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เพ่ือประกอบการพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปีบัญชี 2561 

(ด้านการควบคมุภายใน)  
ส าหรับ 

รัฐวิสาหกิจ : ……………………………………………………………. 
ผู้ประสานงาน.............................................................................................. เบอร์ติดต่อ..................................... 

E-Mail:....................................................................................... 
 
 

     ค ำช้ีแจง 
1. รำงวัลรัฐวิสำหกิจดีเด่นประจ ำปีบัญชี 2561 จะพิจำรณำจำกกำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจส ำหรับปีบัญชี 2560 
2. ในกำรพิจำรณำกำรด ำเนินงำนจะพิจำรณำหลักฐำนที่สำมำรถอ้ำงอิงได้  
3. ส ำหรับเอกสำร ประกอบกำรตอบแบบสอบถำม หลักฐำนสนับสนุน และข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิง  กรุณำน ำส่ง

โดยจัดเรียงเอกสำรให้สอดคล้องตำมเลขท่ีเอกสำรที่ระบุ   
4. รัฐวิสำหกิจ ไม่จ ำเป็นต้องส่งเอกสำรอ้ำงอิงหลำยชุดในกรณีที่เอกสำร 1 ชุด สำมำรถตอบประเด็นค ำถำมได้หลำยหัวข้อ

ขอให้รัฐวิสำหกิจจัดส่งเอกสำรเพียงชุดเดียว โดยระบุ เอกสำรประกอบล ำดับที่อ้ำงถึงก่อนเป็นหลัก 

ทั้งน้ีขอให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติมในรูปแบบ CD หรือ DVD และแบบสอบถามเพ่ือประกอบการพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น          
ในรูปแบบของ Microsoft Word (ถ้ามี) 

กรุณาส่งกลับคืนที่: ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตัดสินรำงวัลรัฐวิสำหกิจดีเด่น ประจ ำปี 2561  
 ส ำนักก ำกับและประเมินผลรัฐวิสำหกิจ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ  

                        เลขท่ี ๓๑๐ อำคำรธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย 
                        ช้ัน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท 10400 
 

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น 
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นำยวิวัฒน์ แพ่งโยธำ  โทรศัพท์ 02-298-5880-7 ต่อ 3117 E-mail: wiwat_p@sepo.go.th 

- บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
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นำงสำวรัชนี เวียงกระโทก  โทรศัพท์ 02-032-3000 ต่อ 8210 หรือ 08-9924-4537 E-mail: ratchanee@tris.co.th   
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1. การควบคุมภายใน  
1.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) พิจำรณำจำก 

1.1.1 ระบบกำรควบคุม และ/หรือ ระบบกำรตรวจสอบเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
         ขององค์กร 

1) ระบบกำรควบคุม และ/หรือ ระบบกำรตรวจสอบเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ 
    ข้อบังคับขององค์กร 
 ระบบข้อร้องเรียนเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจและกำรปฏิบัติงำนที่เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ

ข้อบังคับขององค์กร 
 

มี ไม่ม ี ระบบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจและ                    
การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อบังคับขององค์กร 

   จ ำนวนช่องทำง พร้อมระบุประเภท หน่วยงำนที่รับผิดชอบแต่ละช่องทำงของกำรรับข้อร้องเรียน         
ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
เอกสารประกอบ :   
 

มี ไม่ม ี ระบบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจและ                    
การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อบังคับขององค์กร 

   หน่วยงำนที่รับผิดชอบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวการปฏิบัติงาน      
ที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ ของรัฐวิสำหกิจ (ภำพรวมของระบบข้อร้องเรียน) 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
เอกสารประกอบ :   
 

มี ไม่ม ี ระบบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจและ                    
การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อบังคับขององค์กร 

   กำรก ำหนดระยะเวลำในกำรตอบสนองข้อร้องเรียนฯ นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ           
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจและการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้ง       
มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนเร่ืองข้อร้องเรียน หรือ Workflow ของระบบข้อร้องเรียน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
เอกสารประกอบ :   
 

มี ไม่ม ี ระบบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจและ                    
การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ 

   กำรจัดท ำรำยงำนสรุปเชิงวิเครำะห์เก่ียวกับข้อร้องเรียน พร้อมระบุว่ำเป็นรำยงำนประจ ำ รำยเดือน 
รำยไตรมำส รำย 6 เดือน และรำยปี 

   กำรระบุข้อร้องเรียนฯ ว่ำโดยส่วนใหญ่เป็นข้อร้องเรียนประเภทใด ตลอดจนกำรน ำเสนอผู้บริหำร
เป็นรำยเดือน รำยไตรมำส รำย 6 เดือน และรำยปี  (ถ้ำมี) 

   มีกำรน ำผลของข้อร้องเรียนมำบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรอย่ำงไร พร้อมทั้งหำแนวทำงแก้ไข
อย่ำงไร เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ ำซ้อน ในปีถัดไป 
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รายละเอียดเพิ่มเติม :  
เอกสารประกอบ :   

มี ไม่ม ี ระบบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจและ                    
การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อบังคับขององค์กร 

   มีกำรสรุปจ ำนวนข้อร้องเรียนอย่ำงน้อย 3 ปีย้อนหลัง เป็นตำรำงหรือกรำฟ เพื่อให้เห็นแนวโน้มของ
ข้อร้องเรียนที่เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
เอกสารประกอบ :   
 

1.1.2 กำรแบ่งแยกหน้ำที่งำน กำรมอบอ ำนำจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
1) กำรจัดท ำคู่มือ 

 

มี ไม่ม ี ระบบงานที่มีความจ าเป็น/ส าคัญ  ควรมีการจัดท าหลักฐานเป็นเอกสารหรือหนังสือ 
   ระบุจ ำนวนคู่มือโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กำรปฏิบัติงำนหลักขององค์กร  คู่มือกำรปฏิบัติงำน

ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรองค์กร คู่มือกำรปฏิบัติงำนส ำหรับงำนสนับสนุนขององค์กร   
   ระบุควำมถี่ของกำรสอบทำน/ทบทวนคู่มือกำรปฏิบัติงำนฯ หรือ วันที่ที่ท ำกำรสอบทำน/ทบทวนคู่มือ

กำรปฏิบัติงำนฯ ครั้งล่ำสุด  ในกรณีที่มีกำรสอบทำน/ทบทวนคู่มือกำรปฏิบัติงำนฯ 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
เอกสารประกอบ :   
 

2) กำรแบ่งแยกหน้ำที่งำน   
 

มี ไม่ม ี การแบ่งแยกหน้าที่งาน 
    หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรสอบทำนกำรแบ่งแยกหน้ำที่งำน เพื่อมิให้หน่วยงำนหรือบุคคลเดียวกัน

ปฏิบัติหน้าที่ส าคัญหรือเสี่ยงต่อความเสียหายด าเนินงาน 4 หน้ำที่ทุกข้ันตอน ดังนี้ คือ 
1)  กำรอนุมัติรำยกำร/กำรให้ควำมเห็นชอบ  
2)  กำรบันทึกรำยกำร/ กำรประมวลผล 
3)  กำรดูแลรักษำจัดเก็บทรัพย์สินที่เก่ียวข้อง 
4)  กำรด ำเนินงำน/กำรตรวจสอบ/กำรสอบทำน 

   กำรรำยงำน/กำรสอบทำนกำรแบ่งแยกหน้ำที่งำน ประจ ำปีบัญชี 2560 พร้อมระบุวิธีการสอบทาน/
ขั้นตอนการสอบทานฯ 

   กำรด ำเนินกำรในกรณีที่พบหน่วยงำนหรือบุคคลเดียวกันปฏิบัตหิน้ำที่หลำยหน้ำที่ หรือปฏิบัติหน้ำที่
ทุกขั้นตอน พร้อมระบุขั้นตอนในการด าเนินการดังกล่าว 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
เอกสารประกอบ :   
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3) กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในแต่ละต ำแหน่งอย่ำงเป็นระบบ 
 

มี ไม่ม ี การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
   หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรสอบทำนว่ำกำรมอบอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในแต่ละต ำแหน่ง 

อย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งมี Check & Balance เพื่อป้องกันควำมผิดพลำดและกำรปฏิบัติไม่เป็นไป
ตำมกฎระเบียบ 

   โครงกำรพิเศษหรืองำนพิเศษที่มอบให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกเหนือจำก JD มีกลไกระบบควบคุม
และตรวจสอบว่ำงำนนั้นๆ มีกำรด ำเนินงำนได้ส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส เช่น มีระบบ
กำรควบคุมและสอบทำนกำรด ำเนินงำนในโครงกำรพิเศษ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อควบคุม
โครงกำรพิเศษ และขั้นตอนกำรควบคุมตรวจสอบ และขั้นตอนกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของ
โครงกำรดังกล่ำว หรือกำรแต่งตั้งผู้ตรวจกำรโดยเฉพำะ เป็นต้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
เอกสารประกอบ :   
 

4) กำรก ำหนดขอบเขตระดับของอ ำนำจหน้ำที่ในกำรอนุมัติ 
 

มี ไม่ม ี การก าหนดขอบเขตระดับของอ านาจหน้าที่ในการอนุมัติ 
   กำรก ำหนดขอบเขตระดับของอ ำนำจหน้ำที่ในกำรอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจนและ

เป็นลำยลักษณ์อักษร  
   กำรระบุช่องทำงในกำรสื่อสำรเกี่ยวกับพนักงำน ในกรณีที่มีผู้ที่ได้รับต ำแหน่งใหม่หรือได้รับกำรเลื่อน

ต ำแหน่ง ให้พนักงำนภำยในองค์กรทรำบ เช่น หนังสือเวียน สำรบรรณอิเล็คทรอนิกส์  intranet  
และกำรลงนำมรับทรำบ เป็นต้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
เอกสารประกอบ :   
 

5) ระบบกำรติดตำมงำนระหว่ำงผู้บริหำรระดับสูงกับระดับปฏิบัติกำร 
 

มี ไม่ม ี  
   ระบบกำรติดตำมงำนระหว่ำงผู้บริหำรระดับสูงกับระดับปฏิบัติกำร โดยเฉพำะหน่วยงำนที่อยู่ห่ำงไกล 

และในกรณีฉุกเฉิน โดยระบบกำรติดตำม ได้แก่   
1) มีรูปแบบรำยงำนที่เป็นทำงกำร เช่น แบบฟอร์มรำยงำนประจ ำวัน สัปดำห์ เป็นต้น 
2) มีขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และติดตำมงำนที่ชัดเจน   
3) มีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่เกิดปัญหำ (อย่ำงทันกำล)  
4) มีกำรระบุควำมถี่ของกำรรำยงำน โดยพิจำรณำถึงควำมทันกำลของข้อมูลในกำรรำยงำน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
เอกสารประกอบ :   
 

6) บทบำทและหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรในส่วนที่เก่ียวข้องกับกำรควบคุมภำยใน 
มี ไม่ม ี บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายบรหิารในส่วนที่เกี่ยวข้องการควบคุมภายใน 
   ท่ำนมอบหมำยอย่ำงเป็นทำงกำรให้มีผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน

รับตรวจ โดยมอบหมำยผู้บริหำรทุกระดับมีส่วนร่วม และมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน (ระบุ
คณะกรรมกำร คณะท ำงำน หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรติดตำมฯ) 
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มี ไม่ม ี บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายบรหิารในส่วนที่เกี่ยวข้องการควบคุมภายใน 
   ท่ำนได้มอบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ หรือมอบนโยบำยเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในในประเด็นใดบ้ำง 

 โดยอย่ำงน้อยต้องครอบคลุมถึง กำรเสริมสร้ำงจรรยำบรรณของบุคคลในองค์กร  กำรปฏิบัติงำนตำม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกำรติดตำมแก้ไขเมื่อเกิดกรณีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทั้งติดตำม
ประเมินผลกำรควบคุมภำยในที่ได้ก ำหนดไว้ (พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนที่ท่ำนได้มอบข้อสังเกต หรือ
นโยบำยเก่ียวกับกำรควบคุมภำยใน) 

   โปรดระบุควำมถี่ของกำรประชุมเก่ียวกับระบบกำรควบคุมภำยใน ระหว่ำงผู้บริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน 
และผู้ตรวจสอบภำยนอก (พร้อมแนบเอกสำรรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว) 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
เอกสารประกอบ :   
 

1.1.3 บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และผูบ้ริหำรระดับสูงที่เก่ียวข้องกับ
กำรควบคุมภำยใน  
1) บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจส่วนที่เก่ียวข้องกำรควบคุมภำยใน 

 

มี ไม่ม ี บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจส่วนที่เกี่ยวข้องการควบคุมภายใน 
   ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/ส่วนร่วมกับกำรควบคุมภำยในที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน โดยมีกำรสอบ

ทำนควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในขององค์กร รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติงำนตำม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยำบรรณ และข้อห้ำมพนักงำนในกำรปฏิบัติตนในลักษณะที่มีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับองค์กร และกำรติดตำมแก้ไขเมื่อเกิดกรณีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับองค์กร 
และกำรติดตำมแก้ไขเมื่อเกิดกรณีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ พร้อมระบุความถี่และเอกสารแนบ
ของการสอบทาน  (พิจำรณำจำกรำยงำนวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ) 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
เอกสารประกอบ :   
 

2) บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในส่วนที่เก่ียวข้องกำรควบคุมภำยใน 
 

มี ไม่ม ี บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องการควบคุมภายใน 
   กำรทบทวนกฎบัตรให้เป็นปัจจุบันโดยคณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจเป็นผู้อนุมัติกฎบัตร (กำรประชุม

คณะกรรมกำรครั้งที่ xx/2560 พร้อมแนบกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการทบทวน) 
   กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ เป็นรายไตรมาส หรือรายเดือน 

เพื่อสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน พร้อมทั้งระบุ ครั้งที่ xx/2560 ที่มีการสอบทาน
รายงานทางการเงิน 

   กำรสอบทำน/ทบทวนระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่มีควำมเหมำะสมและมี
ประสิทธิผล โดยมีกำรประชุมอย่ำงเป็นทำงกำรร่วมกับผู้ตรวจสอบหรือที่ปรึกษำจำกภำยนอก และ
ผู้ตรวจสอบภำยใน พร้อมทั้งระบุ ครั้งที่ xx/2560 ที่มีการสอบทานการสอบทาน/ทบทวนระบบ
การควบคุมภายใน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
เอกสารประกอบ :   
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1.2  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) พิจำรณำจำก : 
1.2.1  กำรสอบทำนงำน 

1) กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่มิใช่ทำงกำรเงิน  
 

มี ไม่ม ี การสอบทานรายงานทางการเงิน 
   ระบุหน่วยงำน หรือบุคลำกรที่รับผิดชอบกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน รวมทั้งวิธีกำรและขั้นตอน 

รวมทั้งควำมถี่ของกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน พร้อมยกตัวอย่างรายงานที่ส าคัญ 
   ระบุหน่วยงำน หรือบุคลำกรที่รับผิดชอบกำรสอบทำนรำยงำนที่มิใช่ทำงกำรเงิน รวมทั้งวิธีกำรและ

ขั้นตอน รวมทั้งควำมถี่ของกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน พร้อมยกตัวอย่างรายงานที่ส าคัญ 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
เอกสารประกอบ :   

 

2) กำรสอบทำนกิจกรรมกำรปฏิบัติงำน 
 

มี ไม่ม ี การสอบทาน/การตรวจสอบของการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององคก์ร 
   หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรสอบทำน/กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนที่เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ขององค์กร พร้อมระบุวิธีการ/ขั้นตอนการสอบทานฯ 
   ผลกำรสอบทำน/กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนที่เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร หรือ

รำยงำนผลกำรสอบทำนกำรกระท ำผิดของพนักงำนซึ่งได้รับโทษทำงวินัย ตลอดจนระบุระดับควำม
รุนแรงและมูลค่ำควำมเสียหำยซึ่งเกิดจำกกำรกระท ำผิดของพนักงำนแต่ละรำย ประจ ำปีบัญชี 2560  
(พิจำรณำจำกเอกสำรอ้ำงอิงประกอบ เช่น รำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน รำยงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และรำยงำน CSA)  

   หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรสอบทำน/กำรตรวจสอบเกี่ยวกับกรณีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
(Conflict of Interests) และผลประโยชน์ส่วนตน พร้อมระบุวิธีการ/ขั้นตอนการสอบทานฯ 

   ผลกำรสอบทำนกรณีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (คณะกรรมกำร รส. ผู้บริหำร และพนักงำน) และ
กรณีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ส่วนตน 

   ผลกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (พิจำรณำคู่มือปฏิบัติงำนของระบบงำนที่
เป็นธุรกิจหลักขององค์กร) พร้อมเอกสำรแนบว่ำมีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมคู่มือฯจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
เอกสารประกอบ :   
 

1.2.2  กำรดูแลป้องกันทรัพย์สิน 
1) กำรจ ำกัดกำรเข้ำถึงทรัพย์สินที่มีควำมเสี่ยงและกำรดูแลรักษำทรัพย์สินอย่ำงรัดกุมและเพียงพอ 
 

มี ไม่ม ี การจ ากัดการเข้าถึงทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงและการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ 
   กำรระบุระบบงำนที่ส ำคัญหรือทรัพย์สินที่มีควำมเสี่ยงหลักขององค์กร (ตามลักษณะของการ

ประกอบธุรกิจหลักขององค์กร)  
   กระบวนกำรหรือวิธีกำรหรือมำตรกำรในกำรจ ำกัดกำรเข้ำถึงทรัพย์สินที่มีควำมเสี่ยงขององค์กร  

รวมถึงดูแลรักษำทรัพย์สินอย่ำงรัดกุมและเพียงพอ 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
เอกสารประกอบ :   
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2) กำรจัดท ำทะเบียนทรัพย์สิน 
 

มี ไม่ม ี การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน  
   กำรจัดท ำทะเบียนทรัพย์สิน (รวมถึง ครุภัณฑ์ ) และหน่วยงำนใดเป็นผู้จัดท ำทะเบียนทรัพย์สิน 

รวมถึงวิธีกำรตรวจนับทรัพย์สิน และหน่วยงำนใดเป็นผู้ตรวจนับทรัพย์สิน 
   มีกำรจัดท ำแผนกำรตรวจนับทรัพย์สินประจ ำปีหรือไม่ ถ้ำมี ในรอบปีที่ผ่ำนมำนั้น กำรตรวจนับ

ทรัพย์สินเป็นไปตำมแผนหรือไม่ ถ้ำไม่ ขอให้ชี้แจงถึงสำเหตุและแนวทำงกำรแก้ไข 
   กำรตรวจนับทรัพย์สินที่มีอยู่จริงเปรียบเทียบกับทะเบียนทรัพย์สิน/หลักฐำนทำงบัญชี รวมทั้งมีกำร

ตรวจนับแล้วเสร็จเมื่อไร และระบุระยะเวลำในกำรตรวจนับ 
   ระบุควำมถี่/ผลต่ำงที่เกิดขึ้น ตลอดจนกำรติดตำมหำสำเหตุ/กำรปรับปรุง/แก้ไขผลต่ำงที่เกิดขึ้น ใน

กรณีที่มีกำรจัดท ำทะเบียนทรัพย์สิน 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
เอกสารประกอบ :   
 

3) กำรกระทบยอดและกำรจัดท ำงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำร 
 

มี ไม่ม ี การกระทบยอดและการจดัท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
   กำรจัดท ำงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำร ยอดเงินสดรับจำกกำรรับช ำระหนี้ในทะเบียนเงินสดรับ

เท่ำกับยอดรวมรับช ำระหนี้ในบัญชีลูกหนี้รำยตัว พร้อมทั้งระบุควำมถี่ของกำรจัดท ำงบฯ/ผลต่ำงที่เกิด 
(มูลค่ำส่วนต่ำงที่เกิด)/กำรแก้ไขผลต่ำงที่เกิด (ถ้ำมี) 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
เอกสารประกอบ :   
 

4) กำรสอบทำนรำยงำนโดยผู้บริหำรสูงสุด และระดับรองลงมำ 
 

มี ไม่ม ี การสอบทานรายงานโดยผู้บรหิารสูงสุดและระดับรองลงมา 
   กำรสอบทำนโดยผู้บริหำรสูงสุดและระดับรองลงมำ  โดยพิจำรณำจำกกำรที่ผู้บริหำรสูงสุดมุ่งเน้นการ

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  
   กำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนกับผลงำนในอดีต 
   กำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนกับเป้ำหมำยตำมแผนงำน/ประมำณกำร 
   กำรสอบทำนโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลคู่แข่ง/ธุรกิจที่คล้ำยคลึง  
   กำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จภำยในองค์กร (ระดับสำยงำน/ระดับฝ่ำย/ระดับกอง/ระดับบุคคล)  

(ถ้ำมี) 
   อ่ืนๆ (ถ้ำมี) เช่น ปัญหำ อุปสรรค ควำมผิดปกติ เป็นต้น 
   ระบุควำมถี่ของกำรสอบทำนโดยผู้บริหำรสูงสุดและระดับรองลงมำ   

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
เอกสารประกอบ :   
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1.2.3 กำรควบคุมระบบสำรสนเทศ 
1) กำรควบคุมทั่วไปที่เก่ียวกับกำรปฏิบัติเก่ียวกับสำรสนเทศ 

 

มี ไม่ม ี การควบคุมทั่วไปที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับสารสนเทศ 
   กำรแบ่งแยกโครงสร้ำงของหน่วยงำนคอมพิวเตอร์ และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ระหว่ำง Operator และ 

Programmer 
   กำรควบคุมประมวลผล เช่น กำรควบคุมกำรรับส่งข้อมูล และกำรส ำรองแฟ้มข้อมูล เป็นต้น 
   กำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์และกำรพัฒนำและดูแลรักษำระบบงำนที่อยู่ในระบบสำรสนเทศให้

เพียงพอและเหมำะสมกับควำมต้องกำรขององค์กร 
   กำรบริหำรควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศทั่วทั้งองค์กร 
   มีกำรสอบทำนมำตรฐำนกำรควบคุมทั่วไปของระบบสำรสนเทศ  
   รำยงำน IT Audit ประจ ำปีบัญชี  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
เอกสารประกอบ :   
 

2) กำรควบคุมเฉพำะระบบงำนที่เก่ียวกับกำรควบคุมกำรประมวลของระบบงำน 
 

 
1.3 การติดตามประเมินผล (Monitoring) พิจำรณำจำก  

กำรประเมินผลเป็นรำยคร้ัง (Separate Evaluation)  
1)  กำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA ) ของระบบกำรควบคุม 

 

มี ไม่ม ี การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA ) 
   ระบุหน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยรวมของ CSA รวมทั้งกระบวนกำรของกำรประเมิน และจ ำนวน

หน่วยงำนที่ได้รับกำรประเมิน (ระดับสำยงำน/ระดับฝ่ำย/ระดับกอง)   
   ในปีบัญชี 2560 (จำกกำรประเมิน CSA ประจ ำปี 2559)  องค์กรของท่ำนมีกำรติดตำมและ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะตำมแผนปรับปรุงระดับองค์กร (ปอ.3  ปย. 2 และ ปส.) 
ของปีบัญชี 2559 และน ำเสนอให้ผู้บริหำรได้รับทรำบหรือไม่ ถ้ำมี โปรดระบุควำมถี่ของกำรติดตำม 
วิธีกำรและขั้นตอนในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

   ในปีบัญชี 2560 (จำกกำรประเมิน CSA ประจ ำปี 2559)  สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม
ข้อเสนอแนะจำกรำยงำนกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง (รำยงำน ปอ. ปย.) โปรดระบุ

มี ไม่ม ี การควบคุมเฉพาะระบบงานที่เกี่ยวกับการควบคุมการประมวลของระบบงาน 
   กำรควบคุมเฉพำะระบบงำนที่เกี่ยวกับกำรควบคุมกำรประมวลของระบบงำน เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจ

ว่ำข้อมูลที่ผ่ำนมำสู่ระบบงำนดังกล่ำวได้รับกำรบันทึก กำรประมวลผล และรำยงำนอย่ำงถูกต้องและ
ครบถ้วน ประกอบด้วย  
1) กำรควบคุมข้อมูลเข้ำ (Input Control)  
2) กำรประมวลผลข้อมูล/บันทึกรำยกำร (Processing Control)   
3) กำรควบคุมผลลัพธ์/รำยงำน (Output Control) 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
เอกสารประกอบ :   
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มี ไม่ม ี การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA ) 
รำยละเอียด และแนบรำยงำนเอกสำรรำยงำนสรุปผลส ำเร็จกำรปรับปรุง กำรควบคุมภำยใน  
(พร้อมระบุเป้ำหมำยของแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน) 

   ประเด็นจุดอ่อน/จุดเสี่ยง (ประเด็นเดิมจำกปีที่ผ่ำนมำ) มีควำมสอดคล้องกับกำรประเมินแบบ IA 
และประเด็นกำรตรวจสอบ) 

   ระบุวันที่รัฐวิสำหกิจจัดส่งรำยงำนกำรประเมินกำรควบคุมตำมระเบียบ  คตง. ข้อ 6 และเมื่อ
ด ำเนินกำรจัดส่งรำยงำนฯ ให้ สตง. แล้ว โปรดแจ้งแก่ ทริส พร้อมแนบรำยงำนฯ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
เอกสารประกอบ :   
 

2) มีกำรประเมินกำรควบคุมอย่ำงเป็นอิสระ  (Independent Assessments) 
 

มี ไม่ม ี มีการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ  (Independent Assessments) 
   กำรประเมินกำรควบคุมอย่ำงเป็นอิสระ  (Independent Assessment) เป็นกำรประเมินโดย ผู้ตรวจสอบ

ภำยในและผู้ตรวจสอบภำยนอก หรือที่ปรึกษำภำยนอก โดยรัฐวิสาหกิจ ระบุวิธีการและขั้นตอนของการ
ประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (แนบเอกสำรแสดงขั้นตอนกำรประเมิน) 

   กำรประเมินกำรควบคุมอย่ำงเป็นอิสระ (ปส.) เป็นกำรประเมินที่เข้ำไปสอบทำนของหน่วยงำนนั้น 
จ ำนวนกี่ครั้ง และเป็นกำรประเมินตำมรำยงำน/เอกสำรที่หน่วยงำนรับผิดชอบโดยรวมของ CSA เข้ำไป
ประเมิน กี่หน่วยงำน  (ระบุจ ำนวนหน่วยงำนและรำยชื่อหน่วยงำน) 

   มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินกำรควบคุมอย่ำงเป็นอิสระ (ปส.)     
   มีกำรหำรือร่วมกับเจ้ำหน้ำที่อำวุโสถึงรำยงำนกำรประเมินกำรควบคุมอย่ำงเป็นอิสระ (ปส.) เพื่อ

พิจำรณำควำมสอดคล้องของผลกำรประเมิน CSA กับกำรประเมิน IA 
   ในปีบัญชี 2559  มีข้อเสนอแนะตำมกำรประเมินโดยผู้ตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบภำยนอก หรือ 

ที่ปรึกษำภำยนอก โปรดระบุรำยละเอียด และได้มีกำรด ำเนิน/แก้ไขปรับปรุง ตำมข้อเสนอแนะดังกล่ำว
หรือไม่ อย่ำงไร (เฉพำะรำยงำน ปส.) 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
เอกสารประกอบ :   
 
 


