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

1.  งานส ารวจออกแบบและ
ประมาณราคา 

1. ปรับปรุงวิธีการท างานโดยลดขั้นตอน
ลง  
2. เพ่ิมจ านวนบุคลากร/เจ้าหน้าที่ 
3. วางแผนการด าเนินการส ารวจ 
ออกแบบและประมาณราคาโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่เนิ่น ๆ  
4. จัดระบบการตรวจสอบ กลั่นกรองให้
เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา เพื่อ
ป้องกันการผิดพลาดคลาดเคลื่อนของงาน 
 

ความเสี่ยง 
การด าเนินการส ารวจ 
ออกแบบและประมาณราคา
โครงการพัฒนาของ อบจ. ซึ่ง
ต้องใช้ความละเอียดและ
ระยะเวลาด าเนินการมาก 
เป็นไปด้วยความเร่งรีบให้แล้ว
เสร็จโดยเร่งด่วนตามนโยบาย
ของผู้บริหาร เพ่ือแก้ปัญหา
ความเดือนร้อนให้แก่ราษฎร 
ท าให้เกิดการผิดพลาด
คลาดเคลื่อนอยู่เป็นประจ า 

 30 กันยายน 
2560 
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ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

2.  งานเครื่องจักรกล เพ่ือการ
พัฒนา 

1. ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานของ
เครื่องจักรกลประจ าปีให้สอดคล้องกับ
ปริมาณงาน และความต้องการของราษฎร
หรือท้องถิ่นอ่ืน 
2. จัดซื้อเครื่องจักรกลเพ่ิมเติมให้มีจ านวน
ที่เหมาะสม จนสามารถตอบสนองความ
ต้องการของราษฎรได้เป็นอย่างดี 
 

ความเสี่ยง 
1. ความต้องการขอรับการ
สนับสนุนเครื่องจักรกลในแต่
ละปี มีจ านวนมากไม่สามารถ
ให้การสนับสนุนได้ทุก
โครงการ 
2. มีโครงการเร่งด่วน เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
ของราษฎรตามฤดูกาลตลอด
ทั้งปี จึงไม่สามารถปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปีได้ 
 

 30 กันยายน 
2561 

3.  งานซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและรถยนต์
ส่วนกลาง 

ปรับเปลี่ยนระบบการจัดซื้อเครื่องจักรกล
และรถยนต์ส่วนกลาง เป็นระบบเช่าเหมา
เป็นรายปี เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม
บ ารุง 

ความเสี่ยง 
สภาพพ้ืนที่และอากาศของ
จังหวัดปัตตานีเป็นเมือง
ชายทะเล ท าให้เครื่องจักรกล
และรถยนต์ส่วนกลาง
เสื่อมสภาพได้เร็วกว่าปกติ 
 

 30 กันยายน 
2561 
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ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

4.  งานทะเบียนประวัติ
เครื่องจักรกลและรถยนต์
ส่วนกลาง 

โอนทะเบียนรถยนต์ส่วนกลางที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองต่าง ๆ ให้มาข้ึน
ตรงและอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง 
เพ่ือลดขั้นตอนในการด าเนินการ 
 

ความเสี่ยง 
เครื่องจักรกลและรถยนต์
ส่วนกลางอยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนราชการ
อ่ืน ระบบตรวจสอบควบคุม
เป็นไปด้วยความยุ่งยากหลาย
ขั้นตอน 
 

 30 กันยายน 
2561 

5.  งานจัดซื้อ – จัดจ้าง มอบหมายงานจัดซื้อ – จัดจ้างให้พัสดุ
กลางที่มีอยู่แล้วในกองคลังเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
หรือจัดตั้งกองพัสดุ เพ่ือท าหน้าที่เก่ียวกับ
งานพัสดุทั้งระบบให้กับ อบจ. 
 

ความเสี่ยง 
พัสดุกลาง ยังไม่ได้ท าหน้าที่
อย่างเต็มที่ ปัจจุบันยังคงให้
พัสดุของแต่ละส่วนราชการ
ด าเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ของตนเอง 
 

 30 กันยายน 
2561 

6.  งานทะเบียนพัสดุ เร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ
จ าหน่ายพัสดุและทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพ
และไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ 
 

ความเสี่ยง 
ทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพจาก
การใช้งานและไม่จ าเป็นต้อง
ใช้ในราชการต่อไปอีกยังไม่ได้
จ าหน่ายออกจากทะเบียน 
 

 30 กันยายน 
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ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

7.  การจัดท าร่างแผนพัฒนา 
4 ปี 

ควรให้ราษฎรในพื้นที่และผู้น าท้องถิ่นอ่ืน
มีส่วนร่วมในการก าหนดความต้องการที่
แท้จริง เพ่ือไม่ให้เกิดการซ้ าซ้อนของ
โครงการ 
 

ความเสี่ยง 
โครงการพัฒนาบางโครงการ
มิได้เป็นความต้องการของ
ราษฎร หรือเอ้ือประโยชน์แก่
ราษฎรบางกลุ่ม 
 

การจัดท าแผนพัฒนา 
อบจ. ได้มีการเชิญ
ราษฎรในพ้ืนที่และ
ผู้น าท้องถิ่นอ่ืนมีส่วน
ร่วมในการก าหนด
ความต้องการที่
แท้จริง สามารถลด
ปัญหาการซ้ าซ้อน
ของโครงการได้เป็น
อย่างดี 
 

30 กันยายน 
2561 

8.  การจัดท าร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการ
จัดท างบประมาณ ด าเนินการรวบรวม
หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อม
ก่อนที่จะบรรจุเป็นร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 

ความเสี่ยง 
โครงการก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคไม่มีการ
อนุญาตใช้ที่ดินของเจ้าของ
ที่ดิน เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
 

 30 กันยายน 
2561 
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หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์  1. เพื่อควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบาย 
                      ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัด  
        2. เพื่อตรวจสอบและตรวจทานความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชีและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
        3. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
                     และประหยัด 

 

ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

กิจกรรมการควบคุมภายในด้านบุคคล 
1.  การควบคุมอัตราก าลังของ

โรงเรียนบ้านเขาตูม 
นิเทศติดตามโดยใช้แบบประเมิน 
 

ความเสี่ยง 
ครูผู้สอนไม่ตรงตามสาระวิชา 
 
การควบคุม 
จัดท าแผนอัตราก าลัง 

 กันยายน 2561 
 

2.  การควบคุมอัตราก าลังของ
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 

นิเทศติดตามโดยใช้แบบประเมิน 
 

ความเสี่ยง 
ครูผู้สอนไม่ตรงตามสาระวิชา 
 
การควบคุม 
จัดท าแผนอัตราก าลัง 
 
 
 

 กันยายน 2561 
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ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

กิจกรรมควบคุมภายในด้านการพัสดุ 
3. ไตรมาสละ 1 ครั้ง การควบคุมการเบิกจ่าย 

รักษาและการตรวจสอบ
พัสดุของกองการศึกษาฯ 

นิเทศติตามโดยใช้แบบประเมิน ความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าที่พัสดุมิใช่
เจ้าหน้าที่เฉพาะด้านและไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
2. การเบิกจ่ายไม่เป็นปัจจุบัน 
 
การควบคุม 
1. จัดท าสมุดควบคุมการ
เบิกจ่าย รักษาและการ
ตรวจสอบพัสดุ 
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรม 

1. เสนอวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไขการ
ควบคุมภายในจาก
ผลการประเมินฯ 
2. มีมาตรการที่
เหมาะสม 
3. ผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน 
 

30 กันยายน 
2561 

4. ไตรมาสละ 1 ครั้ง การควบคุมการด าเนินการ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาของโรงเรียน
บ้านเขาตูม 

นิเทศติดตามโดยใช้แบบประเมิน ความเสี่ยง 
การจัดซื้อจัดจ้างอาหาร
กลางวันโรงเรียน 
 
การควบคุม 
การจัดซื้อจัดจ้างอาหาร
กลางวันโรงเรียนตาม 
ระเบียบฯ 

 30 กันยายน 
2561 
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ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 
5. ไตรมาสละ 1 ครั้ง การควบคุมการด าเนินการ

เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาของโรงเรียน
บ้านตะบิงตีงี 

นิเทศติดตามโดยใช้แบบประเมิน ความเสี่ยง 
การจัดซื้อจัดจ้างอาหาร
กลางวันโรงเรียน 
 
การควบคุม 
การจัดซื้อจัดจ้างอาหาร
กลางวันโรงเรียนตาม 
ระเบียบฯ 
ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 
 

 30 กันยายน 
2561 

กิจกรรมควบคุมภายในด้านการจัดการศึกษา 
6. เดือนละ 1 ครั้ง การควบคุมการบริหารของ

สถานศึกษาในสังกัด 
นิเทศติดตามโดยใช้แบบประเมิน ความเสี่ยง 

การด าเนินการตามแผนพัฒนา
การศึกษา 
การควบคุม 
1. แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
2. แผนพัฒนาการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 
3. แผนพัฒนาการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 

 สิ้นปีการศึกษา 
2561 
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ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

7. เดือนละ 1 ครั้ง การควบคุมการจัดการ
เรียนการสอนของ
สถานศึกษาในสังกัด 

นิเทศติดตามโดยใช้แบบประเมิน ความเสี่ยง 
การอ่านออกเขียนได้ 
 
การควบคุม 
แผนการจัดการเรียนรู้และ
วิธีการแก้ปัญหาการอ่านออก
เขียนได้ 

 สิ้นปีการศึกษา 
2561 

8. เดือนละ 1 ครั้ง การควบคุมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัด 

นิเทศติดตามโดยใช้แบบประเมิน ความเสี่ยง 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
การควบคุม 
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

 สิ้นปีการศึกษา 
2561 

กิจกรรมควบคุมภายในด้านงานวิจัย 
9. ภาคเรียนละ 1 

ครั้ง 
กิจกรรมควบคุมภายใน
ด้านงานวิจัยของโรงเรียน
บ้านเขาตูม 

นิเทศติดตามโดยใช้แบบประเมิน ความเสี่ยง 
การวิจัยทางการศึกษาของครู 
 
การควบคุม 
ผลการท าวิจัยของครู 
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ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

กิจกรรมควบคุมภายในด้านการฝึกอบรม 
10 ปีงบประมาณละ 

2 ครั้ง 
การควบคุมภายในด้านงาน
ฝึกอบรมของกอง
การศึกษาฯ 

นิเทศติดตามโดยใช้แบบประเมิน ความเสี่ยง 
บุคลากรได้รับการอบรมไม่
ทั่วถึง 
 

การควบคุม 
จัดท าทะเบียนควบคุมการ
ฝึกอบรมของกองการศึกษาฯ 
 

 30 กันยายน 
2561 

11.  ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

การควบคุมภายในด้านงาน
ฝึกอบรมของโรงเรียนบ้าน
เขาตูม 

นิเทศติดตามโดยใช้แบบประเมิน ความเสี่ยง 
บุคลากรได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร 
 

การควบคุม 
จัดท าทะเบียนควบคุมการ
ฝึกอบรมของโรงเรียน 
 

 สิ้นปีการศึกษา 
2561 

12. ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

การควบคุมภายในด้านงาน
ฝึกอบรมของโรงเรียนบ้าน
ตะบิงตีงี 

นิเทศติดตามโดยใช้แบบประเมิน ความเสี่ยง 
บุคลากรได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร 
 

การควบคุม 
จัดท าทะเบียนควบคุมการ
ฝึกอบรมของโรงเรียน 

 สิ้นปีการศึกษา 
2561 
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ที ่
ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

กิจกรรมควบคุมภายในด้านสารสนเทศ 
13. ภาคเรียนละ 1 

ครั้ง 
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น 
(School Information 
System : sis ) ของ
โรงเรียนบ้านเขาตูม 

นิเทศติดตามโดยใช้แบบประเมิน ความเสี่ยง 
นักเรียนซ้ าซ้อน 
 
การควบคุม 
ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาท้องถิ่น (sis) 
 

 สิ้นปีการศึกษา 
2561 

14. ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น 
(School Information 
System : sis ) ของ
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 

นิเทศติดตามโดยใช้แบบประเมิน ความเสี่ยง 
นักเรียนซ้ าซ้อน 
 
การควบคุม 
ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาท้องถิ่น (sis) 

 สิ้นปีการศึกษา 
2561 

 

 

 

 

หน่วยงาน  หน่วยตรวจสอบภายใน 
วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีมาตรฐานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
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        2. เพ่ือประเมินผลการควบคุมภายในในการบริหารจัดการงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ประหยัดและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีก าหนด 

     3. เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     4. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ 

 
ที ่ ระยะเวลา 

เข้าตรวจติดตาม 
งาน/กิจกรรม วิธีการ/เครื่องมือ 

ติดตามและประเมินผล 
ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

1. มิถุนายน  2561 การจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของทุก
ส านัก/กอง/หน่วย 

1. ศึกษาและท าความเข้าใจแนว
ทางการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในและระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 

2. จัดท าบันทึกข้อความแจ้งให้ทุกกอง/
ส านัก ด าเนินการปรับปรุงค าสั่งฯ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3. ทบทวนและด าเนินการจัดท าค าสั่ง
คณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในฯ และปรับปรุงค าสั่ง
ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

4. จัดส่งส าเนาค าสั่ง ฯ ส่งหน่วย
ตรวจสอบภายในเพื่อด าเนินการ
ต่อไป 

การควบคุม 
1. สอบทานด้วยตนเอง 
2. สอบทานโดยผอ.กอง/
ส านัก 
3. สอบทานโดยผู้บริหาร
สูงสุด 

 กรกฎาคม 
2561 



 องค์การบริหารสว่นจงัหวดัปัตตานี 
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ที ่ ระยะเวลา 
เข้าตรวจติดตาม 

งาน/กิจกรรม วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

 
2. กรกฎาคม 2561 การจัดท าค าสั่งแบ่งงานของ

ทุกกอง/ส านัก  
1. ศึกษาโครงสร้าง นโยบายและภารกิจ

งานที่รับผิดชอบให้เข้าใจ ชัดเจน 
2. จัดประชุมชี้แจงเพื่อแบ่งงานตาม

หน้าที่รับผิดชอบและสอดคล้องตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ 

3. จัดท าค าสั่งฯ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เสนอขออนุมัติตามล าดับขั้น และ
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

4. จัดส่งส าเนาค าสั่งฯ ให้หน่วย
ตรวจสอบภายในด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

ความเสี่ยง 
การจัดส่งค าสั่งล่าช้า 
 
การควบคุม 
ติดตามอย่างต่อเนื่องโดย
วาจา หรือท าบันทึกข้อความ
เพ่ือติดตามงาน 

 สิงหาคม 2561 

3. กันยายน 2561 การจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบฯ 
ข้อ 6 มีแบบฟอร์มที่
ระเบียบฯ ก าหนด ดังนี้ 

- แบบ ปย.1 
- แบบ ปย.2 
- ภาคผนวก ก 

1. ประชุมชี้แจงในระดับหน่วยรับตรวจ 
และส่วนงานย่อยเพ่ือท าความเข้าใจ
และปฏิบัติตามระเบียบฯ และหนังสือ
สั่งการที่ก าหนด 

2. ในระดับส่วนงานย่อย จัดประชุมเพ่ือ
ร่วมกันก าหนดงานในความรับผิดชอบ
ออกเป็นงาน/กิจกรรม และท าความ
เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของงาน/กิจกรรมนั้น ๆ 

การควบคุม 
1. หัวหน้าฝ่าย/งาน 
2. ผอ.กอง/ส านัก  
3. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 ตุลาคม 2561 
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ที ่ ระยะเวลา 
เข้าตรวจติดตาม 

งาน/กิจกรรม วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

- ภาคผนวก ข 
 

3. จัดเตรียมเครื่องมือการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(ภาคผนวก ก) และแบบสอบถาม  
การควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) 

4. ระดับส่วนงานย่อย ด าเนินการจัดท า
เอกสารตามข้อ 3 แล้วท าการสรุปผล
และจัดท ารายงานพร้อมเสนอวิธีการ
แก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่เกิดขึ้น 
ในรูปแบบรายงานตามแบบ ปย.1 
และ แบบ ปย.2 เพ่ือจัดส่งให้หน่วย
ตรวจสอบภายในด าเนินการต่อไป 

4. กันยายน 2561 การวิเคราะห์และประเมิน
ความเพียงพอของระบบ 
การควบคุมภายในในแต่ละ
หัวข้อตามมาตรฐาน 5 
องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. สภาพแวดล้อมของ

การควบคุม 
2. การประเมินความเสี่ยง 
3. กิจกรรมการควบคุม 

1. ศึกษาท าความเข้าใจองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน 5 
องค์ประกอบ 

2. ระดับส่วนงานย่อยร่วมกันประเมิน 5 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ตามแบบ ปย. 1 แล้วท าการวิเคราะห์
และประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในว่าเพียงพอหรือไม่ 
อย่างไร พร้อมปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ 

การควบคุม 
1. การจัดท ารายงานเสนอต่อ
ผู้บริหารรับทราบ/พิจารณาสั่ง
การให้มีการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง 
2. ใช้เทคนิค CSA การ
ประเมินการควบคุมด้วย
ตนเอง 
 

 ตุลาคม 2561 
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ที ่ ระยะเวลา 
เข้าตรวจติดตาม 

งาน/กิจกรรม วิธีการ/เครื่องมือ 
ติดตามและประเมินผล 

ความเสี่ยง/วิธีการควบคุม ผลการตรวจติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

4. สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

5. การติดตามประเมินผล 
 

3. น าแบบ ปย.1 ในระดับส่วนงานย่อย
มาสรุปรายงานการวิเคราะห์และ
ประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในจัดท ารายงานตามแบบ 
ปอ.2 ในระดับหน่วยรับตรวจ  

4. หน่วยตรวจสอบภายในจัดเก็บเอกสาร 
1 ชุด เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดวาง
แผนการควบคุมภายใน 

 

 

 

      ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอแผนการควบคุมภายใน 
                 (นางสุดา  ทับทิมทอง) 
      หวัหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการในต าแหน่ง 
            หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

          ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบแผนการควบคุมภายใน   
                (นางเก้ือกูล  พิธีรัตนานนท์) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน 
              ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

     ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติแผนการควบคุมภายใน 
             (นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี) 
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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บรรณานุกรม 
 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 2544. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544. กรุงเทพ: คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. 
 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 2552. การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ. 2552. 
กรุงเทพ: ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. 
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ภาคผนวก 
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ปฏิทินการจัดวางระบบและจัดท ารายงานประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

วันเดือนปี การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ระดับส่วนงานย่อยด าเนินการตดิตามและประเมินผลการควบคมุภายในอย่าง
ต่อเนื่องของส่วนงานย่อยที่รับผดิชอบเอง 
- การติดตามผลการควบคุมระหวา่งการปฏบิัติงาน 
- การประเมินผลการควบคุมเป็นรายคร้ัง (เทคนิค CSA) 

ส านัก/กอง/หน่วย 

มิ.ย. 61 ส่งหนังสือแจ้งให้ระดับส่วนงานย่อย (ส านัก/กอง/หนว่ย) ประเมินการควบคุม
ภายใน และจดัส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ก.ค. 61 จัดท า/ปรับปรุงค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ข้อ 6) ระดับองค์กร และระดับส่วนงานย่อย  
- ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานภายในส านัก/กอง ให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 

หน่วยตรวจสอบภายใน/
ส านัก/กอง/หน่วย 

20 ก.ค. 61 จัดส่งการปรบัปรุงค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการฯและค าสั่งแบ่งงานภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน/
ส านัก/กอง/หน่วย 

6 ส.ค. 61 ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในการจัดท ารายงานและแจง้ปฏิทนิการด าเนินงาน
ให้กับระดับส่วนงานย่อย 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 7 - 30 ส.ค. 
61 

ระดับส่วนงานย่อย ประเมนิระบบการควบคุมภายใน และส่งรายงาน  ได้แก่ 
- แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปย.1  
- แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปย. 2 
- จัดท าแบบประเมนิองค์ประกอบการควบคุมภายใน ภาคผนวก ก 
- จัดท าแบบสอบถามการควบคุมภายใน ภาคผนวก ข  
จัดท าเอกสาร 2 ชุด ชุดที่หนึ่งเก็บไว้ที่ตนเอง (ส านัก/กอง/หนว่ย) ชุดทีส่องส่ง
หน่วยตรวจสอบภายใน  และส่งในรูปแบบไฟล์ word มาที่ E-mail : 
darafung@gmail.com  ภายในวันที่ 30 สงิหาคม 2561  

ส านัก/กอง/หน่วย 

1 - 15 ก.ย. 61 รวบรวมและประเมนิผลการควบคุมภายในระดบัหน่วยงานย่อย และจัดท า 
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปอ.1   
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปอ.2 
- รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปอ.3 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ต.ค. 61  - จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามประเมนิผลการควบคุมภายใน (ข้อ 6) 
ระดับองค์กร และระดับส่วนงานย่อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 - จัดท าค าสั่งแบง่งานภายในส านัก/กอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1 - 15 ต.ค. 61 สอบทานรายงานการควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบัติงานการควบคุม
ภายใน ระดับส่วนงานย่อย และจัดท ารายงานผลการสอบทานการจัดท ารายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน  
- รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ

ภายในตามแบบ ปส. (กรณีมีผู้ตรวจสอบภายใน) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

16 ต.ค. 61 ส่งรายงานผลการตรวจสอบ และแบบ ปส. (กรณีมีผู้ตรวจสอบภายใน) ให้ปลัด
อบจ. และ นายกอบจ.พิจารณาลงนาม 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ต.ค. - ธ.ค. 61 จัดท าหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปอ. 1 หน่วยตรวจสอบภายใน 

mailto:darafung@gmail.com
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ปฏิทินการจัดวางระบบและจัดท ารายงานประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

วันเดือนปี การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. - ธ.ค. 61 จัดท ารายงานแบบ ปอ.1, ปอ.2, ปอ.3, และ ปส.  ระดับองคก์ร  

ส่งรายงาน แบบ ปอ. 1 ถึงส านกัตรวจเงินแผ่นดนิจังหวัดปัตตานี 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

ม.ค. 62 จัดท าบนัทึกและเสนอแผนงานการควบคุมภายในประจ าปีตามสายการบงัคับ
บัญชาพิจารณาอนุมัต ิ

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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แบบฟอร์มจัดท ำรำยงำนควบคุมภำยใน 
ตำมคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำน 

กำรควบคุมภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๖ 
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1. รูปแบบรำยงำนระดับส่วนงำนย่อย  
และค ำอธิบำยรำยงำน 

 
 
 
 
 
 



แผนการควบคุมภายใน : หน่วยตรวจสอบภายใน 66 

 

   แบบ ปย. 2 
ชื่อหน่วยงำนย่อย 

รำยงำนแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
ณ วันที่ ...............เดือน........................พ.ศ. ............... 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม/ 
ด้ำนของงำนที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม 

(1) 

กำรควบคุม
ที่มีอยู่ 

 
 
 

(2) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุม 

 
 
 

(3) 

ควำมเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 

(4) 

กำรปรับปรุง       
กำรควบคุม 

 
 
 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(6) 

หมำยเหตุ 
 
 
 
 

(7) 
 
 

 

     

 

 
ชื่อผู้รำยงำน.................................................................. 

(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ) 
ต ำแหน่ง...................................................................... 

วันที่..........เดือน.......................พ.ศ. ............................ 

เอกสำร 1 
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ค ำอธิบำยรำยงำน แบบ ปย.2  
1. ส่วนงานย่อย 
2. ชื่อรายงาน รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
3. งวดรายงาน 

- ระบุ ส าหรับงวดปีสิ้ นสุดวันที่  30  เดือนกันยายน พ .ศ .25 xx (กรณี รายงานตาม
ปีงบประมาณ) หรือ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.25xx (กรณีรายงานตามปีปฏิทิน) 

4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ...........และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่ก าลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการ

ปฏิบัติงานหรือโครงการให้ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น
รวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้  หนึ่งกิจกรรม/ด้านของงาน/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน อาจมีได้หลายวัตถุประสงค์ 

5. คอลัมน์ (2) การควบคุมท่ีมีอยู่ 
- สรุปขัน้ตอน/วิธีการปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ท่ีใช้ปฏิบัติอยู่ส าหรับกิจกรรมต่างๆ 

6. คอลัมน์ (3) การประเมินผลการควบคุม 
- ประเมินว่าการควบคุมที่มีอยู่ตามคอลัมน์ (2) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ โดยตอบ

ค าถามต่อไปนี้ 
 การก าหนด/สั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม ่
 มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่ 
 ถ้ามีการปฏิบัติจริง การควบคุมช่วยให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ 
 ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่ 

7. คอลัมน์ (4) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใด

ด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ 
 ด้านการด าเนินงาน (Operation) = O 
 ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = F 
 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C 

8. คอลัมน์ (5) การปรับปรุงการควบคุม 
- เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (4) 

9. คอลัมน์ (6) ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
- ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ 

10. ชื่อผู้รายงาน ต าแหน่งและวันที่ 
- ระบุชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย ซึ่งรับผิดชอบในการจัดท า พร้อมทั้งต าแหน่งและลงวันที่ เดือน 

ปี พ.ศ. ที่จัดท าเสร็จสิ้น 
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แบบ ปย.1 
ชื่อส่วนงำนย่อย 

รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ณ  วันที่............เดือน...........................พ.ศ. ................... 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
(1) 

ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1............................................................ 
1.2............................................................ 
ฯลฯ 

2.    การประเมินความเสี่ยง 
2.1............................................................ 
2.2............................................................ 
ฯลฯ 

3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1............................................................ 
3.2............................................................ 
ฯลฯ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1............................................................ 
4.2............................................................ 
ฯลฯ 

5. การติดตามประเมินผล 
5.1............................................................ 
5.2............................................................ 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรประเมินโดยรวม 
.......................................................................................................... ...................................................................
.......................................................................................................... ................. 

ชื่อผู้รำยงำน.................................................................. 
(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ) 

ต ำแหน่ง...................................................................... 
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ. ............................ 

เอกสำร 2 
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ค ำอธิบำยรำยงำน แบบ ปย. 1 
1. ชื่อหน่วยรับตรวจ 
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
3. งวดรายงาน 

- ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
      4.  คอลัมน์ (1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 - ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ 
      5.  คอลัมน์ (2) ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

-  ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน พร้อมจุดอ่อน หรือ 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

      6.  สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
      7.  ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าส่วนงานย่อย พร้อมระบุต าแหน่ง และวันที่รายงาน 
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2. รูปแบบรำยงำนระดับหน่วยรับตรวจ 
และค ำอธิบำยรำยงำน 
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แบบ ปอ.1 
 

             หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
เรียน (คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้ก ำกับดูแล / คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือคณะกรรมกำร

ตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร) 
 
 .............(ชื่อหน่วยรับตรวจ).............................ได้ประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุดวันที่
..........เดือน...................พ.ศ. ............ด้วยวิธีการที่ .............(ชื่อหน่วยรับตรวจ)..............ก า หนดโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน 
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ระเบียบข้อบั งคับ มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 
 จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ............(ชื่อหน่วยรับตรวจ)......ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่..........เดือน...................พ.ศ. ............เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ มีความ
เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามท่ีกล่าวในวรรคแรก 
 
 
 

ลำยมือชื่อ................................................. 
    (ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ) 

ต ำแหน่ง................................................... 
วันที่.........เดือน....................พ.ศ. ............ 
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กรณีมีจุดอ่อนของกำรควบคุมภำยใน สำมำรถปรับแบบข้ำงต้น โดยอธิบำยเพิ่มเติมในวรรคสำม ดังนี้ 
 
จากการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ............(ชื่อหน่วยรับตรวจ)......ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่
..........เดือน...................พ.ศ. ............เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ มีความเพียงพอและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก 
 อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญดังนี้ 
 1.................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................ 
 2.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 
ค ำอธิบำยรำยงำนแบบ ปอ.1 

1. ชื่อรายงาน หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. ผู้รับรายงาน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลหน่วยรับตรวจ และ 

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ถ้ามี) 
3. วรรคแรก 

- ระบุชื่อหน่วยรับตรวจและงวดเวลาของการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
- ระบุขอบเขตของการประเมินการควบคุมภายในตามท่ีหน่วยรับตรวจก าหนด 

4. วรรคสอง 
- สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในว่าเป็นไปตามที่หน่วยรับตรวจก าหนด มี

ความเพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในหรือไม่ 
5. ผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ พร้อมทั้งระบุต าแหน่งและวันที่รายงาน 

 
 
 



แผนการควบคุมภายใน : หน่วยตรวจสอบภายใน 73 

 

แบบ ปอ.3 
ชื่อหน่วยรับตรวจ 

รำยงำนแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
ณ วันที่ ...............เดือน........................พ.ศ. ............... 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม/ 
ด้ำนของงำนที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 
(1) 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

 
 

(2) 

งวด/เวลำที่ 
พบจุดอ่อน 

 
 

 
(3) 

กำรปรับปรุงกำรควบคุม 
 
 
 

 
(4) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

 
(5) 

หมำยเหตุ 
 
 
 

 
(6) 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
ชื่อผู้รำยงำน.................................................................. 

(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ) 
ต ำแหน่ง...................................................................... 

วันที่..........เดือน.......................พ.ศ. ............................ 

แผนปรบัปรงุใน ปอ. 3 ควรคดัเลือกเฉพาะ 
ประเดน็ท่ีมีสาระส าคญัจาก ปย.2 
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ค ำอธิบำยรำยงำน แบบ ปอ.3  
1. ชื่อหน่วยรับตรวจ 
2. ชื่อรายงาน รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
3. งวดรายงาน 

- ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ...........และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่ก าลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการ
ปฏิบัติงานหรือโครงการ ให้ระบุขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือ
โครงการนั้น รวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม/ด้านของ
งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมีได้หลายวัตถุประสงค์ 

5. คอลัมน์ (2) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยสรุปมาจาก แบบ ปย.2 คอลัมน์ (4) 

6. คอลัมน์ (3) งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน 
- ระบุงวด/เวลาที่พบหรือทราบความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามที่ระบุในคอลัมน์ (2) 

7. คอลัมน์ (4) การปรับปรุงการควบคุม 
- ระบุการปรับปรุงการควบคุม เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่โดยสรุปผลมาจาก

แบบ ปย.2 คอลัมน์ (5) 
8. คอลัมน์ (5) ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 

- ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง แลวันที่ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ 
9. คอลัมน์ (6) หมายเหตุ 

- ระบุข้อมูลอ่ืนที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีการด าเนินการ และเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง 

10. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
หรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ พร้อมระบุต าแหน่งและวันที่รายงาน 
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แบบ ปอ.2 

ชื่อหน่วยรับตรวจ 
รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ณ  วันที่............เดือน...........................พ.ศ. ................... 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
(1) 

ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1............................................................ 
1.2............................................................ 
ฯลฯ 

2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1............................................................ 
2.2............................................................ 
ฯลฯ 

3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1............................................................ 
3.2............................................................ 
ฯลฯ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1............................................................ 
4.2............................................................ 
ฯลฯ 

5. การติดตามประเมินผล 
5.1............................................................ 
5.2............................................................ 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรประเมินโดยรวม 
...................................................................................................... ................................................................
...................................................................................................... ............................ 

ชื่อผู้รำยงำน.................................................................. 
(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ) 

ต ำแหน่ง...................................................................... 
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ. ............................ 
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ค ำอธิบำยรำยงำน แบบ ปอ.2  
1. ชื่อหน่วยรับตรวจ 
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
3. งวดรายงาน 

- ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
4. คอลัมน์ (1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

- ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ 
5. คอลัมน์ (2) ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

- ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมจุดอ่อน
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

6. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
7. ชื่อผู้รายงานได้แก่หัวหน้าหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

หรือ การบริหารของหน่วยรับตรวจ พร้อมระบุต าแหน่งและวันที่รายงาน 
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แบบ ปส. 

รำยงำนผลกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน 
(กรณีไม่มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต) 

 
เรียน (หัวหน้ำหน่วยรับตรวจ / ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยรับตรวจ) 
  

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ............(ชื่อหน่วยรับตรวจ)......ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. ............การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ  
ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนด ระบบการควบคุมภายในมี
ความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 
 
 

ชื่อผู้รำยงำน.................................................................. 
(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ) 

ต ำแหน่ง...................................................................... 
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ. ............................ 
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กรณีที่ผู้ตรวจสอบภำยในสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในแล้วมีข้อตรวจพบ  หรือ 

ข้อสังเกตที่มีนัยส ำคัญ ให้รำยงำนข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตที่มีนัยส ำคัญต่อท้ำยผลกำรสอบทำน ดังนี้ 
ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ............(ชื่อหน่วยรับตรวจ)......ส าหรับปีสิ้นสุด

วันที่..........เดือน...................พ.ศ. ............การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ  
ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนด ระบบการควบคุมภายในมี
ความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญดังนี้
............................................................................................................................ 
................................................................................................................... ..................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................. 
ค ำอธิบำยรำยงำน แบบ ปส. 

1. ชื่อรายงาน รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
2. ผู้รับรายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือ

การบริหารของหน่วยรับตรวจ 
3. วรรครายงาน 
- ระบุงวดเวลาของการประเมินผลการควบคุมภายใน 
- ระบุขอบเขตของการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในว่าได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล

และระมัดระวังอย่างรอบคอบ 
- สรุปผลการสอบทาน 

4. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ 
หัวหน้าหน่วยรับตรวจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจให้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบ 

ของการควบคุมภายใน 
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ตวัอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน เป็นเคร่ืองมือส ำหรับกำรบริหำรกำรควบคุม
ภำยในและกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อช่วยใหผู้บ้ริหำรและผูป้ระเมินพิจำรณำตดัสินไดว้ำ่ ระบบ
กำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจไดรั้บกำรออกแบบอยำ่งเหมำะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุง
แกไ้ขในจุดใด อยำ่งไร 

แบบประเมินฯ น้ีแยกเป็น 5 องคป์ระกอบของกำรควบคุมภำยใน ในแต่ละองคป์ระกอบ ประกอบ 
ดว้ยขอ้ควำมภำยใตห้ัวขอ้หลกัๆ และหัวขอ้ย่อยท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหัวขอ้หลกั ผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามความเหมาะสม ช่องว่ำงใตห้ัวขอ้ “ควำมเห็น/ค ำอธิบำย” ใช้ส ำหรับจดบนัทึก
ขอ้คิดเห็นหรือค ำอธิบำยในหวัขอ้นั้นๆ 

ขอ้คิดเห็นหรือค ำอธิบำยจะไม่เป็นลกัษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมวำ่หน่วยงำนให้
ควำมส ำคญัหรือปฏิบติัอย่ำงไรในเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงจะช่วยให้ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในของแต่ละ
องคป์ระกอบของกำรควบคุมภำยใน    ส่วนที่ว่ำงตอนท้ำยของแต่ละองค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน
ใช้ส ำหรับบนัทึกผลกำรประเมินโดยทัว่ไป และระบุวิธีกำรท่ีควรปฏิบติั หรือควรพิจำรณำองค์ประกอบ
นั้นๆ และช่องวำ่งตอนทำ้ยสุดของแบบประเมินใชส้รุปผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในโดยรวม 

ในกำรพิจำรณำให้ขอ้สรุปผลกำรประเมินแต่ละองคป์ระกอบของกำรควบคุมภำยใน ผูป้ระเมิน
ควรใชว้จิำรณญำณวำ่ 

1. ขอ้ควำมใตข้อ้ต่ำงๆ ในแบบประเมิน เหมำะสมท่ีจะน ำไปประยกุตใ์ชก้บัเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ใน
องคก์รหรือไม่ ถำ้ไม่เหมำะสม ควรปรับปรุงแกไ้ขเน้ือหำแบบประเมิน ในหวัขอ้ยอ่ยนั้นๆ ก่อน 

2. หน่วยท่ีไดรั้บกำรประเมินมีกำรปฏิบติัตำมท่ีระบุ หรือไม่ อยำ่งไร 
3. กำรปฏิบติัจริงมีจุดอ่อนของกำรควบคุมภำยใน หรือไม่ อยำ่งไร 
4. กำรปฏิบติัจริงมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค ์หรือไม่ อยำ่งไร 
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จุดทีค่วรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
ผู ้ป ระ เมิ น ค วรพิ จ ำรณ ำแ ต่ ล ะ ปั จ จัย ท่ี มี ผ ล ก ระท บ ต่ อ

สภำพแวดล้อมกำรควบ คุม เพื่ อพิ จำรณ ำว่ำ  ห น่ วย รับตรวจ                  
มีสภำพแวดลอ้มกำรควบคุมท่ีดี หรือไม่  

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
 มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีภำยใน
องค์กร  รวมทั้ งกำรติดตำมผล กำรตรวจสอบและกำร
ประเมินผล  ทั้ งจำกกำรตรวจสอบภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยนอก  

 มีทัศนค ติ ท่ี เหมำะสม ต่อกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
งบประมำณ และกำรด ำเนินงำน 

 มีทัศนคติและกำรปฏิบัติท่ี เหมำะสมต่อกำรกระจำย
อ ำนำจ 

 มีทศันคติท่ีเหมำะสมในกำรจดักำรควำมเส่ียงจำกกำร
วิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องอย่ำงรอบคอบ และกำร
พิจำรณำวธีิกำรลดหรือป้องกนัควำมเส่ียง  

 มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะใช้กำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของ
งำน (Performance – Based Management) 

1.2 ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 
 มีขอ้ก ำหนดดำ้นจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร และเวียนให้พนกังำนทุกคนลงนำมรับทรำบเป็น
คร้ังครำว 

 พนักงำนทรำบและเข้ำใจลักษณะของพฤติกรรมท่ี
ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตำมขอ้ก ำหนดดำ้น
จริยธรรม และแนวทำงกำรปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 

 ฝ่ำยบริหำรส่งเสริมและสนับสนุนวฒันธรรมองค์กรท่ี
มุ่งเนน้ควำมส ำคญัของควำมซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม 

 ฝ่ำยบริหำรมีกำรด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณี เมื่อไม่มี
กำรปฏิบติัตำมนโยบำย วิธีปฏิบติั หรือระเบียบปฏิบติั 

 ฝ่ำยบริหำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นไปได ้
และไม่สร้ำงควำมกดดนัใหแ้ก่พนกังำนในกำรปฏิบติังำน
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ใหบ้รรลุตำมเป้ำหมำยท่ีเป็นไปไม่ได ้
 ฝ่ำยบริหำรก ำหนดส่ิงจูงใจท่ียุติธรรมและจ ำเป็นเพื่อให้
มัน่ใจว่ำพนักงำนจะมีควำมซ่ือสัตยแ์ละถือปฏิบติัตำม
จริยธรรม  

 ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรโดยเร่งด่วนเม่ือมีสัญญำณแจง้ว่ำ
อำจมี ปัญหำเร่ืองควำมซ่ือสัตย์และจริยธรรมของ
พนกังำนเกิดข้ึน  

1.3 ความรู้ ทกัษะและความสามารถของบุคลากร 
 มีกำรก ำหนดระดบัควำมรู้ ทกัษะและควำมสำมำรถ 
 มีกำรจดัท ำเอกสำรค ำบรรยำยคุณลกัษณะงำนของแต่ละ
ต ำแหน่ง และเป็นปัจจุบนั  

 มีกำรระบุและแจง้ให้พนกังำนทรำบเก่ียวกบัควำมรู้ทกัษะ 
และควำมสำมำรถท่ีตอ้งกำรส ำหรับกำรปฏิบติังำน 

 มีแผนกำรฝึกอบรมตำมควำมต้องกำรของพนักงำน
ทั้งหมดอยำ่งเหมำะสม 

 กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนพิจำรณำจำกกำรประเมิน
ปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จของงำน และมีกำรระบุอย่ำง
ชดัเจนในส่วนพนกังำนมีผลกำรปฏิบติังำนดี และส่วนท่ี
ตอ้งมีกำรปรับปรุง 

1.4 โครงสร้างองค์กร  
 มีกำรจัดโครงสร้ำงและสำยงำน  กำรบังคับบัญชำท่ี
ชัด เจนและ เหมำะสมกับขนำดและลักษณ ะกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยรับตรวจ 

 มีกำรประเมินผลโครงสร้ำงเป็นคร้ังครำวและปรับเปล่ียนท่ี
จ ำเป็นใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง 

 มีกำรแสดงแผนภูมิกำรจดัองค์กรท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั
ใหพ้นกังำนทุกคนทรำบ 

1.5 การมอบอ านาจและหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
 มีกำรมอบหมำยอ ำนำจและหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบให้กบั
บุคคลท่ีเหมำะสมและเป็นไปอยำ่งถูกตอ้ง และมีกำรแจง้
ใหพ้นกังำนทุกคนทรำบ 

 ผูบ้ริหำรมีวิธีกำรท่ีมีประสิทธิภำพในกำรติดตำมผลกำร
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ด ำเนินงำนท่ีมอบหมำย 
1.6 นโยบายวธีิบริหารด้านบุคลากร 

 มีกำรก ำหนดมำตรฐำนหรือข้อก ำหนดในกำรว่ำจ้ำง
บุคลำกรท่ีเหมำะสม โดยเนน้ถึงกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ 
ควำมซ่ือสัตยแ์ละมีจริยธรรม 

 มีกำรจดัปฐมนิเทศใหก้บัพนกังำนใหม่ และจดัฝึก  อบรม
พนกังำนทุกคนอยำ่งสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง 

 กำรเล่ือนต ำแหน่งและอตัรำเงินเดือน และกำรโยกยำ้ย
ข้ึนอยูก่บักำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน 

 กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของพนักงำนไดพ้ิจำรณำ
รวมถึงควำมซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม 

 มีกำรลงโทษทำงวินัยและแก้ไขปัญหำ เม่ือมีกำรไม่
ปฏิบติัตำมนโยบำยหรือขอ้ก ำหนดดำ้นจริยธรรม 

1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 มีคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และประเมินผลภำครำชกำร และมีกำรก ำกับดูแล กำร
ปฏิบติังำนภำยในองคก์รให้เป็นไปตำมระบบกำรควบคุม
ภำยในท่ีก ำหนดอยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ 

 มีผูต้รวจสอบภำยใน และมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ภำยในต่อหวัหนำ้ส่วนรำชกำร 

1.8 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
สรุป / วธีิการทีค่วรปฏิบัติ 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
 ช่ือผู้ประเมิน ………………………… 
 ต าแหน่ง ……………………………… 
 วนัที ่............../................/...................... 
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2. การประเมินความเส่ียง 

ก่อนกำรประเมินควำมเส่ียงจะต้องสร้ำงควำมชัดเจนเก่ียวกับ
ว ัต ถุ ป ระส งค์ ก ำรด ำ เนิ น งำน ทั้ ง ใน ระดับ ห น่ ว ย รับ ต รวจ                  
และระดบักิจกรรม (เช่น แผนงำน หรืองำนท่ีไดรั้บมอบหมำย) 

วตัถุประสงค์ของกำรประเมินองค์ประกอบกำรควบคุมภำยในน้ี 
เพื่อทรำบกระบวนกำรระบุควำมเส่ียง กำรวิเครำะห์ และกำรบริหำร
ควำมเส่ียงวำ่ เหมำะสม เพียงพอ หรือไม่  

2.1  วตัถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 
 มีกำรก ำหนดวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนอยำ่งชดัเจนและวดัผลได ้

 มีกำรเผยแพร่และช้ีแจงให้บุคลำกรทุกระดบัทรำบและ
เขำ้ใจตรงกนั 

2.2 วตัถุประสงค์ระดับกจิกรรม 
 มีกำรก ำหนดวตัถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนในระดบั
กิจกรรม และวตัถุประสงค์น้ีสอดคล้องและสนับสนุน
วตัถุประสงคร์ะดบัหน่วยรับตรวจ 

 วตัถุประสงคร์ะดบักิจกรรมชดัเจน ปฏิบติัได ้และวดัผลได ้
 บุคลำกรทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดและ
ใหก้ำรยอมรับ 

2.3 การระบุปัจจัยเส่ียง 
 ผูบ้ริหำรทุกระดับมีส่วนร่วมในกำรระบุและประเมิน
ควำมเส่ียง  

 มีกำรระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกปัจจยั
ภำยในและภำยนอก  เช่น กำรปรับลดบุคลำกร กำรใช้
เทคโนโลยีสมัย ใหม่  ก ำร เกิ ดภัยธรรมชำติ   ก ำร
เปล่ียนแปลงทำงกำรเมืองเศรษฐกิจและสังคม เป็นตน้ 
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2.4 การวเิคราะห์ความเส่ียง 
 มีกำรก ำหนดเกณฑ์ในกำรพิจำรณำระดบัควำมส ำคญัของ
ควำมเส่ียง 

 มีกำรวิเครำะห์และประเมินระดับควำมส ำคัญหรือ
ผลกระทบของควำมเส่ียงและควำมถ่ีท่ีจะเกิดหรือโอกำส
ท่ีจะเกิดควำมเส่ียง 

2.5 การก าหนดวธีิการควบคุมเพ่ือป้องกนัความเส่ียง 
 มีกำรวิเครำะห์สำเหตุของควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนและ
ก ำหนดวธีิกำรควบคุมเพื่อป้องกนัหรือลดควำมเส่ียง 

 มีกำรพิจำรณำควำมคุม้ค่ำของตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนจำกกำร
ก ำหนดวธีิกำรควบคุมเพื่อป้องกนัหรือลดควำมเส่ียง  

 มีกำรแจง้ให้บุคลำกรทุกคนทรำบเก่ียวกบัวิธีกำรควบคุม
เพื่อป้องกนัหรือลดควำมเส่ียง 

 มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบติัตำมวิธีกำรควบคุมท่ีก ำหนด
เพื่อป้องกนัหรือลดควำมเส่ียง 

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

สรุป / วธีิการทีค่วรปฏิบัติ 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
 

 ช่ือผู้ประเมิน ………………………… 
 ต าแหน่ง ……………………………… 
 วนัที ่............../................/...................... 
 
 
 
 



แผนการควบคุมภายใน :  หน่วยตรวจสอบภายใน 86 

 

จุดทีค่วรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 

3. กจิกรรมการควบคุม 
ในกำรประเมินควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยในผูป้ระเมิน

ควรพิจำรณำวำ่ มีกิจกรรมกำรควบคุมท่ีส ำคญัเหมำะสม เพียงพอ และ
มีประสิทธิผลหรือไม ่

3.1 กิจกรรมกำรควบคุมไดก้ ำหนดข้ึนตำมวตัถุประสงค์และผล
กำรประเมินควำมเส่ียง 

3.2 บุคลำกรทุกคนทรำบและเขำ้ใจวตัถุประสงคข์องกิจกรรมกำร
ควบคุม 

3.3 มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและวงเงินอนุมัติของ
ผูบ้ริหำรแต่ละระดบัไวอ้ยำ่งชดัเจนและเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

3.4 มีมำตรกำรป้องกนัและดูแลรักษำทรัพยสิ์นอย่ำงรัดกุมและ
เพียงพอ 

3.5 มีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีกำรปฏิบติังำนท่ีส ำคญัหรืองำนท่ีเส่ียง
ต่อควำมเสียหำยตั้งแต่ตน้จนจบ เช่น กำรอนุมติั กำรบนัทึก
บญัชี และกำรดูแลรักษำทรัพยสิ์น  

3.6 มีขอ้ก ำหนดเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และบทลงโทษกรณีฝ่ำฝืน
ในเร่ืองกำรมีผลประโยชน์ทบัซอ้นโดยอำศยัอ ำนำจหนำ้ท่ี 

3.7 มีมำตรกำรติดตำมและตรวจสอบให้กำรด ำเนินงำนของ
อ งค์ ก ร เป็ น ไป ต ำม ก ฎ ระ เบี ยบ  ข้ อบั ง คับ  แ ล ะม ติ
คณะรัฐมนตรี 

3.8 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
สรุป / วธีิการทีค่วรปฏิบัติ 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………….. 
 

 ช่ือผู้ประเมิน ………………………… 
 ต าแหน่ง ……………………………… 
 วนัที ่............../................/..................... 
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4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในจะตอ้งมีสำรสนเทศ

ที่เก่ียวขอ้งและเช่ือถือได ้ผูป้ระเมินควรพิจำรณำควำมเหมำะสมของ
ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรต่อควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้ และกำร
บรรลุวตัถุประสงคข์องกำรควบคุมภำยใน  

4.1 จดัให้มีระบบสำรสนเทศและสำยกำรรำยงำนส ำหรับกำร
บริหำรและตดัสินใจของฝ่ำยบริหำร 

4.2 มีกำรจดัท ำและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนกำรเงิน 
แล ะก ำรป ฏิ บั ติ ต ำม กฎ  ระ เบี ยบ  ข้อบั งคับ  แล ะม ติ
คณะรัฐมนตรีไวอ้ยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั 

4.3 มีกำรจัดเก็บข้อมูล/เอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงินและกำร
บนัทึกบญัชีไวค้รบถว้น สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 

4.4 มีกำรรำยงำนข้อมูลท่ีจ ำเป็นทั้งจำกภำยในและภำยนอกให้
ผูบ้ริหำรทุกระดบั 

4.5 มีระบบกำรติดต่อส่ือสำรทั้ งภำยในและภำยนอกอย่ำง
เพียงพอ เช่ือถือได ้และทนักำล 

4.6 มีกำรส่ือสำรอยำ่งชดัเจนให้พนกังำนทุกคนทรำบและเขำ้ใจ
บทบำทหน้ำท่ีของตนเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในปัญหำและ
จุดอ่อนของกำรควบคุมภำยในท่ีเกิดข้ึน และแนวทำงกำร
แกไ้ข 

4.7 มีกลไกหรือช่องทำงให้พนักงำนสำมำรถเสนอข้อคิดเห็น 
หรือขอ้เสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนขององคก์ร 

4.8 มีกำรรับฟังและพิจำรณำข้อร้องเรียนจำกภำยนอก อำทิ 
รัฐสภำ ประชำชน ส่ือมวลชน 
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จุดทีค่วรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 
 

4.9 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

สรุป / วธีิการทีค่วรปฏิบัติ 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

 

 ช่ือผู้ประเมิน ………………………… 
 ต าแหน่ง ……………………………… 
 วนัที ่............../................/...................... 
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จุดทีค่วรประเมิน ค าอธิบาย/ค าตอบ 

5.  การติดตามประเมินผล 
ผูป้ระเมินควรพิจำรณำควำมเหมำะสมของระบบกำรติดตำม

ประเมินผลกำรควบคุมภำยในขององค์กรในอนัจะช่วยให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องกำรควบคุมภำยใน  

5.1 มีกำรเปรียบเทียบแผนและผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำน
ให้ผูก้  ำกบัดูแลทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงต่อเน่ือง
และสม ่ำเสมอ 

5.2 กรณีผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผน มีกำรด ำเนินกำร
แกไ้ขอยำ่งทนักำล 

5.3 มีกำรก ำหนดให้มีกำรติดตำมผลในระหว่ำงกำรปฏิบติังำน
อยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ  

5.4 มีกำรติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมระบบกำร
ควบคุมภำยในท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ  

5.5 มีกำรประเมินผลควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยใน และประเมินกำรบรรลุตำมวตัถุประสงค์
ขององค์กรในลักษณะกำรประเมินกำรควบคุมด้วย
ตนเอง และ/หรือกำรประเมินกำรควบคุมอย่ำงเป็นอิสระ  
อยำ่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  

5.6 มีกำรรำยงำนผลกำรประเมินและรำยงำนกำรตรวจสอบ
ของผูต้รวจสอบภำยในโดยตรงต่อผูก้  ำกบัดูแลและ/หรือ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

5.7 มีกำรติดตำมผลกำรแก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบจำกกำร
ประเมินผลและกำรตรวจสอบของผูต้รวจสอบภำยใน  

5.8 มีกำรก ำหนดให้ผูบ้ริหำรตอ้งรำยงำนต่อผูก้  ำกบัดูแลทนัที 
ในกรณีท่ีมีกำรทุจริตหรือสงสัยว่ำมีกำรทุจริต มีกำรไม่
ปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติคณะรัฐมนตรี 
และมีกำรกระท ำอ่ืนท่ีอำจมีผลกระทบต่อองค์กรอยำ่งมี
นยัส ำคญั 
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จุดทีค่วรประเมิน ค าอธิบาย/ค าตอบ 
5.9 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
สรุป / วธีิการทีค่วรปฏิบัติ 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

 
ช่ือผู้ประเมิน …………………….  
ต าแหน่ง ………………………… 
วนัที ่............../................/.............. 
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ช่ือหน่วยรับตรวจ/ส่วนงานย่อย 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วนัที.่............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 ....................................................................... 
1.2 ....................................................................... 
ฯลฯ 

2. การประเมินความเส่ียง 
2.1 ....................................................................... 
2.2 ....................................................................... 
ฯลฯ 

3. กจิกรรมการควบคุม 
3.1 ....................................................................... 
3.2 ....................................................................... 
ฯลฯ 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
4.1 ....................................................................... 
4.2 ....................................................................... 
ฯลฯ 

5. การติดตามประเมินผล 
5.1 ....................................................................... 
5.2 ....................................................................... 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

ช่ือผู้รายงาน........... .................. ........................................... 
(ช่ือหวัหนา้หน่วยรับตรวจ/หวัหนา้ส่วนงานยอ่ย) 

ต าแหน่ง....................................... .................. ..................... 
วนัที.่.. ......................./......... ......................../.... .................. 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
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ตวัอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายในและค าแนะน าการใช้แบบสอบถาม 

........................................... 

วตัถุประสงค์ 

แบบสอบถามการควบคุมภายในน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ทราบความเส่ียงทัว่ไปท่ีมีผลกระทบต่อ
การบรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
เพื่อการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

แบบสอบถาม 

แบบสอบถามมี 4 ชุด คือ 

ชุดที ่1 แบบสอบถามด้านการบริหาร ส าหรับสอบถามผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบดา้นบริหาร 

ชุดที ่2 แบบสอบถามด้านการเงิน  ส าหรับสอบถามผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบดา้น
การเงิน 

ชุดที ่3 แบบสอบถามด้านการผลิต ส าหรับสอบถามผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ
ดา้นการผลิต 

ชุดที่ 4 แบบสอบถามด้านอื่นๆ ส าหรับสอบถามผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบด้าน
บุคลากร ดา้นระบบสารสนเทศและดา้นพสัดุ 

แบบสอบถามทั้ง 4 ชุด เป็นเพียงตวัอยา่ง ผูใ้ชส้ามารถปรับปรุงแกไ้ขไดต้ามความเหมาะสม 

การใช้แบบสอบถาม 

1. ผูป้ระเมินเป็นผูถ้ามตามแบบสอบถาม ถ้ามีการปฏิบัติตามค าถามแสดงถึงการ
ควบคุมภายในท่ีดีให้กรอกเคร่ืองหมาย “” ในช่อง “มี/ใช่”  ถา้ไม่มีการปฏิบติัตามท่ีถามให้กรอก
เคร่ืองหมาย “” ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”  ถา้ไม่มีกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีถามให้กรอกในช่อง “ไม่มี/
ไม่ใช่”  โดยใชอ้กัษร NA ซ่ึงยอ่มาจาก Not Applicable และหมายเหตุวา่  ไม่มีเร่ืองท่ีเก่ียวกบัค าถาม 

2. ค าตอบว่า “ไม่มี/ไม่ใช่” หมายถึง มิได้ปฏิบัติตามค าถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการ
ควบคุม ภายใน ผูป้ระเมินควรทดสอบและหาสาเหตุ และพิจารณาวา่มีการควบคุมอ่ืนทดแทนหรือไม่ 

จากค าตอบท่ีไดรั้บ ผูส้อบทานหรือผูป้ระเมินควรสังเกตการณ์การปฏิบติังานจริง  การ
วิเคราะห์เอกสารหลกัฐาน หรือค าตอบของผูท่ี้มีความรู้ในเร่ืองท่ีถามและเช่ือถือได ้เพื่อสรุปค าตอบ
และอธิบายวิธีปฏิบติัในแต่ละขอ้ของค าถามในช่อง “ค าอธิบาย/ค าตอบ” เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งท่ี
จะน ามาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

3. จากขอ้มูลในช่อง “ค าอธิบาย/ค าตอบ” จะน ามาพิจารณาประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของแต่ละดา้นและแต่ละเร่ืองในดา้นนั้นๆ  



 

แผนการควบคมุภายใน :  หน่วยตรวจสอบภายใน 94 
 

 

ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที ่1 ด้านการบริหาร 

 
ผูท่ี้จะตอบแบบสอบถามด้านน้ีได้ดีท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบด้านการบริหารของ

หน่วยรับตรวจ การสรุปค าถามค าตอบในช่อง “ค าอธิบาย/ค าตอบ” จะน าขอ้มูลจากการสังเกตการณ์
การปฏิบติังาน การวเิคราะห์เอกสารหลกัฐาน และการสัมภาษณ์ผูมี้ความรู้ในเร่ืองท่ีสอบถาม 

แบบสอบถามด้านการบริหาร ประกอบดว้ยเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ภารกจิ 
1.1 วตัถุประสงคห์ลกั 

1.2 การวางแผน 

1.3 การติดตามผล 

2. กระบวนการปฏิบัติงาน 
2.1 ประสิทธิผล 
2.2 ประสิทธิภาพ 

3. การใช้ทรัพยากร 
3.1 การจดัสรรทรัพยากร 
3.2 ประสิทธิผลของการใชท้รัพยากร 

4. สภาพแวดล้อมของการด าเนินงาน 
4.1 การปฏิบติัตามกฎ  ระเบียบและขอ้บงัคบั 
4.2 ความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มการด าเนินงาน 
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการบริหาร 

ค าถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ 
1. ภารกจิ 

1.1 วตัถุประสงค์หลกั 

 หน่วยรับตรวจมีการก าหนดภารกิจเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

 ภารกิจท่ีก าหนดมีความชัดเจน กะทดัรัด 
และเขา้ใจง่าย  สอดคลอ้งกบัภารกิจของ
องค์กรท่ีก ากับ ดูแล (อาทิ  กระทรวง 
ทบวง กรม จงัหวดั) เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ 

 มีการประกาศให้บุคลากรของหน่วยรับ
ตรวจทุกคนทราบภารกิจขององค์กร
หรือไม่ 

 ฝ่ายบริหารมีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายการด าเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจหรือไม่ 

 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการด าเนินงาน
ท่ี ก าหนดสอดคล้องกับภารกิจและ
สามารถวดัผลส าเร็จไดห้รือไม่ 

 วตัถุประสงค์การด าเนินงานมีการแบ่ง
ออกเป็นวัต ถุประสงค์ย่อยในระดับ
กิจกรรม หรือส่วนงานยอ่ยหรือไม่  

 มีการก าหนดวิธีการ เพ่ือให้ บุคลากร
เขา้ใจในงานท่ีปฏิบัติว่าจะช่วยให้บรรลุ
ว ัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของ       
ส่วนงานย่อย ท่ีเขาปฏิบติังาน และบรรลุ
ว ัตถุประสงค์ตามภารกิจขององค์กร
หรือไม่ 

1.2  การวางแผน 

 ฝ่ายบริหารมีการจดัท าแผนเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายการ
ด าเนินงานท่ีก าหนดหรือไม่ 
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ค าถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ 
 แผนท่ีจัดท ามีการก าหนดวตัถุประสงค ์
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ 
อตัราก าลงัและระยะเวลาด าเนินงานไวอ้ยา่ง
ชดัเจนหรือไม่  

 มีการส่ือสารให้กบับุคลากรท่ีรับผิดชอบ
ปฏิบติัตามแผนทราบหรือไม่ 

 มีการมอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบใน
การด าเนินการตามแผนให้แก่เจ้าหน้าท่ี
หรือไม่ 

1.3 การตดิตามผล  
 มีการประเมินความคืบหนา้ของการบรรลุ
วตัถุประสงค์การด าเนินงานขององค์กร    
เป็นคร้ังคราวหรือไม่ อยา่งไร 

 การประเมินความคืบหนา้ไดร้วมการเปรียบ 
เทียบผลการใช้จ่ายเงินจริงกับงบประมาณ
และสาเหตุของความแตกต่างของจ านวนเงิน
ท่ีใชจ่้ายจริงกบังบประมาณหรือไม่ 

 ก าร ป ร ะ เมิ น ค ว าม คื บ ห น้ า มี ก า ร
ด าเนินการในช่วงเวลาและความ ถ่ี ท่ี
เหมาะสมหรือไม่ 

 มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรท่ี
รับผิดชอบทราบและแกไ้ขปรับปรุงการ
ด าเนินงานหรือไม่ 

 บุคลากรท่ีรับผิดชอบไดร้้องขอให้มีการ
ทบทวนหรือปรับปรุงวตัถุประสงค์การ
ด า เนิ น งาน แผน แล ะก ระบ วน ก าร
ด าเนินงานหรือไม่ 

2. กระบวนการปฏิบัตงิาน 

2.1 ประสิทธิผล  
 กระบวนการปฏิบัติงานท่ีส าคัญในการ
ด าเนินงานตามภารกิจไดรั้บการพิจารณา
และก าหนดโดยฝ่ายบริหารหรือไม่ 

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

 ในช่วง 2 – 3 ปี ท่ีผ่านมามีการประเมินผล

การด าเนินงานในระดบัผลผลิต (Output)  

หรือผลลัพธ์ (Outcome) ขององค์กรว่า

บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ี

ก าหนด หรือไม่ 

 ข้อเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิผลของการด าเนินงานไดมี้การ

น าไปปฏิบัติและจัดท าเป็นเอกสารใน

รูปแบบท่ีสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ง่าย

และเป็นปัจจุบนัหรือไม่ 

2.2 ประสิทธิภาพ  

 มีการค านวณและเปรียบเทียบตน้ทุนของ

การด าเนินงานกบัผลผลิตหรือผลลพัธ์ว่า

มีประสิทธิภาพหรือไม่ 

 มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดังกล่าว

กบัองค์กรอ่ืนท่ีมีลกัษณะการด าเนินงาน

เช่นเดียวกนั หรือไม่ 

 ขอ้เสนอแนะได้น ามาปรับปรุงแก้ไขทัน

ต่อเหตุการณ์และมีการด าเนินงานอย่าง

เหมาะสมหรือไม่ 
3. การใช้ทรัพยากร 

3.1 การจดัสรรทรัพยากร 
 ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในองค์กรไดรั้บการ
จัดสรรให้กับกระบวนการด าเนินงาน
ทั้งหมดหรือไม่ 

 ทรัพยากรท่ีมีการใชป้ระโยชน์นอ้ยไดรั้บ
การแกไ้ขปรับปรุงใหดี้ข้ึนหรือไม่ 

 มี ก า ร จั ด ล า ดั บ ค ว าม ส า คั ญ ข อ ง
วตัถุประสงคก์ารด าเนินงานหรือไม่  

 การจัดสรรทรัพยากรได้ถือปฏิบัติอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อให้องคก์รบรรลุผลท่ีดีท่ีสุด
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ในด้านประสิทธิผลกับประสิทธิภาพ
หรือไม่ 

3.2 ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร  
 คุณลกัษณะเฉพาะต าแหน่ง ของต าแหน่ง
ท่ีส าคัญ มีการก าหนดหน้าท่ีไวช้ัดเจน
และปฏิบติังานตามท่ีก าหนดหรือไม่  

 มีคู่ มือแสดงการใช้อุปกรณ์ เค ร่ืองมือ
ระบบสารสนเทศ และการบริหารเงิน
งบประมาณหรือไม่ 

 มีการก าหนดวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัสรร
ทรัพยากรแต่ละประเภท เพื่อสนับสนุน
การบรรลุวตัถุประสงค์ของการด าเนินงาน
หรือไม่ 

 กรณีการด าเนินงานต ่ากวา่ระดบัท่ีก าหนด 
มีการปฏิบติัท่ีเหมาะสม เพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินงานหรือไม่ 

 บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบติังาน
ท่ีก าหนดว่าจะต้องปฏิบัติได้ในระดับท่ี
ก าหนดหรือสูงกวา่หรือไม่ 

 มีแผนการฝึกอบรมท่ีเพียงพอส าหรับ
บุ ค ล า ก ร ใน กำรฝึ กฝนทั กษ ะและ
ควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน
หรือไม่ 

 มีแผนกำรจูงใจให้บุคลำกรพฒันำทักษะ
และควำมสำมำรถของตนเองหรือไม่ 

4. สภาพแวดล้อมของการด าเนินงาน 
4.1 การปฏิบัตติามกฎ ระเบียบและข้อบังคบั 

 มีกำรระบุกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและ
มำตรฐำน ท่ีส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำร
ด ำเนินงำนหรือไม่ 

 มีกำรก ำหนดวิธีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระ เบี ยบ  ข้อบั งคับ  และมำตรฐำน ท่ี
ก ำหนดหรือไม่ 

 มี กลไกกำรติ ดตำมกำรป ฏิ บั ติ ต ำม
กฎห ม ำย  ระ เบี ยบ  ข้อบั งคับ  แล ะ
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มำตรฐำนหรือไม่ 

 

4.2 ความสอดค ล้องกับสภ าพ แวด ล้อมการ
ด าเนินงาน  

 มีกำรระบุปัจจยัภำยนอกท่ีมีผลกระทบท่ีมี
นยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนในอนำคตของ
องค์กรห รือไ ม่  ( เช่น  แน วโน้ มกำร
เป ล่ี ย น แ ป ล งด้ ำน เศ ร ษ ฐ กิ จ  ด้ ำน
เทคโนโลยี และกำรออกกฎระเบียบ
ใหม่ๆ) 

 มีกำรติดตำมผลและวำงแผนป้องกนัหรือ
ลดผลกระทบ ท่ีจะ เกิด ข้ึนจำกปัจจัย
ภำยนอกหรือไม่ 

 

 
สรุป : การควบคุมด้านการบริหาร 
...........(จำกขอ้ 1 - 4 มีกำรควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้ควำมมัน่ใจวำ่ กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรเป็นไปตำม
ภำรกิจ กระบวนกำรปฏิบติังำนและกำรใชท้รัพยำกรและสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลหรือไม่)....... 

 

ช่ือผู้ประเมนิ …………………………….………… 
ต าแหน่ง ……………………………….…………… 
วนัที.่................../......... ……............/... ……............. 
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที ่2  ด้านการเงิน 

 
แบบสอบถำมน้ีจะช่วยใหท้รำบขอ้มูลเก่ียวกบั ควำมน่ำเช่ือถือของขอ้มูลกำรเงิน และ

รำยงำนกำรเงิน ผูท่ี้สำมำรถตอบแบบสอบถำมชุดท่ี 2 ไดดี้ท่ีสุด คือ ผูบ้ริหำรระดบักลำง หรือกลุ่ม
ผูบ้ริหำรจดักำรท่ีคุน้เคยกบักำรด ำเนินงำนดำ้นกำรเงินของหน่วยรับตรวจ 

แบบสอบถามด้านการเงิน ประกอบดว้ย 

1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
1.1    กำรรับเงิน 
1.2 กำรเบิกจ่ำยเงิน 
1.3  เงินสดในมือ 
1.4  กำรน ำเงินส่งคลงั 
1.5  กำรบนัทึกบญัชี 
1.6  เงินทดรอง 

2. ทรัพย์สิน 
2.1 ควำมเหมำะสมของกำรใช ้
2.2 กำรดูแลรักษำทรัพยสิ์น 
2.3 กำรบญัชีทรัพยสิ์น 

3. รายงานการเงิน 
3.1 ขอ้มูลกำรเงิน 
3.2 รำยงำนกำรเงิน 



 

แผนการควบคมุภายใน :  หน่วยตรวจสอบภายใน 101 
 

ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการเงิน 

ค าถาม ม ี/ ใช่ ไม่ม ี/ ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ 

1. เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 

1.1 การรับเงนิ  

 มีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีด้ำนกำรรับเงิน มิให้
บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีหน้ำท่ี รับผิดชอบ
มำกกวำ่หน่ึงลกัษณะงำนต่อไปน้ี 
– กำรอนุมติักำรรับเงินสด 
– กำรเก็บรักษำเงินสด 
– กำรบนัทึกบญัชีเงินสดและเงินฝำกธนำคำร 
– กำรกระทบยอดเงินสดและเงินฝำกธนำคำร 

 มีกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรรับส่งเงิน
ระหว่ำงบุคคลและหน่วยงำนเป็นลำยลักษณ์
อกัษรหรือไม่ 

 กำรรับส่งเงินมี เอกสำรหลักฐำนสนับสนุน
ครบถว้นและถูกตอ้งหรือไม่ 

 กำรรับเงินโดยกำรโอนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ มี
กำรยืนยนัเป็นลำยลักษณ์อกัษรโดยระบุช่ือผู ้
จ่ำยเงินและจ ำนวนเงิน และวตัถุประสงค์กำร
จ่ำยหรือไม่ 

 มีกำรก ำหนดขอ้ห้ำมมิให้น ำเช็คท่ีรับไปข้ึนเงิน
สดหรือไม่ 

 มีกำรบนัทึกบญัชีแยกรำยกำรรับท่ีเป็นเงินสดกบั
รับเป็นเช็คหรือไม่ 

 มีกำรก ำหนดให้ผูช้  ำระดว้ยเช็คธนำคำรระบุสั่ง
จ่ำยในนำมหน่วยรับตรวจและขีดคร่อมเช็ค
หรือไม่ อยำ่งไร 

 มีกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งและเช่ือถือได้ของ
เช็คก่อนรับหรือไม่ 

 เงินสดท่ีได้รับมีกำรบันทึกบัญชีภำยในวนัท่ี
ไดรั้บเงินนั้นหรือไม่ 

 มีกำรออกใบเสร็จรับเงินส ำหรับกำรรับเงิน
ทุกคร้ังหรือไม่ 
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 ใบเสร็จรับเงินมีกำรพิมพห์มำยเลขก ำกบัเล่ม

และใบเสร็จรับเงินเรียงกนัไปทุกฉบบัหรือไม่ 

 มีกำรจดัท ำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินหรือไม่ 

 มีกำรสรุปยอดเงินท่ีไดรั้บทุกวนัเม่ือส้ินเวลำ

รับเงินหรือไม่ 

 มีกำรตรวจสอบจ ำนวนเงินท่ีรับกบัหลกัฐำน

กำรรับและรำยกำรท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชีทุกส้ินวนั

หรือไม่ 

1.2 การเบิกจ่ายเงนิ  

 มีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีดำ้นกำรเบิกจ่ำยเงิน มิให้

บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีหน้ำท่ี รับผิดชอบ

มำกกวำ่หน่ึงลกัษณะงำน ต่อไปน้ี 

– กำรอนุมติักำรจ่ำยเงินสดและเงินฝำกธนำคำร 

– กำรเก็บรักษำเงินสด 

– กำรบนัทึกบญัชีเงินสดและเงินฝำกธนำคำร 

– กำรกระทบยอดเงินสดและเงินฝำกธนำคำร 

 มีกำรก ำหนดระเบียบเก่ียวกับกำรอนุมติัเบิก

จ่ำยเงินอยำ่งชดัเจนหรือไม่ 

 กำรเบิ กจ่ำยเงิน มีใบส ำคัญห รือเอกสำร

หลกัฐำนประกอบท่ีมีกำรอนุมติัอยำ่งถูกตอ้ง

หรือไม่ 

 มีกำรตรวจสอบรำยกำรจ่ำยเงินท่ีบนัทึกไวใ้น

บญัชีกบัหลกัฐำนกำรจ่ำยทุกส้ินวนัหรือไม่ 

 มีกำรก ำหนดวงเงินและผูมี้อ ำนำจอนุมติักำร

จ่ำยเงินหรือไม่ 

 มีมำตรกำรป้องกันและเก็บรักษำสมุดเช็ค

ธนำคำร ท่ีย ังไม่ได้ใช้และตรำยำงช่ือผู ้มี

อ  ำนำจลงนำมหรือไม่ 

 มีกำรก ำหนดให้ผูมี้อ  ำนำจมำกกว่ำหน่ึงคน

ร่วมกนัลงนำมในเช็คท่ีสัง่จ่ำยหรือไม่ 

 มีกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
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เบิกจ่ำยก่อนกำรลงนำมในเช็คสัง่จ่ำยหรือไม่ 

 เช็คท่ีลงนำมแลว้มีกำรส่งให้เจำ้หน้ำท่ีอ่ืนท่ี

มิใช่เป็นผูจ้ดัเตรียมเช็ค เพ่ือช ำระให้แก่เจำ้หน้ี

หรือไม่ 
 มีกำรก ำหนดให้กำรจ่ำยเงินโดยกำรโอนผ่ำน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับอนุมัติจำก
หวัหนำ้ส่วนรำชกำรหรือไม่ 

 มีกำรเขียนหรือประทบัตรำยำงว่ำ “ช ำระเงิน

แลว้” ไวใ้นใบส ำคญัจ่ำยและหลกัฐำนกำรจ่ำย

ท่ีช ำระเงินแลว้หรือไม่ 

1.3 เงนิสดในมือ  

 มีกำรเก็บ รักษำเงินสดไว้อย่ำงปลอดภัย

หรือไม่ 

 มีกำรน ำเงินสดท่ีไดรั้บ  ฝำกธนำคำรภำยใน

วนัท่ีไดรั้บเงิน หรือ วนัท ำกำรถดัไปหรือไม่ 

 กำรเปิดบัญชีเงินฝำกธนำคำรเป็นไปตำม

ระเบี ยบ ท่ีก ำหนดและได้ รับอนุมัติ จำก

หวัหนำ้ส่วนรำชกำรหรือไม่ 

 บัญชีเงินฝำกธนำคำรเปิดในนำมของหน่วย

รับตรวจหรือไม่ 

 มีกำรตรวจรับเงินสดคงเหลือเป็นคร้ังครำวหรือไม่ 

1.4 การน าเงนิส่งคลงั 

 มีกำรน ำเงินส่งคลงัโดยวิธีกำรท่ีปลอดภยัและ

ภำยในระยะเวลำตำม ท่ีกฎหมำยก ำหนด

หรือไม่ 

 กำรน ำเงินส่งคลงัมีกำรสอบยนัควำมถูกตอ้ง

ระหวำ่งผูส่้งกบัผูรั้บหรือไม่ 

1.5 การบันทกึบัญชี 

 มีกำรบนัทึกเงินท่ีไดรั้บในบญัชีเงินสดภำยใน

วัน ท่ี ได้รับ เงินนั้ น  ห รือวันท ำกำรถัดไป

หรือไม่ 

 มีกำรบนัทึกเงินท่ีน ำฝำกธนำคำรในบญัชีเงิน
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ค าถาม ม ี/ ใช่ ไม่ม ี/ ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ 

ฝำกธนำคำรภำยในวนัท่ีน ำฝำกหรือไม่ 

 มีกำรกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรทุกส้ินเดือน

หรือไม่ 

 มีกำรบนัทึกกำรจ่ำยเงินในบญัชีเงินสด หรือมี

บญัชีเงินฝำกธนำคำรภำยในวนัท่ีจ่ำยเงินนั้น

หรือไม่ 

 มีกำรบันทึกบัญชีเงินฝำกคลังทันทีท่ีมีกำร

น ำส่งคลงัหรือไม่ 

1.6 เงนิทดรอง  

 กำรเก็บรักษำเงินทดรองคงเหลือเป็นไปตำม

ระเบียบท่ีก ำหนดหรือไม่ 

 มีกำรก ำหนดวิธีปฏิบัติในกำรใช้จ่ำยเงินทด

รองไวอ้ยำ่งชดัเจนหรือไม่ 

 กำรเบิกชดใชเ้งินทดรองเป็นไปตำมค่ำใชจ่้ำย

ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือไม่ 

 มีกำรตรวจนับเงินทดรองคงเหลือเป็นคร้ัง

ครำวหรือไม่ 

 มีกำรกระทบยอดเงินทดรองทุกส้ินเดือน

หรือไม่ 

 มีกำรติดตำมผลเพื่อค้นหำและด ำเนินกำร

ยกเลิกเงินทดรองท่ีไม่เคล่ือนไหวหรือไม่ 
    

สรุป : การควบคุมเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 
...........(จำกขอ้ 1.1 - 1.6 มีกำรควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้ควำมมัน่ใจวำ่กำรรับจ่ำยเงินสดและเงินฝำกธนำคำร 
เงินทดรองเป็นไปอย่ำงถูกต้องตรงตำมระเบียบ ท่ีก ำหนด บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนและสม ่ ำเสมอ
หรือไม่).................. 

 
 

ช่ือผู้ประเมนิ …………………………….………… 
ต าแหน่ง ……………………………….…………… 
วนัที.่................../......... ……............/... ……............. 
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ค าถาม ม ี/ ใช่ ไม่ม ี/ ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ 

2. ทรัพย์สิน  

2.1 ความเหมาะสมของการใช้  

 มีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีมิให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง

มีหน้ำท่ีรับผิดชอบมำกกว่ำหน่ึงลกัษณะงำน 

ต่อไปน้ี 

– กำรอนุมติัซ้ือ โอน หรือจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น 

– กำรใชท้รัพยสิ์น 

– กำรบนัทึกบญัชีทรัพยสิ์น 

– กำรแก้ไขและกระทบยอดคงเหลือของ

ทรัพยสิ์น 

 กำรซ้ือและเช่ำทรัพยสิ์นเป็นไปตำมระเบียบ

ท่ีก ำหนดหรือไม่ 

 มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรใช้

ทรัพยสิ์นไวอ้ยำ่งชดัเจนหรือไม่ 

 กำรใช้ทรัพยสิ์นท่ีมีควำมส ำคญัหรือมูลค่ำ

สูงไดมี้กำรก ำหนดใหเ้ฉพำะผูไ้ดรั้บอนุญำต

เท่ำนั้นท่ีจะใชไ้ด ้

 มีกำรฝึกอบรมวิธีกำรใชท่ี้ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูใ้ช้

ทรัพยสิ์นหรือไม่ 

2.2 การดูแลรักษาทรัพย์สิน  

 มีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันและรักษำ

ทรัพยสิ์นท่ีส ำคญั หรือมีมูลค่ำสูงมิใหสู้ญหำย

หรือเสียหำยหรือไม่ 

 มีกำรติดห รือเขียนหมำยเลขรหัสหรือ

หมำยเลขครุภณัฑ์ไวท่ี้ทรัพยสิ์นทุกรำยกำร

หรือไม่ 

 มีกำรมอบหมำยผูรั้บผิดชอบในกำรดูแล

รักษำทรัพยสิ์นหรือไม่ 

 มีกำรบ ำรุงรักษำทรัพยสิ์นตำมระยะเวลำท่ี

ก ำหนดหรือไม่ 

 มีกำรจดัเก็บขอ้มูลและเอกสำรกำรประกนั
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ค าถาม ม ี/ ใช่ ไม่ม ี/ ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ 

ทรัพยสิ์นไวอ้ยำ่งเหมำะสมหรือไม่ 

2.3 การบัญชีทรัพย์สิน  

 บัญชีหรือทะเบียนทรัพยสิ์นมีรำยละเอียด 

หมำยเลข รหัส รำยกำร สถำนท่ีใช้ หรือ

สถำนท่ีเก็บรักษำ และรำคำทุกส้ินปีหรือไม่ 

 มีกำรตรวจนบัทรัพยสิ์นประจ ำปีหรือไม่ 

 มี ก ำรจัดท ำร ำยงำน ผลกำรต รวจนั บ

ทรัพยสิ์นเปรียบเทียบยอดจำกกำรตรวจนบั

กับทะเบียนคุมและ/หรือบัญชีทรัพย์สิน

หรือไม่ 
 

    
สรุป : การควบคุมทรัพย์สิน 
...........(จำกขอ้ 2.1- 2.3 มีกำรควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพ่ือใหค้วำมมัน่ใจทรัพยสิ์นทั้งหมดมีอยูค่รบถว้น และไดรั้บ
กำรดูแลรักษำ รวมทั้งบนัทึกบญัชีอยำ่งถูกตอ้งและครบถว้นหรือไม่)....................... 

 
 

ช่ือผู้ประเมนิ …………………………….………… 
ต าแหน่ง ……………………………….…………… 
วนัที.่................../......... ……............/... ……............. 
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ค าถาม ม ี/ ใช่ ไม่ม ี/ ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ 

3. รายงานการเงนิ  

3.1 ข้อมูลการเงนิ 

 บัญชีแยกประเภทมีกำรบันทึกรำยกำร

ถูกตอ้งและครบถว้นหรือไม่ 

 สำมำรถติดตำมตรวจสอบรำยกำรจำก

เอกสำรประกอบรำยกำร หรือเอกสำร

เบ้ืองตน้ไปยงับญัชีแยกประเภทหรือไม่ 

 มีกำรกระทบยอดบญัชียอ่ยกบับญัชีคุมหรือ

บัญ ชี แ ยกป ระ เภท มี บัญ ชี ย่ อ ย  ห รื อ

รำยละเอียดประกอบหรือไม่ 

 นโยบำยกำรบญัชีเป็นไปตำมกฎหมำยหรือ

ระเบียบหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดหรือไม่ 

 มีกำรสอบทำนหรือตรวจสอบกำรบันทึก

บญัชีเป็นคร้ังครำวหรือไม่ 

 มีกำรฝึกอบรมอยำ่งเพียงพอให้แก่เจำ้หนำ้ท่ี

กำรเงินและกำรบญัชีหรือไม่ 

3.2 รายงานการเงนิ 

 รำยงำนทำงกำรเงินจดัท ำข้ึนตำมระยะเวลำ

ท่ีก ำหนดหรือไม่ 

 มีกำรสอบทำนและให้ควำม เห็นชอบ

รำยงำนทำงกำรเงินโดยผูมี้อ  ำนำจหรือไม่ 

 มีกำรประเมินประโยชน์จำกรำยงำนกำรเงิน

เป็นคร้ังครำวหรือไม่ 

 

  

    
สรุป : การควบคุมรายงานการเงนิ 
...................(จำกขอ้ 3.1 และ 3.2 มีกำรควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพ่ือใหค้วำมมัน่ใจวำ่ขอ้มูลในรำยงำนกำรเงินท่ีจดัท ำ
มีควำมถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละมีประโยชน์หรือไม่).......................... 

 

ช่ือผู้ประเมนิ …………………………….………… 
ต าแหน่ง ……………………………….…………… 
วนัที.่................../......... ……............/... ……............. 
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที ่3 ด้านการผลติ 

แบบสอบถามน้ีจะช่วยให้ทราบถึงกระบวนการแปรสภาพปัจจยัการผลิตให้เป็นสินคา้
มาตรฐานตามท่ีตอ้งการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ถึงมือลูกคา้ดว้ยความพึงพอใจสูงสุด ผูท่ี้สามารถ
ตอบแบบสอบถามชุดน้ีได้ดีท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารระดบักลาง หรือผูบ้ริหารจดัการเก่ียวกบัการผลิตท่ี
รับผดิชอบเก่ียวกบัการวางแผน การด าเนินการผลิตและการบริหารคลงัสินคา้  

แบบสอบถามด้านการผลติ ประกอบดว้ย  
1. การวางแผนการผลิต 
2. การด าเนินการผลิต  
3. การบริหารคลงัสินคา้ 
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการผลติ 

ค าถาม ม ี/ ใช่ ไม่ม ี/ ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ 

1. การวางแผนการผลติ 

 มีกำรวำงแผนกำรผลิตให้สอดคลอ้งกับแผนกำร

ขำยหรือไม่  

 มีกำรก ำหนดมำตรฐำนต่ ำงๆ  ข้ึน ใช้  เช่น 

มำตรฐำนกำรปฏิบติังำน ปริมำณกำรใชว้ตัถุดิบ 

หรือวสัดุส้ินเปลืองต่อหน่วยสินคำ้ท่ีผลิต หรือไม่ 

 กำรประมำณกำรใชปั้จจยักำรผลิตต่ำงๆ สอดคลอ้ง

กบัแผนกำรผลิตและมำตรฐำนท่ีก ำหนดไวห้รือไม่ 

 กำรจัดอัตรำก ำลังสอดคลอ้งกับแผนกำรผลิต

และลกัษณะกำรปฏิบติังำน  

2. การด าเนินการผลติ  

 มีกำรก ำหนดอ ำนำจในกำรสัง่ผลิตหรือไม่ 

 มีกำรจัดท ำใบเบิกวสัดุซ่ึงมีกำรอนุมัติถูกตอ้ง 

และตรงกับรำยกำรผลิตเพื่อเป็นหลกัฐำนและ

ขอ้มูลในกำรบนัทึกตน้ทุนกำรผลิตหรือไม่ 

 มีกำรจดัท ำรำยงำนผลแตกต่ำงระหว่ำงตน้ทุน       

ท่ีเกิดข้ึนจริง กบัตน้ทุนกำรผลิตหรือไม่ 

 มี ก ำรก ำห น ดมำตรฐำน ของสิน ค้ำ  และ

ตรวจสอบกับกำรผลิตจริงอย่ำงสม ่ ำเสมอ

หรือไม่ 

 มี ก ำรตรวจสอบ คุณภำพของสินค้ำต ำม

มำตรฐำนก่อนรับผลผลิตหรือไม่ 

 มีกำรจัดท ำรำยงำนสินค้ำท่ีไม่ได้มำตรฐำน 

พร้อมกำรวเิครำะห์สำเหตุ 

 มีกำรบริหำรวสัดุคงคลงั เช่น วตัถุดิบ อะไหล่ 

และวสัดุอ่ืน ให้มีปริมำณพอเหมำะอยูเ่สมอดว้ย

วธีิกำรท่ีเหมำะสม 
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ค าถาม ม ี/ ใช่ ไม่ม ี/ ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ 

3. การบริหารคลงัสินค้า 

 มีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบกัน

อยำ่งชดัเจนระหวำ่งกำรรับสินคำ้ กำรส่งสินคำ้ 

กำรผลิต และกำรบนัทึกบญัชี 

 กำรรับจ่ำยสินคำ้เขำ้หรือออกจำกคลงั มีเอกสำร

กำรอนุมติัโดยผูมี้อ  ำนำจ ทุกคร้ังหรือไม่ 

 มีนโยบำยกำรตรวจนับสินค้ำคงเหลืออยู่เป็น

ประจ ำและสม ่ำเสมอ 

 มีกำรท ำรำยละเอียดกระทบยอดระหวำ่งผลท่ีได้

จำกกำรตรวจนับกบับัญชีคุมสินคำ้ และมีกำร

อนุมติัโดยผูรั้บผิดชอบกำรปรับปรุงบญัชี 

 มีมำตรกำรในกำรตรวจสอบสินคำ้ท่ีเคล่ือนไหว 

สินคำ้ท่ีลำ้สมยัและสินคำ้ขำดบญัชี 

 มีกำรจดัท ำประกันภยัให้ครอบคลุมมูลค่ำของ

สินคำ้ท่ีอยูใ่นคลงั 
 

    

สรุป :  การควบคุมด้านการผลติ  
.............(จำกขอ้ 1 – 3 มีกำรควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้ควำมมัน่ใจวำ่กำรผลิตมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ
เป็นไปดว้ยควำมประหยดั หรือไม่) ................ 

 

ช่ือผู้ประเมนิ …………………………….………… 
ต าแหน่ง ……………………………….…………… 
วนัที.่................../......... ……............/... ……............. 
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที ่4  ด้านอ่ืนๆ 

 
แบบสอบถำมน้ีเหมำะส ำหรับผู ้ตอบแบบสอบถำมท่ีเป็นผูบ้ริหำรระดับผูจ้ ัดกำรหรือกลุ่ม

ผูบ้ริหำรซ่ึงคุน้เคยเก่ียวกบักำรบริหำรบุคลำกร ระบบสำรสนเทศและกำรบริหำรพสัดุของหน่วยรับตรวจ ขอ้สรุป
ค ำตอบจะตอ้งมำจำกกำรสังเกตกำรณ์ กำรวเิครำะห์ และกำรสัมภำษณ์ผูมี้ควำมรู้ในเร่ืองน้ี 

แบบสอบถามด้านอ่ืนๆ ประกอบดว้ย 

1. การบริหารบุคลากร 
1.1 กำรสรรหำ 
1.2 ค่ำตอบแทน 
1.3 หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ 
1.4 กำรฝึกอบรม 
1.5 กำรปฏิบติังำนของบุคลำกร 
1.6 กำรส่ือสำร 

2. ระบบสารสนเทศ 
2.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
2.2 กำรป้องกนัดูแลรักษำสำรสนเทศ 
2.3 ประโยชน์ของสำรสนเทศ 

3. การบริหารพสัดุ 
3.1 เร่ืองทัว่ไป 
3.2 กำรก ำหนดควำมตอ้งกำร 
3.3 กำรจดัหำ 
3.4 กำรตรวจรับและกำรช ำระเงิน 
3.5 กำรควบคุมและกำรแจกจ่ำย 
3.6 กำรบ ำรุงรักษำ 
3.7 กำรจ ำหน่ำยพสัดุ  
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านอ่ืน ๆ 

ค าถาม ม ี/ ใช่ ไม่ม ี/ ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ 

1. การบริหารบุคลากร 
1.1 การสรรหา  

 ฝ่ ำยบ ริห ำร มี ก ำรก ำห น ดทักษ ะและ
ควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นของต ำแหน่งงำน
ส ำคญัไวอ้ยำ่งชดัเจนหรือไม่ 

 กำรสอบคดัเลือกบุคลำกรเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง 
มีกำรทดสอบทักษะและควำมสำมำรถ
ตำมท่ีก ำหนดไวข้องแต่ละต ำแหน่งงำน
หรือไม่ 

 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงทั่วถึงในกำรรับ
สมคัรบุคลำกรหรือไม่ 

 มีกำรก ำหนดกระบวนกำรคดัเลือก เพ่ือให้
ได้บุคลำกรท่ี เหมำะสมกับต ำแหน่งงำน
ท่ีสุดหรือไม่ 

1.2  ค่าตอบแทน  
 มี ก ำรจัดท ำแน วท ำงก ำรป ฏิบั ติ เ ร่ื อ ง
ค่ำตอบแทนหรือไม่ 

 มีกำรบันทึกเวลำปฏิบัติงำนของบุคลำกร
และมีหัวหน้ำงำนลงนำมรับรองใบลงเวลำ
หรือไม่ 

 กำรเล่ือนขั้นเงินเดือนมีกำรพิจำรณำอนุมติั
และจดัท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรือไม่ 

1.3  หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
 มีกำรก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของ
บุคลำกรแต่ละคนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่ง
ชดัเจนเพื่อให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำน
ไดต้ำมวตัถุประสงคก์ำรด ำเนินงำนหรือไม่ 

 กำรเป ล่ียนแปลงท่ีส ำคัญ เก่ียวกับกำร
มอบหมำยงำนมีกำรจัดท ำเป็นลำยลักษณ์
อกัษรหรือไม่ 

 หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของงำนท่ีส ำคัญมีกำร
อนุ มั ติ โด ยหั วหน้ ำ ส่ วน รำชก ำรห รือ
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ค าถาม ม ี/ ใช่ ไม่ม ี/ ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ 
ผูบ้ริหำรสูงสุดหรือไม่ 

1.4  การฝึกอบรม  
 มีกำรพิจำรณำควำมตอ้งกำรฝึกอบรมของ
บุคลำกรเพ่ือพฒันำทกัษะหรือไม่  

 มี ก ำรจัดส รรงบป ระม ำณ ท รัพ ยำก ร
เค ร่ืองมื อและกำรจัด ฝึ กอบรมให้ กับ
บุคลำกรหรือไม่ 

1.5 การปฏิบัตงิานของบุคลากร  
 มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบั ติงำน
หรือไม่ 

 มีกำรประเมินกำรปฏิบติังำนตำมมำตรฐำน
ท่ีก ำหนดเป็นคร้ังครำว และจดัท ำเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรหรือไม่ 

 มีกำรยกย่องหรือให้รำงวลัแก่บุคลำกรท่ีมี
ผลกำรปฏิบติังำนสูงกวำ่มำตรฐำนท่ีก ำหนด
หรือไม่ 

 มีกำรปฏิบัติเพื่อปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนท่ี
ต ่ำกวำ่มำตรฐำนท่ีก ำหนดหรือไม่ 

1.6 การส่ือสาร  
 มีกำรส่ือสำรขอ้มูลค ำสั่งให้บุคลำกรระดับ       
ปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอหรือไม่ 

 มีกำรก ำหนดวิธีกำรส่ือสำรเพ่ือให้บุคลำกร             
สำมำรถส่งข้อเรียกร้องหรือข้อแนะน ำ
ใหก้บัฝ่ำยบริหำรไดห้รือไม่ 

 มีกำรก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรติดตำมผลและ 
ตอบข้อ เรียก ร้องและข้อแนะน ำของ
บุคลำกรหรือไม่ 

 
สรุป : การควบคุมด้านการบริหารบุคลากร 
....................(จำกขอ้ 1.1 - 1.6 มีกำรควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้ควำมมัน่ใจวำ่บุคลำกรจะสำมำรถปฏิบติังำนให้
บรรลุตำมวตัถุประสงคก์ำรด ำเนินงำนหรือไม่)............... 

ช่ือผู้ประเมนิ …………………………….………… 
ต าแหน่ง ……………………………….…………… 
วนัที.่................../......... ……............/... ……............. 
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ค าถาม ม ี/ ใช่ ไม่ม ี/ ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ 

2. ระบบสารสนเทศ  

2.1 อุปกรณ์คอมพวิเตอร์  

 มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรน ำคอมพิวเตอร์

มำใชใ้นกำรด ำเนินงำนหรือไม่ 

 มีกำรก ำหนดนโยบำยของแต่ละส่วนงำน

ยอ่ยในกำรดูแลรักษำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

หรือไม่ 

 ผู ้ได้ รับอนุมัติ เท่ ำนั้ น ท่ีสำมำรถเข้ำถึง

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 มีข้อแนะน ำหรือให้กำรฝึกอบรมกำรใช้

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์กบัผูใ้ชค้นใหม่หรือไม่ 

 เม่ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดควำมเสียหำย

หรือท ำงำนไม่ไดมี้กำรรำยงำนใหท้รำบและ

มีกำรแกไ้ขไดท้นัทีหรือไม่ 

 มีกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตำม

ระยะเวลำท่ีก ำหนดหรือไม่  

 กำรจัด ซ้ือ อุปกรณ์ คอมพิวเตอ ร์มีกำร

ประสำนและวำงแผนกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือให้

มัน่ใจวำ่ในระยะยำวคอมพิวเตอร์ท่ีจดัซ้ือจะ

เขำ้กนัไดก้บัคอมพิวเตอร์อ่ืนหรือไม่ 

2.2 การป้องกนัดูแลรักษาสารสนเทศ  

 มีกำรก ำหนดคุณสมบัติของผูท่ี้รับผิดชอบ

ดำ้นควำมปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ  

 ผู ้ท่ีได้รับอนุมัติ เท่ำนั้ น ท่ีสำมำรถเข้ำถึง

แฟ้มขอ้มูลและโปรแกรม 

 แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีส ำคัญ มีกำร

ก ำหนดให้จดัท ำแฟ้มส ำรองและเก็บรักษำ

หรือไม่ 

 มีนโยบำยควบคุมควำมเส่ียงจำกกำรใช้ 

อินเตอร์เน็ต หรือไม่ 
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ค าถาม ม ี/ ใช่ ไม่ม ี/ ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ 

2.3 ประโยชน์ของสารสนเทศ  

 มีกำรประเมินประโยชน์ของรำยงำน ท่ีประมวล

จำกระบบสำรสนเทศเป็นคร้ังครำวหรือไม่ 

 ผูใ้ช ้มีกำรส ำรวจประโยชน์ของสำรสนเทศ

ท่ีไดรั้บเป็นคร้ังครำวหรือไม่ 

 มีกำรแจง้ให้ผูใ้ชท้รำบเก่ียวกบัประสิทธิภำพ

ใหม่ๆ ของระบบสำรสนเทศอยำ่งสม ่ำเสมอ

หรือไม่ 
 

    
สรุป : การควบคุมระบบสารสนเทศ 
...............(จำกขอ้ 2.1 - 2.3 มีกำรควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพ่ือใหค้วำมมัน่ใจวำ่ระบบสำรสนเทศจะช่วยใหก้ำร
ด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่)................................ 
 

 

 

 

ช่ือผู้ประเมนิ …………………………….………… 
ต าแหน่ง ……………………………….…………… 
วนัที.่................../......... ……............/... ……............. 
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ค าถาม ม ี/ ใช่ ไม่ม ี/ ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ 

3. การบริหารพสัดุ  

3.1 เร่ืองทัว่ไป  

 มีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีมิให้บุคคลใดบุคคล

ห น่ึ งมีหน้ ำท่ี รับผิดชอบมำกกว่ำห น่ึ ง

ลกัษณะงำน ต่อไปน้ี 

– กำรขออนุมติัจดัซ้ือจดัจำ้ง 

– กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 

– กำรตรวจรับสินคำ้/จดัจำ้ง 

– กำรอนุมติัเบิกจ่ำยเงิน 

– กำรบนัทึกบญัชีและทะเบียน 

 มีระเบียบจดัซ้ือท่ีครอบคลุมถึงเร่ืองต่อไปน้ี 

(กรณีมิได้ใช้ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี    

วำ่ดว้ยกำรพสัดุ) 

– นโยบำยกำรจัดซ้ือ เช่น ซ้ือจำกผู ้ขำย 

หรือผูผ้ลิตโดยตรง 

– วธีิกำรคดัเลือก 

– ขั้นตอนกำรจดัหำ 

– กำรท ำสญัญำ 

 มีระบบกำรตรวจสอบเพ่ือให้ควำมมัน่ใจวำ่

มีกำรปฏิบติัตำมระเบียบกฎเกณฑท่ี์ก ำหนด 

3.2 การก าหนดความต้องการ 

 มีระเบียบหรือวธีิปฏิบติัเก่ียวกบักำรก ำหนด

ควำมตอ้งกำรพสัดุหรือไม่ 

 ผูใ้ชพ้สัดุ  เป็นผูก้  ำหนดควำมตอ้งกำรพสัดุ

หรือไม่ 

 กำรแจง้ควำมตอ้งกำรพสัดุหรือขอให้จดัหำ 

ได้ระบุรำยกำรหรือประเภทพสัดุ ปริมำณ

พสัดุ ก ำหนดเวลำตอ้งกำรอยำ่งละเอียดและ

ชดัเจนหรือไม่ 

 

 

   



 

แผนการควบคมุภายใน :  หน่วยตรวจสอบภายใน 117 
 

ค าถาม ม ี/ ใช่ ไม่ม ี/ ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ 

 มีกำรก ำหนดระยะเวลำ กำรแจ้งควำม

ต้องกำรพัสดุห รือขอให้จัดหำไว้อย่ำง

เหมำะสมและเพียงพอส ำหรับกำรจัดหำ 

เพ่ือป้องกนักำรจดัหำโดยวิธีพิเศษโดยอำ้ง

ควำมเร่งด่วนหรือไม่ 

3.3 การจดัหา 

 มีกำรจดัหำพสัดุตำมท่ีแจง้ควำมตอ้งกำรไว้

หรือไม่ 

 ก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรจัดหำใน

แต่ละวิธีไว ้เหมำะสมและทันกับควำม

ตอ้งกำรหรือไม่ 

 มีกำรจัดท ำทะเบียนประวติัผู ้ขำยรวมทั้ ง

สถิติรำคำและปริมำณไวห้รือไม่ 

 จดัใหมี้กำรหมุนเวยีนเจำ้หนำ้ท่ีจดัหำหรือไม่ 

 จดัท ำรำคำกลำงเพ่ือใชเ้ปรียบเทียบกบัรำคำ

เสนอขำยหรือไม่ 

 มีกำรเปรียบเทียบรำคำซ้ือคร้ังล่ำสุดและ/

หรือรำคำจำกผู ้ขำยหลำยแห่ง เพื่อให้ได้

รำคำท่ีดีท่ีสุดหรือไม่ 

 กำรจัดหำกระท ำโดยหน่วยจัดหำ หรือ

พนักงำนจัดหำ ตำมใบแจ้งควำมต้องกำร

พสัดุหรือใบอนุมติัจดัหำท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้

หรือไม่ 

 ก ำหนดอ ำนำจอนุมติั โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำ

ของพสัดุหรือบริกำร เพ่ือควำมคล่องตวัและ

รัดกมุในกำรปฏิบติังำนหรือไม่ 

 มี ก ำร จั ด ท ำ ใบ สั่ ง ซ้ื อ แ ล ะ ส ำ เน ำให้

ผูเ้ก่ียวขอ้ง คือ ผูต้รวจรับของ ผูแ้จ้งจัดหำ 

บญัชี หรือกำรเงิน ฯลฯ หรือไม่ 

 ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรจัดท ำสัญญำ
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ชดัเจนและรัดกมุหรือไม่ 

 ก ำหนดรูปแบบสัญญำท่ี เป็นมำตรฐำน

หรือไม่ 

 ใบสั่งซ้ือจดัท ำข้ึนโดยเรียงล ำดบัหมำยเลขไว้

ล่วงหนำ้และมีกำรอนุมติักำรสัง่ซ้ือหรือไม่ 

3.4 การตรวจรับและการช าระเงนิ 

 มีกำรก ำหนดผู ้มีอ  ำนำจในกำรตรวจรับ

หรือไม่ 

 พัสดุท่ีส ำคัญหรือมูลค่ำสูง ตรวจรับโดย

คณะกรรมกำรตรวจรับ  ห รือพัส ดุ ท่ี มี

คุณภำพพิเศษ ตรวจรับโดยผูช้  ำนำญในเร่ือง

นั้นโดยเฉพำะหรือไม่ 

 ตรวจนบัจ ำนวน และชนิดของพสัดุท่ีไดรั้บ

กับใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งของ พร้อมลงนำม

ผูต้รวจรับอยำ่งนอ้ย 2 คน ร่วมกนัหรือไม่ 

 ทดสอบคุณภำพตำมขอ้ก ำหนดในใบสั่งซ้ือ 

หรือสญัญำซ้ือหรือไม่ 

 มีกำรบันทึกบัญชีอย่ำงทันกำลและได้รับ

กำรอนุมติัถูกตอ้งหรือไม่ 

 มีกำรติดตำมกบัผูข้ำยส ำหรับสินคำ้ท่ีช ำรุด

เสียหำย และไดรั้บไม่ครบหรือไม่  

 เม่ือมีกำรคืนสินค้ำ มีเอกสำรลดหน้ีจำก

ผูข้ำยหรือไม่ 

 มีกำรอนุมติักำรช ำระหน้ีหรือไม่ 

 ก ำหนดหน่วยงำนท่ีท ำหน้ำท่ีในกำรตรวจ

จ่ำยช ำระหน้ีหรือไม่ 

 ใบส ำคัญท่ี จ่ำยเงินแล้ว  จะต้องมีกำรท ำ

เคร่ืองหมำยหรือสัญลกัษณ์เพ่ือป้องกนักำร

จ่ำยซ ้ ำหรือไม่ 

 มีหลกัฐำนท่ีแสดงว่ำไดมี้กำรตรวจสอบใบส่ง

ของกบัใบสัง่ซ้ือในเร่ืองปริมำณ รำคำ ค่ำขนส่ง 
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ส่วนลด (ถำ้มี) เป็นไปตำมขอ้ตกลงหรือไม่ 

3.5 การควบคุมและการแจกจ่าย 

 มีกำรจัดท ำบัญชี/ทะเบียนรับ - จ่ำยพัสดุ

แยกเป็นประเภทและมีหลกัฐำนประกอบ

ทุกรำยกำรหรือไม่ 

 มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของใบเบิก 

และลงบัญชี/ทะเบียนทุกคร้ังท่ีมีกำรจ่ำย

พสัดุหรือไม่ 

 กำรเบิกจ่ำยพสัดุได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำ

หน่วยพสัดุท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นผูส้ั่งจ่ำย

พสัดุหรือไม่ 

 มีกำรเก็บใบเบิกจ่ำยพสัดุไวเ้ป็นหลกัฐำน

เพื่อน ำมำสอบยนัควำมถูกต้องของพัสดุ

คงเหลือกบับญัชี/ทะเบียนหรือไม่ 

 มี ก รรมก ำร  ซ่ึ งไ ม่ ใ ช่ เจ้ ำห น้ ำ ท่ี พัส ดุ 

ตรวจสอบกำรรับ/จ่ำยพสัดุคงเหลือประจ ำปี

ว่ำถูกตอ้งครบถว้นตรงตำมบญัชี/ทะเบียน 

หรือไม่ 

 มีกำรจดัท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรรับ 

- จ่ำยพสัดุคงเหลือประจ ำปีหรือไม่ 

 กรณีพสัดุช ำรุด เส่ือมสภำพ สูญหำยหรือ

หมดควำมจ ำเป็นตอ้งใช้งำน มีกำรแต่งตั้ ง

คณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริง และ

ด ำเนินกำรตำมระเบียบหรือไม่ 

 กรณีพสัดุสูญหำยหรือเสียหำย ใชก้ำรไม่ได้

โดยไม่ทรำบสำเหตุ มีกำรสอบสวนหำตวั

ผูรั้บผิดทำงแพง่และติดตำมเรียกค่ำสินไหม

ทดแทนหรือไม่ 

 มีกำรใหห้มำยเลขทะเบียนพสัดุหรือไม่ 

 สถำนท่ีจัดเก็บพัสดุ  มีกำรแต่งตั้ งเวรยำม

รักษำควำมปลอดภยัหรือไม่ 
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 สถำนท่ีจดัเก็บพสัดุ มีกำรประกนัภยัไวห้รือไม่ 

 มีสถำนท่ีจดัเก็บพสัดุเพียงพอหรือไม่ 

3.6 การบ ารุงรักษา 

 มีกำรจดัท ำแผนกำรบ ำรุงรักษำพสัดุหรือไม่ 

 มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรบ ำรุงรักษำ

เป็นไปตำมแผนหรือไม่ 

 มีกำรจดัฝึกอบรมหรือมีคู่มือกำรบ ำรุงรักษำ

ใหแ้ก่ผูใ้ชพ้สัดุหรือไม่ 

 มี ก ำร พิ จ ำรณ ำข้ อ เป รี ยบ เที ยบ ก ำร

บ ำรุงรักษำระหว่ำงกำรด ำเนินงำนเองและ

กำรจำ้งหน่วยงำนภำยนอกหรือไม่ 

3.7 การจ าหน่ายพสัดุ 

 มีกำรรำยงำนพสัดุท่ีหมดควำมจ ำเป็นหรือ

หำกใชต้่อไปจะส้ินเปลืองค่ำใชจ่้ำยมำกและ

พสัดุท่ีสูญหำยต่อผูมี้อ  ำนำจเพ่ือพิจำรณำให้

จ ำหน่ำยพสัดุหรือไม่ 

 มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรจ ำหน่ำยพสัดุออก

จำกบญัชีหรือไม่ 
 
    
สรุป : การควบคุมการบริหารพสัดุ 
..............(จำกข้อ 3.1 - 3.7 มีกำรควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้ควำมมั่นใจว่ำกำรบริหำรพัสดุเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภำพและประหยดัหรือไม่ 
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