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ค าน า 
 

 ระบบกำรควบคุมภำยใน เป็นเคร่ืองมือดำ้นกำรจดักำรประเภทหน่ึงท่ีผูบ้ริหำรสำมำรถน ำมำ
ช่วยในกำรบริหำรงำน และเป็นกลไกพื้นฐำนท่ีส ำคญัของกระบวนกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ 
ในเทศบำลนครล ำปำง เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของเทศบำลเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ บรรลุวตัถุประสงค ์อีก
ทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในกำรป้องกนั และรักษำทรัพยสิ์น/กำรใชท้รัพยำกรต่ำง ๆ ของเทศบำลนครล ำปำง
อยำ่งมีประสิทธิภำพ รวมทั้งช่วยใหก้ำรปฏิบติังำนในขั้นตอนต่ำง ๆ เป็นไปอยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม 
 เพื่อให้ทุกส ำนกั/กอง และหน่วยงำนยอ่ยในสังกดัเทศบำลนครล ำปำงมีแนวทำงในกำรปฏิบติั
เก่ียวกบักำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในท่ีเป็นมำตรฐำนเดียวกนัทั้งองคก์ร และยงัช่วยให้กำร
บริหำรจดักำรของเทศบำลมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลยิ่งข้ึน ดงันั้นในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558        
งำนตรวจสอบภำยใน จึงไดจ้ดัท ำคู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน และกำรประเมินผล  
กำรควบคุมดว้ยตนเอง (CSA) บำงส่วน โดยอำ้งอิงมำจำกแนวทำงกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำม
ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำดว้ยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุม ภำยใน พ.ศ.2544 ของ
ส ำนกังำน กำรตรวจเงินแผน่ดิน เพื่อใหผู้ป้ฏิบติัหรือผูรั้บผิดชอบสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยำ่งแทจ้ริง 
ทั้งน้ี หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือเล่มน้ีจะสำมำรถช่วยสนบัสนุน และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำน มีกำรจดัวำง
ระบบควบคุมภำยในท่ีดีต่อไป และโปรดแจง้ใหง้ำนตรวจสอบภำยในทรำบถึงควำมบกพร่องของคู่มือหรือ
ควำมคำดหวงัท่ีผูใ้ชคู่้มือตอ้งกำรเพื่อจะไดน้ ำขอ้เสนอแนะมำปรับปรุงแกไ้ขคู่มือเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผูใ้ชง้ำน โดยสำมำรถแจง้ขอ้เสนอแนะผำ่นทำง Email Address : orapin1618@hotmail.com โดยระบุช่ือเร่ือง 
“ขอ้เสนอแนะปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบติังำน” สุดทำ้ยน้ีหำกมีขอ้บกพร่องประกำรใดงำนตรวจสอบภำยในขอ
อภยัไว ้ณ ท่ีน้ี 
 
 
  อรพิน  ยนิดี 
  เจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบภำยใน 
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บทที ่1 
 
หลกัการและเหตุผล  
 ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดิน ว่ำดว้ยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน 
พ.ศ. 2544 ซ่ึงออกโดยอำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่ำดว้ยกำรตรวจเงิน
แผน่ดิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 15 (3) (ก) (ค) ตำมระเบียบฯ ขอ้ 5 ก ำหนดให้หวัหนำ้หน่วยงำนภำครัฐ  
(ผูรั้บตรวจ) น ำมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในท่ีออกตำมระเบียบน้ีไปใชเ้ป็นแนวทำงในกำรจดัวำงระบบ
ควบคุมภำยใน ให้แลว้เสร็จภำยในหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีระเบียบฯ มีผลใชบ้งัคบั และขอ้ 6 ให้จดัท ำ
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในต่อผูก้  ำกบัดูแล และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ภำยใน 90 วนั 
นบัจำกวนัส้ินปีงบประมำณ  
 จำกระเบียบดงักล่ำวท ำให้หน่วยงำนภำครัฐให้ควำมส ำคญั กบักำรจดัให้มีระบบกำร
ควบคุมภำยใน ตำมแนวทำงของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน และแม้หน่วยงำนภำครัฐจะได้
จดัระบบควบคุมภำยในไวดี้แลว้ แต่ควำมมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพของมำตรกำรควบคุมต่ำง ๆ 
ท่ีไดก้ ำหนดไวอ้ำจแปรเปล่ียนไดต้ลอดเวลำ อนัเน่ืองมำจำกปัจจยัแวดลอ้มทั้งภำยในและภำยนอก
องค์กรท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น มีกำรเปล่ียนแปลงคณะผูบ้ริหำรระดบัสูง เปล่ียนนโยบำยบริหำร 
วตัถุประสงค์ เป้ำหมำย และกระบวนวิธีปฏิบติังำน หรือกำรเปล่ียนแปลง  ดำ้นเศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมือง ระเบียบ กฎหมำย ขอ้บงัคบั ภำวกำรณ์ แข่งขนั และพฒันำกำรดำ้นเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินงำน และระบบกำรควบคุมภำยในขององคก์ร เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวขำ้งตน้ 
วิธีกำรควบคุมแกไ้ข ปัญหำ หรือตอบสนองควำมเส่ียงท่ีเคยใชไ้ดผ้ลดีในระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ อำจ
กลำยเป็นวิธีกำรท่ีไม่ไดผ้ล ไม่มีประสิทธิภำพ ลำ้สมยัหรือไม่จ ำเป็นก็ได ้กิจกรรมควบคุมท่ีเคยไดรั้บ
กำรปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด อำจถูกละเลยหรือฝ่ำฝืนไม่ปฏิบติัตำมเม่ือเวลำผำ่นไป  
 ดงันั้น จึงเป็นควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีเทศบำลนครล ำปำงตอ้งจดัให้มีระบบกำรติดตำม
ประเมินผลกำรควบคุมภำยในอยำ่งต่อเน่ือง และโดยเฉพำะเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงส ำคญัท่ีมีผลกระทบ
ก่อใหเ้กิด สถำนกำรณ์ใหม่ และควำมเส่ียงใหม่แก่หน่วยงำน กำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
จะท ำให้ทรำบว่ำระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีอยูเ่ดิม ยงัคงสำมำรถป้องกนัหรือลดควำมเส่ียงให้อยู่ใน
ระดบัท่ียอมรับได ้และส่งผลใหอ้งคก์รประสบควำมส ำเร็จในระดบัท่ีคำดหวงัไวห้รือไม่   
 เทศบำลนครล ำปำงเป็นส่วนรำชกำรระดับหน่วยรับตรวจท่ีต้องปฏิบัติตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดินว่ำดว้ย กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 จึงมีควำม
จ ำเป็นตอ้งให้ฝ่ำยบริหำรและพนกังำนทุกระดบัของเทศบำล เขำ้ใจและปฏิบติัตำมระเบียบฯ ได้อยำ่ง
ถูกตอ้ง อีกทั้งกำรน ำระบบกำรควบคุมภำยในมำเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรงำนจะสำมำรถลดควำม
เส่ียงในกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ีและผูบ้ริหำรซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชำในระดบัต่ำง ๆ ไดเ้ป็นอยำ่งดี 
 
 



 

2
 2 



3 
 

วตัถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ  
 1. เพื่อให้ฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยปฏิบติักำร ของหน่วยงำนในสังกดัเทศบำลนครล ำปำง มีควำมรู้ 
ควำมเขำ้ใจ เก่ียวกบักำรควบคุมภำยใน กำรรำยงำน รวมถึงวิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน และกำรประเมินกำรควบคุมดว้ยตนเอง ตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในท่ีคณะกรรมกำรตรวจ
เงินแผน่ดินก ำหนด เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดีของเทศบำลนครล ำปำง 
  2. เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรจดัวำงระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรประเมินกำรควบคุม  
ดว้ยตนเอง ของหน่วยงำนทุกระดบัในเทศบำลนครล ำปำง 
  3. เพื่อส่ือสำรและสร้ำงควำมเขำ้ใจในกำรปฏิบติังำนของทุกหน่วยงำนในสังกดัเทศบำลนคร
ล ำปำงในเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 
 
ขอบเขตของคู่มือ 
 คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน และกำรประเมินกำรควบคุมดว้ยตนเอง 
ไดจ้ดัท ำข้ึนโดยยดึถือ ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดินว่ำดว้ยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุม
ภำยใน พ.ศ. 2544 หนงัสือแนวทำง กำรจดัวำงระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน ของส ำนกังำนตรวจเงินแผน่ดิน (ฉบบัปรับปรุง) ซ่ึงไดป้รับลดแบบฟอร์มและรูปแบบกำรจดัท ำ 
รำยงำนลงมำเป็นแนวทำงในกำรจดัท ำคู่มือ ทั้งน้ี เพื่อใหห้น่วยงำนในสังกดัเทศบำลนครล ำปำงใชเ้ป็น
คู่มือในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรควบคุมภำยในของแต่ละส่วนงำน 
 
ค าจ ากดัความ  
 หน่วยรับตรวจ หมำยถึง เทศบำลนครล ำปำง 
 ส่วนงานย่อย หมำยถึง หน่วยงำนยอ่ยภำยใตห้น่วยรับตรวจ ไดแ้ก่ ส ำนกั กอง สถำนธนำนุบำล 
หรือ สถำนศึกษำในสงักดัเทศบำลนครล ำปำง  
 หัวหน้าหน่วยรับตรวจ หมำยถึง นำยกเทศมนตรีนครล ำปำง 
 หัวหน้าส่วนงานย่อย หมำยถึง ผูอ้  ำนวยกำรส ำนัก หรือผูอ้  ำนวยกำรกอง หรือผูบ้ริหำรท่ีมี
ต ำแหน่งสูงสุดของส่วนงำนยอ่ย  
 การควบคุม หมำยถึง วิธีกำรท่ีน ำมำใชเ้พื่อให้มัน่ใจว่ำกำรปฏิบติังำนจะบรรลุผลส ำเร็จตำม 
วตัถุประสงค ์ 
 ระบบการควบคุมภายใน หมำยถึง กำรควบคุมท่ีออกแบบให้มีกำรเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัไว ้
ในกระบวนกำรของกิจกรรม/กำรปฏิบติังำนตั้งแต่ตน้จนจบ  
 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน หมำยถึง กำรก ำหนดหรือออกแบบวิธีกำรควบคุมและ 
น ำมำใชเ้พื่อใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่กำรปฏิบติังำนเป็นไปอยำ่งมีระเบียบและมีประสิทธิภำพ  
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 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) หมำยถึง กำรติดตำม        
กำรปฏิบติังำนตำมวิธีกำรควบคุมภำยในระหว่ำงกำรปฏิบติังำน อำจเรียกว่ำกำรติดตำมผลอยำ่งต่อเน่ือง 
หรือกำรประเมินผลแบบต่อเน่ือง  
 การประเมินผลเป็นรายคร้ัง (Separate Evaluations) หมำยถึง กำรประเมินท่ีมีวตัถุประสงค์
มุ่งเนน้ไปท่ีประสิทธิภำพของกำรควบคุม ณ ช่วงเวลำใดเวลำหน่ึงท่ีก ำหนด โดยขอบเขต และควำมถ่ี
ในกำรประเมินรำยคร้ังข้ึนอยู่กบักำรประเมินควำมเส่ียงและประสิทธิผลของวิธีกำรติดตำมผลอย่ำง
ต่อเน่ืองเป็นหลกั  
 การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) หมำยถึง กำรประเมินในลกัษณะควำมร่วมมือ 
กนัระหว่ำงผูบ้ริหำรกบัผูป้ฏิบติังำนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรปฏิบติังำนตำมระบบกำรควบคุม-
ภำยใน ท่ีวำงไวภ้ำยใตบ้รรยำกำศกำรปฏิบติังำนท่ีใหค้วำมเช่ือถือและกำรยอมรับซ่ึงกนัและกนั  
 คณะกรรมการติดตามประเมินผล หมำยถึง คณะกรรมกำรติดตำม ก ำกบัดูแล กำรควบคุม- 
ภำยใน และคณะท ำงำนติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  
 คณะท างาน ฯ หมำยถึง คณะท ำงำนติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  
 แบบรายงานของหน่วยรับตรวจ หมำยถึง  
 แบบ ปอ.1 หนงัสือรับรองกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน  
 แบบ ปอ.2 รำยงำนกำรประเมินองคป์ระกอบของกำรควบคุมภำยใน  
 แบบ ปอ.3 รำยงำนแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน  
 แบบรายงานของส่วนงานย่อย หมำยถึง  
 แบบ ปย.1 รำยงำนผลกำรประเมินองคป์ระกอบของกำรควบคุมภำยใน  
 แบบ ปย.2 รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน  
 แบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน หมำยถึง  
 แบบ ปส. รำยงำนผลกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผูต้รวจสอบภำยใน 
 
ผู้รับผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายใน  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล รับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำย ก ำกบัดูแลให้มี
ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดีและเหมำะสม รวมทั้งก ำหนดใหมี้กำรติดตำมประเมินผลอยำ่งสม่ำํเสมอ  
 ผู้บริหารระดับสูง กำรจดัให้มีกำรควบคุมภำยในข้ึนในองคก์ร เป็นหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ
โดยตรงของผูบ้ริหำร โดยผูบ้ริหำรตอ้งก ำหนดบทบำทในกำรปฏิบติัตนใหเ้ป็นตวัอยำ่งท่ีดี เพื่อสะทอ้น
ให้เห็นถึงควำมซ่ือสัตย ์และจริยธรรมของผูบ้ริหำรมำกกว่ำใครๆ ในองคก์ร และสร้ำงสภำพแวดลอ้ม
ของกำรควบคุมท่ีดีข้ึน กำรจดัให้มีกำรควบคุมภำยในน้ี จะครอบคลุมทุกองคป์ระกอบตำมมำตรฐำน
กำรควบคุมภำยใน  
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 ผู้บริหารระดับรองลงมาทุกระดับ เช่นหวัหนำ้ส่วนงำนต่ำง ๆ ในองคก์รทุกระดบั รับผดิชอบ 
เช่นเดียวกบัผูบ้ริหำรระดบัสูง แต่มีขอบเขตท่ีแคบกว่ำ คือ มีหน้ำท่ีในกำรจดัให้มีกำรควบคุมภำยใน 
ดูแลและตรวจสอบระบบกำรท ำงำนภำยในส่วนงำนท่ีรับผิดชอบให้มีประสิทธิภำพ สอบทำนกำร
ปฏิบติังำน ตำมระบบกำรควบคุมท่ีใชบ้งัคบัในหน่วยงำนท่ีรับผดิชอบ ปรับปรุงกำรควบคุมภำยในใหมี้
ควำมรัดกุม ก ำชบัดูแลให้บุคลำกรในสังกดัจดัท ำ ปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำน ส ำหรับ
ใชเ้ป็นแนวทำงใน กำรปฏิบติังำน รวมทั้งปลูกฝังให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำมีวินยัและจิตส ำนึกท่ีดีเก่ียวกบั
กำรควบคุมภำยใน  
 ผู้ตรวจสอบภายใน มีหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบโดยตรงในเร่ืองของกำรควบคุมภำยใน  โดย
ลกัษณะงำนตรวจสอบภำยในเองก็ถือว่ำเป็นมำตรกำรควบคุมภำยในอย่ำงหน่ึง ซ่ึงมีควำมส ำคญัมำก 
เพรำะเป็นมำตรกำรควบคุมภำยในซ่ึงท ำหน้ำท่ีตรวจสอบ และประเมินควำมมีประสิทธิผลของ
มำตรกำรควบคุมภำยในอ่ืน ๆ อีกชั้นหน่ึง ผูต้รวจสอบภำยในจะให้ขอ้เสนอแนะต่อผูบ้ริหำรเก่ียวกบั
มำตรกำรควบคุมภำยในขององคก์ร 
 พนักงานทุกระดับ ตอ้งเอำใจใส่ปฏิบติัตำมกฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค ำสั่ง มำตรกำร คู่มือกำร
ปฏิบติังำนดำ้นต่ำง ๆ และระบบกำรควบคุมภำยในท่ีส่วนรำชกำรจดัใหมี้ข้ึนโดยสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง 
โดยศึกษำใหท้รำบวำ่ มำตรกำรและระบบกำรควบคุมภำยในท่ีตนปฏิบติัหนำ้ท่ีอยูน่ั้นก ำหนดไวอ้ยำ่งไร
บำ้ง และจะตอ้งเอำใจใส่ปฏิบติัตำมมำตรกำรและระบบเหล่ำนั้น เพื่อให้กำรควบคุมเกิดประสิทธิผล 
และหำกทรำบว่ำขั้นตอนกำรปฏิบติังำนในขั้นตอนใดมีจุดอ่อนของระบบกำรควบคุมภำยใน ควรแจง้
ใหผู้บ้งัคบับญัชำทรำบ เพื่อให้พิจำรณำและสั่งกำรแกไ้ขปรับปรุงระบบกำรควบคุมใหเ้กิดควำมรัดกุม
ยิง่ข้ึน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ท ำให้กำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในของเทศบำลนครล ำปำง มีควำมถูกตอ้ง
ครบถว้น เป็นมำตรฐำนเดียวกนั และเป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดิน ว่ำดว้ยกำร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544  
 2. ท ำให้หน่วยงำนลดขอ้ผิดพลำดในกำรจดัวำงระบบกำรควบคุมภำยใน รวมถึงกำรจดัท ำ 
รำยงำนตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำดว้ยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน 
พ.ศ. 2544  
 3. เป็นเอกสำรอำ้งอิง ส ำหรับศึกษำและปฏิบติังำนของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท ำให้สำมำรถทรำบถึง 
ล ำดบัขั้นตอนก่อน-หลงั ในกำรจดัท ำรำยงำนระบบกำรควบคุมภำยใน และสำมำรถปฏิบติังำนแทนกนัได้
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
 สาระส าคญัของระเบียบฯ 
 ระเบียบข้อ 4 ก ำหนดใหผู้ก้  ำกบัดูแล และฝ่ำยบริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรน ำมำตรฐำน 
กำรควบคุมภำยในทำ้ยระเบียบไปเป็นแนวทำงในกำรจดัวำงระบบควบคุมภำยในของหน่วยงำนใหเ้กิด 
ประสิทธิผล ด ำเนินงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ และบรรลุวตัถุประสงคข์องกำรควบคุมภำยใน  
 ระเบียบข้อ 5 ก ำหนดใหห้วัหนำ้หน่วยงำนภำครัฐน ำมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน ท่ีออก
ตำมระเบียบฯ น้ี ไปใชเ้ป็นแนวทำงในกำรจดัวำงระบบกำรควบคุมภำยในใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 1 ปี นบั
แต่วนัท่ีระเบียบฯ มีผลใชบ้งัคบั (27 ตุลำคม พ.ศ. 2544) และรำยงำนควำมคืบหนำ้ทุก 60 วนั ต่อผูก้  ำกบั
ดูแล และคณะกรรมกำรตรวจสอบ พร้อมทั้งส่งส ำเนำให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
 ระเบียบข้อ 6 ก ำหนดให้หน่วยงำนภำครัฐประเมินกำรควบคุมภำยในแลว้รำยงำนต่อ 
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดิน ผูก้  ำกบัดูแล และคณะกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งนอ้ยปีละคร้ังภำยใน 90 
วนั นบัจำกวนัส้ินปีงบประมำณ (30 กนัยำยน) หรือปีปฏิทิน (31 ธนัวำคม) เพื่อปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน ใหมี้ประสิทธิผล เหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มและควำมเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ  
 ระเบียบข้อ 7 หน่วยรับตรวจไม่สำมำรถปฏิบติัไดใ้ห้ตกลงกบัคณะกรรมกำรตรวจเงิน 
แผน่ดิน  
 ระเบียบข้อ 8 กำรเจตนำปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบติัตำมระเบียบน้ีโดยไม่มีเหตุอนัควร 
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินสำมำรถเสนอขอ้สังเกตและรำยงำนตำมล ำดบัขั้น ซ่ึงอำจมีผลต่อกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 มำตรฐำนกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ตำมแนวคิดของ COSO 
ซ่ึงก ำหนดโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยในท่ีมีควำมเช่ือมโยงและเก้ือกลูกนั คือ  
 1. สภำพแวดลอ้มของกำรควบคุม (Control Environment)  
 2. กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment)  
 3. กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)  
 4. สำรสนเทศและกำรส่ือสำร (Information and Communication)  
 5. กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring)  
 องคป์ระกอบทั้ง 5 ประกำรน้ี เป็นมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน มีควำมเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์
กนั โดยมีสภำพแวดลอ้มของกำรควบคุมภำยในเป็นรำกฐำนท่ีจะท ำใหอ้งคป์ระกอบอ่ืน ๆ ด ำรงอยูไ่ด้
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อยำ่งมัน่คง สภำพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อกำรควบคุมภำยในเป็นพื้นฐำนส ำคญัท ำให้องคป์ระกอบอ่ืน ๆ มี
กำรปฏิบติัตำม ซ่ึงน ำไปสู่กำรบรรลุวตัถุประสงคข์องกำรควบคุมภำยใน 
 
วตัถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  

(1) ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน  
  (Effectiveness and Efficiency of Operation : O)  

  (2)  ควำมน่ำเช่ือถือของรำยงำนทำงกำรเงิน (Reliability of Financial Reporting : F)  
  (3)  กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบำยต่ำง ๆ  
  (Compliance with Applicable Laws and Regulation : C)  
 
ความส าคญัของการติดตามประเมินผล (Monitoring)  
 การติดตามประเมินผล  หมำยถึง กระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำนและ 
ประเมินประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงต่อเน่ืองและสม่ำํเสมอ เพื่อให้เกิดควำม
มัน่ใจวำ่ ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีก ำหนดไวมี้ควำมเพียงพอและเหมำะสม มีกำรปฏิบติัตำมระบบกำร
ควบคุมภำยในจริง ขอ้บกพร่องท่ีพบไดรั้บกำรแกไ้ขอยำ่งเหมำะสมและทนัเวลำ  
 
กำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 

ประเภทการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
เพื่อใหค้วำมมัน่ใจวำ่  
 - ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีวำงไวเ้พียงพอ เหมำะสม มีประสิทธิภำพและมีกำรปฏิบติัจริง  
 - กำรควบคุมภำยในด ำเนินไปอยำ่งมีประสิทธิผล  
 - ขอ้ตรวจพบจำกกำรตรวจสอบและกำรสอบทำนอ่ืนๆ ไดรั้บกำรแกไ้ขอยำ่งเหมำะสม 
  และทนัเวลำ  
 - กำรควบคุมภำยในไดรั้บกำรปรับปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  
 
 
 

กำรติดตำมประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน 

กำรติดตำมประเมินผล
ระหวำ่งกำรปฏิบติังำน 

กำรประเมินผลเป็นรำยคร้ัง 
กำรประเมินตนเอง 

กำรประเมินอิสระ 
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1. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบตัิงาน (Ongoing Monitoring)  
 กิจกรรมติดตำมผลกำรควบคุมภำยในในระหว่ำงกำรปฏิบติังำน (กำรติดตำมผลอย่ำง
ต่อเน่ือง) จะรวมอยู่ในกำรบริหำรจดักำรและกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบติังำนตำมปกติขององคก์ร เช่น 
กำรวิเครำะห์ผลต่ำงระหวำ่งแผนกบัผลงำนจริง กำรทดสอบควำมถูกตอ้ง กำรกระทบยอดรำยกำรต่ำง ๆ 
เป็นตน้  
 ตัวอย่าง กิจกรรมกำรติดตำมผลในระหว่ำงกำรปฏิบติังำน เช่น ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั 
ตรวจสอบ รำยงำนกำรเงินและสอบถ 
ำมถึงควำมแตกต่ำงของบญัชีเงินฝำกธนำคำร กำรติดตำมผลกำรควบคุมท่ีจะท ำให้มีกำรส่งเสริม
ประสิทธิผลของกระบวนกำรปฏิบติังำน  ดงันั้นกำรติดตำมผลในระหว่ำงกำรปฏิบติังำนมกัจะมี
ประสิทธิผลมำกกวำ่กำรประเมินผลเป็นรำยคร้ัง  
 
2. การประเมินผลการควบคุมเป็นรายคร้ัง (Separate Evaluation)  
 กำรประเมินผลเป็นรำยคร้ังจะใหป้ระโยชน์โดยกำรเนน้ไปท่ีประสิทธิผลของกำรควบคุม
ภำยในโดยตรง ณ เวลำใดเวลำหน่ึง  
 2.1  ขอบเขตและควำมถ่ีของกำรประเมิน  
  ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องกำรประเมินว่ำจะเนน้กำรประเมินไปท่ีวตัถุประสงคข์อง
กำรควบคุมภำยในดำ้นใด เช่น ดำ้นกำรด ำเนินงำน ดำ้นกำรรำยงำนทำงกำรเงิน หรือดำ้นกำรปฏิบติัตำม
กฎระเบียบ เป็นตน้ กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน จะตอ้งให้ ควำมสนใจกบัแต่ละองคป์ระกอบ
ของกำรควบคุมภำยในท่ีสัมพนัธ์กบักิจกรรมท่ีส ำคญั ๆ ดว้ย ส่วนควำมถ่ีของกำรประเมินจะอยูใ่นดุลย
พินิจของผูบ้ริหำร ซ่ึงข้ึนกบัควำมเส่ียงและกำรควบคุมเพื่อลดควำมเส่ียง  
 2.2 วิธีกำรประเมิน  
  ตอ้งกระท ำอยำ่งเป็นขั้นตอน วิธีประเมินและเทคนิคกำรประเมินอำจแตกต่ำงกนัไป
ตำมแต่ละหน่วยงำนแต่ก็ตอ้งเป็นไปตำมรูปแบบของกำรประเมิน ในกำรประเมินผลผูป้ระเมินจะตอ้ง
ท ำควำมเขำ้ใจหน่วยงำนและภำรกิจหลกัของหน่วยงำน รวมทั้งพิจำรณำถึงระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมี
อยูว่ำ่ท ำงำนจริงอยำ่งไร เม่ือเปรียบเทียบกบักำรท ำงำนตำมท่ีออกแบบไว ้ 
 2.3 กำรทดสอบกำรควบคุม  
  กำรทดสอบควำมน่ำเช่ือถือของระบบกำรควบคุมภำยในเป็นส่วนส ำคญัของกำร 
ประเมินผล กำรทดสอบน้ีสำมำรถท ำไดท้ั้งกำรประเมินผลแบบต่อเน่ือง และกำรประเมินผลเป็นรำยคร้ัง 
เช่น กำรสอบทำนรำยกำรต่ำง ๆ กำรทดสอบกำรปฏิบติังำน กำรสอบถำมบุคคลท่ีเหมำะสม สังเกตกำรณ์ 
กำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีปฏิบติังำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรควบคุมและตรวจสอบควำมถูกตอ้ง เป็นตน้  
 ผลกำรทดสอบจะได้รับกำรสอบทำนโดยฝ่ำยบริหำรเพื่อประเมินควำมส ำคัญของ 
ขอ้บกพร่องท่ีพบและจดัท ำแผนกำรปรับปรุงแกไ้ข และติดตำมผลกำรปรับปรุงแกไ้ขตำมแผน เพื่อให้
มัน่ใจวำ่ขอ้บกพร่องหรือจุดอ่อนไดรั้บกำรปรับปรุงแกไ้ขแลว้  
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่อการติดตามประเมินผล  
 ผูบ้ริหำร (นำยกเทศมนตรี) ตอ้งก ำหนดให้มีผูรั้บผิดชอบกำรติดตำมประเมินผลเก่ียวกบั
ควำมเพียงพอและ ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเน่ือง และก ำหนดให้กำรติดตำม
ประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของกำรปฏิบติังำนและจดัท ำรำยงำนเสนอต่อผูบ้ริหำร 
 ผูบ้ริหำรไดรั้บรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลควรด ำเนินกำรดงัน้ี  
 (1) พิจำรณำวิธีกำรปรับปรุงแกไ้ขกำรควบคุมจำกผลกำรประเมินฯ  
 (2) ก ำหนดมำตรกำรท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรด ำเนินกำรตำมขอ้เสนอแนะ  
 (3) สัง่กำรใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้บกพร่อง  
 (4) ช้ีแจงถึงเหตุผลท่ีไม่จ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรใด ๆ ตำมขอ้เสนอแนะ 



 

บทที ่3 
 
แนวทางการปฏิบัติในการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ในกำรจดัท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในจะด ำเนินกำร 2 ระดบั คือ ระดบัหน่วยรับตรวจ 
(ระดบัเทศบำล) โดยปลดัเทศบำลหรือผูด้  ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำหรือคณะท ำงำนท่ีไดรั้บมอบหมำย และ
ระดบัส่วนงำนย่อย (ส ำนัก/กอง หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำกอง) โดยหัวหนำ้หน่วยงำนในระดบัส ำนกั/
กอง หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำกอง ซ่ึงให้รวมถึงหน่วยงำนภำยใตส้ ำนัก/กองซ่ึงมีหน้ำท่ีติดตำมผล
ระหว่ำงกำรปฏิบติังำน (Ongoing Monitoring) และจดัให้มีกำรประเมินผลเป็นรำยคร้ังดว้ยตนเอง 
(Control Self Assessment : CSA) เพื่อจดัท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในในควำมรับผิดชอบเสนอ
ผูบ้งัคบับญัชำ ตำมล ำดบัชั้น และงำนหลกัท่ีตอ้งปฏิบติัในกำรจดัท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน  
 
การวางระบบควบคุมภายใน มีขั้นตอนอย่างไร 
 กำรวำงระบบควบคุมภำยใน มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1) กำรท ำควำมเขำ้ใจกบัภำรกิจ ก ำหนดวตัถุประสงค์ของภำรกิจนั้น แยกเป็น 2 ระดบั คือ 
ระดบัหน่วยรับตรวจ เป็นวตัถุประสงคข์องกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของหน่วยรับตรวจ ซ่ึงพิจำรณำ
จำกวิสัยทศัน์  เป้ำประสงค ์ กบัระดบัส่วนงำนย่อย เป็นวตัถุประสงคท่ี์เฉพำะเจำะจงลงไปในแต่ละ
กิจกรรมของส่วนงำนยอ่ยท่ีสนบัสนุนและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นระดบัหน่วยรับตรวจ  
 กรณตีัวอย่าง   
 ในระดบัหน่วยรับตรวจ ตวัอยำ่งภำรกิจ คือ กำรจดัเกบ็รำยไดข้องเทศบำล   
 วตัถุประสงคข์องภำรกิจ คือ กำรจดัเก็บรำยไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพโดยทัว่ถึงและเป็นธรรม 
เพื่อน ำเงินรำยไดม้ำพฒันำทอ้งถ่ิน  
 กิจกรรมของส่วนงำนย่อยท่ีสนบัสนุนวตัถุประสงคข์องหน่วยรับตรวจ คือ งำนพฒันำรำยได ้
งำนแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพยสิ์น งำนบริกำรขอ้มูลแผนท่ีภำษีฯ งำนเร่งรัดรำยได ้ฝ่ำยนิติกร (งำน
รับเร่ืองรำวร้องทุกข)์ เป็นตน้  
 เม่ือส่วนงำนยอ่ยก ำหนดกิจกรรมแลว้ตอ้งก ำหนดวตัถุประสงคข์องกิจกรรมนั้น ๆ ดว้ยเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคร์ะดบัหน่วยรับตรวจ 
 2) กำรท ำควำมเขำ้ใจกับมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในทั้ ง 5 องค์ประกอบ  กำรสอบทำน
มำตรฐำนในองคป์ระกอบท่ี 1  คือ สภำพแวดลอ้มกำรควบคุมว่ำอยูใ่นระดบัท่ีท ำใหก้ำรควบคุมท่ีมีอยูมี่
ประสิทธิผลหรือไม่   
 3) คน้หำควำมเส่ียงท่ีมีนัยส ำคญั โดยคน้หำควำมเส่ียงท่ีอำจท ำให้ไม่บรรลุผลส ำเร็จตำม
วตัถุประสงค ์ซ่ึงตอ้งคน้หำจำกหน่วยงำนยอ่ยท่ีสนบัสนุนภำรกิจหลกั หลงัจำกนั้นใหพ้ิจำรณำว่ำควำม
เส่ียงแต่ละดำ้นมีปัจจยัเส่ียงอะไรบำ้ง  
 4) ก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมภำยใน ทั้งในแง่กำรควบคุม โอกำสกำรเกิดของปัจจยัเส่ียง  กำร
ควบคุมเพื่อลดควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกปัจจยัเส่ียง   
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งำนตรวจสอบภำยใน เทศบำลนครล ำปำง 

 

 5) จดัท ำแผนกำรน ำกิจกรรมกำรควบคุมภำยในมำใช ้ ส่ือสำรให้ทรำบทัว่กนัเพื่อน ำกิจกรรม
กำรควบคุมไปปฏิบติัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 6) ติดตำมผลและรำยงำนผล  กรณีเป็นระดบัส่วนงำนย่อย ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ก ำหนดใหร้ำยงำนผล จ ำนวน 2 แบบฟอร์ม  คือ “แบบ ปย.1”  และ  “แบบ  ปย. 2”   
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ตัวอย่างที่ 1   แผนกำรน ำกิจกรรมกำรควบคุมภำยในระดบัหน่วยรับตรวจไปสู่กำรปฏิบติั  กรณภีารกจิ  “การจัดเกบ็รายได้” 
 

วตัถุประสงค์ 
ของภารกจิ 

ความเส่ียงทีม่นัียส าคญั ปัจจัยเส่ียง กจิกรรมการควบคุมภายใน ที่ม ี ทีเ่พิม่ 

จดัเกบ็รำยไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพโดยทัว่ถึง
และเป็นธรรม เพื่อน ำเงิน
รำยไดม้ำพฒันำทอ้งถ่ิน   

1.  ประสิทธิภำพและประสิทธิผลใน
กำรจดัเกบ็รำยไดข้องเทศบำลยงัไม่
บรรลุตำมเป้ำหมำย 

1. ขำดกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและผลกระทบ
ท่ีมีนยัส ำคญัของกำรจดัเกบ็รำยไดเ้พื่อ
ก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมท่ีเหมำะสม 

1. จดัท ำแผนการศึกษาวเิคราะห์พฒันำประสิทธิภำพของกำรจดัเกบ็
รำยได ้

 

 
 

 

 2. กำรจดัเกบ็ภำษียงัไม่ถูกตอ้ง 
ครบถว้น  

2. ควำมถูกตอ้ง ครบถว้นของขอ้มูลเพื่อใช้
ในกำรจดัเกบ็และกระบวนกำรจดัเกบ็และ
ติดตำมผูไ้ม่ยืน่แบบและผูค้ำ้งช ำระภำษียงั
ไม่เป็นไปตำมท่ีคำดหวงั  

2. ก ำหนดหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกระบวนกำรจดัเกบ็รำยได ้ อำทิ 
  2.1  น ำระบบแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพยสิ์นมำใช ้

2.2  มีหน่วยงำนใหบ้ริกำรขอ้มูลเพื่อจดัเกบ็ภำษี 
2.3  มีหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษี 
2.3  มีหน่วยงำนรับผดิชอบติดตำมผูไ้ม่ยืน่แบบและผูค้ำ้งช ำระภำษี 
2.4  มีหน่วยงำนรับผดิชอบในกำรด ำเนินคดีกบัผูค้ำ้งช ำระภำษี 
2.5 มอบหมำยกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้มจดัเกบ็รำยได ้
   ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ตำม พรบ.สำธำรณสุข 
2.6  อ่ืน ๆ 

 
 
 

 
 
 

 3. .......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 

3. .......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 

3. .......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 

 
 
 

 
 
 

 4. .......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 

4. .......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 

4. .......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 

 
 
 

 
 
 



 

 

งำนตรวจสอบภำยใน เทศบำลนครล ำปำง 
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ตัวอย่างที่ 2   แผนกำรน ำกิจกรรมกำรควบคุมภำยในระดบัส่วนงำนยอ่ยไปสู่กำรปฏิบติั   กรณีภำรกิจ  “กำรจดัเกบ็รำยได”้ 
(วงเลบ็ตวัเลข (1)-(5) ท่ีปรำกฏอยูท่ำ้ยขอ้ควำมในหวัตำรำง เป็นแนวทำงน ำไประบุไวใ้นรำยงำน ปย.2) 

กจิกรรมของส่วนงานย่อย
ที่สนับสนุนวตัถุประสงค์
ของหน่วยรับตรวจ (1) 

วตัถุประสงค์ของกจิกรรม 
(1) 

ปัจจัยเส่ียง 
 (3) (4)   

กจิกรรมการควบคุมภายใน 
(2) (5) 

ที่ม ี
(2) 

ที่เพิม่ 
(5) 

งานพัฒนารายได้   เพื่อให้กำรพฒันำประสิทธิภำพกำร
จดัเก ็บรำยไดต้่ำงๆ  ในเขตพื้น ท่ี
ของเทศบำลนครล ำปำง เป็นไปดว้ย
ควำมเรียบร้อย  ถูกตอ้ง  เป็นธรรม  
ทนัตำมก ำหนดระยะ เวลำ   และ
ส ำ ม ำ ร ถ จ ดั เ ก ็บ ร ำ ย ไ ด อ้ ย ่ำ ง มี
ประสิทธิภำพ   
 
 
 

ขำดกำรกำรศ ึกษำว ิเครำะห์เพื ่อ
พฒันำประสิทธิภำพในกำรจดัเก็บ
รำยไดข้องเทศบำล 
 
 
 
 
 

1 .จ ดัท ำแผนการศึกษาว ิเ คราะห์ เ พื ่อ ให้ข้อ เสนอแนะ ในกำรพฒันำ
ประสิทธิภำพของกำรจดัเก็บรำยได ้ ในแต่ละกรณี อำทิ  
  -  วิธีกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยอย่ำงจริงจงั  
  -  วิธีกำรเพิ ่มช่องทำงกำรเขำ้หรือกำรติดต่อกบัผู เ้สียภำษีเพื ่ออ  ำนวย
   ควำมสะดวกแก่ประชำชน 
  -  วิธีกำรประชำสัมพนัธ์เพื่อลดผลกระทบของควำมขดัแยง้ 
    (ช้ีแจงท ำควำมเขำ้ใจหรือจดัประชุมร่วมกนั) 
  -  แนวทำงกำรจดักิจกรรมรณรงค์กำรช ำระภำษี  
   (บริกำรรับช ำระภำษีนอกสถำนท่ี บริกำรรับช ำระภำษีใน 
   วนัหยุดรำชกำรในฤดูภำษี บริกำรรับช ำระภำษีผ่ำนธนำคำร) 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

งานพัฒนารายได้   เพื่อทบทวนอัตรำภำษี ค่ำรำยปี และ
ค่ำธรรมเนียมท่ีเทศบำลจัดเก็บอยู่ให้
เหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั 

1. ไม่มีกำรทบทวนค่ำรำยปีของภำษี
โรงเรือนและท่ีดินมำเป็นเวลำนำน 

2. อตัรำค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ท่ีเทศบำล
จดัเกบ็อยูไ่ม่เหมำะสมกบัเศรษฐกิจ
ปัจจุบนั  

1. แต่งตั้งคณะท ำงำนทบทวนค่ำรำยปีของภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 
2. แต่งตั้งคณะท ำงำนทบทวนค่ำเช้ือเพลิงเผำศพของงำนสุสำนเทศบำล 

-ปัจจุบนัจดัเกบ็ ศพละ 1,000 บำท ตน้ทุนค่ำแก๊ส  1,388 บำท/ศพ  
 (ใชเ้ฉล่ีย 1.51 ถงั/ศพ ค่ำแก๊ส 919 บำท/ถงั รำคำ ณ ธ.ค.56)   
หมำยเหตุ :  ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัท ำศพเป็นรำยจ่ำยท่ีบุตรหลำนพร้อมท่ีจะ
 รับภำระค่ำใชจ่้ำยอีกทั้งยงัมีค่ำสมำชิกฌำปนกิจหรือกรณีกำร
 สงเครำะห์ค่ำจดักำรศพของส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำม
 มัน่คงของมนุษย ์ตน้ทุนส่วนเกินเทศบำลสำมำรถน ำเงินไปใช้
 ในกำรพัฒนำด้ำนอ่ืนเพื่อจัดบริกำรสำธำรณะท่ีจ ำเป็นต่อ
 ประชำชนในพื้นท่ี   
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กจิกรรมของส่วนงานย่อย
ที่สนับสนุนวตัถุประสงค์
ของหน่วยรับตรวจ (1) 

วตัถุประสงค์ของกจิกรรม 
(1) 

ปัจจัยเส่ียง 
 (3) (4)   

กจิกรรมการควบคุมภายใน 
(2) (5) 

ที่ม ี
(2) 

ที่เพิม่ 
(5) 

งานพัฒนารายได้   กำรจัดท ำหนังสือเตือนกรณีไม่มำ
 ยื่นแบบและกำรออกเร่งรัดภำคสนำม
เพื่อกระตุ้นให้ผูเ้สียภำษีเข้ำมำช ำระ
ภำษีใหแ้ก่เทศบำล 
 

1. ส่งหนงัสือเตือนแลว้ผูเ้สียภำษีไม่
ปฏิบติัตำม 

2. บุ คลำกร มี จ ำ กัด  ก ำร เ ร่ ง รั ด
ภำคสนำมท ำไดไ้ม่ทัว่ถึง 
 

1. จดัท ำหนงัสือเตือน คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 และสรุปรำยช่ือผูไ้ม่ยืน่แบบส่งงำน
ท่ีเก่ียวขอ้งด ำเนินกำรต่อไป 

2. ออกส ำรวจภำคสนำมตำมแผนงำน 
3. กรณีผูเ้สียภำษีรำยใหม่ มอบให้งำนบริกำรข้อมูลเป็นผูรั้บผิดชอบ ส่ง

หนงัสือแจง้ผูอ้ยูใ่นข่ำยเสียภำษีเพื่อใหเ้ขำ้มำยืน่แบบช ำระภำษี 
4. ส ำรวจปัญหำขอ้จ ำกดัของหน่วยงำนและแกไ้ขขอ้จ ำกดัท่ีมีเพื่อวำงแผนออก

ติดตำมภำคสนำมให้ครบทุกรำยโดยปรับเวลำกำรส ำรวจให้เหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ 

5. จดัท ำแผนพฒันำประสิทธิภำพกำรจดัเกบ็รำยได ้
6. ประเมินผลกำรปฏิบติังำนตำมแผนพฒันำประสิทธิภำพกำรจดัเกบ็รำยได ้

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

ง า น แ ผ น ที่ ภ า ษี แ ล ะ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

ส ำรวจขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ครบถว้น  
ตัวช้ีวดั ร้อยละของพื้นท่ีท่ีไดรั้บกำร 
               ส ำรวจ 
 

ข้อ มู ล แผน ท่ี ภ ำ ษี และทะ เ บี ยน
ทรัพยสิ์นยงัไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น ส่งผล
ใหก้ำรจดัเกบ็รำยไดไ้ม่ครบถว้น 
1 . เจ้ำหน้ำท่ีภำคสนำมไม่สำมำรถ
ส ำรวจขอ้มูลได้ทัว่ถึงทุกพื้นท่ีไดท้นั
ภำยในก ำหนดเวลำท่ีจะน ำขอ้มูลไปใช้
ประโยชน์ในกำรจดัเกบ็ภำษี 
 2. เจำ้หน้ำท่ีส ำรวจตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ี
อ่ืนร่วมดว้ยนอกเหนือจำกงำนส ำรวจ
จนส่งผลกระทบต่อกำรส ำรวจขอ้มูล 

1. มีแผนกำรส ำรวจประจ ำปีใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี 
2. ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีจดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำน เพื่อคน้หำควำมเส่ียงในขั้นตอนกำร  
    ปฏิบติังำนจริงซ่ึงจะส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อกำรส ำรวจขอ้มูลให้
 ถูกตอ้งและครบถว้นตรงตำมวตัถุประสงคห์ลกัของหน่วยงำน 
3. เสนอขออนุมติัอตัรำก ำลงัท่ีจ ำเป็นตอ้งใชใ้นงำนส ำรวจ 
4. ปรับปรุงค ำสั่งมอบหมำยงำนให้เหมำะสมกบัภำรกิจเพื่อให้กำรปฏิบติังำน
 บรรลุตำมวตัถุประสงคห์ลกัของหน่วยงำน 
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กจิกรรมของส่วนงานย่อย
ที่สนับสนุนวตัถุประสงค์
ของหน่วยรับตรวจ (1) 

วตัถุประสงค์ของกจิกรรม 
(1) 

ปัจจัยเส่ียง 
 (3) (4)   

กจิกรรมการควบคุมภายใน 
(2) (5) 

ที่ม ี
(2) 

ที่เพิม่ 
(5) 

ง า น แ ผ น ที่ ภ า ษี แ ล ะ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

ควำมถูกตอ้งของกำรบนัทึกขอ้มูลท่ีได้
จำกกำรส ำรวจในทะเบียนทรัพยสิ์น 
ตัวช้ีวัด  จ  ำนวนควำมผิดพลำดท่ีเกิด
จำกกำรส ำรวจและกำรบันทึกขอ้มูล
ของเจำ้หนำ้ท่ี (ไม่เกินค่ำคำดหวงั) 

1. ขอ้มูลในทะเบียนไม่ถูกตอ้งส่งผล
กระทบต่อกำรจัดเก็บภำษีและกำร
ประเมินภำษีของเจำ้หนำ้ท่ี 
2. ไม่มีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลท่ีมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ  ก ร ณี รู ป ภ ำ พ ท่ี
จ ำ เ ป็นต้องใช้ในกำรจัด เก็บและ
ด ำเนินคดี  

1.  ใหผู้ส้ ำรวจขอ้มูลและหวัหนำ้งำนผูส้อบทำนลงนำมก ำกบัรำยกำรเพื่อ
รับผดิชอบต่อควำมถูกตอ้งของขอ้มูล 
2. ใหส้ ำรวจขอ้มูลกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นใหเ้ป็นปัจจุบนั  
(ส ำรวจภำคสนำม, ท ำหนงัสือแจง้ใหส่้งมอบส ำเนำเอกสำรสิทธ์ิ, ประชำสัมพนัธ์
ประชำชนในพื้นท่ีใหส่้งมอบส ำเนำเอกสำรสิทธ์ิแก่เทศบำลและใหส่้งมอบทุก
คร้ังท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิเพื่อประโยชน์ในกำรจดัเกบ็ภำษี) 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

งานบริการข้อมูลฯ ให้ บ ริ ก ำ รข้อ มู ล แผน ท่ี ภ ำ ษี แ ก่
เจำ้หน้ำท่ีเพื่อควำมสะดวก รวดเร็วใน
กำร ติดตำมและจัด เก็บภำ ษีของ
เทศบำล 

ผู ้รับบริกำรข้อมูลไม่ได้รับควำม
สะดวก รวดเร็วในกำรใช้ข้อมูลเพื่อ
ติดตำมและจดัเกบ็ภำษี 
สาเหตุ 
1.ผู ้ใช้ข้อมูลยงัขำดควำมเช่ือมั่นใน
ควำมถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลท่ีมีอยู่
ในฐำนขอ้มูล  
2.มีข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงข้อมูลของ
ผูใ้ชบ้ริกำร 
3.มีข้อจ ำกัดในกำรแก้ไขโปรแกรม
และกำรออกรำยงำนให้ตรงตำมควำม
ตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำรขอ้มูล 
 
 
 
 

1. ก ำหนดวิธีกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้ง ครบถว้นของกำรบนัทึกขอ้มูลท่ีไดรั้บ
จำกกำรส ำรวจ 
2. ส ำรวจควำมตอ้งกำรใชข้อ้มูลและปัญหำท่ีผูรั้บบริกำรไดรั้บจำกกำรน ำขอ้มูล
ไปแลว้ไม่สำมำรถน ำไปใชง้ำนไดอ้ย่ำงสะดวก รวดเร็วจนท ำให้กระบวนงำน
ล่ำชำ้ 
3. ใหบ้ริกำรเพิ่มเติมเพิ่ออ ำนวยควำมสะดวกของผูใ้ชบ้ริกำรขอ้มูล 
    - จดัท ำหนงัสือแจง้ผูเ้สียภำษีรำยใหม่เพื่อลดภำระงำนของงำนพฒันำรำยได ้ 
4. กรณีมีขอ้จ ำกดัในกำรใชง้ำนโปรแกรม  
    - หำรือผูบ้ริหำรเพื่อก ำหนดแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำในระยะยำวเน่ืองจำกเป็น
ควำมเส่ียงท่ีมีนยัส ำคญัของกำรด ำเนินงำนของงำนบริกำรขอ้มูลซ่ึงไม่สำมำรถ
ใหบ้ริกำรขอ้มูลไดต้ำมวตัถุประสงคห์ลกัของหน่วยงำน 
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กจิกรรมของส่วนงานย่อย
ที่สนับสนุนวตัถุประสงค์
ของหน่วยรับตรวจ (1) 

วตัถุประสงค์ของกจิกรรม 
(1) 

ปัจจัยเส่ียง 
 (3) (4)   

กจิกรรมการควบคุมภายใน 
(2) (5) 

ที่ม ี
(2) 

ที่เพิม่ 
(5) 

งานเร่งรัดรายได้ เพื่อติดตำมบงัคบัจดัเกบ็ภำษีคำ้งช ำระ
ส ำหรับผูท่ี้ไม่ช ำระภำษีหรือหลีกเล่ียง
กำรเสียภำษีใหถู้กตอ้งครบถว้น 
ตัวช้ีวดั  ร้อยละของจ ำนวนผูเ้สียภำษีท่ี
สำมำรถติดตำมใหม้ำช ำระภำษีและ
ค่ำปรับหรือค่ำเปรียบเทียบปรับได้
อยำ่งครบถว้นและถูกตอ้ง  

ไม่สำมำรถติดตำมเร่งรัดจดัเกบ็ภำษีได้
อยำ่งถูกตอ้งครบถว้น  
สาเหตุ 
1.ไม่ได้รับควำมสะดวกจำกกำรใช้
บริกำรข้อมูลท ำให้กำรปฏิบัติงำน
ล่ำชำ้ ประกอบกบับุคลำกรไม่เพียงพอ
ต่อกำรปฏิบติังำน 
2. กำรรวบรวมเอกสำรประกอบกำร
ร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนฝ่ำย
ปกครองมีจ ำนวนมำกรำย ส่งผลต่อ
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดำ้นอ่ืน 
3.ปัญหำในกำรด ำเนินคดีกับผู ้ค้ำง
ช ำระภำษี  
  - เอกสำรไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น 
  - ผูเ้สียภำษีเจตนำหลีกเล่ียงภำษีโดย  
    อำศยัช่องทำงทำงกฎหมำย 
 - มีปัญหำในกำรใชม้ำตรกำรตำม 
    กฎหมำยในกำรยดึ อำยดั และขำย 
    ทอดตลำด 
 

1.1 ท ำบนัทึกแจง้ปัญหำจำกกำรใชข้อ้มูลและระบุควำมตอ้งกำรท่ีคำดหวงัจำก
งำน บริกำรขอ้มูลฯ เพื่อแกปั้ญหำในระยะยำว 

2.1  รวบรวมเอกสำรประกอบส ำนวนร้องทุกขต์่อพนกังำนสอบสวนฝ่ำยปกครอง 

2.2 รับฝำกเงินค่ำเปรียบเทียบปรับและน ำส่งคลงัเป็นเงินฝำกค่ำเปรียบเทียบปรับ
เพื่อ 
 รอจดัท ำฎีกำเบิกส่งพนกังำนสอบสวนฯ  
2.3 ท ำหนงัสือหำรือนิติกรกรณีกำรร้องทุกขต่์อพนกังำนสอบสวนฝ่ำยปกครอง
เพื่อด ำเนินคดีกบัผูไ้ม่มำยืน่แบบภำยในก ำหนดเวลำ 
  กรณีผู ้กระท ำผิดช ำระค่ำปรับไว้ท่ีเทศบำลเพื่อรับเงินค่ำปรับท่ี
ผูก้ระท ำควำมผิดช ำระไวแ้ลว้เขำ้เป็นรำยไดค้่ำปรับของเทศบำล/ลดภำระงำนใน
กำรร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวน (กรณีผูเ้สียหำยยินยอมเสียค่ำปรับในอตัรำ
อยำ่งสูงส ำหรับควำมผิดนั้น ประมวลกฎหมำยอำญำ ม.79 บญัญติัวำ่ “ในคดีโทษ
ปรับสถำนเดียว ถำ้ผูก้ระท ำควำมผิดน ำค่ำปรับในอตัรำอยำ่งสูงส ำหรับควำมผิด
นั้นมำช ำระก่อนศำลเร่ิมสืบพยำนคดีนั้นเป็นอนัระงบัไป” ประกอบ มำตรำ 37 (1) 
แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ม.37 (1) บญัญติัวำ่ “ในคดีท่ีมีโทษ
ปรับสถำนเดียว เม่ือผูก้ระท ำผิดยินยอมเสียค่ำปรับในอัตรำอย่ำงสูงส ำหรับ
ควำมผดินั้นแก่พนกังำนก่อนศำลพิจำรณำ คดีอำญำเป็นอนัเลิกกนั”) 

3.1  จัดท ำคู่มือกำรปฏิบติังำน กระบวนงำนท่ีจ ำเป็นต่อกำรกำรด ำเนินคดีกับ
ผูค้ำ้งช ำระภำษี คน้หำควำมเส่ียงเพื่อก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมท่ีจ ำเป็น  
 อำทิ กระบวนกำรออกหนังสือเตือน, กระบวนกำรส่งหมำยบังคับคดี, 
กระบวนกำรสืบทรัพย,์ กระบวนกำรรวบรวมหลกัฐำนเพื่อส่งด ำเนินคดี ฯลฯ 
  

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

งำนตรวจสอบภำยใน เทศบำลนครล ำปำง 
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กจิกรรมของส่วนงานย่อย
ที่สนับสนุนวตัถุประสงค์
ของหน่วยรับตรวจ (1) 

วตัถุประสงค์ของกจิกรรม 
(1) 

ปัจจัยเส่ียง 
 (3) (4)   

กจิกรรมการควบคุมภายใน 
(2) (5) 

ที่ม ี
(2) 

ที่เพิม่ 
(5) 

งานจัดเกบ็ภาษี เพื่อจดัเกบ็ภำษีใหถู้กตอ้ง ครบถว้น  กำรจดัเกบ็ภำษียงัไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น 
สาเหตุ 
1. ยงัมีผูเ้สียภำษีไม่เขำ้มำยืน่แบบแสดง
รำยกำรเพื่อช ำระภำษี 
2. มีผูป้ระกอบกำรติดตั้ งป้ำยจำกผล
กำรส ำรวจแผนท่ีภำษี ต่อมำเขียนค ำ
ร้องขอร้ือถอนป้ำย โดยไม่ไดจ้ัดเก็บ
ภำษีระหว่ำงวนัติดตั้งถึงวนัร้ือถอนท ำ
ให้เจำ้หนำ้ท่ีมีควำมเส่ียงต่อกำรละเวน้
กำรปฏิบติัหน้ำท่ีและเทศบำลสูญเสีย
โอกำสในกำรจดัเกบ็รำยได ้

1. จดัท ำประกำศใหผู้มี้หนำ้ท่ีเสียภำษีมำยืน่แบบแสดงรำยกำรภำยในก ำหนดเวลำ 

2. ตรวจสอบและจดัท ำบญัชีรำยช่ือผูอ้ยูใ่นเกณฑเ์สียภำษีในแต่ละปีงบประมำณ 

3.จดัเตรียมแบบพิมพต่์ำง  ๆ ใหค้รบถว้น  

4. จดัท ำแผนปฏิบติักำรบริกำรประชำชนเคล่ือนท่ี 

5. จดัท ำแผนปฏิบติักำรจดัเกบ็ภำษีแต่ละประเภท  

5. กรณีรับค ำร้องขอร้ือถอนป้ำย ใหผู้ย้ืน่ค  ำร้องเขำ้พบพนกังำนจดัเกบ็ภำษีเพื่อ
แจง้ยอดภำษีและใหผู้เ้สียภำษียืน่แบบและช ำระภำษีใหค้รบถว้น 
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กจิกรรมของส่วนงานย่อย
ที่สนับสนุนวตัถุประสงค์
ของหน่วยรับตรวจ (1) 

วตัถุประสงค์ของกจิกรรม 
(1) 

ปัจจัยเส่ียง 
 (3) (4)   

กจิกรรมการควบคุมภายใน 
(2) (5) 

ที่ม ี
(2) 

ที่เพิม่ 
(5) 

กองสาธารณสุขฯ 
งานสุขาภิบาลอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม 

เพื่อควบคุมกำรประกอบกำรค้ำท่ีน่ำ
รั ง เ กี ยจหรืออำจเป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ 

        มีผูป้ระกอบในพื้นท่ีเทศบำลนคร
ล ำปำงซ่ึงยงัไม่ไดข้ออนุญำตและท่ีขอ
อนุญำตแลว้แต่ขำดต่ออำยุใบอนุญำต
เป็นจ ำนวนท่ีมีนยัส ำคญั 
สาเหตุ 
1. ไม่มีพนักงำนจำ้งท่ีเพียงพอต่อกำร
ส ำรวจข้อมูลเพื่ อ เป็นฐำนในกำร
จดัเกบ็รำยไดค้่ำธรรมเนียมฯ และไม่มี
พนกังำนรำชกำรเพียงพอต่อกำรส ำรวจ
สภำพกิจกำรให้ เป็นไปตำมพรบ.
สำธำรณสุขฯ 
2. ไม่มีกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยดว้ยกำร
ออกค ำสั่ งท ำงปกครองส ำห รั บ
ผูป้ระกอบกำรท่ีไม่ต่ออำยุใบอนุญำต
ภำยในก ำหนดเวลำ 
3 .  ย ั ง มี ผู ้ ป ร ะ ก อบ ก ำ ร ท่ี ช ำ ร ะ
ค่ ำธรรม เ นี ยมใบอนุญำตต ่ ำกว่ ำ
ขอ้เทจ็จริงในกำรประกอบกำร 
 
 
 
 
 
 
 

1. ขออนุมติับุคลำกรเพื่อช่วยงำนส ำรวจดงัน้ี 
    - พนกังำนจำ้งเพื่อส ำรวจขอ้มูลภำคสนำม  จ ำนวน             คน 
       (รับผดิชอบในกำรส ำรวจขอ้มูลเพื่อเป็นฐำนในกำรจดัเกบ็รำยไดโ้ดยเกบ็
ขอ้มูล 
       ภำพถ่ำยประกอบ) 
   - พนกังำนจำ้งเพื่อออกเร่งรัดภำคสนำมส ำหรับรำยคำ้งต่ออำยใุบอนุญำต 
       จ ำนวน               คน 
    - พนกังำนรำชกำรท่ีมีควำมช ำนำญตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งเพื่อตรวจ
สภำพ  
       กิจกำรใหเ้ป็นไปตำม พรบ.สำธำรณสุขฯ จ ำนวน            คน 
2. จดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำน กระบวนงำนออกค ำสั่งทำงปกครอง กรณีสั่งหยดุ
ประกอบกำรชัว่ครำว และก ำหนดผูรั้บผดิชอบและบงัคบัใชก้ฎหมำยอยำ่งจริงจงั 
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กจิกรรมของส่วนงานย่อย
ที่สนับสนุนวตัถุประสงค์
ของหน่วยรับตรวจ (1) 

วตัถุประสงค์ของกจิกรรม 
(1) 

ปัจจัยเส่ียง 
 (3) (4)   

กจิกรรมการควบคุมภายใน 
(2) (5) 

ที่ม ี
(2) 

ที่เพิม่ 
(5) 

ฝ่ำยนิติกร  
(งำนรับเร่ืองรำวร้องทุกข)์ 

บริกำรให้ค  ำปรึกษำด้ำนกฎหมำยแก่
เจ้ำหน้ำท่ีหรือผู ้รับบริกำร ตอบข้อ
หำรือ วิ นิจฉัยปัญหำข้อกฎหมำย 
พิจำรณำให้ควำมเห็นขอ้กฎหมำยและ
ขอ้บญัญติั สอบสวน เปรียบเทียบปรับ
กำรกระท ำผดิท่ีละเมิดเทศบญัญติั  

1. กำรกระท ำผิดท่ีละเมิดเทศบญัญติัยงั
ไม่มีกำรด ำเนินกำร  
2. ขอ้บญัญติัของเทศบำลมีควำมต่ำงกบั
กฎหมำยเฉพำะเร่ืองท่ีมีบทบญัญติัมอบ
อ ำนำจให้เทศบำลออกกฎหมำยบังคบั
ใชใ้นทอ้งถ่ิน เช่น พรบ.สำธำรณสุขฯ  
3. มีปัญหำในกำรรวบรวมเอกสำร
ประกอบส ำนวนร้องทุกข์ต่อพนักงำน
สอบสวนฝ่ำยปกครอง 
สาเหตุ 
1. มี ผู ้ประกอบกำรค้ำงต่ออำยุ ใบ
อนุญำติตำมจ ำนวนมำก ย ังไม่ มี
มำตรกำรในกำรใช้ค  ำสั่งทำงปกครอง
เพื่อสั่ งหยุดประกอบกำร และไม่มี
มำตรกำรในสอบสวนเพื่อเปรียบเทียบ
ปรั บกับผู ้ประกอบกำร ท่ี ละ เ มิ ด
ขอ้บญัญติั 
2. ไม่มีกำรทบทวนขอ้บญัญติัต่ำง ๆ มำ
เป็นระยะเวลำนำน 
3. กรณีผูก้ระท ำผิดไม่ยื่นแบบภำยใน
ก ำหนดเวลำ แต่ไดช้ ำระค่ำปรับไวแ้ลว้
ท่ี เทศบำล  ปัจจุบันเจ้ำหน้ำท่ีย ังคง
รวบรวมเอกสำรเพื่อส่งร้องทุกขส์ ำหรับ
รำยนั้น ๆ ซ่ึงเป็นกำรเพิ่มภำระงำนแก่
เจำ้หนำ้ท่ีและพนกังำนสอบสวน อีกทั้ง
เทศบำลยงัไม่สำมำรถน ำเงินค่ำปรับท่ี
ไดรั้บมำไปใชป้ระโยชน์ไดท้นัที 

1. ให้ค  ำแนะน ำแก่กองสำธำรณสุขในกำรบงัคบัใช้กฎหมำยดว้ยกำรออก
ค ำสั่งทำงปกครอง กรณีผูป้ระกอบกำรคำ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตฯ 

2. จดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำน กระบวนกำรสอบสวนและเปรียบเทียบปรับกรณี
ผูก้ระท ำผดิละเมิดเทศบญัญติั และกฎหมำยอ่ืน ๆ  

3. ทบทวนข้อบัญญัติเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมำยท่ีให้
อ  ำนำจแก่ทอ้งถ่ินในเร่ืองนั้น ๆ  
(พรบ.สำธำรณสุขฯ ม.65 วรรคสอง ระบุว่ำ “ในกรณีท่ีผูมี้หน้ำท่ีเสีย

ค่ำธรรมเนียมฯ คำ้งช ำระค่ำธรรมเนียมติดต่อกนัเกินกวำ่สองคร้ัง ใหเ้จำ้พนกังำน
ท้องถ่ินมีอ ำนำจสั่งให้หยุดด ำเนินกิจกำรจนกว่ำจะช ำระค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำปรับจนครบจ ำนวน” ในขณะท่ี เทศบญัญติั เทศบำลนครล ำปำง- กิจกำรท่ีเป็น
อนัตรำยต่อสุขภำพ ขอ้ 9 วรรคสอง ระบุวำ่ “กรณีคำ้งช ำระค่ำธรรมเนียมให้เจำ้
พนกังำนทอ้งถ่ินมีอ ำนำจสั่งใหห้ยดุด ำเนินกิจกำรฯ” 

4. ใหค้  ำแนะน ำแก่งำนจดัเกบ็ภำษีกรณีผูไ้ม่ยืน่แบบภำยในก ำหนดซ่ึงไดช้ ำระ
ค่ำปรับไวแ้ลว้ท่ีเทศบำล กรณีน้ีเจำ้หนำ้ท่ีจ ำตอ้งรวบรวมเอกสำรหลกัฐำน
เพื่อส่งร้องทุกขต่์อพนกังำนสอบสวนฝ่ำยปกครองอีกหรือไม่  

    (กรณีผูก้ระท ำผิดช ำระค่ำปรับไวแ้ลว้ท่ีเทศบำลโดยยินยอมเสียค่ำปรับใน
อตัรำอยำ่งสูงส ำหรับควำมผดินั้น ประมวลกฎหมำยอำญำ ม.79 บญัญติัวำ่ “ในคดี
โทษปรับสถำนเดียว ถำ้ผูก้ระท ำควำมผิดน ำค่ำปรับในอตัรำอย่ำงสูงส ำหรับ
ควำมผิดนั้นมำช ำระก่อนศำลเร่ิมสืบพยำนคดีนั้นเป็นอนัระงบัไป” ประกอบ 
มำตรำ 37 (1) แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ม.37 (1) บญัญติัว่ำ 
“ในคดีท่ีมีโทษปรับสถำนเดียว เม่ือผูก้ระท ำผิดยินยอมเสียค่ำปรับในอตัรำอยำ่ง
สูงส ำหรับควำมผดินั้นแก่พนกังำนก่อนศำลพิจำรณำ คดีอำญำเป็นอนัเลิกกนั”) 
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กระบวนการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย (ส านัก/กองฯ) 
 ข้อก าหนดส าคญัของกระบวนการ  
 1. หน่วยงำนยอ่ยปฏิบติัตำมระเบียบ คตง. วำ่ดว้ยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน  
     พ.ศ.2544 ไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและเป็นไปในทิศทำงเดียวกนัทัว่ทั้งองคก์รและ 
 2. สำมำรถจดัส่งรำยงำนใหเ้ลขำคณะท ำงำนระดบัองคก์รไดท้นัภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคญัของกระบวนการ  ร้อยละของหน่วยงำนยอ่ยท่ีจดัส่งรำยงำนไดภ้ำยในก ำหนดเวลำ 
   ร้อยละของหน่วยงำนยอ่ยท่ีจดัท ำรำยงำนไดถู้กตอ้งตำมรูปแบบท่ี  
  คณะท ำงำนฯ ก ำหนด 

ล าดบั ผงักระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอยีดงาน 
มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

เอกสารที่
เกีย่วข้อง 

ผู้รับผดิชอบ 

1  

 

1 วนั 1. แจง้เวียนใหค้ณะท ำงำนฯ
รับทรำบค ำสัง่ 

ลงนำมรับทรำบ
ค ำสัง่ 

-ค ำสัง่แต่งตั้ง
คณะท ำงำนฯ 

เลขำคณะท ำงำน  

2  

 

5 วนั 1. เลขำฯ จดัท ำแบบสอบถำม 
ผนวก  ก และแบบสอบถำม ข   
ชุดท่ี 1   ดำ้นกำรบริหำร ส่ง
ไฟลใ์ห ้ผอ.ส ำนกั/กอง เป็นผู ้
ประเมิน 
2. หวัหนำ้งำน/หวัหนำ้ฝ่ำย 
จดัท ำแบบสอบถำม ข  ชุดท่ี 
2-4  เพื่อท ำกำรประเมินตำม
ควำมเหมำะสม 
 

1. ประเมินโดยผูท่ี้
มีควำมรู้ควำม
เขำ้ใจในระบบกำร
ควบคุมภำยในของ
ส ำนกั/กองเป็น
อยำ่งดี 
2. ผูป้ระเมินตอ้ง
ตอบแบบสอบถำม
ดว้ยควำมเท่ียงตรง 

- แบบสอบถำม
ภำคผนวก ก 
- แบบสอบถำม
ภำคผนวก ข 

-แบบสอบถำม
ภำคผนวก ก 
(ผอ.ส ำนกั / 
กอง) 
-แบบสอบถำม
ภำคผนวก ข 
(หน.งำน / .ฝ่ำย) 

3  

 

7 วนั จดัท ำรำยงำน ปย.1 และ ปย.2 
-  ผอ.ส ำนกั/กอง รำยงำน ปย.1 
-  หวัหนำ้งำน รำยงำน ปย.2 
    หวัหนำ้ฝ่ำย สอบทำน ปย.2 

1. ประเมินดว้ย
ควำมเท่ียงตรงโดย
ผูมี้ควำมรู้ควำม
เขำ้ใจในระบบกำร
ควบคุมภำยในเป็น
อยำ่งดี 

- แบบสอบถำม 
  ภำคผนวก ก 
- แบบ ปย.1 
- แบบสอบถำม  
  ภำคผนวก ข 
- แบบ ปย.2 

ปย.1 ผอ.ส ำนกั/
กอง 
ปย.2 หวัหนำ้
งำน/หวัหนำ้ฝ่ำย 

4  (ภายใน 23 ก.ย. 58) 2 วนั 
 

1. เลขำฯ รวบรวม ปย.1 และ  
ปย.2 สรุปขอ้มูลเพื่อน ำเสนอ
ท่ีประชุมคณะท ำงำนฯ 
พิจำรณำ 
2. จดัท ำหนงัสือเชิญประชุม/
เชิญหวัหนำ้งำนตรวจสอบ
ภำยในเขำ้ร่วมสอบทำนกำร
ประเมิน (คุณเบญจวรรณ) 
 

1.รวบรวมประเดน็
ปัญหำใหค้รบถว้น 
2.เชิญประชุม
คณะท ำงำนให้
ครบทุกท่ำน 
3. จดักำรประชุม
ภำยในก ำหนดเวลำ 

- แบบสอบถำม 
  ภำคผนวก ก 
- แบบ ปย.1 
- แบบสอบถำม  
  ภำคผนวก ข 
- แบบ ปย.2 
- อ่ืน ๆ   

เลขำคณะท ำงำน 

 

 

 

รวบรวม/
เชิญประชุม 
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กระบวนการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย (ส านัก/กองฯ)  (ต่อ) 

ล าดบั ผงักระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอยีดงาน 
มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

เอกสารที่
เกีย่วข้อง 

ผู้รับผดิชอบ 

5  
 

 
 

คร่ึง
วนั 

คณะท ำงำนฯ ร่วมประชุม
พิจำรณำผลกำรประเมินระดบั
หน่วยงำนยอ่ยเพื่อประมวลผล
ในภำพรวมของส ำนกั/กอง 

- วเิครำะห์ดว้ยควำม
เท่ียงตรงโดย
ค ำนึงถึง
วตัถุประสงคร์ะดบั
ส ำนกั/กอง 
- มีขอ้เสนอแนะให้
ผูรั้บผดิชอบอยำ่ง
เหมำะสม 

- แบบสอบถำม 
  ภำคผนวก ก 
- แบบ ปย.1 

- แบบสอบถำม  
  ภำคผนวก ข 
- แบบ ปย.2 
- อ่ืน ๆ   

คณะท างานฯ 
หัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน 

6  5 วนั 1. แกไ้ขแบบรำยงำน ปย.1 และ 
ปย.2 ตำมขอ้เสนอแนะของคณะ
กรรมกำรฯ 
3. จดัท ำรำยงำนกำรประชุมเสนอ
ผูบ้ริหำรตำมล ำดบัชั้นและแจง้
เวยีนใหทุ้กส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

แก้ไขรายงานให้
เสร็จทนัภายใน
ก าหนดเวลาจัดส่ง
ต่อเลขาคณะท างาน
ระดบัองค์กร 

- แบบสอบถำม 
  ภำคผนวก ก 
- แบบ ปย.1 

- แบบสอบถำม  
  ภำคผนวก ข 
- แบบ ปย.2 
- อ่ืน ๆ   

- เจ้าของงาน
แก้ไข ปย.2 
- เลขาฯ ท า
รายงานการ
ประชุม 
 

7  

 
(ภายใน 25 ก.ย. 58) 

 รวบรวมเขำ้ท่ีประชุม
คณะท ำงำนฯ ระดบัองคก์ร 

รวบรวมความเส่ียง
ทีม่นัียส าคญัให้
ครบถ้วนเพ่ือเสนอ
คณะท างาน
พจิารณา 

ปย.1 
ปย.2 
 

เลขาคณะท างาน 
ระดบัองค์กร 

 

แกไ้ขและ
จดัท ำรำยงำน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย  

รายละเอยีดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. รับค ำสั่ง เลขำฯ แจง้เวยีนค ำสั่งฯ ใหค้ณะกรรมกำรลงนำมรับทรำบค ำสั่งฯ 

2. จดัท ำแบบสอบถำม ผอ.ส ำนกั/กอง - ตอบแบบสอบถำมประเมินองคป์ระกอบกำรควบคุมภำยใน 
1. วธีิกรอกแบบประเมนิองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบสอบถามภาคผนวก ก) 
 ประเมินใหค้รบ 5 องคป์ระกอบของกำรควบคุมภำยใน ดงัน้ี 
 1.1  ควำมเห็น/ค ำอธิบำย  
  -  พิจำรณำจุดท่ีประเมินเป็นขอ้ ๆ จดบนัทึกขอ้คิดเห็นหรือค ำอธิบำยในหวัขอ้นั้น ๆ
   โดยสรุปวำ่ส ำนกั/กองใหค้วำมส ำคญัหรือปฏิบติัอยำ่งไรในแต่ละขอ้  
  -  วธีิกำรพิจำรณำ ส ำนกั/กอง มีกำรปฏิบติัจริงตำมท่ีระบุหรือไม่ มีจุดอ่อนหรือไม่
   มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคข์องงำนหรือไม่ 
  -  หวัขอ้ยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้หลกัอำจปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ควำมไดต้ำม 
   ควำมเหมำะสม 
 1.2  สรุป/วธีิกำรท่ีควรปฏิบติั 
  - น ำควำมเห็นแต่ละขอ้มำประเมินในภำพรวมโดยกำรบรรยำย 
 1.3  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกั/กองฯ ลงนำมรับรองกำรประเมิน 
  (ตัวอย่างการกรอกแบบสอบถามปรากฏตามภาคผนวก ก) 

2. วธีิกรอกแบบสอบถามการควบคุมภายใน (แบบสอบถามภาคผนวก ข) 
 แบบสอบถำมมี 4 ชุด  ดงัน้ี  
  - ดำ้นกำรบริหำร ผูต้อบ ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกั/กองฯ  
  - ดำ้นกำรเงินกำรบญัชี  ผูต้อบ ผูบ้ริหำร/เจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงิน/บญัชี 
  - ดำ้นกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ผูต้อบ ผูบ้ริหำร/เจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรจดัซ้ือ/จำ้ง 
  - ดำ้นบริหำรทรัพยำกรบุคคล   ผูต้อบ ผูบ้ริหำร/เจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผิดชอบดำ้นทรัพยำกรบุคคล 
ใหเ้ลือกแบบสอบถำมใหเ้หมำะสมกบัหน่วยงำน กรณีไม่มีกิจกรรมตำมแบบสอบถำมสำมำรถ
สร้ำงแบบสอบถำมและพฒันำปรับปรุงแกไ้ขไดต้ำมควำมเหมำะสม 

 การตอบแบบสอบถาม 
 2.1 ผูป้ระเมินพิจำรณำแต่ละขอ้และใส่เคร่ืองหมำยใน ดงัน้ี 
  ถำ้มีกำรปฏิบติัตำมค ำถำมใหก้รอกเคร่ืองหมำย  ในช่อง    มี/ใช่     
  ถำ้มีกำรปฏิบติัตำมค ำถำมแต่ควรปรับปรุงเพิ่มเติมใหก้รอกเคร่ืองหมำย θ ในช่อง  มี/ใช่     
  ถำ้ไม่มีกำรปฏิบติัใหก้รอกเคร่ืองหมำย  ในช่อง  ไม่มี/ไม่ใช่ 
  ถำ้ไม่มีกิจกรรมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีถำมใหใ้ชอ้กัษร  NA ในช่อง  ไม่มี/ไม่ใช่ ซ่ึงยอ่มำจำก 
  Not Applicable  และหมำยเหตุวำ่  “ไม่มีเร่ืองท่ีเก่ียวกบัค ำถำม” 

 2.2 ค ำตอบวำ่ ไม่มี/ไม่ใช่   หรือเคร่ืองหมำย   แสดงถึงจุดอ่อนของระบบ 
  กำรควบคุมภำยใน ผูป้ระเมินควรทดสอบและหำสำเหตุ และพิจำรณำวำ่มี 
  กำรควบคุมอ่ืนทดแทนหรือไม่ 

 2.3 จำกค ำตอบท่ีได ้ผูส้อบทำนหรือผูป้ระเมินควรสังเกตกำรณ์กำรปฏิบติังำนจริง  
 วิเครำะห์เอกสำรหลกัฐำน หรือค ำตอบของผูท่ี้มีควำมรู้ในเร่ืองท่ีถำมและเช่ือถือได ้ 
 เพื่อสรุปค ำตอบและอธิบำยวธีิปฏิบติัในแต่ละขอ้ของค ำถำมในช่อง “ค ำอธิบำย/ 
 ค ำตอบ” เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งท่ีจะน ำมำประเมินควำมเพียงพอของระบบ        
 กำรควบคุมภำยใน 

 2.4 น ำขอ้มูลในช่อง “ค ำอธิบำย/ค ำตอบ” มำพิจำรณำประเมินควำมเพียงพอของระบบ 
 กำรควบคุมภำยในของแต่ละดำ้นและแต่ละเร่ืองในดำ้นนั้นๆ  
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รายละเอยีดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กำรจดัท ำ 
แบบสอบถำม (ต่อ) 

2.5 สรุป ทำ้ยหวัขอ้ยอ่ยของแต่ละกิจกรรม ใหบ้นัทึกขอ้คิดเห็นหรือค ำอธิบำยในหวัขอ้
  นั้น ๆ โดยสรุปรวมวำ่หน่วยงำนปฏิบติัอยำ่งไรในเร่ืองนั้น ๆ ซ่ึงช่วยใหไ้ดข้อ้สรุป 
  เก่ียวกบักำรควบคุมภำยในของแต่ละกิจกรรมกำรควบคุมวำ่มีเพียงพอหรือไม่  
  อยำ่งไร  
 2.6 สรุป ตอนทำ้ยสุดของแบบประเมินใหส้รุปผลกำรประเมินโดยรวมของกิจกรรม 
 2.7 ผูป้ระเมินลงนำม  
 (ตัวอย่างการกรอกแบบสอบถามปรากฏตามภาคผนวก ข) 

2. จดัท ำรำยงำน ผู้อ านวยการส านัก/กอง จัดท ารายงาน ปย.1 
 - น ำผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำมภำคผนวก ก มำจดัท ำรำยงำน ปย.1 ในกำรเขียนค ำอธิบำย
 รำยงำนใหพ้ิจำรณำดงัน้ี 
 1.  องคป์ระกอบของกำรควบคุมภำยใน (1)  
  -   ใหร้ำยงำนวำ่ ส ำนกั/กอง ไดจ้ดัใหมี้ วธีิกำร กำรปฏิบติังำน ฯลฯ อะไรบำ้งในแต่ละ 
  องคป์ระกอบ ของกำรควบคุมภำยใน (5 องคป์ระกอบ) 
  2.  ผลกำรประเมิน/ขอ้สรุป (2) 
  -   ใหร้ำยงำนวำ่ วธีิกำร กำรปฏิบติังำนท่ีส ำนกั/กองจดัใหมี้ในแต่ละองคป์ระกอบฯ มี 
  ควำมเพียงพอ เหมำะสม (กบัขนำดลกัษณะ และควำมซบัซอ้นของงำน) และส่งผลให ้
  ระบบกำรควบคุมภำยใน มีประสิทธิภำพหรือไม่ กรณีไม่เพียงพอ ไม่เหมำะสม ให ้
  เสนอวำ่ควรเพิ่มเติม หรือควรปรับปรุงอยำ่งไร โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถในทำง 
  ปฏิบติั และประโยชน์ท่ีไดรั้บคุม้ค่ำเม่ือเทียบกบัตน้ทุนท่ีตอ้งเสียไป 
 3.  ผลกำรประเมินโดยรวม 
  -    ให้รำยงำนว่ำ ส ำนัก/กอง มี วิธีกำร กำรปฏิบติังำนครบทั้ง 5 องคป์ระกอบของกำรควบคุม
  ภำยในหรือไม่  และในแต่ละองค์ประกอบมีประสิทธิผลเพียงพอท่ีจะท ำให้วตัถุประสงค์
  ในแต่ละภำรกิจของส ำนัก/กองประสบควำมส ำเร็จ มีแนวทำงกำรปรับปรุงองค์ประกอบ
  กำรควบคุมภำยในหรือไม่ ถำ้มีจะด ำเนินกำรอยำ่งไร เพื่อใหก้ำรควบคุมภำยในมี 
  ประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่ายจัดท ารายงาน ปย.2   
ส่วนท่ีตอ้งเขียนรำยงำน แยกเป็น 7  คอลมัน์  คือ 
 คอลัมน์ 1  “กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม ท่ีประเมิน และวตัถุประสงค์ของกำร
ควบคุม”  ให้ก ำหนดประเด็นท่ีจะรำยงำน คือประเด็นใด ประเด็นนั้นคือเร่ืองอะไร และเร่ืองนั้นมี
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งกำรบรรลุผลคืออะไร 
 คอลมัน์ 2  “กำรควบคุมท่ีมีอยู”่ ใหร้ะบุวำ่มีกิจกรรมกำรควบคุมอะไรท่ีควบคุมโอกำสกำรเกิดปัจจยั
เส่ียง หรือช่วยลดควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกปัจจยัเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีไม่เป็นอุปสรรคขดัขวำงกำร
บรรลุผลส ำเร็จตำมวตัถุประสงคค์อลมัน์ 1 
  คอลัมน์ 3  “กำรประเมินผลกำรควบคุม”  ให้ระบุว่ำกิจกรรมท่ีระบุในคอลมัน์ 2  นั้น  ไดน้ ำไป
ปฏิบติัหรือไม่  ถำ้ปฏิบติัแลว้กิจกรรมท่ีมีอยูน่ั้นมีจ ำนวนเพียงพอ และมีควำมเหมำะสมหรือไม่  หำกมี
จ ำนวนเพียงพอและมีควำมเหมำะสมแลว้ ผลท่ีไดจ้ำกกำรปฏิบติัตำมกิจกรรมกำรควบคุมช่วยใหไ้ดรั้บ
ผลส ำเร็จตำมวตัถุประสงคห์รือไม่  ประโยชน์ท่ีไดรั้บคุม้ค่ำกบัตน้ทุนของกำรควบคุมหรือไม่ 
  ทั้งน้ี ถำ้มีระบบกำรควบคุมภำยในและปฏิบติัจริง ผลจำกกำรปฏิบติัไดส้ร้ำงควำมมัน่ใจอย่ำง
สมเหตุสมผลในควำมส ำเร็จตำมวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนดไว ้ถือวำ่ระบบกำรควบคุมภำยในมีประสิทธิผล 
  คอลมัน์ 4  “ควำมเส่ียงท่ีมีอยู”่  กำรรำยงำนมี 3 กรณี  คือ 
  1)  กรณีกิจกรรมท่ีระบุในคอลมัน์ 2  มิไดน้ ำไปปฏิบติั  ใหร้ะบุควำมเส่ียงหรือปัจจยัเส่ียงท่ีมีอยู ่
   2)  กรณีกิจกรรมท่ีระบุในคอลมัน์ 2  ไดป้ฏิบติัแลว้และมีประสิทธิผล หำกพบว่ำมีควำมเส่ียงใหม่
หรือปัจจยัเส่ียงใหม่ ใหร้ะบุวำ่ควำมเส่ียงหรือปัจจยัเส่ียงนั้นคืออะไร 
  3)  กรณีกิจกรรมท่ีระบุในคอลมัน์ 2  ไดป้ฏิบติัแลว้และยงัไม่มีประสิทธิผล ใหร้ะบุควำมเส่ียงหรือ
ปัจจยัเส่ียงท่ีมีอยู ่
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รายละเอยีดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
จดัท ำรำยงำน 
(ต่อ) 

คอลมัน์ 5  “กำรปรับปรุงกำรควบคุม”   
  -หำกเป็นกรณีท่ี 3) ใหร้ะบุวำ่จะปรับปรุงกิจกรรมกำรควบคุมท่ีมีอยูอ่ยำ่งไร   
  -หำกเป็นกรณีท่ี 2) ให้ระบุว่ำควำมเส่ียงใหม่ ปัจจยัเส่ียงใหม่นั้น มีกิจกรรมควบคุมท่ีตอ้งมี
เพิ่มข้ึน คืออะไร นอกจำกน้ีหำกมีสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป จะปรับปรุงกิจกรรมกำรควบคุมท่ีมีอยู่
อยำ่งไรใหท้นักบักำรเปล่ียนแปลง เพื่อใหก้ำรควบคุมนั้นมีประสิทธิผลอยูเ่สมอ 
  คอลัมน์ 6  “ก ำหนดเสร็จ/ผูรั้บผิดชอบ”  ให้ระบุว่ำกิจกรรมในคอลมัน์ 5  มีก ำหนดเสร็จเม่ือใด  
รวมถึงผูใ้ดท่ีรับผดิชอบกำรปฏิบติัตำมกิจกรรมนั้น ๆ  
  คอลมัน์ 7  “หมำยเหตุ”  ใหร้ะบุขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งกำรแจง้ใหท้รำบ 

3. รวบรวมเอกสำร
เพื่อจดักำร
ประชุม 

1. เลขำคณะท ำงำนรวบรวม รำยงำน ปย.1 จำก ผอ.ส ำนกั/กอง  และรำยงำน ปย.2 จำกหัวหนำ้งำนและ
หวัหนำ้ฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อน ำเขำ้ท่ีประชุม  

2. ท ำหนงัสือเชิญประชุมคณะท ำงำน (ให้ลงนำมรับทรำบ) และเชิญหัวหนำ้งำนตรวจสอบภำยในร่วม
สอบทำนกำรประเมินฯ 

4. ประชุม
คณะท ำงำน 

คณะท ำงำนร่วมประชุมพิจำรณำ 
- องคป์ระกอบของกำรควบคุมภำยในของส ำนกั/กอง ตำมแบบ ปย.1 
- พิจำรณำควำมเส่ียงและกิจกรรมกำรควบคุมของทุกงำน ตำมแบบ ปย.2 และใหข้อ้เสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ขกิจกรรมกำรควบคุมใหเ้หมำะสมโดยค ำนึงควำมคุม้ค่ำเม่ือเทียบกบัตน้ทุนในกำรจดั
ใหมี้กิจกรรมกำรควบคุมดงักล่ำว กรณีไม่คุม้ทุนใหค้  ำแนะน ำในกำรบริหำรควำมเส่ียงดว้ยวธีิอ่ืน  
- หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในร่วมพิจำรณำ เพื่อสอบทำนกำรประเมินผลก่อนออกรำยงำน ปส. 

5. แกไ้ขและจดัท ำ
รำยงำน 

- เลขำคณะท ำงำน แกไ้ขรำยงำน ปย.1 ตำมขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ (ถำ้มี)  
- หวัหนำ้งำนเจำ้ของเร่ืองแกไ้ขแบบรำยงำน ปย.2 ตำมขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ และ  
  จดัส่งใหเ้ลขำฯ  
- เลขำฯ จดัท ำรำยงำนกำรประชุมเสนอผูบ้ริหำรแจง้เวยีนใหทุ้กส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อทรำบ 
- เลขำฯ รวบรวมเอกสำรดงัน้ี 
   1. ปย.1 + ปย.2 ส่งใหเ้ลขำคณะท ำงำนระดบัองคก์ร จ ำนวน 1 ชุด 
   2. ปย.1+ปย.2+แบบสอบถำม ก และแบบสอบถำม ข + ค  ำสั่งฯ +เอกสำรประกอบอ่ืน (ถำ้มี) 
 เพื่อเตรียมจดัท ำรูปเล่ม 2 เล่ม (1 เล่ม จดัเกบ็ท่ีส ำนกั/กอง, 1 เล่ม จดัส่ง ตรวจสอบภำยใน 
(ปรับแกร้ำยงำนตำมผลกำรพิจำรณำของคณะท ำงำนฯ องคก์รก่อนรวมเล่ม) 

6. ส่งรำยงำนให้
เลขำคณะท ำงำน
ระดบัองคก์ร 

รำยงำน ปย.1 และ ปย.2 รวบรวมส่งใหเ้ลขำคณะท ำงำนระดบัองคก์ร ภำยในเวลำท่ีก ำหนด 
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ภาคผนวก ก 
- ตัวอย่าง  แบบประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
- ตัวอย่าง  รายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1) 
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ตวัอย่างแบบประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน เป็นเคร่ืองมือส ำหรับกำรบริหำรกำรควบคุม
ภำยในและกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อช่วยใหผู้บ้ริหำรและผูป้ระเมินพิจำรณำตดัสินไดว้่ำ ระบบ
กำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจไดรั้บกำรออกแบบอยำ่งเหมำะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุง
แกไ้ขในจุดใด อยำ่งไร 

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

ขอ้คิดเห็นหรือค ำอธิบำยจะไม่เป็นลกัษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่ำหน่วยงำนให้
ควำมส ำคญัหรือปฏิบติัอย่ำงไรในเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงจะช่วยให้ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในของแต่ละ
องคป์ระกอบของกำรควบคุมภำยใน    ส่วนท่ีว่ำงตอนท้ำยของแต่ละองค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน
ใชส้ ำหรับบนัทึกผลกำรประเมินโดยทัว่ไป และระบุวิธีกำรท่ีควรปฏิบติั หรือควรพิจำรณำองคป์ระกอบ
นั้นๆ และช่องวำ่งตอนทำ้ยสุดของแบบประเมินใชส้รุปผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในโดยรวม 

ในกำรพิจำรณำใหข้อ้สรุปผลกำรประเมินแต่ละองคป์ระกอบของกำรควบคุมภำยใน ผูป้ระเมิน
ควรใชว้ิจำรณญำณวำ่ 

1. ขอ้ควำมใตข้อ้ต่ำงๆ ในแบบประเมิน เหมำะสมท่ีจะน ำไปประยกุต์ใชก้บัเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ใน
องคก์รหรือไม่ ถำ้ไม่เหมำะสม ควรปรับปรุงแกไ้ขเน้ือหำแบบประเมิน ในหวัขอ้ยอ่ยนั้นๆ ก่อน 

2. หน่วยท่ีไดรั้บกำรประเมินมีกำรปฏิบติัตำมท่ีระบุ หรือไม่ อยำ่งไร 
3. กำรปฏิบติัจริงมีจุดอ่อนของกำรควบคุมภำยใน หรือไม่ อยำ่งไร 
4. กำรปฏิบติัจริงมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค ์หรือไม่ อยำ่งไร 
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1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
ผูป้ระเมินควรพิจำรณำแต่ละปัจจยั ท่ีมีผลกระทบต่อ
สภำพแวดลอ้มกำรควบคุมเพื่อพิจำรณำวำ่  หน่วยรับ
ตรวจมีสภำพแวดลอ้มกำรควบคุมท่ีดี หรือไม่ 

      หน่วยงำนตรวจสอบภำยในไดก้ ำหนดหนำ้ท่ีควำม
รับผดิชอบเป็น 2 หน่วย  มีค  ำสัง่มอบหมำยงำนรองรับ
กำรปฏิบติังำนไวอ้ยำ่งชดัเจน  
 

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร  
 มีทศันคติท่ีดีและสนบัสนุนกำรปฏิบติั

หนำ้ท่ีภำยในองคก์ร  รวมทั้งกำรติดตำม
ผลกำรตรวจสอบและกำรประเมินผล ทั้ง
จำกกำรตรวจสอบภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยนอก 

 งำนตรวจสอบภำยในไดท้ ำค ำรับรองกำร
ปฏิบติัรำชกำรระหวำ่งปลดัเทศบำล และ
เจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบภำยใน   เพื่อติดตำมและ
กำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรใหเ้กิดผล
งำนท่ีดี  บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของ
ตวัช้ีวดั  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่เทศบำลอยำ่ง
มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ 

 มีทศันคติท่ีเหมำะสมต่อกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน งบประมำณ และกำรด ำเนินงำน 

 ผูบ้ริหำรยดึถือควำมถูกตอ้งตำมระเบียบฯ  
โดยใชข้อ้มูลทำงกำรเงินช่วยในกำรบริหำร
งบประมำณและกำรด ำเนินงำนอยำ่งครบถว้น 

 มีทศันคติและกำรปฏิบติัท่ีเหมำะสมต่อ
กำรกระจำยอ ำนำจ 

 มีค  ำสัง่มอบหมำยงำนแก่เจำ้หนำ้ท่ี
ตรวจสอบภำยใน  เพื่อควำมคล่องตวัในกำร
ปฏิบติังำน ดงัน้ี 
หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน (เบญจวรรณ) 
-รับผดิชอบตรวจสอบ ส ำนกัปลดัเทศบำล, 
กองวิชำกำรและแผนงำน และกอง
สวสัดิกำรสังคม 
เจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบภำยใน (อรพิน) 
-รับผดิชอบตรวจสอบ กองคลงั, ส ำนกักำร
ช่ำง, ส ำนกักำรศึกษำ โรงเรียนเทศบำลใน
สงักดั และกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

 มีทศันคติท่ีเหมำะสมในกำรจดักำรควำม
เส่ียงจำกกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง
อยำ่งรอบคอบ และกำรพิจำรณำวิธีกำร
ลดหรือป้องกนัควำมเส่ียง 

 มีค  ำสัง่แต่งตั้งคณะท ำงำนติดตำม
ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ตำมระเบียบฯ 
คตง.ฯ  ก ำหนด  ซ่ึงงำนตรวจสอบภำยในได้
มีกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
ของหน่วยงำนอยำ่งต่อเน่ือง 

 มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะใชก้ำรบริหำรแบบมุ่งผล 
สมัฤทธ์ิของงำน (Performance – Based 
Management) 

 งำนตรวจสอบภำยในรับผดิชอบตวัช้ีวดัดำ้น 
ระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
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1.2 ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม  

 มีขอ้ก ำหนดดำ้นจริยธรรมและบทลงโทษ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และเวียนใหพ้นกังำน
ทุกคนลงนำมรับทรำบเป็นคร้ังครำว 

 งำนตรวจสอบภำยในปฏิบติังำนตำม
มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในของส่วน
รำชกำรและจริยธรรมของผูต้รวจสอบภำยใน 

 พนกังำนทรำบ  และเขำ้ใจลกัษณะของ
พฤติกรรมท่ียอมรับ และไม่ยอมรับ และ
บทลงโทษตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจริยธรรม 
และแนวทำงกำรปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 

 เพื่อใหผ้ลงำนเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือจำก 
 ทุกฝ่ำย 
     

 ฝ่ำยบริหำรส่งเสริมและสนบัสนุนวฒันธรรม
องคก์รท่ีมุ่งเนน้ควำมส ำคญัของควำมซ่ือสตัย ์
และจริยธรรม 

 เจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบภำยในยดึถือปฏิบติัตำม
วฒันธรรมองคก์รของเทศบำลนครล ำปำง 

 ฝ่ำยบริหำรมีกำรด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณี 
เม่ือไม่มีกำรปฏิบติัตำมนโยบำย วิธีปฏิบติั 
หรือระเบียบปฏิบติั 

 

 ฝ่ำยบริหำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน
ท่ีเป็นไปได ้     และไม่สร้ำงควำมกดดนั
ใหแ้ก่พนกังำนในกำรปฏิบติังำนใหบ้รรลุ
ตำมเป้ำหมำยท่ีเป็นไปไม่ได ้

 มีค  ำสัง่มอบหมำยงำนใหแ้ต่ละบุคคลปฏิบติั
อยำ่งชดัเจน  สำมำรถแสดงควำมเห็นตำมผล
กำรตรวจสอบไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ 

 ฝ่ำยบริหำรก ำหนดส่ิงจูงใจท่ียติุธรรม และ
จ ำเป็นเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่พนกังำนจะมีควำม
ซ่ือสัตยแ์ละถือปฏิบติัตำมจริยธรรม 

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

 ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรโดยเร่งด่วนเม่ือมี
สญัญำณแจง้วำ่อำจมีปัญหำเร่ืองควำม
ซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรมของพนกังำนเกิดข้ึน 

 หำกมีกำรปฏิบติัท่ีผดิระเบียบของเทศบำลจะ
ด ำเนินกำรตำมกฎระเบียบของเทศบำล โดย  
ไม่เลือกปฏิบติัหรือละเวน้กำรปฏิบติั 

1.3 ความรู้ ทกัษะและความสามารถของบุคลากร  
 มีกำรก ำหนดระดบัควำมรู้ ทกัษะ  และ

ควำมสำมำรถ 
 มีมำตรฐำนกำรก ำหนดต ำแหน่งของ            

ผูต้รวจสอบภำยใน  และสมรรถนะหลกัของ
ต ำแหน่ง  ตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด 

 มีกำรจดัท ำเอกสำรค ำบรรยำยคุณลกัษณะ
งำนของแต่ละต ำแหน่ง และเป็นปัจจุบนั 

 ยดึตำมคุณลกัษณะงำนตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่งตรวจสอบภำยใน 

 มีกำรระบุ  และแจง้ใหพ้นกังำนทรำบ
เก่ียวกบัควำมรู้ทกัษะ และควำมสำมำรถ
ท่ีตอ้งกำรส ำหรับกำรปฏิบติังำน 

 ไม่ไดด้ ำเนินกำร 
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 มีแผนกำรฝึกอบรมตำมควำมตอ้งกำรของ

พนกังำนทั้งหมดอยำ่งเหมำะสม 
 มีแผนกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมรำยบุคคล 

 กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนพิจำรณำจำก
กำรประเมินปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จ
ของงำน    และมีกำรระบุอยำ่งชดัเจนใน
ส่วนพนกังำนมีผลกำรปฏิบติังำนดี  และ
ส่วนท่ีตอ้งมีกำรปรับปรุง 

 มีแบบประเมินผลกำรปฏิบติังำนปีละ 2 คร้ัง 
มีตวัช้ีวดัผลกำรปฏิบติังำน  
         กรณีผลกำรประเมินไม่สอดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดัและผลงำน  กรณีน้ีเป็นดุลยพนิิจของ
ผูบ้ริหำรซ่ึงควรประเมินอยำ่งเป็นอิสระ มี
ควำมเท่ียงธรรม และปรำศจำคอคติและ
ควำมล ำเอียง เพื่อเป็นขวญัและก ำลงัใจใน
กำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ี 

1.4 โครงสร้างองค์กร  
 มีกำรจดัโครงสร้ำง      และสำยงำนกำร

บงัคบับญัชำท่ีชดัเจนและเหมำะสมกบั
ขนำด   และลกัษณะกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยรับตรวจ 

 มีกำรประเมินผลโครงสร้ำงเป็นคร้ังครำว
และปรับเปล่ียนท่ีจ ำเป็นใหส้อดคลอ้ง
กบัสถำนกำรณ์ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง 

 มีกำรแสดงแผนภูมิกำรจดัองคก์รท่ีถูกตอ้ง
และทนัสมยัใหพ้นกังำนทุกคนทรำบ 

 มีกำรจดัโครงสร้ำงงำนแบ่งออกเป็น 2 หน่วย  
และกำรแบ่งงำนชดัเจนแต่ยงัไม่เหมำะสมกบั
ต ำแหน่งของเจำ้หนำ้ท่ี  ควรมีกำรปรับปรุง
หนำ้ท่ีรับผดิชอบตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบนั
เพื่อใหก้ำรปฏิบติังำนของหน่วยงำน บรรลุ
วตัถุประสงคต์ำมเกณฑก์ำรตรวจประเมิน 
Core Team 

1.5 การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผดิชอบ  
 มีกำรมอบหมำยอ ำนำจ  และหนำ้ท่ีควำม

รับผดิชอบใหก้บับุคคลท่ีเหมำะสม  และ
เป็นไปอยำ่งถูกตอ้ง   และมีกำรแจง้ให้
พนกังำนทุกคนทรำบ 

 มีค  ำสัง่มอบหมำยงำนและแจง้ใหเ้จำ้หนำ้ท่ี
ทุกคนทรำบ   
        ค  ำสัง่มอบหมำยงำนยงัไม่เหมำะสมมี
ควำมเส่ียงต่อกำรตรวจสอบไม่ครบทุก
หน่วยรับตรวจ ซ่ึงไม่ผำ่นเกณฑป์ระเมิน 
กระทบต่อผลกำรปฏิบติังำนตำมแผนงำน
ประจ ำปีเห็นควรปรับปรุงกำรมอบหมำย
งำนใหท้ัว่ถึงและเป็นธรรม 

 ผูบ้ริหำรมีวิธีกำรท่ีมีประสิทธิภำพในกำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนท่ีมอบหมำย 

 

 ไม่ไดด้ ำเนินกำร 
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1.6 นโยบายวธีิบริหารด้านบุคลากร  
 มีกำรก ำหนดมำตรฐำนหรือขอ้ก ำหนดใน

กำรวำ่จำ้งบุคลำกรท่ีเหมำะสม  โดยเนน้
ถึงกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ ควำมซ่ือสัตย์
และมีจริยธรรม 

 ไม่อยูใ่นอ ำนำจหนำ้ท่ี 

 มีกำรจดัปฐมนิเทศใหก้บัพนกังำนใหม่ 
และจดัฝึกอบรมพนกังำนทุกคนอยำ่ง
สม ่ำเสมอและต่อเน่ือง 

 บุคลำกรมีนอ้ยมีแผนกำรฝึกอบรมรำยบุคคล 
        งบประมำณมีจ ำกดั ควรขออนุมติั
งบประมำณเพิม่ข้ึน เน่ืองจำกงำนตรวจสอบ
ภำยในตอ้งมีควำมรู้ควำมสำมำรถเพียง
พอท่ีจะปฏิบติังำนตรวจสอบและให้
ค  ำปรึกษำแก่หน่วยรับตรวจ 

 กำรเล่ือนต ำแหน่งและอตัรำเงินเดือน 
และกำรโยกยำ้ยข้ึนอยูก่บักำรประเมินผล
กำรปฏิบติังำน 

 กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำน
ไดพ้จิำรณำรวมถึงควำมซ่ือสตัย ์  และ
จริยธรรม 

 ใชก้ำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนเพื่อเล่ือน
ต ำแหน่งและเงินเดือน พจิำรณำถึงควำม
ซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม 

 มีกำรลงโทษทำงวินยัและแกไ้ขปัญหำ 
เม่ือมีกำรไม่ปฏิบติัตำมนโยบำยหรือ
ขอ้ก ำหนดดำ้นจริยธรรม 

 ด ำเนินกำรตำมระเบียบท่ีทำงรำชกำรก ำหนด 

1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏบิัติงาน  

 มีคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร และ
มีกำรก ำกบัดูแล กำรปฏิบติังำนภำยในองคก์ร
ใหเ้ป็นไปตำมระบบกำรควบคุมภำยในท่ี
ก ำหนดอยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ 

 ไดร้ำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในต่อผูก้  ำกบั
ดูแล  (ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั) อยำ่งต่อเน่ือง
สม ่ำเสมอ 
        ยงัมีบำงแผนงำนซ่ึงเจำ้หนำ้ท่ีไม่ไดส่้ง
รำยงำนตำมระเบียบฯ ผูบ้ริหำรควรตอ้ง
ก ำชบัใหด้ ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมระเบียบฯ 

 มีผูต้รวจสอบภำยใน   และมีกำรรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบภำยในต่อหวัหนำ้ส่วน
รำชกำร 

 
 

 มีกำรจดัท ำรำยงำนกำรตรวจสอบพร้อม
ขอ้เสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ พร้อมทั้ง
รำยงำนใหผู้บ้ริหำรไดท้รำบ       
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1.8 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

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

สรุป / วธีิการทีค่วรปฏิบตั ิ
             สภำพแวดลอ้มกำรควบคุม โดยภำพรวมอยูใ่น
เกณฑดี์ ผูบ้ริหำรสนบัสนุนกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของงำน
ตรวจสอบภำยใน ใหค้วำมส ำคญักบัควำมซ่ือสตัย ์ 
จริยธรรมและควำมโปร่งใส ส่งเสริมใหมี้กำรฝึกอบรม
อยำ่งต่อเน่ือง โครงสร้ำงกำรบริหำรมีกำรแบ่งงำนและ
ก ำหนดหนำ้ท่ีรับผดิชอบไวช้ดัเจนมีตวัช้ีวดัผลกำร
ปฏิบติังำนเพื่อใหก้ำรปฏิบติังำนบรรลุตำม
วตัถุประสงคข์องงำนตรวจสอบภำยใน   
         แต่อยำ่งไรยงัมีควำมเส่ียงต่อกำรตรวจสอบไม่
ครบทุกหน่วยรับตรวจตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 
ซ่ึงไม่เป็นไปตำมเกณฑก์ำรประเมิน Core Team  
ประกอบกบักำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนแมจ้ะมี
ตวัช้ีวดัเป็นเกณฑใ์นกำรประเมิน แต่ผลกำรประเมินยงั
ไม่สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัและผลงำน 
      ขอ้เสนอแนะ  ควรทบทวนค ำสัง่มอบหมำยงำนให้
เหมำะสม เพื่อใหเ้จำ้หนำ้ท่ีสำมำรถปฏิบติังำนเป็นไป
ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี และเพื่อสร้ำงขวญั
และก ำลงัใจแก่เจำ้หนำ้ท่ีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน
ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจอยำ่งเป็นอิสระ เท่ียงธรรม 
เท่ียงตรงตำมตวัช้ีวดัและผลงำนอยำ่งแทจ้ริง  
 และเพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเขำ้ใจ  และ
เผยแพร่กิจกรรมกำรควบคุมภำยในใหไ้ดท้รำบมำก
ยิง่ข้ึน  ควรบรรจุหวัขอ้กำรควบคุมภำยในลงใน
หลกัสูตรกำรพฒันำขำ้รำชกำร  และจดัท ำคู่มือกำร
ปฏิบติังำนเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้    และทบทวนควำม
เขำ้ใจกำรควบคุมภำยในแก่เจำ้หนำ้ท่ีทุกระดบั 
 

ช่ือผูป้ระเมิน                                                 . 
                          (นำงสำวอรพิน  ยนิดี) 
     ต  ำแหน่ง       เจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบภำยใน 5          . 

     วนัท่ี      29      /         สิงหำคม        /     2558        
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2. การประเมินความเส่ียง 

ก่อนกำรประเมินควำมเส่ียง จะตอ้งสร้ำงควำมชดัเจน
เก่ียวกบัวตัถุประสงคก์ำรด ำเนินงำน  ทั้งในระดบัหน่วยรับตรวจ    
และระดบักิจกรรม (เช่น แผนงำน หรืองำนท่ีไดรั้บมอบหมำย) 

วตัถุประสงคข์องกำรประเมินองคป์ระกอบกำรควบคุม
ภำยในน้ี เพือ่ทรำบกระบวนกำรระบุควำมเส่ียง กำรวิเครำะห์ 
และกำรบริหำรควำมเส่ียงวำ่  เหมำะสม  เพียงพอ  หรือไม่  

 

    2.1 วตัถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ  
 มีกำรก ำหนดวตัถุประสงค ์ และเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน

ของหน่วยงำนอยำ่งชดัเจนและวดัผลได ้
 งำนตรวจสอบภำยใน  มีวตัถุประสงค์

กำรด ำเนินงำน   บทบำทหนำ้ท่ี
อ ำนำจหนำ้ท่ี   ควำมรับผดิชอบ
ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎบตัร ของงำน
ตรวจสอบภำยใน 

 มีกำรเผยแพร่   และช้ีแจงใหบุ้คลำกรทุกระดบัทรำบ
และเขำ้ใจตรงกนั 

 ไดเ้ผยแพร่กฎบตัรโดยแจง้เวียนทุก
หน่วยงำนในสงักดัเทศบำลทรำบ 

    2.2 วตัถุประสงค์ระดับกจิกรรม  
 มีกำรก ำหนดวตัถุประสงคข์องกำรด ำเนินงำนใน

ระดบักิจกรรม    และวตัถุประสงคน้ี์สอดคลอ้งและ
สนบัสนุนวตัถุประสงคร์ะดบัหน่วยรับตรวจ 

 วตัถุประสงคร์ะดบักิจกรรมชดัเจน  ปฏิบติัได ้ และ
วดัผลได ้

 บุคลำกรทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด
และใหก้ำรยอมรับ 

 มีกำรจดัท ำแผนกำรตรวจสอบภำยใน
เป็นประจ ำทุกปี  ใหผู้บ้ริหำรเห็นชอบ
และแจง้ใหห้น่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งทรำบ  
โดยเจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบภำยใน
รับผดิชอบจดัท ำตำมขอบเขตของงำน
ท่ีไดรั้บมอบหมำย 

    2.3 การระบุปัจจัยเส่ียง  
 ผูบ้ริหำรทุกระดบัมีส่วนร่วมในกำรระบุและประเมิน

ควำมเส่ียง 
 
 

 บุคลำกรในหน่วยงำนมีนอ้ย
เจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบภำยใน
รับผดิชอบในกำรประเมินควำมเส่ียง
ในส่วนงำนท่ีตนรับผดิชอบ   เพื่อ
ก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมดว้ย
ตนเอง 
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 มีกำรระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกปัจจยั

ภำยในและภำยนอก  เช่น   กำรปรับลดบุคลำกร    กำรใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม่ กำรเกิดภยัธรรมชำติ  กำรเปล่ียนแปลง
ทำงกำรเมืองเศรษฐกิจและสงัคม เป็นตน้ 

 มีกำรระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจ
เกิดข้ึน  โดยยดึตำมแนวทำงกำร
ติดตำมประเมินผลกำรควบคุม
ภำยในของ สตง. 

    2.4 การวิเคราะห์ความเส่ียง  
3.1 มีกำรก ำหนดเกณฑใ์นกำรพิจำรณำระดบัควำมส ำคญั

ของควำมเส่ียง 
3.2 มีกำรวิเครำะห์และประเมินระดบัควำมส ำคญัหรือ

ผลกระทบของควำมเส่ียงและควำมถ่ีท่ีจะเกิดหรือ
โอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง 

3.3 เจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบภำยในวิเครำะห์
ควำมเส่ียงท่ีส่งผลกระทบกบั
หน่วยงำน โดยระบุควำมเส่ียงและ
พิจำรณำ และจดัล ำดบัควำมเส่ียง 
โดยค ำนึงถึงโอกำสและผลกระทบ 
และน ำมำจดัท ำแผนกำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยในประจ ำปี 

    2.5 การก าหนดวธีิการควบคุมเพ่ือป้องกนัความเส่ียง  
3.4 มีกำรวิเครำะห์สำเหตุของควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนและ

ก ำหนดวิธีกำรควบคุม  เพื่อป้องกนัหรือลดควำมเส่ียง 
3.5 มีกำรพจิำรณำควำมคุม้ค่ำของตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนจำก

กำรก ำหนดวิธีกำรควบคุมเพื่อป้องกนัหรือลดควำมเส่ียง 
3.6 มีกำรแจง้ใหบุ้คลำกรทุกคนทรำบเก่ียวกบัวิธีกำรควบคุม

เพื่อป้องกนัหรือลดควำมเส่ียง 
3.7 มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบติัตำมวิธีกำรควบคุมท่ีก ำหนด

เพื่อป้องกนัหรือลดควำมเส่ียง 

3.8 วิเครำะห์สำเหตุของควำมเส่ียงท่ีอำจ
เกิดข้ึน  พร้อมทั้งจดัท ำกิจกรรมควบคุม  
ควำมเส่ียงของหน่วยงำนในปี 2558    
โดยค ำนึงถึงตน้ทุนของกิจกรรมควบคุม  
และแจง้ใหทุ้กคนในหน่วยงำนทรำบ  
รวมถึงมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบติัตำม
วิธีกำรควบคุมท่ีก ำหนด  เพื่อป้องกนั
หรือลดควำมเส่ียง 

    2.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
     .                                                                                           .  

สรุป / วธีิการที่ควรปฏิบตัิ 
      ตอ้งวิเครำะห์ประเมินควำมเส่ียงทุกดำ้น  หำกมีควำมเส่ียง 
ส ำคญั  ตอ้งจดัท ำแผนกำรปรับปรุงกิจกรรมกำรควบคุมก ำกบั
ดว้ย. 

 

              ช่ือผูป้ระเมิน                                                        . 
                                       (นำงสำวอรพิน  ยนิดี) 
              ต  ำแหน่ง       เจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบภำยใน 5     . 

              วนัท่ี       29     /         สิงหำคม        /     2558       
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3. กจิกรรมการควบคุม 
ในกำรประเมินควำมเพยีงพอของกำรควบคุมภำยในผูป้ระเมิน

ควรพิจำรณำวำ่   มีกิจกรรมกำรควบคุมท่ีส ำคญัเหมำะสม 
เพียงพอ   และมีประสิทธิผลหรือไม่ 

 

3.1 กิจกรรมกำรควบคุมไดก้ ำหนดข้ึนตำมวตัถุประสงค์
และผลกำรประเมินควำมเส่ียง 

3.2 บุคลำกรทุกคนทรำบและเขำ้ใจวตัถุประสงคข์องกิจกรรม
กำรควบคุม 

3.3 มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและวงเงินอนุมติั
ของผูบ้ริหำรแต่ละระดบัไวอ้ย่ำงชดัเจนและเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร 

3.4 มีมำตรกำรป้องกนั และดูแลรักษำทรัพยสิ์นอยำ่งรัดกมุ
และเพียงพอ 

3.5 มีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีกำรปฏิบติังำนท่ีส ำคญัหรืองำนท่ี
เส่ียงต่อควำมเสียหำยตั้งแต่ตน้จนจบ เช่น กำรอนุมติั 
กำรบนัทึกบญัชี และกำรดูแลรักษำทรัพยสิ์น  

3.6 มีขอ้ก ำหนดเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และบทลงโทษกรณี
ฝ่ำฝืนในเร่ืองกำรมีผลประโยชน์ทบัซอ้น   โดยอำศยั
อ ำนำจหนำ้ท่ี 

 
 

3.7 มีมำตรกำรติดตำมและตรวจสอบใหก้ำรด ำเนินงำนของ
องคก์รเป็นไปตำมกฎระเบียบ   ขอ้บงัคบั    และมติ
คณะรัฐมนตรี 

3.5 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
 
 

 

3.1 กิจกรรมกำรควบคุมมีเพยีงพอและ
เหมำะสม 

3.2 ไม่มีกิจกรรมดงักล่ำว 
 
3.3 ไม่มีกิจกรรมดงักล่ำว 
 
 
3.4 มีกำรควบคุมท่ีเพียงพอ 
 
3.5 มีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีผูคุ้มคลงัและผู ้

บนัทึกบญัชีวสัดุ 
 
3.6 มีจรรยำบรรณขำ้รำชกำรก ำหนดโทษ

เป็นลำยลกัษณ์อกัษร  ขอ้กฎหมำย
ระเบียบของทำงรำชกำรวินยักำรคลงั  
พรบ. ควำมรับผดิทำงละเมิด พ.ศ. 
2539  มีบทลงโทษในระเบียบพสัดุฯ 

3.7 ก ำหนดผูต้รวจสอบใบส ำคญัของ งำน
ตรวจสอบภำยในใหถู้กตอ้งตำม
กฎระเบียบขอ้บงัคบัก่อนส่งเบิกจ่ำย 
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จุดทีค่วรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 
สรุป / วธีิการทีค่วรปฏิบตั ิ

      บุคลำกรในหน่วยงำนมีนอ้ย เจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบภำยใน
รับผดิชอบในกำรก ำหนดกิจกรรมควบคุมในส่วนงำนท่ีตนเอง
รับผดิชอบ  โดยค ำนึงถึงตน้ทุนของกิจกรรมกำรควบคุมท่ี
ก ำหนด 
     แต่อยำ่งไรกดี็ควรจดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำนท่ีท ำเป็น  Flow  
Chart  มีผูรั้บผดิชอบปฏิบติัตำมกิจกรรมกำรควบคุม และ
ระยะเวลำพร้อมระเบียบวิธีปฏิบติังำนของทุกกระบวนงำนหลกั 
และใหมี้กำรทบทวน Flow Chart  อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อ
เป็นเคร่ืองมือในกำรคน้หำควำมเส่ียงเพื่อก ำหนดกิจกรรมกำร
ควบคุมท่ีเหมำะสม 

 
              ช่ือผูป้ระเมิน                                                        . 
                                       (นำงสำวอรพิน  ยนิดี) 
              ต  ำแหน่ง       เจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบภำยใน 5     . 
              วนัท่ี       29     /         สิงหำคม        /     2558. 
 

 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในจะตอ้งมีสำรสนเทศ

ท่ีเก่ียวขอ้งและเช่ือถือได ้  ผูป้ระเมินควรพจิำรณำควำมเหมำะสม
ของระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรต่อควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้
และกำรบรรลุวตัถุประสงคข์องกำรควบคุมภำยใน 

4.1 จดัให้มีระบบสำรสนเทศและสำยกำรรำยงำนส ำหรับ
กำรบริหำรและตดัสินใจของฝ่ำยบริหำร 

4.2 มีกำรจดัท ำและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำม
กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่ำง
ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั 

4.3 มีกำรจดัเกบ็ขอ้มูล/เอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงิน  และ
กำรบนัทึกบญัชีไวค้รบถว้น สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 

4.4 มีกำรรำยงำนขอ้มูลท่ีจ ำเป็นทั้งจำกภำยใน และภำยนอก
ใหผู้บ้ริหำรทุกระดบั 

 
 

 
 
 
 
 
4.1 มีกำรส่ือสำรผำ่นบนัทึกขอ้ควำมตำม

สำยงำน 
4.2 มีกำรจดัเกบ็ขอ้มูลระเบียบ ขอ้บงัคบั 

ฯลฯ โดยรวบรวมระเบียบแยกเป็น
หมวดหมู่ 

4.3 ไม่มีกิจกรรมดงักล่ำว 
 

4.4 มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบให ้
ผูบ้งัคบับญัชำทรำบทุกคร้ัง  และ
รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนใหผู้ก้  ำกบั
ดูแลทรำบตำมระเบียบฯ 
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จุดทีค่วรประเมิน ค าอธิบาย/ค าตอบ 
4.5 มีระบบกำรติดต่อส่ือสำรทั้งภำยในและภำยนอกอยำ่ง

เพียงพอ เช่ือถือได ้และทนักำล 
4.6 มีกำรส่ือสำรอยำ่งชดัเจนใหพ้นกังำนทุกคนทรำบและ

เขำ้ใจบทบำทหนำ้ท่ีของตนเก่ียวกบักำรควบคุมภำยใน
ปัญหำ   และจุดอ่อนของกำรควบคุมภำยในท่ีเกิดข้ึน 
และแนวทำงกำรแกไ้ข 

4.7 มีกลไกหรือช่องทำงใหพ้นกังำนสำมำรถเสนอขอ้คิดเห็น 
หรือขอ้เสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของ
องคก์ร 

4.8 มีกำรรับฟังและพจิำรณำขอ้ร้องเรียนจำกภำยนอก  
 

สรุป / วธีิการทีค่วรปฏิบตั ิ
      มีระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรหลำยช่องทำง  เพื่อให้
ระบบควบคุมภำยในบรรลุวตัถุประสงค ์

 
              ช่ือผูป้ระเมิน                                                        . 
                                       (นำงสำวอรพิน  ยนิดี) 
              ต  ำแหน่ง       เจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบภำยใน 5     . 
              วนัท่ี       29     /         สิงหำคม        /     2558. 

 

4.5 มีกำรติดต่อส่ือสำรทัว่ทั้งองคก์รผำ่น 
บนัทึกขอ้ควำม และโทรศพัท ์ 

4.6 ไม่มีกิจกรรมดงักล่ำวเน่ืองจำกบุคลำกรมี
นอ้ย 

 
 
4.7 มีกำรส่ือสำรดว้ยวำจำ และมีกำร

ส ำรวจขอ้มูลดว้ยแบบสอบถำม 
 

4.8 ไม่มีกิจกรรมดงักล่ำว 

5. การติดตามประเมินผล 
ผูป้ระเมินควรพิจำรณำควำมเหมำะสมของระบบกำรติดตำม

ประเมินผลกำรควบคุมภำยในขององคก์รในอนัจะช่วยใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์องกำรควบคุมภำยใน  

5.1 มีกำรเปรียบเทียบแผนและผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำน
ใหผู้ก้  ำกบัดูแลทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งต่อเน่ือง
และสม ่ำเสมอ 

5.2 กรณีผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผน มีกำรด ำเนินกำร
แกไ้ขอยำ่งทนักำล 

5.3 มีกำรก ำหนดใหมี้กำรติดตำมผลในระหวำ่งกำรปฏิบติังำน
อยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ  

 
5.4 มีกำรติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมระบบกำร

ควบคุมภำยในท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ  
 

 
 
 
 
5.1 มีแผน-ผลกำรปฏิบติังำนรำยงำน

ผูบ้งัคบับญัชำตำมตวัช้ีวดัผลกำร
ปฏิบติัรำชกำร ปีละ 2 คร้ัง 

5.2 เจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบภำยในไดเ้ร่งรัดผล
กำรด ำเนินงำน และปรับแผนใหท้นัเวลำ 

5.3 มีกำรสอบทำนรำยงำนดว้ยตนเอง 
เพื่อใหข้อ้มูลในรำยงำนถูกตอ้งเช่ือถือ
ได ้  

5.4 มีกำรก ำหนดวธีิกำรควบคุม และ
ประเมินกำรควบคุมภำยในอยำ่งต่อเน่ือง 
อยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง 



43 

 
จุดทีค่วรประเมิน ค าอธิบาย/ค าตอบ 

5.5 มีกำรประเมินผลควำมเพยีงพอและประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยใน และประเมินกำรบรรลุตำมวตัถุประสงคข์อง
องคก์รในลกัษณะกำรประเมินกำรควบคุมดว้ยตนเอง และ/
หรือกำรประเมินกำรควบคุมอยำ่งเป็นอิสระ  อยำ่งนอ้ยปีละ
หน่ึงคร้ัง  

5.6 มีกำรรำยงำนผลกำรประเมิน และรำยงำนกำรตรวจสอบของ
ผูต้รวจสอบภำยในโดยตรงต่อผูก้  ำกบัดูแลและ/หรือ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

5.7 มีกำรติดตำมผลกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบจำกกำร
ประเมินผลและกำรตรวจสอบของผูต้รวจสอบภำยใน 
 

5.8 มีกำรก ำหนดใหผู้บ้ริหำรตอ้งรำยงำนต่อผูก้  ำกบัดูแลทนัที    
ในกรณีท่ีมีกำรทุจริตหรือสงสยัวำ่มีกำรทุจริต มีกำรไม่
ปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติคณะรัฐมนตรี และมี
กำรกระท ำอ่ืนท่ีอำจมีผลกระทบต่อองคก์รอยำ่งมี
นยัส ำคญั 

5.9 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
สรุป / วธีิการทีค่วรปฏิบัติ 
ระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ
องคก์รมีควำมเหมำะสมอนัจะช่วยให้บรรลุวตัถุประสงค์
ของกำรควบคุมภำยใน 
 
              ช่ือผูป้ระเมิน                                                        . 
                                       (นำงสำวอรพิน  ยนิดี) 
              ต  ำแหน่ง       เจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบภำยใน 5     . 
              วนัท่ี       29     /         สิงหำคม        /     2558. 

5.5 มีกำรประเมินกำรควบคุมดว้ยตนเอง 
 
 
 
 
 

5.6 รำยงำนต่อผูก้  ำกบัดูแลอยำ่งนอ้ย 2 
เดือน/คร้ัง 

 
5.7 มีกำรติดตำมผลกำรแกไ้ขขอ้บกพร่อง

หลงัจำกทรำบผลกำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน  1 เดือน 

5.8 ไดด้ ำเนินกำรติดตำมระเบียบของ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดินวำ่ดว้ย
กำรตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 2546 และ
ระบุไวใ้นคู่มือกำรปฏิบติังำนวำ่ 
ผูบ้งัคบับญัชำในหน่วยงำนตน้สงักดั
รำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำระดบัเหนือ
ข้ึนไปทนัทีท่ีทรำบและขอ้ก ำหนด
เก่ียวกบัจรรยำของเจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบ
ภำยในใหพ้ึงปฏิบติัต่อหนำ้ท่ีควำม
รับผดิชอบของตนเองในกำรปฏิบติังำน
อยำ่งถูกตอ้ง 
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หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลนครล าปาง 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่  30 กนัยายน 2558 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
ผูบ้ริหำรและบุคลำกรมีทศัคติท่ีดี สนบัสนุนกำร

ปฏิบติัหนำ้ท่ีภำยในองคก์ร มีกำรกระจำยอ ำนำจโดยกำร
แบ่งแยกและก ำหนดหนำ้ท่ีรับผดิชอบท่ีชดัเจน  ให้
ควำมส ำคญักบักำรปฏิบติังำนตำมมำตรฐำนกำร
ตรวจสอบและจริยธรรมของผูต้รวจสอบภำยใน มี
ศีลธรรม จรรยำบรรณและควำมซ่ือสัตย ์  ไม่สร้ำงควำม
กดดนัในกำรปฏิบติังำนสำมำรถแสดงควำมเห็นไดอ้ยำ่งเป็น
อิสระ และมีกำรพิจำรณำด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณี    ถำ้
พบวำ่บุคลำกรประพฤติปฏิบติัท่ีไม่เหมำะสม   มีกำร
รับทรำบขอ้มูล  และกำรวนิิจฉยัส่ิงท่ีตรวจพบ  ปรัชญำ
และรูปแบบกำรท ำงำนของผูบ้ริหำรเหมำะสมต่อกำร
พฒันำกำรควบคุมภำยใน  และด ำรงไวซ่ึ้งกำรควบคุม
ภำยในท่ีมีประสิทธิผล  

 
             สภำพแวดลอ้มกำรควบคุม โดยภำพรวมอยู่
ในเกณฑดี์ ผูบ้ริหำรสนบัสนุนกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของ
งำนตรวจสอบภำยใน ใหค้วำมส ำคญักบัควำม
ซ่ือสัตย ์ จริยธรรมและควำมโปร่งใส ส่งเสริมใหมี้
กำรฝึกอบรมอยำ่งต่อเน่ือง โครงสร้ำงกำรบริหำรมี
กำรแบ่งงำนและก ำหนดหนำ้ท่ีรับผดิชอบไวช้ดัเจน
มีตวัช้ีวดัผลกำรปฏิบติังำนเพื่อใหก้ำรปฏิบติังำน
บรรลุตำมวตัถุประสงคข์องงำนตรวจสอบภำยใน   
         แต่อยำ่งไรยงัมีควำมเส่ียงต่อกำรตรวจสอบไม่
ครบทุกหน่วยรับตรวจตำมแผนกำรตรวจสอบ
ประจ ำปี ซ่ึงไม่เป็นไปตำมเกณฑก์ำรประเมิน Core 
Team  ประกอบกบักำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน
แมจ้ะมีตวัช้ีวดัเป็นเกณฑใ์นกำรประเมิน แต่ผลกำร
ประเมินยงัไม่สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัและผลงำน 
      ขอ้เสนอแนะ  ควรทบทวนค ำสัง่มอบหมำยงำน
ใหเ้หมำะสม เพื่อใหเ้จำ้หนำ้ท่ีสำมำรถปฏิบติังำน
เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี และเพื่อ
สร้ำงขวญัและก ำลงัใจแก่เจำ้หนำ้ท่ีกำรประเมินผล
กำรปฏิบติังำนฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจอยำ่งเป็น
อิสระ เท่ียงธรรม เท่ียงตรงตำมตวัช้ีวดัและผลงำน
อยำ่งแทจ้ริง  
 และเพือ่เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเขำ้ใจ  และ
เผยแพร่กิจกรรมกำรควบคุมภำยในใหไ้ดท้รำบมำก
ยิง่ข้ึน  ควรบรรจุหวัขอ้กำรควบคุมภำยในลงในหลกัสูตร
กำรพฒันำขำ้รำชกำร  และจดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำน
เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้    และทบทวนควำมเขำ้ใจกำร
ควบคุมภำยในแก่เจำ้หนำ้ท่ีทุกระดบั 
 
 

ปย.1 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
2. การประเมินความเส่ียง 

มีกำรก ำหนดวตัถุประสงคใ์นกำรท่ีจะท ำงำนให้
ส ำเร็จ และใชท้รัพยำกรท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งเหมำะสม   มี
กำรระบุควำมเส่ียงทั้งจำกปัจจยัภำยใน  และภำยนอกท่ี
อำจมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคข์อง
หน่วยงำน  มีกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง   และก ำหนด
กิจกรรมกำรควบคุมท่ีเหมำะสม      

 
            ตอ้งวิเครำะห์ประเมินควำมเส่ียงทุกดำ้น  
หำกมีควำมเส่ียงส ำคญั  ตอ้งจดัท ำแผนกำรปรับปรุง
กิจกรรมกำรควบคุมก ำกบัดว้ย. 
 
 
 

3. กจิกรรมการควบคุม 
มีกำรก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมตำมวตัถุประสงค์

และผลกำรประเมินควำมเส่ียง ซ่ึงเจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผดิชอบ
ทรำบและเขำ้ใจวตัถุประสงคข์องกิจกรรมกำรควบคุมท่ี
ก ำหนดข้ึน มีมำตรกำรดูแลรักษำทรัพยสิ์นอยำ่งเพยีงพอ  

 
      บุคลำกรในหน่วยงำนมีนอ้ย เจำ้หนำ้ท่ี
ตรวจสอบภำยในรับผดิชอบในกำรก ำหนดกิจกรรม
ควบคุมในส่วนงำนท่ีตนเองรับผดิชอบ  โดย
ค ำนึงถึงตน้ทุนของกิจกรรมกำรควบคุมท่ีก ำหนด 
     แต่อยำ่งไรกดี็ควรจดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำนท่ีท ำ
เป็น  Flow  Chart  มีผูรั้บผดิชอบปฏิบติัตำม
กิจกรรมกำรควบคุม และระยะเวลำพร้อมระเบียบ
วิธีปฏิบติังำนของทุกกระบวนงำนหลกั และใหมี้กำร
ทบทวน Flow Chart  อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในกำรคน้หำควำมเส่ียงเพื่อก ำหนด
กิจกรรมกำรควบคุมท่ีเหมำะสม 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
มีระบบขอ้มูลสำรสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติังำน

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  กำรปฏิบติัตำมนโยบำย  
และระเบียบปฏิบติัต่ำงๆ  ท่ีใชใ้นกำรควบคุมและด ำเนิน
กิจกรรมขององคก์ร  รวมทั้งขอ้มูลสำรสนเทศท่ีไดจ้ำก
ภำยนอกองคก์รมีกำรส่ือสำรไปยงัผูบ้ริหำร  และผูใ้ช้
ภำยในองคก์ร  ในรูปแบบท่ีช่วยใหผู้รั้บขอ้มูลสำมำรถ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมควำมรับผดิชอบไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล   และใหค้วำมมัน่ใจวำ่มี
กำรติดต่อส่ือสำรภำยในและภำยนอกองคก์ร  ท่ีมีผลท ำให้
องคก์รบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย 

 

 
      มีระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรหลำย
ช่องทำง  เพื่อใหร้ะบบควบคุมภำยในบรรลุ
วตัถุประสงค ์
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
5. การติดตามประเมินผล 

งำนตรวจสอบภำยในมีกำรติดตำมประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในและประเมินคุณภำพกำรปฏิบติังำนโดยกำร
ก ำหนดตวัช้ีวดัผลกำรปฏิบติังำนเปรียบเทียบแผนงำนกบั
ผลกำรด ำเนินกำร  และก ำหนดวิธีปฏิบติังำน  เพื่อติดตำม
กำรปฏิบติัตำมระบบกำรควบคุมภำยในอยำ่งต่อเน่ือง  
และเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรปฏิบติังำนตำมปกติ  

นอกจำกน้ี  มีกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
ต่อเน่ืองอยำ่งนอ้ยปีละคร้ังตำมระเบียบฯ คตง.  กรณีพบ
จุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องควรก ำหนดวิธีปฏิบติั  เพื่อให้
ควำมมัน่ใจวำ่  ขอ้ตรวจพบจำกกำรตรวจสอบ  ไดรั้บกำร
พิจำรณำสนองตอบ   และมีกำรวินิจฉยัสัง่กำรให้
ด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องทนัที 

 
      ระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
ขององคก์รมีควำมเหมำะสมอนัจะช่วยใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์องกำรควบคุมภำยใน 
       

ผลการประเมินโดยรวม 
งำนตรวจสอบภำยใน   มีกำรควบคุมภำยในครบ  5  องคป์ระกอบ  เป็นไปตำมมำตรฐำน

กำรควบคุมภำยในของคณะกรรมกำรกำรตรวจเงินแผน่ดิน   มีกำรควบคุมท่ีเพียงพอเกิดประสิทธิผล
ตำมสมควร 
 

ช่ือผู้รายงาน                                                                    . 
       (นำงเบญจวรรณ  จินตนพงศพ์นัธ์ุ) 

ต าแหน่ง         หวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน                 
วนัที ่                   /         กนัยำยน       /    2558           



 

 

 

ภาคผนวก ข 
 

- ตัวอย่าง  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.2) 
- ตัวอย่าง   แบบสอบถามการควบคุมภายใน 

 ชุดท่ี 1 แบบสอบถำมกำรควบคุมภำยในดำ้นกำรบริหำร 
 ชุดท่ี 2 แบบสอบถำมกำรควบคุมภำยในดำ้นกำรเงินกำรบญัชี 
 ชุดท่ี 3 แบบสอบถำมกำรควบคุมภำยในดำ้นกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 
 ชุดท่ี 4 แบบสอบถำมกำรควบคุมภำยในดำ้นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
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ช่ือหน่วยงาน  กองคลงั เทศบาลนครล าปาง 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กจิ
กรรมฯ/ด้าน  ของงานที่ประเมินและ

วตัถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมทีม่ีอยู่ 
(2) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(3) 
ความเส่ียงทีย่งัมีอยู่ 

(4) 
การปรับปรุงการควบคุม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

(6) 
หมายเหตุ 

(7) 
ฝ่ายพัฒนารายได้ 
งานพัฒนารายได้ 

1. จดัเก็บรำยไดแ้ละแกไ้ข
ปัญหำในกำรจดัเก็บอย่ำง
ต่อเน่ือง 
2.จดัท ำหนังสือแจง้เตือนผู ้
อ ยู ่ใน เ กณฑ ์เ สียภ ำษ ีให้
ทรำบล่วงหน้ำ 
3 . ต ร วจสอบและจ ดัท ำ
บญัชีรำยชื่อผู ไ้ม ่ยื ่นแบบ
และผูไ้ม่ช ำระภำษีภำยใน
ก ำหนด 
4.ท ำหนังสือเตือนกรณีผู ้
ไม่ยื่นแบบภำยในก ำหนด 
5.ออกเร่งรัดภำคสนำม 

กิจกรรมกำรควบคุมท่ีมี
อยูบ่รรลุวตัถุประสงค์  
ในระดบัหน่ึง แต่ยงัมี
ควำมเส่ียงในกำรจดัเก็บ
รำยไดไ้ม่ครบถว้น   
        เทศบำลยงัมีโอกำส
ในกำรจดัเก็บภำษีเพิ่ม
มำกข้ึนหำกมีกำรศึกษำ
วิเครำะห์เพื่อพฒันำ
ประสิทธิภำพในกำร
จดัเก็บรำยได ้
 

กำรจดั เก ็บรำยไดย้ งั
ไม่ทัว่ถึง เทศบำล
สูญเสียโอกำสในกำร
จดัเก ็บรำยไดใ้ห้มำก
ข้ึน 
สาเหตุ 
ขำดกำรกำรศึกษำ
วิเครำะห์เพื่อพฒันำ
ประสิทธิภำพในกำร
จดัเก็บรำยได  ้
 

จ ดัท ำ แผนกำรศ ึกษ ำว ิเ ค ร ำ ะห ์เพื ่อ ให้
ขอ้เสนอแนะในกำรพฒันำประสิทธิภำพ
ของกำรจดัเก็บรำยได ้ ในแต่ละกรณี อำทิ  
 -  วิธีกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยอย่ำงจริงจงั  
 -  ว ิธีกำร เพิ ่มช่องทำงกำรเข ำ้หรือกำร
ติดต่อกบัผูเ้สียภำษีเพื่ออ  ำนวยควำมสะดวก
แก่ประชำชน 
 - วิธีกำรประชำสัมพนัธ์เพื่อลดผลกระทบ
ของควำมขดัแยง้ (ช้ีแจงท ำควำมเขำ้ใจหรือ
จดัประชุมร่วมกนั) 
- แนวทำงกำรจดักิจกรรมรณรงค์กำรช ำระ
ภำษี (บริกำรรับช ำระภำษีนอกสถำนท่ี 
บริกำรรับช ำระภำษีในวนัหยุดรำชกำรใน
ฤดูภำษี บริกำรรับช ำระภำษีผ่ำนธนำคำร) 

31 พ.ค.59 
หน.งำนพฒันำ
รำยได/้หน.ฝ่ำย
พฒันำรำยได้ 

 

แบบ ปย.2 



 

                                                            

ตวัอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
และคาํแนะนําการใช้แบบสอบถาม 

…………………. 
 

วตัถุประสงค์ 
 แบบสอบถามน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลการควบคุมภายในตามกิจกรรม       
แต่ละดา้น เพื่อให้ทราบความเส่ียงทัว่ไปท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในและใชป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการปรับปรุงแกไ้ข 
 

แบบสอบถาม 
แบบสอบถามมี  4 ชุด  คือ 

ชุดที ่1 แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการบริหาร    สาํหรับสอบถามผูบ้ริหาร
ท่ีรับผดิชอบดา้นบริหาร ซ่ึงมีความคุน้เคยกบัการบริหารงานของหน่วยงาน 

ชุดที ่2  แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี  ใชส้าํหรับสอบถาม        
ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินการบญัชี                               

ชุดที ่3 แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง   สําหรับสอบถาม            
ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง 

ชุดที่ 4   แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านบริหารทรัพยากรบุคคล   สําหรับ
สอบถามผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบดา้นทรัพยากรบุคคล 

หน่วยงานสามารถนาํตวัอย่างแบบสอบถามน้ี มาปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
กบั   แต่ละเร่ืองหรือแต่ละกิจกรรมท่ีจะทาํการประเมินและสอดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริงท่ีเป็นอยู่และ
สามารถ       ออกแบบ  แบบสอบถามการควบคุมภายในกิจกรรมเฉพาะของหน่วยงานท่ี มิไดป้รากฏ
ในแบบสอบถามน้ี      ข้ึนมาเองใหค้รบถว้นทุกกิจกรรม 

 

การใช้แบบสอบถาม 
  1. ผูป้ระเมินเป็นผูถ้ามตามแบบสอบถาม 

กรณีมีการปฏิบติัตามคาํถาม แสดงถึงการควบคุมภายในท่ีดี ใหท้าํ เคร่ืองหมาย “ ”    
ในช่อง “มี/ใช่”   

 กรณีมีการปฏิบติัตามคาํถาม แต่ควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมให้ทาํ เคร่ืองหมาย “θ”         
ในช่อง “มี/ใช่”   
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 กรณีไม่มีการปฏิบัติตามคาํถาม แสดงถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายใน ให้ทาํ            
เคร่ืองหมาย “X” ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”   
  กรณีไม่มีกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีถาม ให้ใส่  N/A (not applicable) ในช่อง                 
“ไม่มี/ไม่ใช่” 

2.  คาํตอบวา่   “ไม่มี/ ไม่ใช่”  หมายถึง มิไดป้ฏิบติัตามคาํถาม  แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการ  
ควบคุมภายใน ผูป้ระเมินควรทดสอบและหาสาเหตุ และพิจารณาวา่มีการควบคุมอ่ืนทดแทน   หรือไม่ 

จากคาํตอบท่ีได้รับ  ผูส้อบทานหรือผูป้ระเมินควรสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง การ
วิเคราะห์เอกสารหลกัฐาน หรือถอ้ยคาํของผูท่ี้มีความรู้ในเร่ืองท่ีถามและเช่ือถือได ้   เพ่ือสรุปคาํตอบ
และอธิบาย   วิธีปฏิบติัในแต่ละขอ้ของคาํถามในช่อง   “คําอธิบาย/ คําตอบ”  เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งท่ีจะนาํมาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
  3. จากขอ้มูลในช่อง  “คาํอธิบาย/ คาํตอบ”  จะนาํมาพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของแต่ละกิจกรรม 
        4. สรุป ทา้ยหัวขอ้ย่อยของแต่ละกิจกรรม ใชส้าํหรับจดบนัทึกขอ้คิดเห็นหรือคาํอธิบายใน
หัวขอ้นั้นๆ  ขอ้คิดเห็นและคาํอธิบายจะไม่เป็นลกัษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่า
หน่วยงานปฏิบติัอย่างไรในเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงจะช่วยให้ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัการควบคุมภายในของแต่ละ
กิจกรรมของการควบคุมภายในว่าเพียงพอ หรือไม่  อย่างไร   และช่องว่างตอนท้ายสุดของแบบ
ประเมินใช้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวมของกจิกรรม 
 
 ในการพิจารณาให้ขอ้สรุปผลการประเมินแต่ละกิจกรรมของการควบคุมภายใน ผูป้ระเมิน
ควรใชว้ิจารณญาณวา่ 

1. หน่วยท่ีไดรั้บการประเมินมีการปฏิบติัตามท่ีระบุ หรือไม่  อยา่งไร 
2. การปฏิบติัจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน และมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์ 

หรือไม่  อยา่งไร 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที ่ 1 

ด้านการบริหาร 
 
 

 ผูท่ี้จะตอบแบบสอบถามด้านน้ีได้ดีท่ีสุดคือ   ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบด้านการบริหารของ
หน่วยงาน  การสรุปคาํตอบคาํถามในช่อง “คาํอธิบาย/คาํตอบ”  จะนาํขอ้มูลจากการสังเกตการณ์การ
ปฏิบติังาน       การวิเคราะห์เอกสารหลกัฐาน  และถอ้ยคาํของผูมี้ความรู้ในเร่ืองท่ีสอบถามและเป็นผู ้
ท่ีเช่ือถือได ้
 
แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการบริหาร  ประกอบดว้ยเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. พนัธกจิ 
1.1   วตัถุประสงคห์ลกั 
1.2   การวางแผน 
1.3   การติดตามประเมินผล 

 2. กระบวนการปฏิบัตงิาน 
2.1  ประสิทธิผล 
2.2  ประสิทธิภาพ 

 3. ทรัพยากร 
3.1  การจดัสรรทรัพยากร 
3.2  ประสิทธิผลของการใชท้รัพยากร 

 4. สภาพแวดล้อมของการดําเนินงาน 
  4.1  การปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานท่ีกาํหนด 

4.2  ความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มการดาํเนินงาน 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการบริหาร 

คาํถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย/คาํตอบ 

1.  พนัธกจิ (Mission) 
1.1 วตัถุประสงค์หลกั (Goals) 

               1)  หน่วยรับตรวจมีการกาํหนดพนัธกิจเป็น 
                      ลายลกัษณ์อกัษร 
               2)  พนักิจท่ีกาํหนดดงักล่าวมีความชดัเจน   
                      กะทดัรัด เขา้ใจง่าย และปฏิบติัได ้

         3) พนัธกิจท่ีกาํหนดมีความสอดคลอ้งกบัภารกิจ 
             ของหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล 
             (อาทิ   กระทรวง  ทบวง  กรม  จงัหวดั) 

4) มีการประกาศใหบุ้คลากรทุกคนทราบพนัธกิจ
ขององคก์ร 

5) ฝ่ายบริหารมีส่วนร่วมในการกาํหนด
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการดาํเนินงานของ 
องคก์ร 

6) วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนดสามารถ
วดัผลสาํเร็จได ้

7) วตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานมีการแบ่ง
ออกเป็นวตัถุประสงคย์อ่ยในระดบักิจกรรม 
หรือส่วนงานยอ่ย 

 

 
/ 
 
/ 

 

/ 
 
 
/ 

 
/ 
 
 

/ 
 

/ 
 

  

สรุป : วตัถุประสงค์หลกั 
       ใหพ้ิจารณาวา่วตัถุประสงคห์ลกั (Goals) เพียงพอ    
หรือไม่ เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่ บุคลากรของหน่วยงานทุกคน
เขา้ใจ พนัธกิจ วตัถุประสงค ์และส่งเสริมใหก้ารดาํเนินงาน
บรรลุตามวตัถุประสงค ์ถา้ไม่เพียงพอจะมีวิธีปรับปรุงการ
ควบคุมใหดี้ข้ึนอยา่งไร 
 
 
 

 

 
/ 

  
มีวตัถุประสงคห์ลกัเพียงพอ 
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คาํถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย/คาํตอบ 

1.2 การวางแผน  (Planning) 
1)   ฝ่ายบริหารมีการจดัทาํแผนการดาํเนินงานตาม 
       วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนด  
2)   แผนการดาํเนินงานมีการกาํหนดวตัถุประสงค ์    
      เป้าหมาย วิธีการดาํเนินงาน  การจดัสรร 
      ทรัพยากรทั้งงบประมาณอตัรากาํลงั และ 
      ระยะเวลาดาํเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจน 
3) มีการส่ือสารใหก้บับุคลากรท่ีรับผดิชอบ ปฏิบติั

ตามแผนทราบ 
4) มีการมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการ

ดาํเนินการตามแผนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี 
 

สรุป : การวางแผน 
       มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่   เพื่อให้ความมัน่ใจว่า
การวางแผนมีประสิทธิผล     ถ้าไ ม่ เพียงพอจะมีวิ ธี  
ปรับปรุงการควบคุมใหดี้ข้ึนอยา่งไร 
 

 
/ 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
/ 

 

 
/ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการควบคุมท่ีเพียงพอ 

1.3 การติดตามประเมินผล  (Monitoring) 
1)   มีการประเมินผลการบรรลุวตัถุประสงค ์       
       การดาํเนินงานของหน่วยงานอยา่งต่อเน่ืองและ   
       สมํ่าเสมอ         
2)  มีการเปรียบเทียบผลการใชจ่้ายเงินจริงกบั         
     งบประมาณ และสรุปสาเหตุของความแตกต่าง 
     ของจาํนวนเงินท่ีใชจ่้ายจริงกบังบประมาณ 
3) มีการติดตามผลอยา่งเป็นระบบประเมินมีความ

น่าเช่ือถือ และตรงตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด 
4)   การติดตามประเมินผลมีการดาํเนินการในช่วง 

 เวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม 
5)  มีการส่ือสารผลการประเมินใหบุ้คลากรท่ี       

รับผดิชอบทราบและแกไ้ขปรับปรุงการดาํเนินงาน       
 
    

 
/ 
 

 

θ 
 
 
/ 
 
/ 
 

θ 
 

 

  
 
 
 
ปรับปรุงในเร่ืองการสรุปสาเหตุ
ของความแตกต่างของจาํนวนเงินท่ี
จ่ายกบังบประมาณ 
 
 
 
 
 
มีแต่ยงัไม่ไดด้าํเนินการเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร 
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 ลงช่ือ...........................................................   
 (  ) 
  
                                 

คาํถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย/คาํตอบ 

6)  มีการทบทวนหรือปรับปรุงวตัถุประสงคก์าร 
      ดาํเนินงาน  แผน  และกระบวนการดาํเนินงาน 
      ตามคาํร้องขอของบุคลากรท่ีรับผดิชอบ 

              7)   ฝ่ายบริหารมีการติดตามผลเพ่ือใหค้วามมัน่ใจ 
      วา่การปฏิบติังานของบุคลากรเป็นไปตามท่ี 
      กาํหนดไว ้
 8)   หน่วยงานมีการตรวจสอบหรือสอบทานท่ีเป็น 
       อิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและ 
       สมํ่าเสมอ 
9)   มีการรายงานผลการตรวจสอบหรือการสอบ 
      ทานอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานเป็น 
      ลายลกัษณ์อกัษร        

      
สรุป : การติดตามประเมินผล 
              มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่    เพื่อให้ความ  
มั่นใจว่าการติดตามประเมินผลมีประสิทธิผล    ถ้าไม่  
เพียงพอจะมีวิธีปรับปรุงการควบคุมใหดี้ข้ึนอยา่งไร 

 

/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีการควบคุมท่ีเพียงพอ 

 สรุป : ผลการประเมินพนัธกจิ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ............ มีการกาํหนด วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค ์การวางแผน 
การติดตาม การประเมินผลการดาํเนินงานพร้อมปรับแผนการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน 
แต่ละภารกิจ           
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คาํถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย/คาํตอบ 

2.  กระบวนการปฏิบัตงิาน (Process) 
2.1 ประสิทธิผล (Effectiveness) 

 1)    ฝ่ายบริหารมีการพิจารณาและกาํหนดกระบวน  
  การปฏิบติังานท่ีสาํคญัในการดาํเนินงาน    
  ตามภารกิจ  

 2)   ฝ่ายบริหารมีการประเมินประสิทธิผล 
        ของกระบวนการปฏิบติังาน 
3)   ในอดีตท่ีผา่นมาผลการดาํเนินงานในระดบั 
       ผลผลิต (Output) หรือ ผลลพัธ์  (Outcome) 

จากกระบวนการปฏิบติังานของหน่วยงาน  
บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนด 

4)    ขอ้เสนอแนะจากมาตรการปรับปรุงประสิทธิผล  
 ของการปฏิบติัไดมี้การนาํไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั     

5) กระบวนการดาํเนินงานท่ีสาํคญัมีการจดัทาํเป็น
เอกสารในรูปแบบท่ีสามารถแกไ้ขปรับปรุง 
ไดง่้าย 

6)    เอกสารเก่ียวกบักระบวนการดาํเนินงานเป็น 
        ปัจจุบนั  (up-to-date)  
 

 สรุป : ประสิทธิผล 
       มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่   เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่ 
กระบวนการดาํเนินงานมีประสิทธิผล ถา้ไม่เพียงพอจะมี
วิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดี้ข้ึนอยา่งไร 
 

 
 
/ 
 
 
/ 
 

/ 
 
 

 
/ 
 
/ 
 

 
/ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
1)    ฝ่ายบริหารมีการติดตามประเมินผลเก่ียวกบั   
       ประสิทธิภาพของกระบวนการดาํเนินงาน 
2)    ในอดีตท่ีผา่นมามีการคาํนวณตน้ทุนของ 
         แต่ละกระบวนการดาํเนินงานท่ีสาํคญั       

            3)    มีการเปรียบเทียบตน้ทุนการดาํเนินงาน 
                   กบัผลผลิต (Output) หรือผลลพัธ์ (Outcome)  
                   เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 

 
/ 
 
/ 

 
θ 

 

  
 
 

มีการคาํนึงถึงงบประมาณท่ีใชใ้น
การดาํเนินงานในแต่ละกระบวนงาน 
 

มีการจดัทาํขอ้มูล แต่ยงัไม่เป็น
รูปธรรมท่ีชดัเจน 
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 ลงช่ือ...........................................................   
 (  ) 
  
                                 
                

คาํถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย/คาํตอบ 

           4)   ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 
                 ไดรั้บในเวลาท่ีเหมาะสมต่อการนาํมาปรับปรุง 
                  แกไ้ข 

5)   ไดมี้การปฏิบติัตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ   
        การดาํเนินงานอยา่งเหมาะสม 

สรุป : ประสิทธิภาพ 
       มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่   เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่
กระบวนการดาํเนินงานมีประสิทธิภาพ  ถา้ไม่เพียงพอจะมี
วิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดี้ข้ึนอยา่งไร 

/ 
 
 
/ 
 
 
 

/ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
มีการควบคุมท่ีเพียงพอ 

 สรุป : กระบวนการปฏิบตังิาน 
         ในปีงบประมาณ พ.ศ. ...........  มีการกาํหนดกระบวนการปฏิบติังานทั้งในส่วนของ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยฝ่ายบริหารและบุคลากร มีแนวทางและประเมินประสิทธิผล กระบวนการ
ปฏิบติังานร่วมกนั พร้อมทั้งมีการปรับปรุงการปฏิบติังานตามขอ้เสนอแนะของผูรั้บบริการ 
 

อรพิน
Typewritten Text
56



 

                                                            

คาํถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย/คาํตอบ 

  3.  ทรัพยากร (Resources) 
       ทรัพยากรในท่ีน้ีรวมถึงทรัพยากรท่ีพร้อมจะนาํไปใชใ้น
กระบวนการป ฏิบั ติ ง าน  เ ช่น   ความชําน าญ  และ
ความสามารถของบุคลากร  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์ ระบบ
สารสนเทศ และเงินงบประมาณท่ีไดรั้บ 

3.1 การจัดสรรทรัพยากร  ( Allocation  of Resources ) 
1)   ทรัพยากรท่ีมีของหน่วยงานไดรั้บการจดัสรร        
       ใหก้บักระบวนการดาํเนินงานทั้งหมด        
2)   ทรัพยากรท่ีมีการใชป้ระโยชน์นอ้ยไดรั้บ 
        การแกไ้ขปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
3)   มีการจดัลาํดบัความสาํคญัของวตัถุประสงค ์

  การดาํเนินงาน 
      4)   การจดัสรรทรัพยากรเพื่อใหห้น่วยงานบรรลุผล 
            ท่ีดีท่ีสุดในการสร้างความสมดุลระหวา่ง       
            ประสิทธิผลกบัประสิทธิภาพไดถื้อหลกัปฏิบติั 
            สมํ่าเสมอ  
 

 สรุป : การจัดสรรทรัพยากร 
       มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่ เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่ 
การจดัสรรทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด  ถา้ไม่เพียงพอจะ
มีวิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดี้ข้ึนอยา่งไร 
 

3.2 ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร  (Effective  Use of  
Resources ) 

1)   มีการกาํหนดวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัสรร 
       ทรัพยากรแต่ละประเภท เพื่อสนบัสนุนการ  

                   บรรลุวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงาน 
            2)   กรณีผลการดาํเนินงานตํ่ากวา่เป้าหมายท่ี 
                   กาํหนดมีการปฏิบติัท่ีเหมาะสม เพื่อปรับปรุง 
                  การดาํเนินงาน 
            3)   บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบติังานท่ี 
                   กาํหนดวา่จะตอ้งปฏิบติัไดต้ามเป้าหมาย 
                   กาํหนดหรือสูงกวา่  

 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
/ 
 
 

/ 
 
/ 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 

 
/ 
 
 
/ 

 
 

/ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มีการควบคุมท่ีเพียงพอ 
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 ลงช่ือ...........................................................   
 (  ) 
  
                 

คาํถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย/คาํตอบ 

4)  มีแผนการฝึกอบรมท่ีเพียงพอสาํหรับ 
       บุคลากรในการฝึกฝนทกัษะและความ 
       สามารถท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน 
5)   มีวิธีการจูงใจใหบุ้คลากรใหค้วามสาํคญัต่อการ 
      พฒันาทกัษะและความสามารถของตนเอง 
 6)   มีการบาํรุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือหลกั 
       อยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใหส้ามารถใชง้านได ้
       อยา่งต่อเน่ือง 

             7)    มีการประเมินผลระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
                         เป็นคร้ังคราว เพือ่ใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
สรุป : ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร 
       มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่   เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่ 
การจดัสรรทรัพยากรเป็นไปตามวตัถุประสงค ์และจดัสรร
ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดและผลของการใชท้รัพยากรบรรลุ
ตามวตัถุประสงค ์  ถา้ไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการ
ควบคุมใหดี้ข้ึนอยา่งไร 

/ 
 
 
/ 
 
 

/ 
 
 

/ 
 
 
/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการควบคุมท่ีเพียงพอ 

 
 

 สรุป : ทรัพยากร 
          ในปีงบประมาณ พ.ศ. .............  มีการควบคุมทรัพยากรท่ีไดรั้บจดัสรรใหมี้การนาํไปใชป้ระโยชน์
ไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 
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คาํถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย/คาํตอบ 

4.  สภาพแวดล้อมการดําเนินงาน (Operating  
     Environment) 

4.1 การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคบัและ
มาตรฐานทีก่าํหนด (Compliance) 
1)  มีการระบุกฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบัและ    
     มาตรฐานท่ีสาํคญัและจาํเป็นต่อการดาํเนินงาน 
2)  มีการกาํหนดวิธีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
       ขอ้บงัคบั และมาตรฐานท่ีกาํหนด 
3)  มีกลไกการติดตามการปฏิบติัตามกฎหมาย  
       ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐาน 
 

สรุป : กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคบัและมาตรฐานทีก่าํหนด     
       มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่   เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่ 
การดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ
มาตรฐานท่ีกาํหนด  ถา้ไม่เพยีงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการ    
ควบคุมใหดี้ข้ึนอยา่งไร 
 
     4.2 ความสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมการดําเนินงาน 

(Compatibility) 
1)  มีการระบุปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญั 
         ต่อการดาํเนินงานในอนาคตของหน่วยงาน       
      (เช่น แนวโนม้การเปล่ียนแปลง  ดา้นเศรษฐกิจ  
      ดา้นเทคโนโลยแีละการออกกฎระเบียบใหม่ ๆ) 
2)  มีการติดตามผลและวางแผนป้องกนัหรือลด    

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากปัจจยัภายนอก 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
/ 
 
 

/ 
 

/ 

 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 

θ 
 
 

 
/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการควบคุมท่ีเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีการศึกษาขอ้มูลแต่ยงัไม่มีการระบุ 
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 ลงช่ือ...........................................................   
 (  ) 
 
                 
 
  

คาํถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย/คาํตอบ 

 สรุป : ความสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมการดําเนินงาน 
       มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่   เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่ 
ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานไดรั้บการ           
ติดตามผลและวางแผน ป้องกนั หรือลดผลกระทบ   ถา้ไม่
เพียงพอจะมีวธีิการปรับปรุงการควบคุมใหดี้ข้ึนอยา่งไร 
 

/  มีการควบคุมท่ีเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สรุป : สภาพแวดล้อมการดาํเนินงาน 
          ในปีงบประมาณ พ.ศ. ............... ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานท่ีกาํหนด 
(Compliance) ท่ีออกโดย............ ซ่ึงความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มการดาํเนินงาน (Compatibility) 
อยา่งเพียงพอ   
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที ่ 2 

ด้านการเงนิการบัญชี 
 

 แบบสอบถามน้ีจะช่วยใหท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบั  ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลการเงินการบญัชี  และ
รายงานการเงิน ผูท่ี้สามารถตอบแบบสอบถามชุดท่ี 2  ไดดี้ท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารระดบักลางหรือกลุ่มผูบ้ริหาร

จดัการท่ีคุน้เคยกบัการดาํเนินงานดา้นการเงินการบญัชีของหน่วยงาน 
 
 แบบสอบถามการควบคุมภายในดา้นการเงินการบญัชี ประกอบดว้ย 

1. การเกบ็รักษาเงินโดยทัว่ไป 
2. การรับเงิน 

2.1 การรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน 
2.2 การรับเงินโดยใชเ้คร่ืองบนัทึกการรับเงิน 

3. การจ่ายเงิน 
4. เงินฝากธนาคาร 
5. เงินฝากคลงั 
6. เงินยมืทดรอง 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการเงนิการบัญชี 

 

คาํถาม ม/ีใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย/คาํตอบ 

 1. การเกบ็รักษาเงินโดยทัว่ไป   
1) มีสถานท่ีและตู้นิรภัยสําหรับเก็บรักษาเงินท่ี   

ปลอดภยั 
2) มีกรรมการรักษาเงินท่ีได้รับการแต่งตั้ งปฏิบัติ  

หนา้ท่ีถูกตอ้งตามระเบียบ 
3) มีการจดัทาํรายงานเงินคงเหลือประจาํวนั 
4) การเก็บรักษาเงินถูกต้องตามระเบียบและอยู ่   

ภายในวงเงินเกบ็รักษา 
5) ไม่มีเช็คหรือใบสําคญัหรือใบยืมท่ีไม่ถูกตอ้งไว้

แทนตวัเงิน 
6) ผูรั้กษาเงินกบัผูท้าํบญัชีเงินสดเป็นบุคคลคนละคน 
7) กรรมการรักษาเงินไม่เคยมอบใหก้รรมการผูเ้ดียว

ถือกญุแจทั้งหมด 
8) มีการตรวจสอบใบสาํคญัประกอบการเบิกจ่ายเงิน

ก่อนอนุมติัสัง่จ่าย 
9) ผูต้รวจสอบภายในหรือเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ    

ทาํการตรวจนบัเงินสดโดยไม่บอกล่วงหนา้ 
 

สรุป :  การเกบ็รักษาเงินโดยทัว่ไป 
    มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้ความมัน่ใจว่า การ
เกบ็รักษาเงินปลอดภยั ถูกตอ้งตามระเบียบ ถา้ไม่เพียงพอจะ
มีวิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดี้ข้ึนอยา่งไร 
 

 
 

/ 
 

 
 

 
/ 
/ 

 
 

/ 
 

 
/ 
 

/ 

 
 
 
 
 
 

/ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

มีการจดัทาํรายงานประจาํเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการควบคุมท่ีเพียงพอ โดยการ
จดัทาํทะเบียนคุมงบประมาณแต่
ละหมวดราจ่ายต่าง ๆครบถว้น
และควบคุมควบคู่ไปกบัระบบ 3 
มิติ 
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คาํถาม ม/ีใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย/คาํตอบ 

2. การรับเงิน 
     2.1 การรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน 

1)    ออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ังท่ีมีการรับเงิน 
2) ใชใ้บเสร็จรับเงินทีละเล่มสาํหรับรายรับประเภท

เดียวกนั 
3) ใบเสร็จรับเงินมีเลขลาํดบัเล่มท่ี และฉบบัท่ีพิมพ์

ไวล่้วงหนา้ 
4) มีการจดัทาํทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
5) ใบเสร็จรับเงินท่ียงัไม่ได้ใช้ เก็บรักษาไว้ในท่ี    

ปลอดภยั และมีการทาํทะเบียนคุมเพื่อให้ทราบ
จาํนวนท่ีคงเหลืออยูใ่นมือทั้งหมด 

6) การเบิกใชแ้ต่ละคร้ังผูเ้บิกไดล้งนามไวเ้ป็นหลกัฐาน 
7) ใบเสร็จรับเงินท่ีใชแ้ลว้ มีการสอบทานวา่ไดมี้การ

นาํลงบญัชีครบทุกฉบบั 
8) ใบเสร็จรับเงินท่ียกเลิกหรือไม่ใช้  มีการขีดฆ่า

และเกบ็ไวค้รบชุด 
9) การรับส่งเงินระหว่างเจา้หน้าท่ี มีการสอบยอด

จํานวนเงินตามสํา เนาใบเสร็จรับเงิน  และมี    
หลกัฐานลงช่ือรับส่งเงินระหวา่งกนั 

10) ระยะเวลาการส่งเงิน จะนาํส่งเจา้หนา้ท่ีการเงินใน
วนัท่ีรับเงินหรือวนัทาํการถดัไป 

11) ใบเสร็จรับเงินท่ีไม่ใช ้เม่ือส้ินปีงบประมาณมีการ
ปรุหรือเจาะรู หรือประทบัตราเลิกใชทุ้กชุด 

12) มีการกาํหนดว่าเช็คท่ีได้รับจะต้อง “ขีดคร่อม” 
เพื่อเขา้บญัชีของหน่วยงาน 

13) หน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีรับเงินในแผนกการเงินแยก
จากหนา้ท่ีต่อไปน้ี 

ก. บนัทึกบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
ข. นาํเงินสดฝากธนาคาร 
 

 N/A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เน่ืองจากไม่ใช่หน่วยงานท่ี
ปฏิบติังานดา้นการเงินและ
บญัชีโดยตรง จึงไม่มี
กิจกรรมดงัเอกสาร 
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คาํถาม ม/ีใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย/คาํตอบ 

ค. กระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
ง.   ลงนามการจ่ายเช็ค 

2.2 การรับเงินโดยใช้เคร่ืองบันทกึการรับเงิน 
1)    มีคาํสั่งมอบหมายให้เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบประจาํ   
       เคร่ืองบนัทึกการรับเงินเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
2) ใชเ้คร่ืองบนัทึกการรับเงินในเวลาทาํการเท่านั้น 
3) ใบเสร็จรับเงินแบบสลิป มีช่ือสถานท่ีทําการ 

จํานวนเงิน วันเดือนปีท่ีรับเงิน และเลขลาํดับ    
ใบเสร็จรับเงิน 

4) มีสาํเนาใบเสร็จรับเงินจากเคร่ืองบนัทึกการรับเงิน
ไวใ้หต้รวจสอบโดยครบถว้น 

5) ใบเสร็จรับเงินแบบสลิปท่ียกเลิก เจา้หนา้ท่ีรับเงิน
ไดล้งลายมือช่ือรับรองในใบสลิปท่ียกเลิกแลว้เกบ็
ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

6) การรับส่งเงินระหวา่งเจา้หนา้ท่ี 
ก .  มีการสอบยอดจํานวนเงินตามสํา เนา    
    ใบเสร็จรับเงินแบบสลิป 
ข. ทาํหลกัฐานลงช่ือรับเงินระหวา่งกนั 

7) มีเจ้าหน้าท่ีเปิดเคร่ืองตรวจสอบล้างยอดเงิน    
ซ่ึงมิใช่เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบประจาํเคร่ือง 

 
สรุป : การรับเงิน 
    มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้ความมัน่ใจว่า การ
รับเงินมีการอนุมติัตรวจสอบและบนัทึกบญัชีอย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้นและสมํ่าเสมอ ถา้ไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุง
การควบคุมใหดี้ข้ึนอยา่งไร 
 

 N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เน่ืองจากไม่ใช่หน่วยงานท่ี
ปฏิบติังานดา้นการเงินและ
บญัชีโดยตรง จึงไม่มี
กิจกรรมดงัเอกสาร 
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คาํถาม ม/ีใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย/คาํตอบ 

3. การจ่ายเงิน 
1) มีระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินอย่าง

ชดัเจน 
2) การจ่ายเงินจ่ายเป็นเช็ค เวน้แต่รายจ่ายเลก็นอ้ยจ่าย

จากเงินสดยอ่ย 
3) เช็คท่ีไม่ใชไ้ดขี้ดฆ่าเพื่อป้องกนัมิใหน้าํไปใชอี้ก 
4) ออกเช็คสัง่จ่ายโดยระบุช่ือผูรั้บเงินเท่านั้น 
5) มีการควบคุมเช็คซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชอ้ยา่งเหมาะสม 
6) การจ่าย เ งินทุกประเภทมี เอกสารใบสําคัญ

ประกอบการจ่ายเงินครบถ้วนและถูกต้องตาม
ระเบียบ 

7) มีการตรวจสอบหลกัฐานทุกราย ก่อนการจ่ายเงิน
ทุกคร้ังว่าจ่ายไดต้ามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั
และมติคณะรัฐมนตรี 

8) ผูเ้ขียนเช็คเป็นคนละคนกบัผูอ้นุมติัใบสาํคญัจ่าย 
9) หน้าท่ีของผู ้เซ็นเช็ค  แยกต่างหากจากหน้าท่ี    

ดงัต่อไปน้ี 
ก. เกบ็รักษาเงินสดยอ่ย 
ข. อนุมติัใบสาํคญัจ่ายเงิน 
ค. บนัทึกบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
ง. บนัทึกรายการบญัชีแยกประเภท 

10)  มีการระบุวงเงินและผูมี้อาํนาจในการลงนาม    
สัง่จ่ายเช็ค 

11) ไม่มีการลงลายมือช่ือในเช็คเพ่ือสั่งจ่ายเงินไว ้   
ล่วงหนา้ 

12) มีการกําหนดให้มีผู ้มีอ ํานาจลงนามในเช็คท่ี    
สัง่จ่ายมากกวา่หน่ึงคน 

13) มีการส่งเช็คใหผู้รั้บทนัทีเม่ือลงนามแลว้ 
มีการจาํกดัผูมี้สิทธิท่ีจบัตอ้งเช็ค 
 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 

 
 
 

N/A 
 

N/A 
N/A 
N/A 

 
 
 
 
 
 

N/A 
N/A 

 
 
 
 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
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คาํถาม ม/ีใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย/คาํตอบ 

14) การจ่ายเงินใหแ้ก่ผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่เจา้หน้ีหรือผูไ้ม่มี
สิทธิรับเงินจ่ายโดยมีหนงัสือมอบฉนัทะของผูมี้
สิทธิรับเงิน 

15) ไม่มีการกาํหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการซ้ือจา้ง 
และการเงิน รับเงินแทนผูมี้สิทธิรับเงิน 

16) มีการประทบัตราใบสาํคญัเม่ือจ่ายเงินแลว้      
 

สรุป : การจ่ายเงิน 
    มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่า 
การเบิกจ่ายเงินมีการอนุมติัตรวจสอบและบนัทึกบญัชีอยา่ง
ถูกตอ้ง ครบถว้นและสมํ่าเสมอ ถา้ไม่เพียงพอจะมีวิธีการ
ปรับปรุงการควบคุมใหดี้ข้ึนอยา่งไร 
 

 N/A 
 
 

N/A 
 

N/A  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

4.  เงินฝากธนาคาร 
1) ธนาคารท่ีฝากเงินไว้นั้ นเป็นธนาคารท่ีได้รับ

อนุมติัให้ฝากเงินได้ตามระเบียบ หรือกฎหมายท่ี
กาํหนดไว ้

2) การเปิดบญัชีธนาคาร และการกาํหนดผูมี้อาํนาจ
ในการลงนามสัง่จ่ายไดรั้บมอบอาํนาจโดยถูกตอ้ง 

3) มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติท่ีแจ้งให้ธนาคาร
ทราบ เม่ือมีการเปล่ียนผูมี้อาํนาจในการลงนาม
จ่ายเช็ค 

4) มีการตั้งกรรมการฝากถอน 
5) กรณีรับเช็คท่ีฝากคืนจากธนาคาร มีการลงบญัชี

คุมและมีการติดตามทุกรายการ 
6) มีการเก็บรักษาสมุดคู่ฝาก ใบนาํฝากธนาคาร และ

ตน้ขั้วเช็คไวเ้รียบร้อย 
      7)    มีการพิ สูจน์ยอดเ งินฝากธนาคารอย่างน้อย    
             เดือนละคร้ัง 

 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
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คาํถาม ม/ีใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย/คาํตอบ 

8) ผูมี้หน้าท่ีพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารไม่ได้ทํา    
หนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
ก. ลงนามในเช็ค 
ข. ลงรายการในสมุดเงินสด 
ค. เกบ็รักษาและรับจ่ายเงินสด 

9) ใบแจง้ยอดเงินฝาก มีการส่งโดยตรงไปยงัผูจ้ดัทาํ
งบกระทบยอด 

10) ยอดคงเหลือบญัชีเงินฝากธนาคาร มีการคุมยอด
ดว้ยบญัชีแยกประเภททัว่ไป 

11) ผูต้รวจสอบภายในตรวจผลการพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคารแลว้ทุกคร้ัง 

12) ผลการพิสูจน์ยอดเ งินฝากธนาคารได้เสนอ    
ผูบ้งัคบับญัชาทุกคร้ัง 

13) มีการควบคุมเช็คซ่ึงผูรั้บยงัมิไดน้าํไปข้ึนเงินเป็น
เวลานาน 

 
สรุป : เงินฝากธนาคาร 
    มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่า 
เงินฝากธนาคารมีอยู่จริง บนัทึกบญัชีถูกตอ้งและครบถว้น 
ถา้ไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดี้ข้ึน อยา่งไร 
 
5. เงินฝากคลงั 

1) ประเภทเงินท่ีฝากและถอนเป็นไปตามระเบียบ 
2) มีการแต่งตั้งกรรมการเพ่ือการฝากหรือถอนเงิน

จากคลงั 
3) มีการเกบ็รักษาสมุดคู่ฝาก (ป๊าสบุค๊) ใบนาํส่ง และ

ฎีกาเงินนอกงบประมาณไวเ้รียบร้อย   
4)   มีการพิสูจน์ยอดเงินฝากคลงัอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง 
5) ผู ้ตรวจสอบภายในตรวจสอบผลการพิ สูจน์

ยอดเงินฝากแลว้ทุกคร้ัง 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 

 
/ 
 
 
 
 

 

N/A 
 
 
 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 
N/A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ไม่มีกิจกรรมดงักล่าวในหน่วยงาน 
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คาํถาม ม/ีใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย/คาํตอบ 

       6)  ผลการพิสูจน์ยอดเงินฝากคลงัไดเ้สนอผูบ้งัคบับญัชา
ทุกคร้ัง    
 
สรุป : เงินฝากคลงั 
    มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่า 
มีการนําเงินส่งคลงัถูกตอ้งครบถว้นและตามระยะเวลาท่ี
กาํหนด  ถา้ไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมให ้
ดีข้ึนอยา่งไร 
 
6. เงินยมืทดรอง                  

1) ใบยืมเงินทดรองไดรั้บอนุมติัโดยผูมี้อาํนาจตาม
ระเบียบ 

2) ผูย้มืเงินทดรองกบัผูอ้นุมติัเป็นบุคคลคนละคนกนั 
3) การยืมเงินทดรองเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ี

กาํหนดตามระเบียบเท่านั้น 
4) มีการควบคุมเงินยมืทดรองท่ีคา้งนานเกินกาํหนด 
5) เงินยืมทดรองท่ีเกินกาํหนดมีการเร่งรัดให้ส่งคืน

ตามระเบียบ 
6) ไม่อนุมติัให้ยืมเงินทดรองใหม่  หากยงัไม่ส่งใช ้   

เงินยมืทดรองรายเก่า 
7) เม่ือได้รับคืนเงินยืมทดรอง มีการออกใบเสร็จ    

รับเงิน หรือใบรับใบสําคญัและบนัทึกการรับคืน
ในสญัญาการยมืเงินทดรอง 
มีการเกบ็รักษาสญัญาการยมืเงินทดรองท่ียงัไม่    
ส่งใชไ้วอ้ยา่งเป็นระเบียบในท่ีปลอดภยั    
 

 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 

/ 
 
 

/ 

 
/ 
/ 
 

/ 
 
/ 
 
 
 
 

 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*  กองแผนงาน  มีเฉพาะกิจกรรมการ 
    ยมืเงินทดรองราชการ จากมหาวทิยาลยั 
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 ลงช่ือ...........................................................   
 (  ) 
 
           
 

คาํถาม ม/ีใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย/คาํตอบ 

สรุป : เงินยมืทดรอง 
    มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่า 
เงินทดรองมีการเก็บรักษา และใช้จ่ายอย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามระเบียบท่ีกาํหนด  ถ้าไม่เพียงพอจะมีวิธีการ
ปรับปรุงการควบคุมใหดี้ข้ึนอยา่งไร 

 
 

/ 
  

มีการควบคุมท่ีเพียงพอ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สรุป : ผลการประเมินด้านการเงินการบัญชี 
          ในปีงบประมาณ พ.ศ. ................. ได้ดําเนินการด้านการเงินและบัญชีในบางส่วนเท่านั้ น  
เน่ืองจากส่วนใหญ่ดาํเนินการโดย....... ในส่วนท่ีหน่วยงานดาํเนินการเองควรปรับปรุงระบบการเงินใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที ่ 3 

ด้านการจดัซ้ือจดัจ้าง 
 

 แบบสอบถามน้ีเหมาะสําหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นผูบ้ริหารระดับผูจ้ ัดการหรือกลุ่ม            
ผูบ้ริหาร ซ่ึงคุน้เคยเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง การจดัทาํสญัญาจา้งของหน่วยงาน 
 ขอ้สรุปคาํตอบจะตอ้งมาจากการสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ และถอ้ยคาํของผูมี้ความรู้ในเร่ืองน้ี  
และเป็นผูท่ี้น่าเช่ือถือ 
 

 แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ประกอบดว้ย 
 1. เร่ืองทัว่ไป 
 2. การกาํหนดความต้องการ 
 3. การจัดหา 
 4. การตรวจรับ 
 5. การควบคุมและการเกบ็รักษา 
 6. การจําหน่ายพสัดุ  
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการจดัซ้ือจดัจ้าง 

 

คาํถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย/คาํตอบ 

1.  เร่ืองทัว่ไป   
1)   ความรับผดิชอบของการกาํหนดความตอ้งการหรือ

การขออนุมติัจดัซ้ือ การจดัซ้ือ การรับพสัดุ  แยก
ออกจากการเงินและการบญัชี  

2)   การจดัซ้ือ แยกจากหนา้ท่ีการกาํหนดความตอ้งการ
หรือการขออนุมติัจดัซ้ือ และการรับพสัดุ       

3)   หนา้ท่ีความรับผดิชอบในการเตรียมหลกัฐานเพื่อ
ชาํระค่าพสัดุและการอนุมติัจ่ายเงิน  แยกออกจาก
การบนัทึกการเบิกจ่ายเงินและบญัชีแยกประเภท  

4)   มีการกาํหนดหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสมสาํหรับ           
แต่ละคนหรือแต่ละหน่วยงานในเร่ืองเก่ียวกบัการ
บริหารพสัดุ  

5)   กรณีมีหน่วยงานกลางทาํหนา้ท่ีจดัหาพสัดุ ซ่ึงมีการ
กาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีเหมาะสมและ    
ชดัเจน  นอกจากน้ีหากมีกรณีใหห้น่วยงานอ่ืน  
นอกจากหน่วยพสัดุจดัซ้ือจดัหาโดยตรง ไดมี้การ
กาํหนดหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน เช่น ประเภทพสัดุท่ีให้
จดัหา  วงเงินท่ีมีอาํนาจ  เป็นตน้ 

6)    มีระบบการตรวจสอบเพ่ือใหค้วามมัน่ใจวา่มีการ 
ปฏิบติัตามระเบียบ  กฎเกณฑท่ี์กาํหนด  

 
สรุป : เร่ืองทัว่ไป 
    มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่ เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่       
มีการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ระเบียบและ
ระบบการตรวจสอบท่ีเหมาะสม ถา้ไม่เพียงพอจะมีวิธีการ       
ปรับปรุง การควบคุมใหดี้ข้ึนอยา่งไร 

 

/ 
 
 

/ 
 
 
 

 
/ 
 

 
/ 
 
 
 
 

 
/ 
 
 

 
/ 

 
 
 
 
 
 

N/A 

 
ผูท่ี้รับผดิชอบทาํทั้ง 2 อยา่ง 
ควบคู่กนั เน่ืองจากมีบุคลากร
เพียงคนเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีการควบคุมท่ีเพียงพอ 
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คาํถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย/คาํตอบ 

2. การกาํหนดความต้องการ 
1)    ผูใ้ชพ้สัดุ  เป็นผูก้าํหนดความตอ้งการพสัดุ  
2)    การแจง้ความตอ้งการพสัดุหรือขอใหจ้ดัหา        

(รายงานการขอจดัซ้ือหรือจา้ง) ไดร้ะบุรายการหรือ
ประเภทพสัดุ ปริมาณพสัดุ กาํหนดเวลาท่ีตอ้งการ
อยา่งละเอียดและชดัเจน  

3)     มีการกาํหนดระยะเวลา การแจง้ความตอ้งการ 
พสัดุหรือขอใหจ้ดัหาไวอ้ยา่งเหมาะสมและ     
เพียงพอสาํหรับการจดัหา เพือ่ป้องกนัการจดัหา
โดยวิธีพิเศษ โดยอา้งความเร่งด่วน  

สรุป : การกาํหนดความต้องการ 
    มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่ เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่ การ
กาํหนดความตอ้งการพสัดุคงตรงตามความตอ้งการท่ี       
แทจ้ริงและไดพ้สัดุมาใชง้านทนัเวลา  ถา้ไม่เพียงพอจะมี   
วิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดี้ข้ึนอยา่งไร 

 
/ 
/ 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
/ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มีการควบคุมท่ีเพียงพอ 

 
3. การจัดหา 

1)    ผูรั้บผดิชอบในการจดัหา ดาํเนินการโดยเปิดเผย 
โปร่งใส และมีการแข่งขนักนัอยา่งเป็นธรรม 

2)    มีการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา หรือ     
ผูเ้สนองานแต่ละราย วา่เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมี        
ผลประโยชน์ร่วมกนั  

      3)    มีการปิดประกาศประกวดราคาไวใ้นท่ีเปิดเผย และ
จดัส่งใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งตามระเบียบสาํนกันายก       
รัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535  

      4)    มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งบุคคลผูท้าํหนา้ท่ี      
รับซองประกวดราคาและเปิดซองประกวดราคา  

5)   มีการตรวจสอบ กรณีมีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองาน
กระทาํการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
หรือกระทาํการโดยไม่สุจริต หรือไม่ พร้อมทั้งกาํหนดโทษ  

 
 
/ 

 
/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 

N/A 
 

N/A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ดาํเนินการโดยมหาวทิยาลยั 

 
 
ดาํเนินการโดยมหาวทิยาลยั 

 
ดาํเนินการโดยมหาวทิยาลยั 

อรพิน
Typewritten Text
72



 

                                                              

คาํถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย/คาํตอบ 

6)   มีการกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการคาํนวณราคากลาง  
7)  มีคู่มือเก่ียวกบัราคากลางเพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน

และลดโอกาสการสมยอมกนัในการเสนอราคา  
 

สรุป : การจัดหา 
    มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่ เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่ การ
จดัหาพสัดุบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละประหยดั  ถา้ไม่  
เพียงพอจะมีวธีิการปรับปรุงการควบคุมใหดี้ข้ึนอยา่งไร 
 

 
 
 
 

 
/ 

N/A 
N/A 

 

ดาํเนินการโดยมหาวทิยาลยั 

 

 
 

มีการควบคุมท่ีเพียงพอ 

4.  การตรวจรับ 
       1)    พสัดุท่ีสาํคญัหรือมูลค่าสูง ตรวจรับโดย            

คณะกรรมการตรวจรับ หรือพสัดุท่ีมีคุณภาพพิเศษ 
ตรวจรับหรือใหค้าํปรึกษาโดยผูช้าํนาญการหรือ    
ผูท้รงคุณวฒิุในเร่ืองนั้นโดยเฉพาะ  

2)   จดัทาํรายงานส่ิงผดิปกติท่ีเกิดข้ึน เช่น มีรายละเอียด
ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดในสญัญาหรือขอ้ตกลง 
พสัดุไม่ไดคุ้ณภาพ พสัดุขาด หรือเสียหาย         

3)    เม่ือมีการคืนสินคา้ ไดน้าํเอกสารลดหน้ีจากผูข้าย 
มาบนัทึกบญัชีโดยถูกตอ้งครบถว้น  

4)    มีการจดบนัทึกสภาพการปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง
และเหตุการณ์แวดลอ้มเป็นรายวนั พร้อมผลการ
ปฏิบติังานโดยผูค้วบคุม  

 
สรุป : การตรวจรับ 
    มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่ เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่ การ
ตรวจรับเป็นไปตามสญัญาหรือขอ้ตกลงการซ้ือจา้ง  ถา้ไม่
เพียงพอจะมีวธีิการปรับปรุงการควบคุมใหดี้ข้ึนอยา่งไร 
 

 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N/A 
 
 

N/A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
มีการควบคุมท่ีเพียงพอ 
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คาํถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย/คาํตอบ 

5. การควบคุมและการเกบ็รักษา                  
1)   มีการใหห้มายเลขทะเบียนครุภณัฑ ์และจดัทาํ

ทะเบียนถูกตอ้งตามระเบียบและเป็นปัจจุบนั  
2)   สถานท่ีจดัเกบ็พสัดุเกบ็ไวใ้นท่ีปลอดภยั และเป็น

ระเบียบเรียบร้อย  
3)   มีการลงบญัชี/ทะเบียนพสัดุ โดยแยกเป็นประเภท

และรายการโดยถูกตอ้ง ครบถว้น         
สรุป : การควบคุมและการเกบ็รักษา 
    มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่ เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่ 
พสัดุมีไวเ้พียงพอและทนักบัความตอ้งการและจดัเกบ็ไว้
อยา่งปลอดภยั ไม่ชาํรุดเสียหายหรือเส่ือมสภาพ   ถา้ไม่
เพียงพอจะมีวธีิการปรับปรุงการควบคุมใหดี้ข้ึนอยา่งไร 

 
/ 
 

/ 

 
/ 
 
 
/ 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
มีการควบคุมท่ีเพียงพอ 

 

6. การจําหน่ายพสัดุ 
1)    มีการลงบญัชี/ทะเบียนทนัทีท่ีมีการจาํหน่ายพสัดุ 

ออกไป 
2)    กรณีมีการจาํหน่ายพสัดุเป็นสูญ ไดรั้บการอนุมติั

โดยผูมี้อาํนาจ   
สรุป : การจําหน่ายพสัดุ 
    มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่ เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่ มี
การจาํหน่ายพสัดุท่ีหมดความจาํเป็น   ถา้ไม่เพียงพอจะมี
วิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดี้ข้ึนอยา่งไร 

 
/ 
 
/ 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

มีการควบคุมท่ีเพียงพอ 
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   ลงช่ือ...........................................................   
    (    ) 
    
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สรุป : การจัดซ้ือจัดจ้าง 
              ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กองแผนงาน  มีการควบคุมท่ีเพียงพอ ทั้งน้ี กองแผนงาน จะดาํเนินการ
จดัซ้ือจดัจา้งในรายการพสัดุครุภณัฑท่ี์มีจาํนวนนอ้ย  ส่วนรายการใหญ่หรือครุภณัฑท่ี์มีราคาสูง มหาวิทยาลยั
จะเป็นผูด้าํเนินการ 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที ่ 4 

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 แบบสอบถามน้ีเหมาะสําหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นผูบ้ริหารระดับผูจ้ ัดการหรือกลุ่ม            
ผูบ้ริหาร ซ่ึงคุน้เคยเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยรับตรวจ 
 ขอ้สรุปคาํตอบจะตอ้งมาจากการสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ และถอ้ยคาํของผูมี้ความรู้ในเร่ืองน้ี  
และเป็นผูท่ี้น่าเช่ือถือ 
 

 แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประกอบดว้ย 
1. การสรรหา 
2. ค่าตอบแทน 
3. หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
4. การพฒันาบุคลากร 
5. การปฏิบตัิงานของบุคลากร 
6. การส่ือสาร 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

คาํถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย/คาํตอบ 

1. การสรรหา  
1)   ฝ่ายบริหารมีการกาํหนดทกัษะและความ 
       สามารถท่ีจาํเป็นของตาํแหน่งงานสาํคญัไวอ้ยา่ง 
      ชดัเจน 
2) การสอบคดัเลือกบุคลากรเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง มี

การทดสอบทกัษะและความสามารถตามท่ี
กาํหนดไวข้องแต่ละตาํแหน่งงาน 

3) บญัชีเงินเดือนและค่าจา้งมีอตัราท่ีจูงใจและ
สามารถรักษาบุคลากรใหอ้ยูก่บัองคก์ร 

4) มีการเผยแพร่ขอ้มูลอยา่งทัว่ถึงในการรับสมคัร
หรือสรรหาบุคลากรเพ่ือดาํรงตาํแหน่งต่างๆ 

5) มีการกาํหนดกระบวนการคดัเลือก เพื่อใหไ้ด้
บุคลากรท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งงานท่ีสุด        

 

สรุป : การสรรหา 
       มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่ เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่ 
บุคลากรท่ีบรรจุแต่งตั้งมีทกัษะและความสามารถตามท่ี
กาํหนด ถา้ไม่เพียงพอจะมีวธีิการปรับปรุงการควบคุมให ้   
ดีข้ึนอยา่งไร 
 
2. ค่าตอบแทน  

1)   มีการบนัทึกเวลาปฏิบติังานของบุคลากรและมี 
หวัหนา้งานลงนามรับรองใบลงเวลา 

2) การเล่ือนขั้นเงินเดือนมีการพจิารณาอนุมติัและ 
       จดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3)   มีค่าตอบแทนใหแ้ก่บุคลากรท่ีปฏิบติังานเป็น   

ผลสาํเร็จ 
 

 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 

 
 

/ 
 
/ 
 

 
 
/ 
 
 

 
 
 
 

/ 
 
/ 

 
/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มีการควบคุมท่ีเพียงพอ 
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คาํถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย/คาํตอบ 

4)   มีค่าตอบแทนใหแ้ก่บุคลากรท่ีปฏิบติังานมี    
ประสิทธิภาพสูง 

 
สรุป : ค่าตอบแทน 
       มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่ เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่ 
บุคลากรไดรั้บค่าตอบแทนอยา่งเป็นธรรมและเป็นไปตาม
ระเบียบหลกัเกณฑ ์ ถา้ไม่เพียงพอจะมีวธีิการปรับปรุง   
การควบคุมใหดี้ข้ึนอยา่งไร 
 

/ 
 
 
 
/ 

  
 
 
 
มีการควบคุมท่ีเพียงพอ 

3. หน้าทีค่วามรับผดิชอบ                 
        1)   มีการกาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของ 
               บุคลากรแต่ละคนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
       2)   การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการ 
               มอบหมายงานมีการจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร   

3)   หนา้ท่ีความรับผดิชอบของงานท่ีสาํคญัมีการ 
       อนุมติัโดยหวัหนา้หน่วยงาน 
4)   มีการกาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบงานไวอ้ยา่ง 
       ชดัเจนเพือ่ใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังานไดต้าม 
       วตัถุประสงคก์ารดาํเนินงานของหน่วยงาน  

สรุป : หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
       มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่ เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่ 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์ารดาํเนินงาน  ถา้ไม่เพียงพอจะมีวิธีการ
ปรับปรุง   การควบคุมใหดี้ข้ึนอยา่งไร 
             
4. การพฒันาบุคลากร 

1)  ผูบ้ริหารระดบัสูงใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันา 
      ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
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/ 
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คาํถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย/คาํตอบ 

2)   มีการพิจารณาความตอ้งการฝึกอบรมของ 
      บุคลากร เพื่อพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถ 

            3)  มีการจดัสรรงบประมาณอยา่งเพียงพอเพื่อการ 
                 พฒันาบุคลากร       
 
สรุป : การพฒันาบุคลากร 
       มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่ เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่ 
บุคลากรไดรั้บทรัพยากร เคร่ืองมือ และการฝึกอบรมท่ี      
จาํเป็นต่อการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  ถา้ไม่
เพียงพอจะมีวธีิการปรับปรุงการควบคุมใหดี้ข้ึนอยา่งไร 
 

/ 
 
/ 
 
 

 

/ 

  
 

 

 

 
มีการควบคุมท่ีเพียงพอ 

5. การปฏิบตัิงานของบุคลากร   
1)   มีการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน 
2)   มีการประเมินการปฏิบติังานตามมาตรฐานท่ี 
      กาํหนดเป็นคร้ังคราว และจดัทาํเป็นลายลกัษณ์ 
      อกัษร 
 3)   มีการยกยอ่งหรือใหร้างวลัแก่บุคลากรท่ีมีผล 
       การปฏิบติังานสูงกวา่มาตรฐานท่ีกาํหนด 
4)   มีการปฏิบติัเพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีตํ่ากวา่ 
       มาตรฐานท่ีกาํหนด 
 

สรุป : การปฏบิัติงานของบุคลากร 
       มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่ เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่ 
การปฏิบติังานของบุคลากรเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด     
ถา้ไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมใหดี้ข้ึนอยา่งไร 
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 ลงช่ือ...........................................................   
 (  ) 
 
                 
                     

คาํถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย/คาํตอบ 

6. การส่ือสาร  
1)   มีการส่ือสารข่าวสารหรือคาํสัง่ใหบุ้คลากร 
       ระดบัปฏิบติั อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
2)   มีการกาํหนดวิธีการส่ือสารเพื่อใหบุ้คลากร 
      สามารถส่งขอ้เรียกร้องหรือขอ้แนะนาํใหก้บัฝ่าย 
      บริหารได ้ 

           3)   มีการกาํหนดใหฝ่้ายบริหารติดตามผลและตอบ 
                  ขอ้เรียกร้องและขอ้แนะนาํของบุคลากร   
      
สรุป : การส่ือสาร 
       มีการควบคุมท่ีเพียงพอหรือไม่ เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่ มี
การส่ือสารขอ้มูลข่าวสารท่ีมีประสิทธิผลในทุกระดบัของ
บุคลากร  ถา้ไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมให้
ดีข้ึนอยา่งไร  

 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
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มีการควบคุมท่ีเพียงพอ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สรุป : การบริหารทรัพยากรบุคคล 
          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กองแผนงาน  มีการควบคุมดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่ให้
เหมาะสมกบัภารกิจของหน่วยงาน  ทั้งยงัสามารถดาํเนินงานไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคก์ารดาํเนินงานของ
หน่วยงาน 
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ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำแบบรำยงำนประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
ระดับส ำนัก/กอง 

 
ขั้นตอนที่ ๑                            
:        
(จัดเก็บไว้ที่ส ำนัก/กอง 
เพื่อรอรับกำรตรวจจำก 
ผู้ตรวจสอบภำยใน) 

ส ำนัก/กอง จัดท ำแบบประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (ภำคผนวก ก ) 
เพื่อประเมินองค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน ๕ ด้ำน ได้แก่ 

๑. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
๒. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
๓. กิจกรรมกำรควบคุม 
๔. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
๕. กำรติดตำมประเมินผล 

 
ขั้นตอนที่ ๒                             
:      
(จัดเก็บไว้ที่ส ำนัก/กอง 
เพื่อรอรับกำรตรวจจำก 
ผู้ตรวจสอบภำยใน)                         

ส ำนักกอง/กอง จัดท ำแบบสอบถำมกำรควบคุมภำยใน (ภำคผนวก ข ) 
เพื่อทรำบควำมเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
ภำยใน และใช้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรคุมภำยใน เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป โดยแบบสอบถำมมี ๔ ชุด คือ 

ชุดที่  ๑. แบบสอบถำมด้ำนกำรบริหำร (ส ำหรับผู้บริหำรและผู้รับผิดชอบด้ำนกำร
บริหำร) 

ชุดที่  ๒. แบบสอบถำมด้ำนกำรเงิน (ส ำหรับผู้บริหำรและผู้รับผิดชอบด้ำน
กำรเงิน) 

ชุดที่  ๓. แบบสอบถำมด้ำนกำรผลิต (ส ำหรับผู้บริหำรและผู้รับผิดชอบด้ำนกำร
ผลิต) 

ชุดที่  ๔. แบบสอบถำมด้ำนอื่นๆ  (ส ำหรับผู้บริหำรและผู้รับผิดชอบด้ำนบุคลำกร
และด้ำนระบบสำรสนเทศและด้ำนพัสดุ) 
 

หมำยเหตุ  :  แบบสอบถำมทั้ง ๔ ชุดเป็นเพียงตัวอย่ำง ผู้ใช้สำมำรถปรับปรุงแก้ไขได้
ตำมควำมเหมำะสม โดยอำจเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงำนที่รับผิดชอบ หรือเลือก
ท ำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงำนที่รับผิดชอบ 

 
ขั้นตอนที่ ๓                      :      
(จัดส่งให้ เลขำนุกำร (Center) 
และรอรับกำรตรวจจำก 
ผู้ตรวจสอบภำยใน) 

ส ำนัก/กอง จัดท ำแบบรำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
(แบบ ปย. ๑ ) 

ขั้นตอนที่ ๔                      :      
(จัดส่งให้ เลขำนุกำร (Center) 
และรอรับกำรตรวจจำก 
ผู้ตรวจสอบภำยใน) 

ส ำนัก/กอง จัดท ำแบบรำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
(แบบ ปย. ๒ ) 

 

 
*** ทุกขั้นตอนส ำนัก/กอง ต้องด ำเนินกำรให้เสร็จภำยในวันที่ ๒๐ ตุลำคม ของทุกปี และจัดส่งแบบ ปย. ๑ และแบบ 
ปย. ๒ ให้เลขำนุกำร (Center) เพื่อสรุปเป็นรำยงำนในภำพรวมของระดับองค์กรและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจ
เงินแผ่นดินและผู้ก ำกับดูแล ภำยในวันที่ ๓๑ ธันวำคมของทุกปี  

ภำคผนวก ก ภำคผนวก ข แบบ ปย. ๑ แบบ ปย. ๒ 
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ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำแบบรำยงำนประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
ระดับองค์กร 

 
๑. หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  (แบบ ปอ. ๑ ) 
๒. รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปอ. ๒ ) 
๓. รำยงำนแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปอ. ๓ ) 

 
 
*** รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ก ำกับดูแล เฉพำะหนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน (แบบ ปอ. ๑ ) เพียงฉบับเดียว ส ำหรับแบบรำยงำนอื่นให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยงำน เพื่อรอรับกำรตรวจต่อไป 

 
 

ระดับส่วนงำนย่อย 
(ส ำนัก/กอง) 

ระดับองค์กร 
(อบจ. /เทศบำล/อบต. ) ผู้ตรวจสอบภำยใน 

แบบ ปส. แบบ ปอ. ๑ 
แบบ ปย. ๑ 

= 
แบบ ปย. ๒ (เดิม) 

แบบ ปย. ๒ 
= 

(แบบ ปม. + แบบ ปย. ๓) 

 แบบ ปอ.๒ 
รวบรวมจำกแบบ ปย. ๑ 

ทุกส ำนัก / กอง 

แบบ ปอ. ๓ 
รวบรวมจำกแบบ ปย. ๒ 

ทุกส ำนัก / กอง 
บันทึกลงในแบบ ปอ. ๓ ตำมแบบฟอร์ม 

ที่ก ำหนด 



 

 

 

บรรณานุกรม 
 

 ส ำนกังำนตรวจเงินแผน่ดิน. แนวทำง : กำรจดัวำงระบบกำรควบคุมภำยในและ 
  กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน. กรุงเทพมหำนคร, 2556. 


	คูมือ-ควบคุมภายใน
	คู่มือควบคุมภายใน-เล่ม1
	คูมือ-ควบคุมภายใน
	ภาคผนวกข
	คู่มือ-การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  เล่มที่ 1
	รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

	ตย. แบบสอบถาม ข
	ปอ.1
	ปอ.2
	ปอ.3
	ปส.





