
11

การวางระบบการควบคุมภายในการวางระบบการควบคุมภายใน

และการรายงานตามระเบียบและการรายงานตามระเบียบ  ขอขอ  66

โดยโดย                    อัญชรียอัญชรีย      เทียมเทียมทิทินกฤตนกฤต

นักวิชาการตรวจเงินแผนดินนักวิชาการตรวจเงินแผนดิน  88
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เนื้อหาการบรรยาย 2 สวน
-- ระเบยีบระเบยีบ  คตงคตง..วาดวยการกําหนดมาตรฐานวาดวยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคมุภายในการควบคมุภายใน  พพ..ศศ.. 25442544

-- การจัดทํารายงานการควบคมุภายในการจัดทํารายงานการควบคมุภายใน                        
ตามระเบยีบตามระเบยีบ  ฯฯ    ขอขอ  66
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

พพ..ศศ..  ๒๕๔๔๒๕๔๔
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“ กระบวนการที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและ

บุคลากรของหนวยรับตรวจกําหนดใหมีขึ้น  เพื่อให

เกิดความมั่นใจอยางสมเหตุผลวาการดําเนินงาน

ของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค ”

ความหมายของการควบคุมภายใน
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ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน

รวมทั้งการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันการ  

รั่วไหล สูญเสีย และการทุจริต

ความเชื่อถือของรายงานทางการเงิน

การปฏิบัติตามกฎหมาย   และระเบียบขอบังคับที่ 

เกี่ยวของ

วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
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แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

1. แทรกหรือแฝงอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ

2. บคุลากรทุกระดบัมีสวนรวมในการทําใหมีระบบ

การควบคมุเกิดขึ้น

3. ใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลเทานั้น
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ความรับผิดชอบของฝายบริหารตอการความรับผิดชอบของฝายบริหารตอการ

ควบคุมภายในควบคุมภายใน

ผูบริหารระดับสูงผูบริหารระดับสูง

ผูบริหารระดับผูบริหารระดับ

รองลงมาทุกระดับรองลงมาทุกระดับ
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หนาที่ของผูบริหารระดบัสูง

1.1. รับผิดชอบโดยตรงในการรับผิดชอบโดยตรงในการจัดใหมีการควบคมุจัดใหมีการควบคมุ

ภายในภายในที่มปีระสิทธิภาพที่มปีระสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในระดบัทีน่าประสิทธิผลในระดบัทีน่า

พอใจอยูเสมอพอใจอยูเสมอ

2.2. ประเมินผลประเมินผลการควบคมุภายในของหนวยงานการควบคมุภายในของหนวยงาน

3.3. กําหนดใหหนวยตรวจสอบภายในกําหนดใหหนวยตรวจสอบภายในเปนสวนหนึ่งเปนสวนหนึ่ง

ของการควบคมุภายในของการควบคมุภายใน
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หนาที่ของผูบริหารระดบั

รองลงมาทุกระดบั

1.1. จัดใหมีการควบคมุภายในของสวนงานที่ตนรับผิดชอบจัดใหมีการควบคมุภายในของสวนงานที่ตนรับผิดชอบ

2.2. สอบทานการปฏิบัติงานที่ใชบังคบัในหนวยงานที่ตนสอบทานการปฏิบัติงานที่ใชบังคบัในหนวยงานที่ตน

รับผิดชอบรับผิดชอบ

3.3. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการควบคมุภายในใหรัดกุมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการควบคมุภายในใหรัดกุม
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เหตุผลที่ทําใหการควบคุมภายในลมเหลว

การใชดุลยพนิจิในการตัดสนิใจผิดพลาดการใชดุลยพนิจิในการตัดสนิใจผิดพลาด

ผูบริหารใชอํานาจหรืออภิสิทธิ์สั่งการเปนอยางอื่นผูบริหารใชอํานาจหรืออภิสิทธิ์สั่งการเปนอยางอื่น

ผูปฏิบัติงานไมปฏิบัติตามมาตรการที่องคกรกําหนดผูปฏิบัติงานไมปฏิบัติตามมาตรการที่องคกรกําหนด

การสมรูรวมคดิกันโดยทุจริตกระทําการฉอโกงการสมรูรวมคดิกันโดยทุจริตกระทําการฉอโกง

ขาดความเขาใจในกลไกของการควบคมุที่กําหนดขึน้ขาดความเขาใจในกลไกของการควบคมุที่กําหนดขึน้

ความคุมคากับตนทนุที่เกิดขึ้นความคุมคากับตนทนุที่เกิดขึ้น



1111

 สาระสําคัญของระเบียบ คตง.

• ตัวระเบยีบ 9 ขอ

• มาตรฐานการควบคมุภายใน

5 องคประกอบ
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ตัวระเบียบ มีทั้งหมด 9 ขอ

ขอ 1  ชื่อระเบยีบ

ขอ 2  วันบงัคบัใช

ขอ 3  ความหมายตาง ๆ 

ขอ 4 ผูรับผิดชอบในการนํามาตรฐานไปใช
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ขอขอ  55  จัดวางใหแลวเสร็จภายใน 1 ป และ 

 รายงานความคบืหนาทุก 60 วัน
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- สรุปภารกิจและวัตถปุระสงคระดบัหนวยงาน และ       

ระดบักิจกรรม

-  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคมุ

-  ระบคุวามเสี่ยงที่สําคญั

-  ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคมุ

-  ผูรับผิดชอบประเมินระบบการควบคมุภายใน  และวิธีการ  

ติดตามผล

ขอมูลที่ตองแสดงในรายงานความคบืหนาตามระเบยีบฯ ขอ 5
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ขอ 6 รายงานเกี่ยวกับการควบคมุภายในที่จัดวางไวในขอ 5
ภายใน 90 วัน นบัจากวันสิน้ปงบประมาณ คอื 
ธันวาคมของทุกป
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รายละเอียดที่ตองรายงานตามระเบียบฯ ขอ 6
การควบคมุภายในเปนไปตามมาตรฐานการควบคมุ 
 หรือไม
ผลการประเมินความเพียงพอและประสทิธิผลของ

 ระบบการควบคมุภายใน และผลการประเมิน 
 องคประกอบของการควบคมุภายใน
จุดออน  ขอเสนอแนะ  และแผนการปรับปรุงแกไข
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ขอขอ  77 ไมสามารถปฏิบัติได ทําขอตกลง
ขอขอ  88 บทลงโทษ

แจงกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบังคบับญัชา
รายงานตอประธานรัฐสภา
• คณะกรรมาธิการของรัฐสภา

• คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
อาจตองรับโทษปรบัทางปกครอง  ตามระเบยีบความ

วาดวยวนิยัทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
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ขอขอ  99 ประธาน คตง. มีอํานาจตีความ และวินิจฉัย ปญหาที่

เกิดขึ้นจากการบังคับใชระเบียบนี้
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มาตรฐานการควบคุมภายใน

5  องคประกอบ



2020

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม

2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม

4. สารสนเทศ และการสื่อสาร

5. การติดตามประเมนิผล

5 องคประกอบ
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สภาพแวดลอมของการควบคุม หมายถึง ปจจัยตางๆ

ซึ่งรวมกันสงผลใหมีการควบคุมขึ้นในหนวยรับตรวจหรือ

ทาํใหการควบคุมทีม่อียูไดผลดีขึ้น ในทางตรงกันขามก็อาจ

ทาํใหการควบคุมยอหยอนลงได

1. สภาพแวดลอมของการควบคมุ
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ผูกํากบัดูแล ฝายบริหาร และบุคลากรของหนวยรับตรวจ

ตองสรางบรรยากาศของการควบคุมเพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดี

ตอการควบคุมภายใน โดยสงเสริมใหบุคลากรทุกคนใน

หนวยงานรับตรวจเกดิจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบตังิานใน

ความรับผิดชอบและตระหนกัถึงความจาํเปนและ

ความสําคัญของการควบคมุภายใน รวมทั้งดํารงรกัษาไวซึ่ง

สภาพแวดลอมของการควบคุมที่ดี

 มาตรฐาน:

สภาพแวดลอมของการควบคุม
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- ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร

- ความซื่อสัตยและจริยธรรม

- ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร

- โครงสรางการจัดองคกร

- การมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ

- นโยบายและวิธีบริหารบุคลากร

- ผูตรวจสอบภายใน

ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของการควบคุม

สภาพแวดลอมของการควบคุม
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2 . การประเมินความเสี่ยง

ความเสีย่ง  หมายถึงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด

ความเสยีหาย การรั่วไหล ความสูญเปลา หรือเหตุการณ

ซึ่งไมพึงประสงค ทีท่ําใหงานไมประสบความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
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วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคมุ

สิ่งที่ตองทําใหสําเร็จ

สิ่งที่ทาํใหไมเปนไป

ตามตองการ

สิ่งที่ทาํไดเพื่อปองกัน

หรือลดความเสี่ยง
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การประเมินความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง

มาตรฐานมาตรฐาน::

ฝายบริหารตองฝายบริหารตองประเมินความเสีย่งประเมินความเสีย่ง                          

ทั้งทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกที่มผีลกระทบ  

ตอการบรรลุวัตถปุระสงคของหนวยรับตรวจ             

อยางเพยีงพอและเหมาะสม 
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ความเสี่ยงที่ผูบริหารตองพิจารณา

ความเสีย่งจากลักษณะธุรกิจความเสีย่งจากลักษณะธุรกิจ  ((Inherent RiskInherent Risk))

ความเสีย่งจากการควบคุมภายในความเสีย่งจากการควบคุมภายใน ( (Control Control 

RiskRisk))

ความเสีย่งจากการตรวจไมพบขอผิดพลาดความเสีย่งจากการตรวจไมพบขอผิดพลาด  

((Detection RiskDetection Risk))
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ระบบการควบคมุภายใน

ความเสี่ยงจากลักษณะธุรกิจ

การตรวจสอบ

ความเสี่ยงจากการควบคมุภายใน

ความเสี่ยงตรวจสอบไมพบ
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ลักษณะธรุกิจของ

กรมธุรกิจพลังงาน

สน.เลขา
นุการฯ

สน.ความ
ปลอดภยัฯ

สน.คุณภาพฯ สน.พัฒนาฯ
สน.ไฟฟา
สัมปทานฯ

สน.บรกิาร
ธุรกิจฯ

ระบบการควบคมุภายใน

การตรวจสอบ
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การประเมินความเสี่ยง

ประเมนิเชงิลกึ

(เฉพาะเรื่อง)
ประเมนิทั่วๆไป

ภาคผนวก ง.

ดานการบรหิาร

ดานการเงินการบัญชี

ดานจัดซื้อจัดจาง

ดานบรหิารงานบุคคล

สน.เลขานุการฯ
สน.บริหารธุรกิจฯ
สน.ความปลอดภัยฯ

สน. คุณภาพฯ



3131

การประเมินความเสี่ยง

วัตถปุระสงคระดบัองคกร และระดบักิจกรรม
สภาพแวดลอมการควบคมุ

การปฏิบัติงานที่อาจมีปญหา

การปฏิบัติงานที่สําคญั
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ขั้นตอนในการประเมิน

ความเสี่ยง

1.การระบปุจจัยเสีย่ง (Risk Identification)

3.การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

2.การวิเคราะหความเสีย่ง (Risk Analysis)
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ระดบัของความเสี่ยง (Degree of  Risk)5

4

3

2

1

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

มีความเสี่ยงสูงมาก
มีความเสี่ยงสูง
มีความเสี่ยงปานกลาง
มีความเสี่ยงต่ํา

ผล
กร
ะท

บ
ขอ

งค
วา
มเ
สี่
ยง

1       2       3      4       5

การวิเคราะหระดับของความเสี่ยง
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การบริหารความเสีย่ง

Take   RiskTake   Risk

Treat   RiskTreat   Risk

ยอมรับความเสีย่งนั้นยอมรับความเสีย่งนั้น

ไมแกไขใดๆไมแกไขใดๆ

ควบคมุความเสีย่งใหอยูควบคมุความเสีย่งใหอยู

ในระดบัทีย่อมรับไดในระดบัทีย่อมรับได
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Terminate  RiskTerminate  Risk

Transfer   RiskTransfer   Risk

พยายามขจัดความเสีย่งพยายามขจัดความเสีย่ง

นั้นใหเหลือสูญนั้นใหเหลือสูญ  หรือไมหรือไม

มคีวามเสีย่งนั้นมคีวามเสีย่งนั้น  ๆๆ  เลยเลย

โอนความเสีย่งไปใหโอนความเสีย่งไปให

บคุคลที่บคุคลที่  33
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3. กิจกรรมการควบคุม

กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและ

วิธีการตาง ๆทีฝ่ายบริหารกําหนดใหบุคลากรของ

หนวยรับตรวจปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสีย่ง 

และไดรับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติ
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กิจกรรมการควบคุม

 ฝายบริหารตองจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่

มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล เพื่อปองกัน 

หรือลดความเสียหายความผิดพลาดที่อาจเกิด

ขึ้นและใหสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุ

ประสงคของการควบคุมภายใน

มาตรฐาน:
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วัตถุประสงคของการควบคุม

กก

44

ปป
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กํากบั

กรรมวิธี

กันผิด

แกไข

ประสทิธผิล

ประสทิธภิาพ

ประสานงาน

ประหยัด
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เจตนาที่แทจริงของการควบคุม

1. มุงในทางสรางสรรค

2. มุงสนใจใหการทํางานบรรลุผลสําเร็จ

3. มุงเขาไปชวยปองกัน  แกไขปญหาอุปสรรค

4. มุงใหวิธีการขั้นตอนเปนไปดวยความถูกตอง

5. มุงพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ                
ผูปฏิบัติ งานใหเปนพนักงานที่มคีุณภาพ
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กิจกรรมการควบคุมกิจกรรมการควบคุม

ในเบื้องตนจะตองแบงแยกหนาที่งานภายในในเบื้องตนจะตองแบงแยกหนาที่งานภายใน

หนวยงานอยางเหมาะสมหนวยงานอยางเหมาะสม  ไมมอบหมายใหบุคคลใดไมมอบหมายใหบุคคลใด

บุคคลหนึ่งมีหนาที่เปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานที่บุคคลหนึ่งมีหนาที่เปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานที่

สําคัญสําคัญ  หรืองานที่เสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตตนจนหรืองานที่เสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตตนจน

จบจบ  แตถามีความจําเปนใหกําหนดกิจกรรมการแตถามีความจําเปนใหกําหนดกิจกรรมการ

ควบคุมอื่นที่เหมาะสมทดแทนควบคุมอื่นที่เหมาะสมทดแทน  
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร

• สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลขาวสารทางการเงิน 

และขอมูลขาวสารอื่น ๆ เกีย่วกับการ ดําเนินงานของ

หนวยรับตรวจ ไมวาเปนขอมูลจากแหลงภายใน 

หรือภายนอก

• การสื่อสาร หมายถึง การสงสารสนเทศระหวาง

บุคลากร
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 สารสนเทศและการสื่อสาร

ฝายบริหารตองจัดใหมีสารสนเทศอยางพอ

เพียงและสื่อสารใหฝายบริหารและบุคลากร  

อื่นๆที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกหนวย

รับตรวจ ซึ่งจําเปนตองใชสารสนเทศนั้นในรูป

แบบทีเ่หมาะสมและทนัเวลา                              

มาตรฐาน:
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5. การติดตามประเมินผล
มาตรฐาน 

ฝายบริหารตองจัดใหมีการติดตามประเมินผล 

(Monitoring)  โดยการติดตามผลในระหวาง

การปฎิบัติงาน  (Ongoing Monitoring)          

และ การประเมินผลเปนรายครั้ง (Separate 

Evaluation)
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การติดตามผลการติดตามผล  ((MonitoringMonitoring))

ใชสําหรับมาตรการหรือระบบการควบคุมใชสําหรับมาตรการหรือระบบการควบคุม

ภายในที่อยูระหวางการออกแบบหรือการนําภายในที่อยูระหวางการออกแบบหรือการนํา

ออกสูการปฏบิัติออกสูการปฏบิัติ
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การประเมินผลการประเมินผล    ((EvaluationEvaluation))

ใชสําหรบัมาตรการหรือระบบการควบคุมใชสําหรบัมาตรการหรือระบบการควบคุม

ภายในที่ไดใชไปแลวเปนระยะเวลานานภายในที่ไดใชไปแลวเปนระยะเวลานาน

พอสมควรที่จะไดรับการประเมินวายงัมีพอสมควรที่จะไดรับการประเมินวายงัมี

ความเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมตางๆที่ความเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมตางๆที่

เปลี่ยนไปอยูอีกหรือไมเปลี่ยนไปอยูอีกหรือไม
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วัตถุประสงคของการประเมิน

ระบบการควบคุมภายใน

เพียงพอ   เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ          
เกดิการปฏิบัตจิริง

การควบคุมภายในดําเนนิไปอยางมีประสิทธิภาพ

ไดรับการปรับปรุงแกไขอยางเหมาะสม ทันเวลา
สอดคลองกบัสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
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การติดตามประเมนิผล

การติดตามผล

ระหวางการปฏิบัติงาน 

(Ongoing  Monitoring)

การประเมินผลเปนรายครั้ง

(Separate Evaluation))

ประเมนิตนเอง ประเมนิอิสระ
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ประเมนิตนเอง

Control Self Assessment

ประเมนิอิสระ

Independent  Assessment

ทุกคนในองคกรประเมินความเสี่ยง

แบบสอบถาม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ภายใน คือ ผูตรวจสอบภายใน

ภายนอก คือ ผูตรวจสอบอิสระ
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การรายงานตามระเบียบฯ

ปแรก (ขอ 5) ค.1 ค.2 ค.3 ค.4

ปที่สอง(ขอ 6) ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 ติดตามค.4

ปตอๆไป ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 ติดตามปอ.3
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การจัดทํารายงานการควบคุม

ภายใน ตามระเบียบ ฯ ขอ 6
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1. การควบคมุภายในเปนไป

ตามมาตรฐานการควบคุมหรอืไม

2. ผลการประเมินความเพียงพอและ        

ประสิทธิผลของระบบการควบคมุ

ภายในและผลการประเมิน 

องคประกอบของการควบคุมภายใน

3.  จุดออน  ขอเสนอแนะ และ
แผนการปรับปรุงแกไข

ปอ1 ปส

ติดตามปอ 3
ปอ2-1  ปอ 2

ปอ 3
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ปอ. 1 และ ปย.1
ความเห็นเกีย่วกับ

การควบคุมภายใน

ปอ.2 และ ปย. 2
สรุปผลการประเมนิ

5 องคประกอบ

ปอ.3 และ ปย.3 แผนการปรับปรุง

ตดิตาม ปอ.3

และตดิตาม ปย.3

ตดิตามการปฏิบัตติาม

แผนการปรับปรุง
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การรายงานตามระเบียบฯ ขอ 6

1.1. จดัทําการประเมินจดัทําการประเมิน  55  องคประกอบตามองคประกอบตาม  แบบแบบ  ปยปย.. 22--11

2.2. สรุปผลการประเมนิสรุปผลการประเมนิ  55  องคประกอบตามองคประกอบตาม  แบบแบบ  ปยปย.. 22

3.3. ตดิตามแผนการปรับปรุงงวดกอนตดิตามแผนการปรับปรุงงวดกอน

ปแรกปแรก  แบบแบบ  คค..33 ปตอไปปตอไป    แบบแบบ  ปยปย..33   สรุปลงในแบบสรุปลงในแบบ                 
ตดิตามตดิตาม  คค..33  ปแรกปแรก  และแบบและแบบ  ตดิตามตดิตาม  ปยปย..33  ปตอไปปตอไป

4.4. สรุปผลจากขอสรุปผลจากขอ11--22  และขอและขอ33  ลงในแบบลงในแบบ  ปมปม..

5.5. สรุปผลจากสรุปผลจาก  ปมปม..  ลงในแบบลงในแบบ  ปยปย..33

6.6. รายงานความเห็นรายงานความเห็น  แบบแบบ  ปยปย..11
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ปย2-1 ปย2
ประเมิน5องคประกอบ

ปแรก

ค.3

ปตอๆไป

ปย.3

ติดตาม ค.3 ติดตามปย.3

ปม.

ปย.3
จุดออน ขอเสนอแนะ แผนปรับปรุง

ปย.1

รายงานความเหน็เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 5

ขั้นที่ 6
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แบบ ปย.2-1ชื่อหนวยงาน  (ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ)

รายงานผลการประเมนิองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน

ณ. วันที.่..........เดือน.................. พ.ศ. ...........

จุดที่ประเมิน มี/ใช ไมมี/

ไมใช

 คําอธิบายเพิ่มเติม

1. สภาพแวดลอมการควบคุม จากตัวอยางภาคผนวก  ค                    

(หนงัสือคําแนะนาํเลม 2)

2. การประเมินความเสี่ยง

3.กิจกรรมการควบคุม

4.สารสนเทศและการสื่อสาร

5.การติดตามประเมินผล
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แบบ ปย.2-1

ชื่อหนวยงาน หนวยงานยอยเชน สาํนัก /กอง/วิทยาลัย

รายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย

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

จุดที่ประเมิน

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม

มี/ใช ไมมี/
ไมใช

 คําอธบิายเพิ่มเติม

1.1 การมอบหมายอํานาจหนาที่มีการกําหนดเปนลายลักษณ

อักษร

1.2 มีการกําหนดลักษณะงานและอํานาจหนาที่ความ

รับผิดชอบชัดเจน

1.3 เจาหนาที่มีความรูและทักษะในการปฏิบตัิงานในหนาที่

1.4 ใหการฝกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู ความ

ชํานาญที่เพียงพอ

1.5 กําหนดมาตรฐานดานจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติ

1.6 การใหรางวัลพนักงานเมื่อปฏิบตัิงานไดตามเปาหมาย

-การฝกอบรม
เพิ่มพูนความรูไม

ตรงตามสายงาน

-มาตรฐานดาน
จริยธรรมไมมีการ

เผยแพรให

พนักงานทราบ

ปย 2-1
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แบบ ปย.2-1

ชื่อหนวยงาน หนวยงานยอยเชน สาํนัก /กอง/วิทยาลัย

รายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย

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

จุดที่ประเมิน

สภาพแวดลอมของการควบคุม(ตอ)

มี/ใช ไมมี/
ไมใช

 คําอธบิายเพิ่มเติม

สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ

หนวยงานมีสภาพแวดลอมของการควบคุมที่ดี  มีคําสั่ง

มอบหมายอํานาจหนาที่ เจาหนาที่มีความรูมีทักษะในการ

ปฏิบัตงิานมีการจัดฝกอบรมเพิ่มพูนความรูแตการฝกอบรม

บางครั้งไมสามารถนํามาพัฒนาการทํางานได ไมตรงสายงาน

อีกทั้งไมมีการกําหนดลักษณะงานและการมอบหมายอํานาจ

หนาที่ที่ชัดเจนทําใหผูปฏิบตัิงานไมแนใจวาใครจะเปน

ผูรับผิดชอบ มาตรฐานดานจริยธรรมมีการกําหนดแตไม

ประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนวยงานรับทราบจึงไมนํามาซึ่ง

การปฏิบตัิ

วิธีการแกไขจะปฏิบัติอยางไร.....................................

ปย 2-1
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แบบ ปย.2

ชื่อหนวยงาน  (ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ)

สรุปผลการประเมินองคประกอบ

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

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ/ ขอสรุป

1. สภาพแวดลอมการควบคุม - การฝกอบรมใหกับพนักงานไมตรง

กับงานที่ปฏิบตัิ การจัดอบรมควรสํารวจ

ความตองการและสามารถนําไปใชได

- มีการกําหนดมาตรฐานจริยธรรมแต

ไมมีการเผยแพรใหพนักงานทราบ

- การไมกําหนดลักษณะงานและอํานาจ

หนาที่ความรับผิดชอบอาจสงผลให

ระบบการควบคุมภายในขาด

ประสทิธิภาพ

แตละเรื่องจะดําเนนิการแกไข

อยางไร
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2.1 การกําหนดวัตถปุระสงคระดบัองคกร 

2.2 การเผยแพรและชี้แจงวตัถปุระสงคใหบุคลากรทุกระดับ          

มีความเขาใจ

2.3 วัตถปุระสงคระดับกิจกรรมสอดคลองกับวัตถปุระสงค    

ระดับองคกร

2.4 หนวยงานมีกลไกเพียงพอในการระบุความเสี่ยงจากปจจัย

ภายนอกเชนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  การเกิดภัยธรรมชาติ

2.5 หนวยงานมีกลไกเพียงพอในการระบุความเสี่ยงจากปจจัย

ภายใน เชน การหยุดชะงักของระบบสารสนเทศ  การเปลี่ยนแปลง

ผูบริหาร  การขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน  การขาดแคลน

บุคลากรที่มีความสามารถ

สรุป/ วิธีการที่ควรปฏบิัติ

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

จุดที่ประเมิน

2. การประเมินความเสี่ยง 

มี/ใช ไมมี/
ไมใช

 คําอธบิาย

เพิ่มเติม
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แบบ ปย.2ชื่อหนวยงาน  (ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ)

สรุปผลการประเมินองคประกอบ

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

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ/ ขอสรุป

2. การประเมินความเสี่ยง ไมมีกลไกในการระบุความเสี่ยง

จากปจจัยภายนอกและภายใน

อาจสงผลใหองคกรไดรับความเสียหาย

ทําใหการปฏิบัติงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค

บอกวิธีที่จะดําเนินการแกไข

มีวิธีการปฏิบัติอยางไร



6262

จุดที่ประเมิน

3. กิจกรรมการควบคุม

มี/
ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธบิาย

เพิ่มเติม

การควบคุมทั่วไป

3.1 หนวยงานมีระเบียบปฏิบัตเิกี่ยวกับการควบคุมในแตละสวนงาน

3.2 กิจกรรมการควบคุมมีการปฏิบตัิจริง

3.3 กิจกรรมการควบคุมมีการกําหนดเปนลายลักษณอักษร

การควบคุมระบบสารสนเทศ

3.4 การบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศมีการประเมิน   

ความเสี่ยงของระบบสารสนเทศอยางรอบคอบ

3.5 มีการควบคุมความเสี่ยงจากการใชระบบอินเตอรเน็ต

3.6 ระบบปองกันการเขาถึงขอมูล

การควบคุมระบบงาน

3.7 การควบคุมการอนุมัติ

3.8 การควบคุมความครบถวน

3.9 การควบคุมความถูกตอง

สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ

...................................................
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3. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมการควบคุมไมมีการกําหนด

เปนลายลักษรและไมมกีารตรวจสอบวามี       
การปฏิบัติตามระบบหรือไมทําให              
ความเสี่ยงยังคงมีอยูและสงผลให              
การปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงค           
และเกิดผลเสียหายตอองคกร

บอกวิธีที่จะดําเนินการแกไข

มีวิธีการปฏิบัติอยางไร

ชื่อหนวยงาน  (ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ)

สรุปผลการประเมินองคประกอบ

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

แบบ ปย.2



6464

สารสนเทศ

4.1 มีวิธีปฏิบัติในการใหขอมูลที่จําเปนทั้งจากภายในและภายนอก                  

กับผูบริหารและผูปฏิบัตงิาน

4.2 ผูบริหารใหการสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

การสื่อสาร

4.3 มีการสื่อใหพนักงานทราบหนาที่และความรับผิดชอบเกื่ยวกับ              

การควบคุมภายใน

4.4 จัดใหมีชองทางการสื่อสารระหวางองคกรกับพนักงาน

ฯลฯ

สรุป/ วธิีการที่ควรปฏบิัติ

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

จุดที่ประเมิน

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

มี/ใช ไมมี/
ไมใช

คําอธบิาย

เพิ่มเติม
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร ไมมีการสื่อใหพนักงานทราบหนาที่

และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม

ภายในและไมจดัใหมชีองทางการสื่อสาร

ระหวางพนักงานกับองคกรสงผลใหไมเกิด

การจัดวางระบบการควบคุมภายในทําใหไมมี

การประเมินความเสี่ยงและไมมกีารกําหนด

มาตรการปองกันหรือลดความเสี่ยงอันจะ

สงผลใหเกิดความเสียหายกับองคกรได

บอกวิธีที่จะดําเนนิการแกไข

มีวิธีการปฏิบัติอยางไร     

แบบ ปย.2ชื่อหนวยงาน  (ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ)

สรุปผลการประเมินองคประกอบ

 ณ วันที่...........เดือน.................. พ.ศ. ...........
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การติดตามระหวางปฏิบัติงาน

5.1 มีการติดตามระหวางการปฏิบัติงาน

5.2  เปรยีบเทียบ แผนงาน  ผลการปฏิบัติงาน

การติดตามรายครั้ง

5.3  มีการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน

สรปุ/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ

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

จุดที่ประเมิน

5. การติดตามประเมินผล

มี/ใช ไมมี/
ไมใช

 คําอธบิายเพิ่มเติม
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แบบ ปย.2ชื่อหนวยงาน  (ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ)

สรุปผลการประเมินองคประกอบ

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

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ/ ขอสรุป

5. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลอยาง

ตอเนื่องและมีการตรวจสอบโดยผู

ตรวจสอบภายใน

บอกวิธีที่จะดําเนินการแกไข

มีวิธีการปฏิบัติอยางไร     
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ชื่อหนวยงาน   (ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ)

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย

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

วัตถปุระสงค

ของการควบคุม 

จุดออนของการ

ควบคุม หรือความ

เสี่ยงที่ยงัมีอยู

งวด/เวลาที่

พบจุดออน

การ

ปรับปรุง

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ปย.3

วัตถปุระ

สงคของ

การ

ควบคุม

จุดออนของการ

ควบคุม    

หรือความเสี่ยงที่

ยังมีอยู

งวด/เวลา

ที่พบ

จุดออน

การ

ปรับปรุง

กําหนด

เสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

สถานะ

การ

ดําเนิน

การ*

วิธีการติดตาม        

และสรุปผลการ

ประเมิน/ 

ขอคิดเห็น

ติดตาม ปย.3
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สถานะการดําเนินการ

ดําเนินการเสร็จตามกําหนด

ดําเนินเสร็จแตลาชากวากําหนด

X ยังไมไดดําเนินการ

0 อยูระหวางดําเนินการ

ดําเนินการตามกิจกรรมการควบคุม

แลวลดจุดออนไดหรือไม

สาเหตุเพราะอะไร

รายงานความคืบหนา
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แผนการปรับปรุงงวดกอน

A B  C D

ปย.3

ป 48
ติดตาม ปย.3

ป 48

ปรับปรุง

ลดจุดออนได A

ปรับปรุง

ลดจุดออนไมได B

ไมไดปรับปรุง C

ระหวางปรับปรุง D แผน

ปรับปรงุ

งวดปจจุบัน

ปย.3

ป 49

ความเสี่ยงที่พบใหม

งวดปจจุบัน E F

B

C

D

E

F



7171

กระบวนการ

ปฏิบัตงิาน

/วัตถปุระสงค (1)

ความเสี่ยง

สาเหตุ

(2)

กิจกรรมการ

ควบคุม

ที่มีอยู (3)

ความเสี่ยง

ที่เหลืออยู (4)

แผนการปรับปรุง

(5)

ขั้นตอนการบริหาร

จัดการเครือขาย

วัตถปุระสงค  เพื่อให

การบริหารจัดการ

เครือขายมี

ประสิทธิภาพ

 นําขอมูลไปใสใน 

ชองที่ 1ของ ปย. 3

การใชระบบ

เครือขายไมมี

ประสิทธิภาพ

สาเหตุ

1. มีผูบุกรุก

2. virus

3. ไฟฟาดับ

1. มีSoftware

ปองกัน

2. มีระบบScan 

virus

3. มีเครื่องสํารอง

ไฟ  2 ชม.

1.-

2.มี virus ตัวใหม 

Virus ติดมากับ

อุปกรณ ของผูใช

3. ปกติไฟฟาดับ

3-4 ชม.

นําขอมูลไปใสใน 

ชองที่ 2 ของ ปย.3

1. ไมตองปรับปรุง

2. -UpdateระบบScan 

virus ทุกวันอังคาร

- อบรมขาราชการ

3. ติดตั้งเครื่องสํารอง

ไฟฟา 5 ชม.

 นําขอมูลไปใสใน ชอง

ที่ 4 ของ ปย.3

กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของศนูยคอมพิวเตอร  ณ  มิถุนายน  2548 (ปกอน)
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ชื่อหนวยงาน   …………………………….แบบ ปย. 3

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

 ณ  วันที่  30  เดือน   กันยนยน.. พ.ศ. 2548 (ปกอน)

วัตถุประสงคของ  

 การควบคุม

(1)

จุดออนของการ

ควบคุม หรือ

ความเสี่ยงที่ยัง

มีอยู(2)

งวด/เวลา

ที่พบ

จุดออน

(3)

การปรับปรุง

(4)

กาํหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

(5)

หมาย

เหตุ

(6)

ขั้นตอนการบริหารจัดการ

เครือขาย

วัตถปุระสงค  เพื่อใหการ

บริหารจัดการเครือขายมี

ประสิทธิภาพ

1.-

2.มี virus ตัว

ใหม 

Virus ติดมา

กับอุปกรณ 

ของผูใช

3. ปกติไฟฟา

ดับ 2 ชม.

1. ไมตองปรับปรุง

2. -UpdateระบบScan 

virus  ทุกวันอังคาร

- อบรมขาราชการ

3. ติดตั้งเครื่องสํารอง

ไฟฟา 5 ชม.
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ชื่อหนวยงาน………………. .แบบติดตาม ปย.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน

 สาํหรับงวดตั้งแตวันที่  1  เดือน  ตุลาคม  .พ.ศ. 2548 ถึงวันที่   30   เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2549 (ปปจจุบัน)
ขั้นตอนการบริหารจัดการเครือขาย

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(1)

จุดออนของ

การควบคุม    

หรือความ

เสี่ยงที่ยังมี

อยู

(2)

งวด/

เวลาที่

พบ

จุดออน

(3)

การปรับปรุง

(4)

กาํหนด

เสร็จ/

ผูรับผิด

ชอบ

(5)

สถานะการ

ดําเนินการ

*
(6)

วิธีการติดตาม

และสรุปผลการ

ประเมิน/ 

ขอคิดเห็น(7)

ขั้นตอนการ

บริหารจัดการ

เครือขาย

วัตถปุระสงค  

เพื่อใหการบริหาร

จัดการเครือขายมี

ประสิทธิภาพ

1.-

2.มี virus ตัว

ใหม 

Virus ติดมา

กับอุปกรณ 

ของผูใช

3. ปกติไฟฟา

ดับ 3-4 ชม.

1. ไมตองปรับปรุง

2. -UpdateระบบScan virus

- อบรมขาราชการ

3. ติดตั้งเครื่องสาํรอง

ไฟฟา 5 ชม.
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กิจกรรม/ดานของ

งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค

ของการควบคุม

ความเสี่ยง

ที่ยังมีอยู       

และสาเหตุ

วัตถุประสงค

O  F  C

ระดับ

ความ

เสี่ยง

ส  ก  ต 

การ

ควบคุม

ที่มีอยู 

การประเมินผล

การควบคุม 

(ยังมีความ

เสี่ยงเหลืออยู)

จุดออน

และสาเหตุ

การปรับปรุงการ

ควบคุม

นําขอมลูไปใส

ปย.3 นําขอมลู 3 ชองนี้ไปจัดทํา ปย.3

ของงวดปจจุบัน

สรุปลงปม.

สรุปประเมิน 5 องคประกอบ

ปย. 2

ติดตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรงุ

ติดตาม ค. 3  ติดตาม ปย.3

งวดกอน 
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ปม.

ชื่อหนวยงาน   (ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ)

แบบประเมินการควบคุมภายใน 

สําหรับงวดวันที่ .........เดือน............พ.ศ. ........ ถึงวันที ่.........เดอืน.........พ.ศ. ........

กระบวนการ

ปฏิบัตงิาน/

กิจกรรม/

วัตถปุระสงค

(1)

ความ

เสี่ยง       

และ

สาเหตุ

(2)

การ

ควบคุม

ดาน...

(3)

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

(4)

การ

ควบคุมที่

มีอยู 

(5)

การ

ประเมิน

ผลการ

ควบคุม 

(6)

จุดออน

และ

สาเหตุ

(7)

การปรับปรงุการ

ควบคุม

(8)

O  F C สูง   กลาง

ต่ํา

คําอธิบาย

ชอง 5ลด

ชอง2ได

หรือไม
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ปม.

ชื่อหนวยงาน   (ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ)

แบบประเมินการควบคุมภายใน 

สําหรับงวดวันที่ 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2548 ถึงวันที่ 30เดือนกันยายนพ.ศ.2549 (ปปจจุบัน)

กระบวนการปฏิบตัิงาน/กิจกรรม/

วัตถปุระสงค

(1)

ความเสี่ยงที่ยงัเหลืออยู       

และสาเหตุ

(2)

การ

ควบคุม

ดาน...

(3)

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

(4)

A  ขั้นตอนการบริหารจัดการเครือขาย
วัตถปุระสงค  เพื่อใหการบริหารจัดการ

เครือขายมีประสิทธิภาพ

2.1  มี virus ตัวใหม 

2.2  Virus ติดมากับอุปกรณ ของผูใช

3. ปกติไฟฟาดับ 3-4 ชม.

O  F C สูง   กลาง

ต่ํา
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ปม.

ชื่อหนวยงาน   (ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ)

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สําหรับงวดวันที่ 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2548 ถึงวันที่ 30เดือนกันยายนพ.ศ.2549 (ปปจจุบัน)

การควบคุมที่มีอยู 

(5)

การประเมิน

ผลการควบคุม

(6)

จุดออนและสาเหตุ

(7)

การปรับปรงุการ

ควบคุม

(8)

2. มีระบบScan virus

3. มีเครื่องสํารองไฟ                    

สํารองไฟได 2 ชม.

2.1 มี virus ตัวใหมระบบ Scan 

virusไมสามารถกําจัดได

2.2 อาจติดมากับอุปกรณของ

ผูใช

3. มีเครื่องสํารองไฟ  2 ชม.

2.1 ระบบ Scan virusไม

มีการupdate 

2.2 ผูใชนําอุปกรณมาใช

โดยไม Scan virus กอน

3.เครื่องสํารองไฟ 2 ชม.

ไมเพียงพอเพราะปกติ

ไฟฟาดับ 3-4 ชม.

2.1 update ระบบ 

Scan virusทุกวัน

อังคาร

2.2 อบรมผูใชใหมี

ความเขาใจโดย

กําหนดอบรม

3.ติดตั้งสํารองไฟ 

ใหได 5 ชม.
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ปม.

ชื่อหนวยงาน   (ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ)

แบบประเมินการควบคุมภายใน 

สําหรับงวดวันที่ 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2548 ถึงวันที่ 30เดือนกันยายนพ.ศ.2549 (ปปจจุบัน)

กระบวนการปฏิบตัิงาน/กิจกรรม/

วัตถปุระสงค

(1)

ความเสี่ยงที่ยงัเหลืออยู       

และสาเหตุ

(2)

การ

ควบคุม

ดาน...

(3)

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

(4)

B สภาแวดลอมการควบคุม 1. เรื่องที่ฝกอบรมไมตรงกับงานที่ปฏิบตัิ

สาเหตุไมมีการสํารวจความตองการ

2. ไมมีการเผยแพรจริยธรรมสาเหตุขาดการ

ประสานงานกับกลุมงานประชาสัมพันธและ

ไมมีแนวทางปฏิบตัิจากผูบริหาร

O  F C สูง   กลาง

ต่ํา
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ปม.

กระบวนการปฏิบตัิงาน/กิจกรรม/

วัตถปุระสงค

(1)

ความเสี่ยงที่ยงัเหลืออยู       

และสาเหตุ

(2)

การ

ควบคุม

ดาน...

(3)

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

(4)

B สภาแวดลอมการควบคุม 3. ผูปฏิบัติไมทราบลักษณะการทํางานและ

อํานาจหนาที่ที่ชัดเจนสาเหตไุมมีคําสั่ง

มอบหมายอํานาจหนาที่และไมมีการ

กําหนดคุณลักษณะงานเปนลายลักษณ

อักษร

O  F C สูง   กลาง

ต่ํา
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ปม.การควบคุมที่มีอยู 

(5)

การประเมิน

ผลการควบคุม

(6)

จุดออนและสาเหตุ

(7)

การปรับปรงุการ

ควบคุม

(8)

1. ใหการฝกอบรมพนักงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู ความ
ชํานาญที่เพียงพอ

2.  กําหนดมาตรฐานดาน
จริยธรรมและแนวทางปฏบิัติ

3. -

1.มีการฝกอบรมแตเรื่อง
ที่ฝกอบรมไมตรงกับงาน
ที่ปฏิบัต,ิผูอบรมไมใชผู
ปฏิบัติ

2.  มีมาตรฐานจรยิธรรม
แตไมมีการเผยแพรให
พนักงานไดรับทราบ

3.ไมมีการกําหนด
ลักษณะงานและคําสั่ง
มอบหมายอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบ

1.พนักงานไมไดเพิ่มพูน
ความรูสาเหตไุมมีการ
สํารวจความตองการ

2.ไมนํามาซึ่งการปฏิบัติ
จริงสาเหตุขาดการ
ประสานงานกับกลุมงาน
ประชาสัมพันธและไมมี
แนวทางปฏิบัติจาก
ผูบริหาร
3. ผูปฏิบตัิไมทราบ
ลักษณะการทํางานและ
อํานาจหนาที่ที่ชัดเจน
สาเหตไุมมีการกําหนด
คุณลักษณะงานคําสั่ง
มอบหมายอํานาจหนาที่

1. จะดําเนินการ
อยางไร

2. จะสรางจิตสํานึก
อยางไรใหเขาใจ
และปฏิบตัิตาม
จริยธรรมที่กําหนด 

3.ออกคําสั่ง
มอบหมายอํานาจ
หนาที่ และแตงตัง้
คณะทํางานเพื่อ
กําหนดลักษณะ
งาน  
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ระดับองคกร

ปอ.1  ปอ.2 ปอ.3 ติดตามปอ.3

ระดับหนวยงานยอย

ปย.1  

ปย.2 

ปย.3 

ติดตามปย.3

ระดับหนวยงานยอย

ปย.1  

ปย.2 

ปย.3 

ติดตามปย.3

การรวบรวม

รายงาน
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กรมธรุกิจพลังงาน

ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 ตดิตามปอ.3

ปส.

สน.เลขานุการฯ

ปย.1

ปย.2 ปย.3

ติดตามปย.3

สน.บริหาร

และสํารองเชื้อเพลิง

ปย.1

ปย.2 ปย.3

ติดตามปย.3

สน.ความ

ปลอดภัยฯ

ปย.1

ปย.2 ปย.3

ติดตามปย.3

สน.คุณภาพ

เชื้อเพลิงฯ

ปย.1

ปย.2 ปย.3

ติดตามปย.3

สน.ไฟฟา

สัมปทานฯ

ปย.1

ปย.2 ปย.3

ติดตามปย.3
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กรมธรุกิจพลังงาน

สํานัก สํานัก สํานัก กลุม ตรวจสอบสํานัก สํานัก

แผนก แผนกแผนก แผนก แผนก แผนกแผนก

ปส.
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การประเมินโดยผูตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบเนื้อหาสาระตรวจสอบเนื้อหาสาระ  ครบถวนตามระเบียบฯครบถวนตามระเบียบฯ

ตรวจสอบเนื้อหาสาระตรวจสอบเนื้อหาสาระ  สอดคลองกับขอเท็จจริงสอดคลองกับขอเท็จจริง

สอบทานรางรายงานระดับองคกรสอบทานรางรายงานระดับองคกร

สอบทานการปฏิบัติตามระบบการควบคมุภายในสอบทานการปฏิบัติตามระบบการควบคมุภายใน

รายงานของผูตรวจสอบภายในรายงานของผูตรวจสอบภายใน  ((ปสปส..))
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การประเมิน

การควบคมุอยางเปนอิสระ 

(Independent  Assessment)

การประเมิน

การควบคมุอยางเปนอิสระ 

(Independent  Assessment)

การสอบทาน

การปฏิบัติ

เกี่ยวกับการควบคมุภายใน

• รายงานสอดคลอง

กับขอเท็จจริง??

 ฝายตรวจสอบภายใน

การสอบทานรางรายงาน

ของหนวยงานตามแบบ 

ปอ.2 และ 2-1, ปอ.3 และ

แบบตดิตาม-ปอ.3 ฯลฯ

รายงานของ
ฝายตรวจสอบภายใน 

(ปส.)

•มีรายละเอียดตาม
ระเบียบฯ ??

•ประเมินตนเองตาม
แนวทางที่กําหนด??
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.......การสรางระบบตองคํานึงถึง “คน” เปนอนัดบัแรก

......คนสรางวัฒนธรรมใหกับองคกร

.....คนดีทําระบบเลวใหดีขึ้นได

....คนเลวทําระบบดีใหเลวลงได

ดังนัน้ “คน” คือหัวใจสําคัญที่จะผลกัดนัใหระบบการควบคุม

ภายในที่ดีเกดิขึ้นได และประสบความสําเร็จ

ancharee_55@hotmail.com ...........081- 5838555........
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