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คำนำ 
  
 ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวงในฐานะหน่วยงาน          
ที่ทำหน้าที่สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 
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 ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในตามที่กำหนด กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำคู ่มือการประเมินผลการควบคุมภายในตาม
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ของรัฐ พ.ศ. 2561 ขึ้น ตามผลของการบริการให้คำปรึกษาด้านการควบคุมภายในที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้
หน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 
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บทที่ 1 

บทนำ 
 
หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีได้มีการตราพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กำหนด นั้น ส่งผลให้การดำเนินงานการควบคุมภายในของส่วนราชการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน 
แผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งกำหนดตามมาตรฐานสากลของ 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO 1992 
สิ้นสุดลง  ต่อมากระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก 
ที่ กค 0409.3/ ว 105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าว จัดทำข้ึนตามมาตรฐานสากลของ COSO 2013 ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ส่งผลให้มีการปรับกรอบ แนวคิด วิธีการ ตลอดจนแบบในการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมภายใน  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการมีเครื่องมือในการดำเนินการ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด 
กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการรวบรวม สรุป และจัดทำ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำคู่มือนี้ขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ของหน่วยงานของรัฐในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ  
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561  
 2. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 
ขอบเขตของคู่มือ 

 1. คู่มือนี้กำหนดตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กรณีที่กระทรวงการคลังกำหนดแนวทาง มาตรการ หรือ
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สั่งการเพ่ิมเติมหลังวันที่จัดทำคู่มือ (สิ้นเดือนมิถุนายน 2563) อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในส่วนที่
เป็นสาระสำคัญในคู่มือนี้ด้วย 
 2. คู่มือเล่มนี้ กล่าวเฉพาะการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐที่วางระบบ
การควบคุมภายในไว้แล้ว ไม่รวมกรณหีน่วยงานจัดตั้งใหม่ ที่ยังมิได้จัดวางระบบการควบคุมภายในมาก่อน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ จัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการ
ดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
 ความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรค
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  
 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 
 หน่วยงานของรัฐในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง  
 1. ส่วนราชการในสังกัด ได้แก่  
  1.1 หน่วยงานหลัก 4 แห่ง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  1.2 หน่วยงานในสังกัดหน่วยงานหลัก  
 2. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 3. องค์การมหาชนในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง  ผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงานของรัฐในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง 
 1. กรณีส่วนราชการในสังกัด ผู้กำกับดูแล หมายถึง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. กรณหีน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ  
  2.1 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง คณะกรรมการสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หมายถึง คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.3 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หมายถึง คณะกรรมการคุรุสภา 
  2.4 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หมายถึง คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
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 3. กรณีองค์การมหาชนในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ  
  3.1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หมายถึง คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
  3.2 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หมายถึง คณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบ 
การศึกษาแห่งชาติ 
  3.3 สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา หมายถึง คณะกรรมการ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. หน่วยงานของรัฐในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
 2. ผู้ตรวจสอบภายในรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในได้ ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
 3. หน่วยงานของรัฐมีกระบวนการปฏิบัติงานที่สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า การ
ดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
บทที่ 2 

กรอบมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
กรอบมาตรฐาน COSO 2013 

 ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก 
ที่ กค 0409.3/ ว 105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission :  COSO 2013 ในขณะที่กรอบมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 เดิม กำหนดตาม COSO 1992 ทำให้มีการปรับเปลี่ยน ขยายกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในเพิ่มขึ้น 

 COSO 2013 เปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างไร    
 COSO 2013 ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของ COSO 1992 ที่กำหนดให้การควบคุมภายใน          
มี 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control environment) การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information 
and Communication) และกิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) แต่มีการกำหนดประเด็น 
หรือหลักการเพิ่มเติม เพ่ือกระตุ้นให้องค์กร เกิดการดำเนินงานดังนี้ 
 1. เกิดการทบทวนในระดับกลยุทธ์ว่า ควรมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร 
 2. เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงหน้าที่ ด้านการค้นหาความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการดำเนินงานปกติอย่างชัดเจนในองค์กร 
 3. เกิดการดำเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในในองค์กรมีอยู่จริง และปฏิบัติได้จริง 
 COSO 2013 มีการขยายความเพ่ิมเติมในเรื่องต่อไปนี้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนขึ้น 
 1. องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  มีการขยายการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน เป็นหลักการย่อยๆ 17 หลักการ ให้ชัดเจนขึ้น 
 2.  วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน มีการปรับปรุงให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ของธุรกิจสมัยใหม่ และวิธีการดำเนินงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น ขยายวัตถุประสงค์
ให้กว้างขวางและครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น รวมทั้งเพ่ิมเติมระบบการรายงานเพ่ือประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารด้วย  
 3. กรอบแนวทางการดำเนินงาน มีการปรับเพ่ิมกรอบแนวทางการควบคุมภายใน ดังนี้ 
  3.1 เพ่ิมการให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาล การสอดส่องให้มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ในองค์กร โดยเพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร 
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  3.2 เพ่ิมการควบคุมภายในให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
เทคโนโลยี ด้านอุตสาหกรรม และด้านสังคม เป็นต้น 
  3.3 เพ่ิมความซับซ้อนของการควบคุมภายใน ให้สอดรับกับความซับซ้อนของการดำเนิน
ธุรกิจสมัยใหม่ 
  3.4 เพ่ิมการควบคุมภายในให้รองรับการคาดหวังต่อการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
  3.5 เพ่ิมการควบคุมภายในให้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังในการดึงเอาสมรรถนะ
และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้อย่างเต็มท่ี 
  3.6 เพ่ิมการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ต่อการควบคุมภายในให้มากขึ้น 
โดยการกำหนดให้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการควบคุมด้วยกลไกอัตโนมัติ นอกเหนือจากการพ่ึงพาตัวบุคคล ทั้งใน
ส่วนของกระบวนการปฏิบัติงาน (Operation) และระบบการรายงาน (Reporting) 
  3.7 เพ่ิมการควบคุมภายในที่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังในการป้องกันและตรวจ
ให้พบการทุจริตภายในกิจการ 

 กรอบมาตรฐานองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (COSO 2013 Framework) 
 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 ด้าน 17 หลักการ 87 ประเด็นการพิจารณา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 – 1  แสดงองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และหลักการย่อย ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 
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 โดยสรุป กรอบมาตรฐาน COSO 2013 กรอบเหมือน COSO 1992 ปรับหลักการย่อยเพ่ิมข้ึน
ในรายละเอียดเน้นการปฏิบัติจริง มีธรรมาภิบาล สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและกระแสโลก 
และขยายให้ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องมากข้ึน 
  
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

 ด้วย หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง 
การคลังกำหนด ด้วยเหตุนี้ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังซึ่งมีชั้นรองจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงมีฐานะ
เทียบเท่ากับระเบียบ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ สาระสำคัญ สรุปไดด้ังนี้ 

 1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเพ่ือให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล
ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับ 
  ข้อ 2 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป (ประกาศวันที่  
3 ตุลาคม พ.ศ. 2561)  
  ข้อ 4 กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
หรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร 
ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าว ให้ผู้ที่เก่ียวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป 
  โดยสรุป หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ซี่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

 2. มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (Internal Control Standard 
for Government Agency) 
  นิยามที่สำคัญ 
  “หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง ส่วนราชการ รัฐสาหกิจ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม 
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน ทุนหมุนเวียน 
ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด โดยสรุป 
จึงหมายถึง ทกุหน่วยงานที่อยู่ภายใตก้ารกำกับดูแลของรัฐ  
  “ผู้กำกับดูแล” หมายถึง บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล หรือ 
บังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ โดยสรุป หมายถึง คณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการบริหาร หรือบังคับบัญชา 
ในกรณีส่วนราชการ จะหมายถึง ผู้บริหารที่อยู่ในระดับสูงกว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 1 ระดับ 
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  “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
  “ฝ่ายบริหาร” หมายถึง ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
  “ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน หรือดำรง
ตำแหน่งอื่นท่ีทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
  “การควบคุมภายใน” หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า 
การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
  “ความเสี่ยง” หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น และเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
  โดยสรุป มาตรฐานการควบคุมภายในฉบับนี้ ใช้กับทุกหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ของภาครัฐ  

  แนวคิดของการควบคุมภายใน  
  (1) การควบคุมภายใน เป็นกลไกที่ทำให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ  
  (2) การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ
ของหน่วยงานของรัฐ เป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่องไม่ใช่กระบวนการสุดท้าย 
  (3) การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ โดยผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร 
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่
เพียงการกำหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มดำเนินงานเท่านั้น แต่ต้องมีการปฏิบัติจริง 
  (4) การควบคุมภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหาร อย่างสมเหตุ 
สมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด แต่ไม่อาจให้ความเชื่อมั่นได้อย่างสมบูรณ์ว่าจะ
ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ 
  (5) การควบคุมภายในควรกำหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐ  
  โดยสรุป แนวคิดการควบคุมภายใน กำหนดให้ชัดเจนขึ้นว่า การควบคุมภายในเป็นกลไก           
ที่จะทำให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการปฏิบัติงานปกติ ที่มีความเหมาะสมกับโครงสร้าง เกี่ยวข้องกับบุคลากรทั้งหมด และต้องมีการ
ปฏิบัติจริง  

  วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  
  (1) วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
ความมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน 
ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของ
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
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  (2) วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการ
รายงานทางการเงินและมิใช่การเงิน ที่ใช้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ 
ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอ่ืนของทางราชการ 
  (3) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) 
เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอ่ืนของทางราชการ 
  โดยสรุป วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในขยายในส่วนของวัตถุประสงค์ที่ 2 จากเดิม
เน้นเฉพาะการรายงานการเงิน ขยายเป็นรายงานการเงินและมิใช่การเงิน ส่วนวัตถุประสงค์ด้านอ่ืนๆ ยังคง
กำหนดเช่นเดิม 

  กรอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ 17 หลักการ  
 

ที ่ องค์ประกอบ ที ่ หลักการ 

1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 1 หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง
และจริยธรรม 

  2 ผู้กำกับดูแลแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร 
และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

  3 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สาย
การบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

  4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ 
พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

  5 หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

2 การประเมินความเสี่ยง 6 หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน 
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและ
เพียงพอ ที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
กับวัตถุประสงค ์

  7 หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์
ความเสี่ยงเพ่ือกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

  8 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบ 
การประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

  9 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
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ที ่ องค์ประกอบ ที ่ หลักการ 

3 กิจกรรมการควบคุม 10 หน่วยงาน ระบุ และพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความ 
เสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

  11 หน่วยงาน ระบุ และพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไป - 
ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

  12 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย 
ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

4 สารสนเทศและการสื่อสาร 13 หน่วยงานจัดทำ หรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
และมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่กำหนด 

  14 หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน
ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่กำหนด 

  15 หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

5 กิจกรรมการติดตามผล 16 หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่าง          
การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน 

  17 หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของ
การควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล 
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 

 โดยสรุปภาพรวม มาตรฐานการควบคุมภายใน บังคับใช้กับหน่วยงานทั้งหมดในกำกับดูแล
ของรัฐ โดยขยายขอบเขตความรับผิดชอบด้านการควบคุมภายใน จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ถึงผู้กำกับ 
ดูแลของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอยู่เหนือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอีกหนึ่งระดับ พร้อมทั้งกำหนดแนวคิดด้าน
การควบคุมภายในเพ่ิมเติมจากเดิม กล่าวคือ การควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐเป็นกระบวนการที่
แทรกอยู่ในกระบวนการปกติของหน่วยงาน มีบุคลากรทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมโครงสร้างและภารกิจ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องมีการปฏิบัติจริง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน 
และให้ความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งเท่านั้นว่าจะลดความเสี่ยงเพ่ือให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย อีกทั้งมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เป็นด้านการดำเนินงาน 
ด้านการรายงานขยายจากรายงานการเงินรวมถึงรายงานที่มิใช่การเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
  สำหรับ กรอบมาตรฐานของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน 5 ด้าน เช่นเดียวกับกรอบมาตรฐานเดิมตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด แต่เพ่ิมเติม
หลักการย่อยในแต่ละองค์ประกอบ อีก 17 หลักการ ซึ่งโดยรวมหลักการที่เพ่ิมข้ึนเกี่ยวข้องกับ การขยายกลุ่ม 
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ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในเพ่ิมขึ้น การให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลและความเสี่ยงจากการทุจริต
ทุกรูปแบบ การให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของโลก สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
มากขึ้น การให้ความสำคัญกับการทำให้การควบคุมภายในได้รับการปฏิบัติจริง เป็นต้น 

 3. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
  ข้อ 2 ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน              
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
  ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
  ข้อ 4 ให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล  ให้นำมาตรฐานการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทำหน้าที่อำนวยการประเมิน กำหนดแนวทางการประเมิน 
ภาพรวมของหน่วยงาน รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมิน รวมทั้งประสาน และจัดทำ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
  ข้อ 8 ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
ประกอบด้วย (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลัง
กำหนด (2) การประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ 
และ (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ  
  ข้อ 9 ให้คณะกรรมการ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน
ของรัฐ ตามข้อ 8 ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และจัดส่งผู้กำกับดูแล และกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน 90 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ   
  ข้อ 10 ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในที่ได้รับตามข้อ 9 มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง และส่งให้
กระทรวงการคลังภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
  ข้อ 14 กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์นี้ได้ ให้ขอทำความตกลง
กับกระทรวงการคลัง 
 โดยสรุป หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยฝ่ายบริหาร ในที่นี้
หมายถึง ผู้บริหารทุกระดับ มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการนำมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในมาใช้ในทุกหน่วยงาน กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามหลักปฏิบัตินี้ได้ ให้ขอทำความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง สำหรับการดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ให้ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง มีหน้าที่ประเมินและรายงาน อย่างน้อยปีละครั้ง ส่งให้กระทรวงเจ้าสังกัดและ  
ผู้กำกับดูแลหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้ ในหลักเกณฑ์ปฏิบัติมิได้กำหนดในระดับส่วนงานย่อย ดังนั้น จึงเป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นในการที่จะอำนวยการในการประเมิน กำหนดแนวทาง/วิธีการประเมิน 
ในภาพรวม เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง บัญชีการให้คะแนนโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง รวมถึง
แบบที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงระดับส่วนงานย่อย เพ่ือให้คณะกรรมการ รวบรวม ประสาน พิจารณา
กลั่นกรอง สรุป และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ได้รับความร่วมมือ 
เป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพัฒนาแบบประเมิน 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง ตามแนวคิดของ COSO 2013 ดังนี้ 
 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพ่ิมเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ   การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และ
สามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้   
 การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติจริง  หากประเมินแล้ว
พบว่า บริษัทยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้ว 
แต่ยังไม่เหมาะสม)  บริษัทควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย 
 
 

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

หลักการที่ 1 องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  
 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง 
 1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  
 1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก  

  

1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง
และรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 
 1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน
ที่เหมาะสม 
 1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชั่นอันทำให้เกิดความ
เสียหายต่อองค์กร1 

  

 
1 บริษัทควรกำหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท 
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คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

 1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น 
 1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
รับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนด
และบทลงโทษเป็นประจำทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่พนักงาน
และบุคคลภายนอกได้รับทราบ 

  

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 
 1.3.1 การติดตามและประเมินผล โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแล
การปฏิบัติ (compliance unit) 
 1.3.2 การประเมินตนเอง โดยผู้บริหารและพนักงาน 
 1.3.3 การประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

  

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
 1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม 
และภายในเวลาอันควร  
 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร 

  

 
หลักการที่ 2 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight)  
   และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน 
 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์
อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน 

  

2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและ
วัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 

  

2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

  

2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได ้

  

2.5 คณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถ น่าเชื่อถือ 
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อ่ืนใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่
อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ 
 

  



14 
 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร  
ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม
การควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม 

  

 
หลักการที่ 3 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการ 
   และความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล  
   (oversight) ของคณะกรรมการ 
 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุม
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการ
ตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน  มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ 
และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น   

  

3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล 

  

3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน  

  

 
หลักการที่ 4 องค์กรแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพ่ือจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้
และความสามารถที่เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้น
อย่างสม่ำเสมอ 

  

4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากร
ที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง 
การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ 

  

4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้
และความสามารถท่ีเหมาะสมอย่างทันเวลา 

  

4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัด 
ระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ   
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หลักการที่ 5 องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน  
   เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคน
มีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ 
ในกรณีที่จำเป็น 

  

5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการ
ให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท 

  

5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้น      
ให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย 

  

5.4  คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน 

  

 
 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 
หลักการที่ 6 องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิน 
   ความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ 
ในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิ 
หรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 

  

6.2  บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายงานทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ 
เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

  

6.3  รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง   
6.4  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการ 
บริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมขององค์กร 
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หลักการที่ 7 องค์กรระบุและวิเคราะหค์วามเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
   ไว้อย่างครอบคลุมท่ัวทั้งองค์กร  
 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1  บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับ
องค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ   

  

7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
องค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  

7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง   

7.4  บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ 
และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน  

  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับ
ความเสี่ยงนั้น (acceptance)  การลดความเสี่ยง (reduction)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
(avoidance)  หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) 

  

 
หลักการที่ 8 องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรล ุ
   วัตถุประสงค์ขององค์กร 
 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น 
การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ  การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชั่น  การที่ผู้บริหาร
สามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ  การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

  

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไป
ได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว  รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจ
หรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม  
เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจใน
การตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น 

  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต 
และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 

  

8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้    
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หลักการที่ 9 องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบ 
   ต่อระบบการควบคุมภายใน 
 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว  

  

9.2  บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

  

9.3  บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

  

 
 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
 

หลักการที่ 10  องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
   ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะ
ขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน 
รวมถึงลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต  อำนาจ
หน้าที่  และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม  เพ่ือให้
สามารถป้องกันการทุจริตได้  เช่น  มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหาร
แต่ละระดับ  ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน  ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือก
ผู้ขาย  การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ  ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ 
หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 
 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม
และสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
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คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

 10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มี
ผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม  การค้ำ
ประกัน  บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอด
ระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวน
ความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น 

  

10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุม
แบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม 

  

10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่ม
บริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5  บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดย
เด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ  
 (1) หน้าที่อนุมัติ  
 (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ  
 (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน       

  

 
หลักการที่ 11 องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วย 
   สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1  บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวน 
การปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2  บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยี ให้มีความ
เหมาะสม 

  

11.3  บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม   

11.4   บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษา
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

  

 
 หลักการที่ 12 องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งท่ีคาดหวัง 
    และขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ 

 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1  บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพ่ือติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น 
ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ 
เพ่ือป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว   

  



19 
 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.2  บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใน
ธุรกรรมนั้น 

  

12.3  บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
เป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms’ 
length basis) 

  

12.4  บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้ง
กำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือ
ร่วมนั้น ถือปฏิบัติ  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้) 

  

12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติ
โดยผู้บริหารและพนักงาน 

  

12.6  นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม 
โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ   
 
 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

 
 หลักการที่ 13 องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายใน 
    สามารถดำเนินไปได้ตามทีก่ำหนดไว้ 

 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1  บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก
องค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน 

  

13.2  บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้อง
ของข้อมูล  

  

13.3 บริษัทดำเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบ 
การตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล 
ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ  

  

13.4  บริษัทดำเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบ 
การประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้า
อย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด  
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คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.5  บริษัทดำเนินการเพ่ือให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
แต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่อง
ที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น 

  

13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง       
ในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว  

  

 
หลักการที่ 14 องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการ 
   ควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ 
   ตามที่วางไว้ 
 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสาร
ที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการควบคุมภายใน  

  

14.2  บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และ             
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทาน
รายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพ่ือให้สามารถติดต่อ           
ขอข้อมูลอื่น นอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี   
ผู้ตรวจสอบภายใน  การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการ
ร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการ
ประชุมคณะกรรมการ  เป็นต้น    

  

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพ่ือให้บุคคลต่าง ๆ ภายใน
บริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle 
- blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย 

  

 
หลักการที่ 15  องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นทีอ่าจมีผลกระทบ 
   ต่อการควบคุมภายใน 
 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 
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คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle - blower 
hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย 

  

 
 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 
หลักการที่ 16 องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายใน 
   ยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 
 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 
16.1  บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้าม
ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ  และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

  

16.2  บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการ 
ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

  

16.3  ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท   
16.4  ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และ
ความสามารถ 

  

16.5  บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

  

16.6  บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing, IIA)  

  

 
หลักการที่ 17 องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคล 
   ที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1  บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการ
เพ่ือติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย                              
ที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ 
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คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.2  บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือ
มีการกระทำที่ผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 
 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา 
(แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

  

 
 โดยสรุปแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในตาม
มาตรฐาน COSO 2013 ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ และ 87 ประเด็นการพิจารณา และ
เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในได้
ครบถ้วน ตามมาตรฐาน COSO 2013 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ สอดคล้องกับระบบ/ระเบียบ ของทางราชการ
กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวงจัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในขึ้น โดยพัฒนา
ปรับปรุงจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นี้ 



 
บทที่ 3 

การประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
เรื่องที่ต้องประเมิน 

 การประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ มีการประเมินใน 2 เรื่องหลัก คือ 
 1. การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 2. การประเมินภารกิจ 
 
   1. การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เป็นการประเมินเพ่ือทราบว่า หน่วยงานของรัฐ 
ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ หรือไม่ มีองค์ประกอบ หรือ
หลักการใด ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของรัฐ หรือไม่ กรณีที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามมาตรฐาน หน่วยงานของรัฐต้องปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ต่อไป 

   2. การประเมินภารกิจ 
 การประเมินภารกิจ เป็นการประเมินเพ่ือทราบว่า ภารกิจของหน่วยงานของรัฐมีการควบคุม
เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือไม่  โดยภารกิจที่หน่วยงานของรัฐต้องทำการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย ภารกิจ 3 ประเภท คือ 
 1. ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ  
 2. ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ 
 3. ภารกิจอ่ืนที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ 
 
ขั้นตอนการประเมิน 

 การประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินการประเมินตามขั้นตอน 
ดังภาพ  3 – 1  รายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
  



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3 - 1 แสดงขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย 
  มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
 
   1. กำหนดผู้รับผิดชอบ /ศึกษา และทำความเข้าใจหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
  1.1 ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  สำหรับหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการควบคุมภายในเดิมอยู่แล้ว อาจให้หน่วยงานเดิมรับผิดชอบก็ได้ 
แต่ทั้งนี้ต้องมิใช่หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ  เนื่องจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน      
มีหน้าที่สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน  
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ หากกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน      
เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้วย จะทำให้ขาดความเป็นอิสระและเกิดการขัดกัน
ทางผลประโยชน์ 
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    1.2 ให้ผู้รับผิดชอบ ทำการศึกษาหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมควบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 สำหรับผู้รับผิดชอบที่เคยได้รับมอบหมาย
ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในเดิมของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ศึกษาเพ่ือทราบความ
แตกต่างของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง และการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง   

   2. แต่งตั้งคณะกรรมการ  
  ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการระดับหน่วยงานของรัฐขึ้นมาชุดหนึ่ง เพ่ือทำหน้าที่
อำนวยการประเมิน กำหนดแนวทางการประเมินภาพรวม รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมิน 
รวมทั้งประสาน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย  
  2.1 ประธานคณะกรรมการ ซึ่งควรเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐมอบหมาย  
  2.2 กรรมการ ซึ่งควรเป็นฝ่ายบริหารจากทุกกลุ่มฝ่ายที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน
ในภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งและภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และในกรณี
ที่แต่งตั้งกรรมการจากทุกสำนัก /กลุ่ม /ฝ่าย อาจมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งตัวแทนจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ในฐานะหน่วยงานหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่ต้องกำหนดระบบควบคุมภายใน ผู้เป็นตัวแทนของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในที่ร่วมเป็นกรรมการ ต้องไม่ใช่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ทำหน้าที่สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ   ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ ซ่ึงกำหนดเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของรัฐ 
  2.3 เลขานุการคณะกรรมการ ซึ่งควรเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ที่มิใช่หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องทำหน้าที่สอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายใน ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กำหนดเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในของรัฐ  
  กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในอยู่แล้ว ให้ทบทวน
องค์ประกอบของคณะกรรมการ และอำนาจหน้าที่ว่าเป็นหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ หรือไม่ กรณีท่ีพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว อาจดำเนินการปรับปรุงคำสั่งเดิม หรือยกเลิก
คำสั่งแล้วแต่งตั้งใหม่ ก็ได้ 
  กรณีหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่มีหน่วยงานย่อยในสังกัดจำนวนมาก หน่วยงาน
อาจกำหนดให้มีคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน ในลักษณะดังต่อไปนี้ก็ได้ 
  2.1 คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ทำหน้าที่อำนวยการประเมิน กำหนด
แนวทางการประเมินภาพรวม พิจารณากลั่นกรอง และพิจารณาผลการประเมิน 
  2.2 คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ทำหน้าที่
ดำเนินการประเมิน รวบรวม ประสาน สรุปผลการประเมิน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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   3. กำหนดแนวทางการประเมิน และเครื่องมือการประเมินผลการควบคุมภายใน 
  ด้วย กระทรวงการคลังมิได้กำหนดแนวทางการประเมินและเครื่องมือการประเมินผล
การควบคุมภายใน  แต่กำหนดเฉพาะแบบรายงานระดับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้แก่ หนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายใน (แบบ ปค. 1) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)  
และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) เท่านั้น  ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งของหน่วยงานของรัฐ ต้องกำหนดแนวทาง                
การประเมินผลการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะของหน่วยงานของรัฐ โดยอาจกำหนดแนวทาง 
การประเมินเอง หรืออาจเลือกใช้แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
  3.1 กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน    
   3.1.1 กำหนดการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  คณะกรรมการ อาจเลือก
วิธีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ได้แก่ 
    (1) กำหนดการประเมิน โดยประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันดำเนินการ 
    (2) กำหนดการประเมิน โดยแยกให้แต่ละส่วนงานดำเนินการ 
   3.1.2 กำหนดการประเมินภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ  โดยคณะกรรมการ ควรกำหนด/ทบทวนบัญชีหลักเกณฑ์ 
และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของหน่วยงาน และกำหนดแนวทาง 
การตอบสนองความเสี่ยง แล้วแจ้งให้ดำเนินการประเมินตามที่กำหนด 
  3.2 กำหนดเครื่องมือในการประเมิน เนื่องจากหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ กำหนดเฉพาะแบบรายงานระดับหน่วยงานของรัฐ มิได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการรายงาน  ดังนั้น คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ 
จึงต้องกำหนดเครื่องมือในการประเมินทั้งในส่วนของการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และ
การประเมินภารกิจ ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงานทราบระดับการควบคุมภายใน ความเสี่ยง/จุดอ่อนของการควบคุม
ภายในในหน่วยงาน พร้อมทั้งปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอเหมาะสม อีกท้ังยังสามารถนำข้อมูล  
มาใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  

   4. ประชุมชีแ้จงทำความเข้าใจกับหน่วยงาน/บุคลากรในหน่วยงาน 
  ด้วย หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดตามมาตรฐานการควบคุมภายใน COSO 2013 ซึ่งเน้นการ
ปฏิบัติจริง และเจ้าของกระบวนงาน (Process Owner) มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ดังนั้นการที่หน่วยงานจะสามารถ
ดำเนินการตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือบรรลุประสิทธิผล บุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  เนื่องจากทุกคนในหน่วยงานเป็นเจ้าของกระบวนงาน
อย่างน้อย 1 กระบวนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงต้องประชุมชี้แจงให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง และสิ่งที่ต้องปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน 
เครื่องมือการประเมิน และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่หน่วยงานกำหนด 
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  5. ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางท่ีกำหนด 
   หลังสิ้นปีงบประมาณ ให้ฝ่ายเลขานุการเริ่มกระบวนการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานกำหนด โดยหัวใจหลัก         
ของการประเมินขึ้นอยู่กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กล่าวคือ หากผู้ทำการประเมินมีความเชี่ยวชาญในด้านใด  
การประเมินความเสี่ยง และการปรับปรุงการควบคุมภายใน ก็จะเป็นไปในทิศทางนั้น  ดังนั้น หน่วยงานไม่ควร
มอบหมายให้บุคลากรใหม่เป็นผู้ทำการประเมิน เพราะอาจทำให้หน่วยงานไม่ทราบความเสี่ยงที่แท้จริง และ
ไม่สามารถปรับปรุงการควบคุมภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยสอดคล้องกับวัฒนธรรมของหน่วยงานด้วย 

  6. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
   ฝ่ายเลขานุการจะกำหนดระยะเวลาในการประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาในการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ซึ่งหลังจากที่ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ฝ่ายเลขานุการจะทำการประมวลผล สอบทานความ
ครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในพิจารณา       
ผลการประเมนิและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐต่อไป 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

 การประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ มีการประเมินใน 2 เรื่องหลัก คือ 
 1. การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 2. การประเมินภารกิจ 
  เครื่องมือที่ใช้ในประเมิน อย่างน้อยควรประกอบด้วย 
 
    1. เครื่องมือการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
  1.1 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
  1.2 แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)  

 2. เครื่องมือการประเมินภารกิจ 
  2.1 แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพ่ือการควบคุมภายใน 
  2.2 บัญชีหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) และความรุนแรง
ของผลกระทบ (C) 
  2.3 แผนภูมิเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
  2.4 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 
 
 เพ่ือให้การประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และลดความคลาดเคลื่อนในการประมวลผล กระทรวงศึกษาธิการ  
ได้ออกแบบเครื่องมือการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้ (สำหรับตัวอย่างการใช้เครื่องมืออยู่ใน
บทที่ 4 และบทท่ี 5) 
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    1. เครื่องมือการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
  1.1 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ตัวอย่างบทที่ 4) 
 
คำชี้แจงแบบ 
 1. การประเมิน ให้ผู้ประเมินดำเนินการประเมิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หลังเดือนกันยายน โดยใช้
ข้อมูลปีงบประมาณที่ผ่านมา เพียงวันที่ 30 กันยายน สำหรับวิธีการประเมิน ให้ประเมินในข้อย่อย 1 ระดับ  
เท่านั้น เช่น ข้อ 1.1 หรือ 1.2 หรือ 2.1 หรือ 2.2 ฯลฯ  ในทุกองค์ประกอบทุกหลักการ  
 2. ให้สอบถามตามแบบสอบถาม ถ้ามีการปฏิบัติตามคำถามแสดงถึงการควบคุมภายในที่ดี ให้กรอก
เครื่องหมาย “√” ในช่อง “ใช่” ถ้าไม่มีการปฏิบัติหรือมีการปฏิบัติแต่ไม่เหมาะสม ให้กรอกเครื่องหมาย “×” 
ในช่อง “ไม่มี /ไม่ใช”่ กรณีที่มีการปฏิบัติบางส่วน ให้ประเมินว่า น้ำหนักเป็นไปในทางใด (ใช่ หรือไม่ใช่) แล้วระบุ
เครื่องหมาย ให้ถูกต้องตรงกับผลการปฏิบัติ แล้วอธิบายเพิ่มเติมในช่อง “คำอธิบาย” 
  ถ้าเรื่องในข้อคำถามไม่ใช่กิจกรรมที่มีอยู่ ในโครงสร้างของหน่วยงาน ไม่ใช่ภารกิจหรืออำนาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน ให้กรอกข้อความโดยใช้อักษร N/A ซึ่งย่อมาจาก Not Applicable ในช่อง “ไม่ใช่” พร้อม
ทั้งระบุ ว่า “ไม่มีเรื่องนี้ในหน่วยงาน”  ในช่อง “คำอธิบาย”  
 3. กรณีที่หน่วยงาน ระบุ “×” ในช่อง “ไม่ใช่” หมายถึง หน่วยงานยังขาดการควบคุมภายในที่
เพียงพอเหมาะสม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งผู้ประเมินควรหาสาเหตุ และพิจารณา หา
แนวทางการแก้ไข 
 4. ผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ ให้สรุปไว้ในท้ายองค์ประกอบทุกด้าน แล้วนำไปสรุปภาพรวม
หน้าสุดท้ายของแบบประเมิน  
 5. ท้ายแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ช่อง “ผู้ประเมิน” คือ หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และตำแหน่ง สำหรับ ช่อง “วันที่” ให้ระบุวันที่ทำการประเมินแล้วเสร็จ 
 

 
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 25XX 
 

 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือสำหรับการทบทวนหรือประเมินผล 
การควบคุมภายในซึ่งควรดำเนินการทุกปี เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ ควรปรับปรุง แก้ไข             
ในจุดใด อย่างไร 
 แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วย 
หลักการ (principle) และประเด็นย่อย (point of focus) ซึ่งผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความตามความเหมาะสม ช่องว่าง “คำอธิบาย” ใช้สำหรับจดบันทึกข้อคิดเห็นหรือคำอธิบายในหัวข้อนั้นๆ 
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ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

1 หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดม่ันในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
 1.1  ผู้กำกับดูแลและผู้บริหาร กำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่

บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน      
ที่ครอบคลุมถึง  

   

  1.1.1  การปฏิบัติหน้าที่ประจำวันและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ     
  1.1.2  การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก    
 1.2  มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงาน

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง  
   

  1.2.1  ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับ
ผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสม  

   

  1.2.2  ข้อห้าม ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติตนในลักษณะ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร ซึ่งรวมถึงข้อห้าม
ในการปฏิบัติที่อาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น 

   

  1.2.3  บทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น     
  1.2.4  การสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหาร

และพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
การให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี 
รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก
ได้รับทราบ  

   

 1.3  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ทางด้านจริยธรรม Code of Conduct  

   

  1.3.1  การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน     
  1.3.2 การติดตามและประเมินผล โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ผู้ประเมินอิสระจากภายใน หรือการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระ
จากภายนอกองค์กร 

   

 1.4   มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
เกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 

   

  1.4.1  มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ ภายใน 
เวลาที่เหมาะสม 

   

  1.4.2  มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืน
ได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร  

   

  1.4.3  มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร  
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ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

2 ผู้กำกับดูแลแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนา
หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  

 2.1  มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้กำกับดูแล แยกจากฝ่ายบริหาร 
ไว้อย่างชัดเจน และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง 
เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับหน่วยงาน ไม่มีความสัมพันธ์อ่ืนใด
อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ  

   

 2.2   ผู้กำกับดูแล ดำเนินการกำกับดูแลให้มีการพัฒนา หรือปรับปรุง
การควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด รวมทั้งกำกับดูแล
ให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

   

 2.3  ผู้กำกับดูแล เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับพันธกิจขององค์กร และมี
ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสามารถขอคำแนะนำ
จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได ้

   

 2.4  ผู้กำกับดูแลให้การสนับสนุนในทุกด้านที่เกี่ยวเนื่องกับการควบคุม 
ภายใน  

   

3 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  

 3.1  ผู้บริหารระดับสูง กำหนดโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามภารกิจ 

   

 3.2  ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการบังคับบัญชา และการรายงาน
ให้ชัดเจน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความ- 
รับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล  

   

 3.3  มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน ระหว่างผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร ฝ่ายบริหาร และพนักงาน  

   

4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  

 4.1  หน่วยงานมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพ่ือจัดหา พัฒนา และ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม และมีกระบวนการ
สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ 

   

 4.2  หน่วยงานมีการประเมินความรู้ความสามารถและระบุข้อบกพร่อง
ของบุคลากรที่มีอยู่ 

   

 4.3  หน่วยงานดำเนินการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากร
ทั้งผู้บริหารและพนักงานเป็นรายบุคคล 

   

 4.4  หน่วยงานมีวางแผนและดำเนินการเตรียมการในการสืบทอดตำแหน่ง 
(succession plan) ที่สำคัญ  
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ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

5 หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 5.1  หน่วยงานมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคน
มีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน ผ่านทางโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ 

   

 5.2  หน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้แรงจูงใจ และ
รางวัลที่เหมาะสม  

   

 5.3  หน่วยงานมีการประเมินว่า มีการวัดผลการปฏิบัติงาน การให้
แรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยง
กับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย  

   

 5.4  ฝ่ายบริหารไม่สร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรแต่ละคน  

   

 5.5 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจ การให้รางวัลหรือ
การปฏิบัติตามระเบียบ/วินัย เป็นรายบุคคล 

   

สรุป.................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

6 หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ ที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค ์

 6.1  มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน         
  6.1.1 วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดสะท้อนนโยบาย/แนวทางของผู้บริหาร    
  6.1.2 มีการพิจารณาค่าที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน    
  6.1.3 มีการกำหนดการใช้ทรัพยากร และเป้าหมายการดำเนินงาน

โดยรวม เป้าหมายด้านการเงินรวม ด้วย  
   

 6.2 มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการรายงาน    
  6.2.1 รายงานทางการเงิน มีการระบุว่าเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

ของหน่วยงานภาครัฐ โดยรายการที่เปิดเผยสะท้อนสถานะและกิจกรรม
ของหน่วยงาน 

   

  6.2.2 รายงานที่มิใช่รายงานการเงิน มีการระบุว่ารายงานมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร มีความถูกต้องเพียงพอต่อ
การตัดสินใจ และสะท้อนกิจกรรมของหน่วยงาน 

   

 6.3  มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ    
  6.3.1 มีการระบุว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง    
  6.3.2 มีการกำหนดค่าที่ยอมรับของความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติ

ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ 
   

7 หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน 
และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

 7.1  หน่วยงานมีการระบุความเสี่ยงทุกประเภท ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ ทั้งระดับหน่วยงาน หน่วยงานย่อย สำนัก 
กลุ่ม ฝ่าย และงาน  

   

 7.2  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท ที่อาจเกิดจาก
ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้าน 
กลยุทธ์ (S) การดำเนินงาน (O) การรายงาน (R) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (C) 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  

   

 7.3  ทุกระดับการบริหารจัดการในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับระดับนั้นๆ  

   

 7.4  มีการประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาส
เกิดเหตุการณ ์(L) และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน (C) 
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ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

 7.5  มีการกำหนดแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง โดยอาจเป็น
การยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance/take) การลดความเสี่ยง (reduction 
/treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance/terminate) หรือการร่วม
รับความเสี่ยง (sharing) /ถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)  

   

8 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 8.1  ในระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้มีการพิจารณาถึงโอกาส
ที่จะเกิดการทุจริตครอบคลุมการทุจริตที่หลากหลาย เช่น การจัดทำ
รายงานการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์ การคอร์รัปชั่น การเปลี่ยน-
แปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สิน โดย         
ไม่ถูกต้อง รวมทั้งการทุจริตที่เกิดจากการละเว้นการปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมด้วย เป็นต้น 

   

 8.2  หน่วยงานมีการประเมินสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน และแรงกดดัน
จากการปฏิบัติงานว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม 
เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานไว้สูงเกินจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจ
ในการตกแต่งตัวเลข เพ่ือให้รายงานได้ว่าได้ผลตามเป้าหมาย เป็นต้น  
รวมทั้งอาจให้มีการประเมินทัศนคติ และการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง 
เป็นรายบุคคล 

   

 8.3  หน่วยงานมีการประเมินโอกาสในการเกิดทุจริต     
 8.4  หน่วนงานมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตาม

นโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้  
   

9 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

 9.1  หน่วยงานมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก
ที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน 

   

 9.2  หน่วยงานมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจที่อาจมี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน 

   

 9.3  หน่วนงานมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กรที่อาจมี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน 

   

สรุป........................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................   
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ด้านกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

10 หน่วยงาน ระบุ และพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ 

 10.1 กิจกรรมการควบคุมของหน่วยงาน มีความเหมาะสมกับความเสี่ยง
ของหน่วยงาน 

   

 10.2 การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ได้มีการพิจารณาปัจจัย
ที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน 

   

 10.3 การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดเก็บเงินรายได้/ค่าบริการ การบริหารงานบุคคล การกำหนด
หลักสูตร/โครงการฝึกอบรมระยะสั้น  การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ 
และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน 
รัดกุม เป็นต้น  

   

 10.4 หน่วยงานมีการควบคุมภายในที่มีความหลากหลายผสมผสาน
อย่างเหมาะสม เช่น ขั้นตอนที่มีการควบคุมแบบ manual ขั้นตอนที่
มีการควบคุมแบบ automated หรือขั้นตอนการควบคุมแบบป้องกัน
และติดตาม หรือแบบค้นพบข้อผิดพลาด เป็นต้น 

   

 10.5 หน่วยงานมีการควบคุมภายในในทุกระดับ เช่น ระดับหน่วยงาน 
สำนัก กลุ่ม ฝ่าย กอง งาน หน่วย และกระบวนการ เป็นต้น  

   

 10.6 หน่วยงานมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน
ต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพ่ือสอบยันกัน กล่าวคือ  
 (1)  หน้าที่อนุมัติ  
 (2)  หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ  
 (3)  หน้าที่ในการดูแลและจัดเก็บทรัพย์สิน  

   

11 หน่วยงาน ระบุ และพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค ์

 11.1  หน่วยงานกำหนดการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ       
ให้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน  

   

 11.2 หน่วยงานกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี
ให้มีความเหมาะสม  

   

 11.3 หน่วยงานกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสม  

   

 11.4  หน่วยงานกำหนดกิจกรรมการควบคุมการจัดหา การพัฒนา 
และการบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสม  
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ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

12 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
และข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

 12.1  หน่วยงานจัดให้มีนโยบายและขั้นตอนการควบคุมที่สนับสนุน
ให้มีการนำนโยบายของฝ่ายบริหารสู่การปฏิบัติ  

   

 12.2  หน่วยงานกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ฝ่ายบริหาร
และพนักงานนำนโยบายและกระบวนการไปสู่ปฏิบัติ  

   

 12.3  หน่วยงานมีการดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมในเวลา      
ที่เหมาะสม 

   

 12.4  กิจกรรมการควบคุม ดำเนิ นการโดยบุ คลากรที่ มี ความรู้
ความสามารถ มีความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการ
ครอบคลุมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้วย 

   

 12.5  หน่วยงานมีการทบทวนนโยบาย กระบวนการปฏิบัติงานและ 
มีการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการควบคุมภายใน ให้มีความเหมาะสม
อยู่เสมอ 

   

สรุป...................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

13 หน่วยงานจัดทำ หรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

 13.1 หน่วยงานมีการระบุข้อกำหนดด้านข้อมูล ที่หน่วยงานต้องการใช้
ในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ  

   

 13.2 หน่วยงานมีการรวบรวมแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้อง 
ต่องาน ทั้งจากภายในและภายนอก  

   

 13.3 หน่วยงานพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดทำ 
หรือจัดหาและใช้สารสนเทศ รวมถึงปริมาณ ความถูกต้อง และคุณภาพ
ของข้อมูลที่ได้รับ  

   

 13.4 หน่วยงานมีการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการบริหารและการตัดสินใจ 

   

 13.5 หน่วยงานมีการรักษาคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ ตลอด
กระบวนการ 

   

14 หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการ
ควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

 14.1 หน่วยงานมีการสื่อสาร สารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม  

   

 14.2 หน่วยงานมีการสื่อสาร รายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการ 
บริหาร อย่างสม่ำเสมอ และกรรมการสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ              
ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่างๆ ตามที่ต้องการได้  

   

 14.3 หน่วยงานมีการจัดเตรียม การแบ่งแยกสายการสื่อสาร และ
เลือกวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

   

 14.4 หน่วยงานจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้บุคลากรภายใน
องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต
ภายในองค์กร (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย  

   

15 หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
ที่กำหนด  

 15.1 มีการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการควบคุมภายใน 
เช่น เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน
และระยะเวลาการให้บริการ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์เป็นต้น 

   

 15.2 หน่วยงานมีการสื่อสารข้อมูลสำคัญจากภายนอกต่อคณะกรรมการ 
บริหาร โดยกรรมการสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นเพ่ือติดตาม
การดำเนินงานได ้
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ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

 15.3 หน่วยงานมีการจัดเตรียม การแบ่งแยกสายการสื่อสาร และเลือก
วิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม กับภายนอก 

   

 15.4 หน่วยงานจัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งทางปกติ  และทางลับ 
เพ่ือให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่
องค์กรได้อย่างปลอดภัย  

   

สรุป.................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
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ด้านกิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 

ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

16 หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผล
เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม 
ภายใน 

 16.1 หน่วยงานกำหนดให้มีการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน
และ/หรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง โดยผสานรูปแบบ/ผสานวิธีให้
เหมาะสมกับหน่วยงาน  

   

 16.2 หน่วยงานมีการสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านการควบคุมภายใน
ในหน่วยงาน 

   

 16.3 การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการโดย 
ผู้มีความรู้และความสามารถ  

   

 16.4 การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการควบคู่
ไปกับกระบวนการปฏิบัติงานปกติของหน่วยงาน  

   

 16.5 มีการกำหนดขอบเขต และความถ่ีในการติดตามและประเมินผล   
ใหเ้หมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

   

 16.6 การติดตามประเมินผล มีการดำเนินการอย่างเท่ียงธรรม    
17 หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ

ฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม  
 17.1 หน่วยงานมีประเมินผลลัพธ์ (assess result) ของการควบคุมภายใน      
 17.2 หน่วยงานมีการสื่อสารข้อบกพร่อง/จุดอ่อนของการควบคุมภายใน 

ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร เช่น กรณีมีเหตุการณ์หรือ          
มีข้อสงสัยว่าทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ         
มีการกระทำที่ผิดปกติอ่ืนซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและหรือฐานะการเงิน
ของหน่วยงานอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น มีการรายงานโดยพลัน 

   

 17.3 หน่วยงานมีการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในตามผลการ 
ประเมิน และ/หรือการตรวจสอบภายในที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง
ของการควบคุมภายใน 

   

สรุป....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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สรุปภาพรวม  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ...............................................ผู้ประเมิน 
ตำแหน่ง........................................... 

วันที่ ..............เดือน.....................พ.ศ............ 
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  1.2 แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน กระทรวงศึกษาธิการ
ได้กำหนดแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ให้หน่วยงาน
เลือกใช้ 2 แบบ ดังนี้  

  แบบท่ี 1 แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แสดงรายละเอียด
รายหลักการ (ตัวอย่างบทที่ 4) 
 
คำชี้แจง 
 1. ระบุชื่อหน่วยงานที่จัดทำรายงาน พร้อมระยะเวลาในการดำเนินงาน 
 2. ให้นำผลการประเมินที่สรุปท้ายองค์ประกอบของการควบคุมภายในแต่ละด้านที่สรุปแยกเป็นราย
หลักการ จากท้ายแบบการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน มาใส่ในช่อง “ผลการประเมิน/
ข้อสรุป” ให้ตรงกับหลักการนั้นๆ  
 3. นำผลการประเมินภาพรวมจากท้ายแบบการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระบุ
ในช่อง “ผลการประเมินภาพรวม” 
 4. ท้ายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ช่อง “ลงลายมือชื่อ” ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม พร้อมระบุตำแหน่ง และวันที่ทำการประเมินแล้ว
เสร็จ  ให้ครบถ้วน 

 
ระบุชื่อหน่วยงาน.................... 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25xx 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม   
หลักการที่ 1 หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่น
ในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

หลักการที่ 2 ผู้กำกับดูแลแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระ
จากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนา
หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

หลักการที่ 3 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้าง
องค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความ-
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

แบบ ปค.4 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

หลักการที่ 4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน
การสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

หลักการที่ 5 หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

2. การประเมินความเสี่ยง   
หลักการที่ 6 หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ ที่จะสามารถ
ระบุและประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………. 

หลักการที่ 7 หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม                 
ทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือกำหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยง นั้น 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

หลักการที่ 8 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยง ที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

หลักการที่ 9 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

3. กิจกรรมการควบคุม   
หลักการที่ 10 หน่วยงาน ระบุ และพัฒนากิจกรรม 
การควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

หลักการที่ 11 หน่วยงาน ระบุ และพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

หลักการที่ 12 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม 
โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนำนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติจริง 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร  
หลักการที่ 13 หน่วยงานจัดทำ หรือจัดหา และใช้สารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายใน ที่กำหนด 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

หลักการที่ 14 หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มี
ต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุน
ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

หลักการที่ 15 หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุม 
ภายในที่กำหนด 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

5. กิจกรรมการติดตามผล   
หลักการที่ 16 หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และ/หรือการประเมินผล
เป็นรายครั้งตามท่ีกำหนด เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า ได้มี
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

หลักการที่  17 หน่วยงานประเมินผลและสื่อสาร
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทัน เวลาต่อฝ่ ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพ่ือให้
ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
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ผลการประเมินโดยรวม 
......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ ............................. 
......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................... .......................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
      ลายมือชื่อ ........................................................ 
             (..............................................) 
        ตำแหน่ง     .................................................      
             วันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. 25xx 
 
 
   แบบท่ี 2 แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ตัวอย่างบทที่ 4) 
คำชี้แจง 
 1. ระบุชื่อหน่วยงานที่จัดทำรายงาน พร้อมระยะเวลาในการดำเนินงาน 
 2. ให้นำผลการประเมินที่สรุปเป็นภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบ ในท้ายองค์ประกอบจากแบบ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน มาใส่ในช่อง “ผลการประเมิน/ข้อสรุป” 
 3. นำผลการประเมินภาพรวมจากท้ายแบบการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระบุ
ในช่อง “ผลการประเมินภาพรวม” 
 4. ท้ายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ช่อง “ลงลายมือชื่อ” ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม พร้อมระบุตำแหน่ง และวันที่ทำการประเมินแล้ว
เสร็จ  ให้ครบถ้วน 
 
 
 

ระบุชื่อหน่วยงาน.................... 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25xx 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 ผู้กำกับดูแล และฝ่ายบริหารสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับ
ตระหนักถึงความสำคัญและการดำเนินงาน ตามความ
คาดหวังของผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหาร โดยหน่วยงาน
ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม และมีการ 
กำกับดูแล พัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึง

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

แบบ ปค.4 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยผู้กำกับดูแล
มีความเป็นอิสระ หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กร สายการ
บังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม 
ต่อบรรลุวัตถุประสงค์ มีความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ 
พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงกำหนดให้บุคลากร
มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................... 
2. การประเมินความเสี่ยง 
 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจำ เพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยมีการระบุ
วัตถุประสงค์การควบคุมการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะ
สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องครอบคลุม
ทั้งหน่วยงาน เพ่ือกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง
ได้มีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบ 
การประเมินความเสี่ ยง มีการระบุ และประเมินการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบ
การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ  

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

3. กิจกรรมการควบคุม 
 หน่วยงานมีกิจกรรมการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบาย
และกระบวนการดำเนินงาน โดยระบุและพัฒนากิจกรรม
การควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
รวมทั้งระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึง
จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดผลสำเร็จที่
คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในนโยบายเพ่ือ
นำไปสู่การปฏิบัติจริง 

  
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 หน่วยงานจัดทำ หรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
และมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่กำหนด โดยมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ 
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามระบบควบคุมที่กำหนด และมีการสื่อสารกับบุคคล 
ภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในที่กำหนด  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................... 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
 หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และ/หรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง
ตามที่กำหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติ
ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีการประเมินผล
และสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพ่ือให้
ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

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

 

ผลการประเมินโดยรวม 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ ............................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ ............................. 
 
      ลายมือชื่อ ........................................................ 
             (..............................................) 
        ตำแหน่ง .................................................      
             วันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. 25xx 
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   2. เครื่องมือการประเมินภารกิจ 
  2.1 แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพ่ือการควบคุมภายใน  ใช้ในการประเมินภารกิจของ
หน่วยงาน เพ่ือทราบความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจว่า อยู่ในระดับใด  สูงกว่าระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้หรือไม่ และหน่วยงานเลือกท่ีจะตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีการใด (ตัวอย่างบทที่ 5) 
 
คำชี้แจงแบบ 
 1. การประเมิน ให้ผู้ประเมินดำเนินการประเมิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หลังเดือนกันยายน โดยใช้
ข้อมูลปีงบประมาณที่ผ่านมา เพียงวันที่ 30 กันยายน  ในการประเมินให้หน่วยงานทุกระดับประเมินภารกิจ
ตามกฎหมายทีจ่ัดตั้ง ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ และภารกิจอ่ืนทีส่ำคัญของหน่วยงาน  
 2. การบันทึกข้อมูลในแบบ ให้ระบุข้อความ ในช่องต่อไปนี้ 
  ช่องท่ี 1 ระบุชื่อหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยง 
  ช่องท่ี 2 ระบุภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง  (2) ภารกิจ
ตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ และ (3) ภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงาน ตามลำดับ ในกรณีที่หน่วยงาน               
มีความจำเป็นต้องเลือกประเมินภารกิจเพียงบางส่วนเนื่องจากหน่วยงานมีภารกิจจำนวนมาก ขอให้หน่วยงาน
เลือกภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งก่อน โดยเฉพาะหน่วยงานที่รับภารกิจของหน่วยงานของรัฐมาดำเนินการ 
ต้องประเมินภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่หน่วยงานรับมา ก่อน 
  ช่องที่ 3 ระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยควรกำหนดให้สอดคล้อง
กับนโยบายของผู้บริหารด้วย ทั้งนี้ ในแต่ละภารกิจอาจมีวัตถุประสงค์ได้มากกว่า 1 ข้อ แต่อย่างน้อยต้องมี  
1 วัตถุประสงค์ 
  ช่องที่ 4 ระบุประเภทของวัตถุประสงค์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยพิจารณา
จากวัตถุประสงค์หน่วยงานที่ระบุในช่องที่ 3  ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่า หน่วยงานมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน  
  ช่องท่ี 5 ระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุในช่องที่ 3 นั่นคือ 
ผู้ประเมินต้องพิจารณาถึง “สิ่งที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์” ทั้งนี้ ในแต่ละ 
วัตถุประสงค์อาจมีความเสี่ยงไดม้ากกว่า 1 ข้อ แต่อย่างน้อยต้องมี 1 ความเสี่ยง  
  ช่องท่ี 6 ระบุปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ระบุในช่องที่ 5 นั่นคือ 
ผู ้ประเมินต้องพิจารณาถึง “สิ่งที่เป็นปัจจัย/สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง” โดยต้องค้นหาให้ได้มากที่สุด 
เนื่องจากปัจจัยเสี่ยง เป็นสิ่งที่หน่วยงานต้องใช้ในการพิจารณาหาวิธีการลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้  เมื่อระบุปัจจัยเสี่ยงได้แล้ว ให้พิจารณาว่า สิ่งที่เป็นปัจจัย/สาเหตุ นั้น อยู่ภายใต้โครงสร้าง 
อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือไม่  ถ้าใช่ให้ถือว่าเป็นปัจจัยภายในที่หน่วยงาน
สามารถควบคุมได ้ หากไมใ่ช่ให้ถือว่า เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
  ช่องที่ 7 ระบุการควบคุมที่มีอยู่  โดยพิจารณาจากสิ่งที่หน่วยงานดำเนินการเพ่ือให้ภารกิจของ
หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด  ซึ่งต้องสอดคล้องกับความเสี่ยง วัตถุประสงค์ และปัจจัยเสี่ยงที่ระบุ  
  ช่องท่ี 8 ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ โดยพิจารณาว่าจากความเสี่ยง ในช่องที่ 5 พิจารณาเปรียบ 
เทียบกับการควบคุมที่มีอยู่ ในช่องที่ 7 ว่ายังคงมีความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ในเรื่องใดบ้าง  
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  ช่องท่ี 9  ระบุผลกระทบ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ว่าทำให้เกิด 
ผลกระทบอย่างใดบ้าง  ทั้งนี้ อาจพิจารณาเรื่องที่กระทบ จากบัญชีหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ ก็ได้  ซ่ึงผลกระทบที่ระบุจะถูกนำไปประเมินค่าคะแนนต่อไป 
  ช่องท่ี 10 ระบุค่าคะแนนผลกระทบ โดยผู้ประเมินพิจารณาจากรายการผลกระทบที่ระบุใน
ช่องที่ 9 ว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ด้วยการนำไปเปรียบเทียบรายละเอียดรายการผลกระทบที่ระบุ
ในบัญชีหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ แล้วระบุว่า 
มีค่าคะแนนอยู่ในระดับใด  
  ช่องท่ี 11 ระบุค่าคะแนนโอกาส โดยผู้ประเมินพิจารณาจากความเสี่ยงที่ระบุในช่องที่ 5 ว่า 
ความเสี่ยงเรื่องนั้น มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ด้วยการนำไปเปรียบเทียบรายละเอียดโอกาสที่เกิด
ตามที่ระบุในบัญชีหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ 
แล้วระบุว่ามีค่าคะแนนอยู่ในระดับใด  
  ช่องท่ี 12 ระบุค่าความเสี่ยง/ระดับความเสี่ยง โดยนำค่าคะแนนผลกระทบมาคูณกับค่าคะแนน
โอกาส แล้วระบุค่าคะแนนที่ได้ พร้อมทั้งนำคะแนนที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
ตามแผนภูมคิวามเสี่ยง แล้วระบุระดับความเสี่ยงต่อท้ายค่าคะแนน 
  ช่องท่ี 13 ระบุวิธีการตอบสนองความเสี่ยง ตามแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงที่หน่วยงาน
ของรัฐกำหนด โดยนำระดับความเสี่ยงที่ระบุในช่องที่ 12 ไปเปรียบเทียบกับแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง
ของหน่วยงาน แล้วระบุลงในช่อง  เช่น หากผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ตรงกับระดับความเสี่ยง
ที่หน่วยงานยอมรับได้  เลือกใช้วิธีการยอมรับความเสี่ยง เป็นต้น 
  ช่องที่ 14 ท้ายแบบประเมิน ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม พร้อม
ระบุตำแหน่ง และวันที่ทำการประเมินแล้วเสร็จ  ให้ครบถ้วน 
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ชื่อหน่วยงาน : ……………(1)……………………….. 
แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน  25xx 
 

(2) 
ภารกิจ 

(3) 
วัตถุประสงค์ 

(4) 
ประเภท 
OBJ. 

(5) 
ความเสี่ยง 

(6) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(7) 
การควบคุม   

ที่มีอยู่ 

(8) 
ความเสี่ยง        
ที่เหลืออยู่ 

(9) 
ผลกระทบ 

(10) 
ค่าคะแนน 
ผลกระทบ 

(11) 
ค่าคะแนน 

โอกาส 

(12) 
ค่า/ระดับ
ความเสี่ยง 

(13) วิธีการ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

O R C ภายใน ภายนอก 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
ลายมือชื่อ ................ (14)....................................... 

ตำแหน่ง............................................................ 
วันที่ ........................................................ 
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  2.2 บัญชีหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) และความรุนแรง
ของผลกระทบ (C) (ตัวอย่างบทที่ 5) 
 
คำชี้แจง 
 1. บัญชีหลักเกณฑ์นี้ ใช้ในการประเมินความเสี่ยงตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้ค่าคะแนน
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) และความรุนแรงของผลกระทบ (C) ในการประเมินค่าความเสี่ยงเพ่ือทราบ
ระดับความเสี่ยง 
 2. หน่วยงานของรัฐอาจปรับปรุงประเด็นการพิจารณา และหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนให้เหมาะสม
กับหน่วยงานของรัฐ  
 3. บัญชีหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ควรใช้ทั้งองค์กรทุกระดับ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานประเมิน
ด้วยมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือการประมวลผลการประเมินภารกิจของหน่วยงานของรัฐในภาพรวม 
 4. การใช้บัญชีหลักเกณฑ์นี้  ผู้ประเมินต้องเลือก รายการพิจารณา ให้เหมาะสมที่สุด กล่าวคือ 
ต้องเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการวัดความเสี่ยงนั้นๆ โดยสามารถวัดได้ชัดเจนที่สุด และใกล้เคียงท่ีสุด โดย 
  4.1 การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่เหลืออยู่  มีตัวเลือกในบัญชี 2 รายการ คือ  
   L1  โอกาสที่จะเกิดเชิงคุณภาพ  
   L2 โอกาสที่จะเกิดเชิงปริมาณ   
  4.2 การประเมินความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ มีตัวเลือก 14 รายการ  
   C1 ด้านทรัพย์สิน /เงิน และทรัพยากร 
   C2 ต่อองค์กรด้านเวลา 
   C3 ความพึงพอใจ 
   C4 ต่อบุคลากรในหน่วยงาน 
   C5 ด้านการปฏิบัติงานและวินัยบุคลากร 
   C6 ด้านการปฏิบัติงาน 
   C7 ด้านจำนวนบุคลากร 
   C8 ด้านคุณภาพของบุคลากร 
   C9 ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต 
   C10 ด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 
    C10.1 จำนวนข่าวเชิงลบ 
    C10.2 จำนวนช่องทาง/ระยะเวลาเผยแพร่ข่าวเชิงลบ    
   C11 ด้านกฎ ระเบียบ สัญญา และข้อบังคับ    
   C12 ต่อองค์กรด้านการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   C13 ต่อองค์กรตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ    
   C14 ต่อองค์กรด้านการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร (ด้านยุทธศาสตร์) 
 
 



 

 

50 

 
 
 
 
 



51 
 

 

    2.3 แผนภูมิเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
 
คำชี้แจง 
 1. แผนภูมนิี้ ใช้ในการประเมินความเสี่ยงตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือระบุระดับความเสี่ยง 
 2. หน่วยงานของรัฐอาจปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของรัฐได ้เช่น ระดับ
ความเสี่ยงต่ำอาจกำหนดที่ค่าคะแนน 1 – 2 ก็ได้ สูงมากอาจกำหนดค่าคะแนน 15 - 25 ก็ได้ เป็นต้น 
 3. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐนี้เป็นแบบสมมาตร  คือ เป็นกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐ ให้น้ำหนัก/ความสำคัญ ของโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงเท่ากัน  อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน
ของรัฐอาจกำหนดเกณฑแ์บบอสมมาตร ก็ได้  
 4. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่หน่วยงานของรัฐกำหนดขึ้น ควรใช้ทั้งองค์กรทุกระดับ เพ่ือให้
ทุกหน่วยงานประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือการประมวลผลการประเมินภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
ในภาพรวม  
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  2.4 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) แบบประเมินนี้ กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง กำหนดสำหรับหน่วยงานของรัฐเพ่ือรายงานกระทรวงเจ้าสังกัด  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ อาจกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในด้วยแบบนี้ต่อหน่วยงานต้นสังกัดก็ได้ หรืออาจกำหนดแบบรายงานอ่ืนให้หน่วยงานในสังกัด 
ใช้รายงานเพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอต่อการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
 
คำชี้แจง 
 1. แบบรายงานนี้กำหนดตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
 2. แบบรายงานนี้หากใช้ในระดับหน่วยงานของรัฐจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจากเป็นแบบ
รายงานที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดให้หน่วยงานของรัฐรายงานต่อกระทรวงเจ้าสังกัด              
แต่หากนำแบบรายงานนี้ไปให้หน่วยงานในสังกัดใช้ในการรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด ก็สามารถปรับเปลี่ยน
แบบให้เหมาะสมได ้
 3. แบบรายงานนี้ ให้รายงานเฉพาะรายการที่หน่วยงานประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า การควบคุม
ภายในยังไม่เพียงพอเหมาะสม ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ สูงกว่าระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ ซึ่งหน่วยงานต้อง
ปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 4. แบบรายงานนี้ ส่วนใหญ่เป็นการลอกรายการมาจากแบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพ่ือการ
ควบคุมภายใน 
 5. การบันทึกข้อมูลในแบบ ให้ระบุข้อความ ในช่องต่อไปนี้  
  ช่องท่ี 1 ระบุชื่อหน่วยงานที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 
  ช่องท่ี 2 (1) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน
ที่สำคัญ หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน และวัตถุประสงค์ของภารกิจ  โดยลอกรายการมาจาก
แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพ่ือการควบคุมภายใน ช่องที่ 2 และช่องที่ 3 เฉพาะรายการที่มีความเสี่ยง
สูงกว่าระดับท่ียอมรับได้ที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    (2) ระบุภารกิจที่ยังมิได้มีการปรับปรุง หรือปรับปรุงแล้วแต่ไม่สามารถลดความเสี่ยง
ลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ที่ยกมาจากปีงบประมาณก่อน (ถ้ามี) จากการติดตามผลการดำเนินการตามรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในของปีงบประมาณก่อน  
    (3) ระบุภารกิจด้านการควบคุมภายในจากผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (ตามรายงาน แบบ ปค. 4) ที่พบว่า มีองค์ประกอบด้านใดด้านหนึ่งหรือหลักการใดหลักการหนึ่ง                    
ในองค์ประกอบ มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 
(ถ้ามี) ซึ่งหน่วยงานต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยหน่วยงานต้องระบุเป็น “ภารกิจด้านการควบคุมภายใน” 
วัตถุประสงค์เพ่ือ “ให้การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  สำหรับ
หน่วยงานของรัฐ 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ”  
  ช่องท่ี 3 ระบุความเสี่ยง โดยลอกรายการมาจากแบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพ่ือการควบคุม
ภายใน ช่องที่ 5 โดยอาจเพ่ิมเติมปัจจัยเสี่ยงตามช่องท่ี 6 ในช่องนี้ด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
  ช่องท่ี 4 ระบุการควบคุมภายในที่มีอยู่ โดยลอกรายการมาจากแบบประเมินความเสี่ยงภารกิจ
เพ่ือการควบคุมภายใน ช่องที่ 7  
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  ช่องท่ี 5 ระบุการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยให้ผู้ประเมินพิจารณาว่า การควบคุมที่มีอยู่
มีความเพียงพอเหมาะสม หรือไม่ และมีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง หรือไม่ 
  ช่องท่ี 6 ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยลอกรายการมาจากแบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพ่ือ
การควบคุมภายใน ช่องที่ 8 
  ช่องท่ี 7 ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยให้ผู้ประเมินกำหนดกิจกรรมการควบคุม
ภายใน  ให้สอดคล้องกับความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นสาเหตุ/ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงนั้น  และกิจกรรม
การควบคุมที่ปรับปรุง ควรเป็นส่วนหนึ่งหรือแฝงอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงาน และควรกำหนดโดยเจ้าของ
กระบวนงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นหลัก เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติจริง และทำให้กิจกรรมการควบคุมภายใน
มีประสิทธิผล  
  ช่องท่ี 8 ระบุหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่เป็นการรายงานในระดับหน่วยงานของรัฐ  
ให้ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ และในกรณีที่เป็นรายงานระดับหน่วยงานในสังกัดหน่วยงานของรัฐ ให้ระบุ 
ผู้รับผิดชอบ เพ่ือประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินงานต่อไป 
  ช่องที่ 9 ท้ายแบบประเมิน ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม พร้อม
ระบุตำแหน่ง และวันที่ทำการประเมินแล้วเสร็จ  ให้ครบถ้วน 
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ระบุชื่อหน่วยงาน............(1).............. 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25XX 
 

(2) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(3) 
ความเสี่ยง 

(4) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(5) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(6) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(7) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(8) 
หน่วยงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

       

       

       

       

       

       
 

ลายมือชื่อ …………………(9)………………………….. 
 (.....................................................) 

ตำแหน่ง ..................................................... 
วันที่ ..............  เดือน…………… พ.ศ. 25xx 

 
 

แบบ ปค.5 



 
บทที่ 4 

การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 
 การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เพ่ือทราบว่า หน่วยงานของรัฐดำเนินการ
เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561   
 
วิธีการประเมิน 

 1. คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ กำหนดวิธีการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน โดยอาจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 
  1.1 ประเมิน โดยประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันดำเนินการ 
  1.2 ประเมิน โดยแยกให้แต่ละส่วนงานดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพ 4 – 1 แสดงกระบวนการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ 
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  1.1 กรณีเลือกประเมิน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน  ให้ดำเนินการดังนี้  
   1.1.1 แต่งตั้งคณะทำงานจากทุกกลุ่ม/ฝ่าย/สำนัก กรณีหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงาน
ขนาดเล็กที่ไม่มีหน่วยงานย่อยในสังกัด หน่วยงานอาจให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีบุคลากรจากทุกกลุ่ม/ฝ่าย/สำนัก ร่วมเป็นกรรมการ เป็นผู้ทำหน้าที่ประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน ก็ได้ 
    กรณีหน่วยงานของรัฐที่มีขนาดใหญ่มีหน่วยงานย่อยในสังกัดจำนวนมาก อาจมีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานจากบุคลากรทุกกลุ่ม/ฝ่าย/สำนัก แล้วให้คณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง
ดังกล่าว ทำหน้าที่ในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ก็ได้ 
   1.1.2 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ /อนุกรรมการ /คณะทำงาน จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือประชุม
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ได้แก่  
    (1) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561   
    (2) แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในที่คณะกรรมการประเมินผล
การควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐกำหนด 
    (3) ร่างผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแบบการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
   1.1.3 ดำเนินการประชุมเพื่อประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน โดย 
    (1) ชี้แจงให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
    (2) ชี้แจงแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐกำหนด สิ่งที่ต้องปฏิบัติ รวมถึงอำนาจหน้าที่ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
    (3) ชี้แจง/อธิบายรายละเอียด ตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ร่างผลการประเมินที่ฝ่ายเลขานุการจัดทำ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ประเมินเช่นนั้น และเอกสารหลักฐาน
ประกอบที่เก่ียวข้องกับผลการประเมิน แล้วขอมติที่ประชุมในแต่ละประเด็นย่อย/ประเด็น และหลักการ 
   1.1.4 จัดทำรายงานผลการประชุม สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดทำร่างรายงานการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน 
   1.1.5 จัดส่งให้คณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง เพ่ือรับรองรายงานการประชุมพร้อมแนบ
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
  1.2 กรณีเลือกประเมิน โดยการแยกให้แต่ละส่วนงานดำเนินการ ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
   1.2.1 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ 
จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามที่
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐกำหนด สิ่งที่ต้องปฏิบัติ รวมถึงอำนาจหน้าที่
ตามท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง ชี้แจง อธิบายรายละเอียดแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ในแต่ละหลักการ/ประเด็น และประเด็นย่อย 
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   1.2.2 ฝ่ายเลขานุการจัดส่งแบบการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรืออาจ
กำหนดแบบการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด
ดำเนินการประเมินก็ได ้
   1.2.3 ส่วนงานต่าง ๆ  ดำเนินการประเมินในแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
แล้วจัดส่งฝ่ายเลขานุการภายในระยะเวลาที่กำหนด  
   1.2.4 ฝ่ายเลขานุการดำเนินการประมวลผล แล้วสรุปลงในแบบประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน ในทุกหลักการทุกประเด็นโดยใช้ค่าเฉลี่ย แล้วทำการประเมินให้ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย
ให้มากที่สุด เว้นแต่ประเด็นย่อยที่กำหนดให้หน่วยงานเฉพาะเป็นผู้ประเมิน เช่น เรื่องการควบคุมด้านสารสนเทศ 
ซึ่งหน่วยงานด้านสารสนเทศเป็นผู้ประเมิน ฯลฯ ก็ให้นำผลการประเมินของหน่วยงาน นั้นๆ มาระบุในแบบ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ 
 2. ให้ฝ่ายเลขานุการ นำผลการประเมินตามแบบการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
มาจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แล้วเสนอรายงานพร้อมทั้งแนบแบบประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายในให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมาย /
ผู้บริหารของหน่วยงาน  แล้วแต่กรณีลงนาม 
        
ตัวอย่างการประเมิน 

  1. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ระบุชื่อหน่วยงาน......กกก........... 

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 

 
 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือสำหรับการทบทวนหรือประเมินผล 
การควบคุมภายในซึ่งควรดำเนินการทุกปี เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ ควรปรับปรุง แก้ไขใน
จุดใด อย่างไร 
 แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วย 
หลักการ (principle) และประเด็นย่อย (point of focus) ซึ่งผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อความตามความเหมาะสม ช่องว่าง “คำอธิบาย” ใช้สำหรับจดบันทึกข้อคิดเห็นหรือคำอธิบายในหัวข้อนั้นๆ 
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ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

1 หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดม่ันในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
 1.1  ผู้กำกับดูแลและผู้บริหาร กำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่

บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน      
ที่ครอบคลุมถึง  

 / มีการปฏิบัติ
และการรักษา
จรรยาบรรณ
แต่ยังไม่กำหนด
แนวทาง 

  1.1.1  การปฏิบัติหน้าที่ประจำวันและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ     
  1.1.2  การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก    
 1.2  มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงาน

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง  
/   

  1.2.1  ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับ
ผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสม  

   

  1.2.2  ข้อห้าม ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติตนในลักษณะ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร ซึ่งรวมถึงข้อห้าม
ในการปฏิบัติที่อาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น 

   

  1.2.3  บทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น     
  1.2.4  การสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและ

พนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การให้
พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้ง         
มีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ  

   

 1.3  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ทางด้านจริยธรรม code of conduct  

/   

  1.3.1  การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน     
  1.3.2 การติดตามและประเมินผล โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ผู้ประเมินอิสระจากภายใน หรือการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระ
จากภายนอกองค์กร 

   

 1.4   มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
เกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 

/   

  1.4.1  มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ ภายใน 
เวลาที่เหมาะสม 

   

  1.4.2  มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืน
ได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร  

   

  1.4.3  มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร  
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ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

2 ผู้กำกับดูแลแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนา
หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  

 2.1  มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้กำกับดูแล แยกจากฝ่ายบริหาร 
ไว้อย่างชัดเจน และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง 
เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับหน่วยงาน ไม่มีความสัมพันธ์อ่ืนใด
อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ  

/   

 2.2   ผู้กำกับดูแล ดำเนินการกำกับดูแลให้มีการพัฒนา หรือปรับปรุง
การควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด รวมทั้งกำกับดูแล
ให้มกีารดำเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายใน 

/   

 2.3  ผู้กำกับดูแล เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับพันธกิจขององค์กร และมี
ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสามารถขอคำแนะนำ
จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได ้

/   

 2.4  ผู้กำกับดูแลให้การสนับสนุนในทุกด้านที่เกี่ยวเนื่องกับการควบคุมภายใน  /   
3 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความ

รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
 3.1  ผู้บริหารระดับสูง กำหนดโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามภารกิจ 
 / ห น่ ว ย ง า น   

มีการทบทวน 
/ ป รั บ ป รุ ง
ภ ารกิ จและ
อยู่ ร ะห ว่ า ง
การปรับปรุง
โครงสร้าง 

 3.2  ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการบังคับบัญชา และการรายงาน
ให้ชัดเจน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล  

/   

 3.3  มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน ระหว่างผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร ฝ่ายบริหาร และพนักงาน  

/   

4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  

 4.1  หน่วยงานมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพ่ือจัดหา พัฒนา และ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม และมีกระบวนการ
สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ 

 / มี น โ ย บ า ย
และวิ ธี ก าร
ป ฏิ บั ติ เพื่ อ
จัดหา พัฒนา 
แ ต่ ยั ง ไ ม่
กำหนดการ
รักษาบุคลากร 
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ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

 4.2  หน่วยงานมีการประเมินความรู้ความสามารถและระบุข้อบกพร่อง
ของบุคลากรที่มีอยู่ 

/   

 4.3  หน่วยงานดำเนินการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากร
ทั้งผู้บริหารและพนักงานเป็นรายบุคคล 

/   

 4.4  หน่วยงานมีวางแผนและดำเนินการเตรียมการในการสืบทอดตำแหน่ง 
(succession plan) ที่สำคัญ  

 / ยั ง ไม่ มี ก า ร
วางแผนและ
ดำ เนิ น ก าร
สืบทอด 

5 หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 5.1  หน่วยงานมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคน
มีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน ผ่านทางโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ 

 / มี ก า ร ม อ บ 
หมายแบ่งงาน 
แต่ยังไม่ระบุ
ความรับผิดชอบ
ต่อกระบวนงาน 
ที่ ได้ รับมอบ 
หมาย 

 5.2  หน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้แรงจูงใจ และ
รางวัลที่เหมาะสม  

/   

 5.3  หน่วยงานมีการประเมินว่า มีการวัดผลการปฏิบัติงาน การให้
แรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยง
กับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย  

/   

 5.4  ฝ่ายบริหารไม่สร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรแต่ละคน  

/   

 5.5 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจ การให้รางวัลหรือ
การปฏิบัติตามระเบียบ/วินัย เป็นรายบุคคล 

/   

สรุป ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 5 หลักการ พบจุดอ่อนความเสี่ยง ดังนี้คือ 
 1. หลักการที่ 1 หน่วยงานมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการ
ดำเนินงาน  แต่มิได้กำหนดเป็นแนวทาง   
 2. หลักการที่ 3 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานมีการปรับปรุงภารกิจ   
 3. หลักการที่ 4 หน่วยงานมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพ่ือจัดหา พัฒนา แต่ยังไม่กำหนดการรักษา
บุคลากร และยังไม่มีการวางแผนและดำเนินการสืบทอด 
 4. หลักการที่ 5 หน่วยงาน มีการมอบหมายแบ่งงาน แต่ยังไม่ระบุความรับผิดชอบต่อกระบวนงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย 
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ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

6 หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ 

 6.1  มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน      /   

  6.1.1 วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดสะท้อนนโยบาย/แนวทางของผู้บริหาร    
  6.1.2 มีการพิจารณาค่าที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน    
  6.1.3 มีการกำหนดการใช้ทรัพยากร และเป้าหมายการดำเนินงาน

โดยรวม เป้าหมายด้านการเงินรวม ด้วย 
   

 6.2 มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการรายงาน /   
  6.2.1 รายงานทางการเงิน มีการระบุว่าเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

ของหน่วยงานภาครัฐ โดยรายการที่เปิดเผยสะท้อนสถานะและกิจกรรม
ของหน่วยงาน 

   

  6.2.2 รายงานที่มิใช่รายงานการเงิน มีการระบุว่ารายงานมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร มีความถูกต้องเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจ และสะท้อนกิจกรรมของหน่วยงาน 

   

 6.3  มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ /   
  6.3.1 มีการระบุว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง    
  6.3.2 มีการกำหนดค่าที่ยอมรับของความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติ

ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ 
   

7 หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน 
และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

 7.1  หน่วยงานมีการระบุความเสี่ยงทุกประเภท ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ ทั้งระดับหน่วยงาน หน่วยงานย่อย สำนัก 
กลุ่ม ฝ่าย และงาน  

/   

 7.2  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท ที่อาจเกิดจาก
ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้าน 
กลยุทธ์ (S) การดำเนินงาน (O) การรายงาน (R) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (C) 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  

/   

 7.3  ทุกระดับการบริหารจัดการในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับระดับนั้นๆ  

/   

 7.4  มีการประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาส
เกิดเหตุการณ ์(L) และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน (C) 

/   
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 7.5  มีการกำหนดแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง โดยอาจเป็น
การยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance/take) การลดความเสี่ยง (reduction 
/treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance/terminate) หรือการร่วม
รับความเสี่ยง (sharing) /ถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)  

/   

8 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค ์

 8.1  ในระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้มีการพิจารณาถึงโอกาส
ที่จะเกิดการทุจริตครอบคลุมการทุจริตที่หลากหลาย เช่น การจัดทำรายงาน
การเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์ การคอร์รัปชั่น การเปลี่ยนแปลงข้อมูล   ใน
รายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สิน โดยไม่ถูกต้อง รวมทั้ง การ
ทุจริตที่เกิดจากการละเว้นการปฏิบัติตามระบบควบคุมด้วย เป็นต้น 

 / หน่ วย งานมี
การประเมิน
โอกาสการเกิด 
การทุจริต เฉพาะ
ด้านการเงิน/
พัสดุ 

 8.2  หน่วยงานมีการประเมินสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน และแรงกดดัน จาก
การปฏิบัติงานว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น 
ไม่ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานไว้สูงเกินจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการ
ตกแต่งตัวเลข เพ่ือให้รายงานได้ว่าได้ผลตามเป้าหมาย เป็นต้น  รวมทั้งอาจให้
มีการประเมินทัศนคติ และการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง เป็นรายบุคคล 

/   

 8.3  หน่วยงานมีการประเมินโอกาสในการเกิดทุจริต  /   

 8.4  หน่วนงานมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้  

/   

9 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

 9.1  หน่วยงานมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก
ที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน 

/   

 9.2  หน่วยงานมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจที่อาจมีผล 
กระทบต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน 

/   

 9.3  หน่วนงานมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กรที่อาจมีผล 
กระทบต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน 

/   

สรุป ด้านการประเมินความเสี่ยง พบจุดอ่อนความเสี่ยงในหลักการที่  8 หน่วยงานมีการประเมินโอกาส
การเกิดการทุจริต เฉพาะด้านการเงิน/พัสดุ 
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ด้านกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

10 หน่วยงาน ระบุ และพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ 

 10.1 กิจกรรมการควบคุมของหน่วยงาน มีความเหมาะสมกับความเสี่ยง
ของหน่วยงาน 

/   

 10.2 การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ได้มีการพิจารณาปัจจัย
ที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน 

/   

 10.3 การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดเก็บเงินรายได้/ค่าบริการ การบริหารงานบุคคล การกำหนด
หลักสูตร/โครงการฝึกอบรมระยะสั้น  การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ 
และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน 
รัดกุม เป็นต้น  

/   

 10.4 หน่วยงานมีการควบคุมภายในที่มีความหลากหลายผสมผสาน
อย่างเหมาะสม เช่น ขั้นตอนที่มีการควบคุมแบบ manual ขั้นตอนที่
มีการควบคุมแบบ automated หรือขั้นตอนการควบคุมแบบป้องกัน
และติดตาม หรือแบบค้นพบข้อผิดพลาด เป็นต้น 

 / ก ารค วบ คุ ม
เป็ น manual
เท่านั้น  

 10.5 หน่วยงานมีการควบคุมภายในในทุกระดับ เช่น ระดับหน่วยงาน 
สำนัก กลุ่ม ฝ่าย กอง งาน หน่วย กระบวนการ เป็นต้น  

/   

 10.6 หน่วยงานมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน
ต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพ่ือสอบยันกัน กล่าวคือ  
 (1)  หน้าที่อนุมัติ  
 (2)  หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ  
 (3)  หน้าที่ในการดูแลและจัดเก็บทรัพย์สิน  

/   

11 หน่วยงาน ระบ ุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 11.1  หน่วยงานกำหนดการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ       

ให้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน  

/   

 11.2 หน่วยงานกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี
ให้มีความเหมาะสม  

/   

 11.3 หน่วยงานกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสม  

 / มีการควบคุม
เฉพาะระบบ
สารสนเทศกลาง
เท่านั้น  
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 11.4  หน่วยงานกำหนดกิจกรรมการควบคุมการจัดหา การพัฒนา 
และการบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสม  

/   

12 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
และข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

 12.1  หน่วยงานจัดให้มีนโยบายและขั้นตอนการควบคุมที่สนับสนุน
ให้มีการนำนโยบายของฝ่ายบริหารสู่การปฏิบัติ  

/   

 12.2  หน่วยงานกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ฝ่ายบริหาร
และพนักงานนำนโยบายและกระบวนการไปสู่ปฏิบัติ  

/   

 12.3  หน่วยงานมีการดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมในเวลาที่
เหมาะสม 

/   

 12.4  กิจกรรมการควบคุม ดำเนิ นการโดยบุ คลากรที่ มี ความรู้
ความสามารถ มีความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการ
ครอบคลุมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้วย 

/   

 12.5  หน่วยงานมีการทบทวนนโยบาย กระบวนการปฏิบัติงานและมีการ
ปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการควบคุมภายใน ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ 

/   

สรุป กิจกรรมการควบคุม พบจุดอ่อนความเสี่ยงในหลักการที่ 10 ซึ่งหน่วยงานมีการควบคุมเฉพาะที่เป็น 
manual เท่านั้น และหลักการที่ 11 มีการควบคุมเฉพาะระบบสารสนเทศกลาง  

  

ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

13 หน่วยงานจัดทำ หรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

 13.1 หน่วยงานมีการระบุข้อกำหนดด้านข้อมูล ที่หน่วยงานต้องการใช้
ในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ  

/   

 13.2 หน่วยงานมีการรวบรวมแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้อง 
ต่องาน ทั้งจากภายในและภายนอก  

/   

 13.3 หน่วยงานพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดทำ 
หรือจัดหาและใช้สารสนเทศ รวมถึงปริมาณ ความถูกต้อง และคุณภาพ
ของข้อมูลที่ได้รับ  

 / มกีารพิจารณา
ต้นทุนแต่มิได้
เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้รับ 

 13.4 หน่วยงานมีการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการบริหารและการตัดสินใจ 

/   

 13.5 หน่วยงานมีการรักษาคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ ตลอด
กระบวนการ 

/   
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14 หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการ
ควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

 14.1 หน่วยงานมีการสื่อสาร สารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม  

/   

 14.2 หน่วยงานมีการสื่อสาร รายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการ 
บริหาร อย่างสม่ำเสมอ และกรรมการสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ              
ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่างๆ ตามที่ต้องการได้  

/   

 14.3 หน่วยงานมีการจัดเตรียม การแบ่งแยกสายการสื่อสาร และ
เลือกวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

/   

 14.4 หน่วยงานจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้บุคลากรภายใน
องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต
ภายในองค์กร (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย  

/   

15 หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
ที่กำหนด  

 15.1 มีการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการควบคุมภายใน 
เช่น เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน
และระยะเวลาการให้บริการ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์เป็นต้น 

/   

 15.2 หน่วยงานมีการสื่อสารข้อมูลสำคัญจากภายนอกต่อคณะกรรมการ 
บริหาร โดยกรรมการสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นเพ่ือติดตาม
การดำเนินงานได ้

/   

 15.3 หน่วยงานมีการจัดเตรียม การแบ่งแยกสายการสื่อสาร และเลือก
วิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม กับภายนอก 

/   

 15.4 หน่วยงานจัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งทางปกติ  และทางลับ 
เพ่ือให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่
องค์กรได้อย่างปลอดภัย  

/   

สรุป  ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  พบจุดอ่อนความเสี่ยงในหลักการที่ 13 หน่วยงานมีการพิจารณา       
ต้นทุน แต่ไม่ได้มีการเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดทำ หรือจัดหา และใช้สารสนเทศ 
รวมถึงปริมาณ ความถูกต้อง และคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับ 
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ด้านกิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 

ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

16 หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผล
เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม 
ภายใน 

 16.1 หน่วยงานกำหนดให้มีการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน
และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง โดยผสานรูปแบบ/ผสานวิธี ให้
เหมาะสมกับหน่วยงาน  

/   

 16.2 หน่วยงานมีการสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านการควบคุมภายใน
ในหน่วยงาน 

/   

 16.3 การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการโดย 
ผู้มีความรู้และความสามารถ  

/   

 16.4 การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการควบคู่
ไปกับกระบวนการปฏิบัติงานปกติของหน่วยงาน  

/   

 16.5 มีการกำหนดขอบเขต และความถ่ีในการติดตามและประเมินผล   
ใหเ้หมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

/   

 16.6 การติดตามประเมินผล มีการดำเนินการอย่างเท่ียงธรรม /   
17 หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ

ฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม  
 17.1 หน่วยงานมีประเมินผลลัพธ์ (assess result) ของการควบคุมภายใน    / หน่ วย งาน

ยังมิได้มีการ
ประเมินผล
ลั พ ธ์  แ ต่
ดำเนินการ
เฉพาะติดตาม
การควบคุม 

 17.2 หน่วยงานมีการสื่อสารข้อบกพร่อง/จุดอ่อนของการควบคุมภายใน 
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร เช่น กรณีมีเหตุการณ์หรือมีข้อสงสัย
ว่าทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำ         
ที่ผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและ/หรือฐานะการเงินของหน่วยงาน
อย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น มีการรายงานโดยพลัน 

/   

 17.3 หน่วยงานมีการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในตามผลการ
ประเมิน และหรือการตรวจสอบภายในที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของ
การควบคุมภายใน 

/   

สรุป  ด้านการติดตามผล พบจุดอ่อนความเสี่ยงในหลักการที่ 17 หน่วยงานยังมิได้มีการประเมินผลลัพธ์   
แตด่ำเนินการเฉพาะติดตามผลการควบคุมภายในเท่านั้น 
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สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในภาพรวม 
 1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 
  1.1 หลักการที่ 1 หน่วยงานมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการ
ดำเนินงาน  แต่มิได้กำหนดเป็นแนวทาง   
  1.2 หลักการที่ 3 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานมีการทบทวน/ปรับปรุงภารกิจ   
  1.3 หลักการที่ 4 หน่วยงานมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพ่ือจัดหาพัฒนา แต่ยังไม่กำหนดการ
รักษาบุคลากร และยังไม่มีการวางแผนและดำเนินการสืบทอดตำแหน่ง 
  1.4 หลักการที่ 5 หน่วยงาน มีการมอบหมายแบ่งงาน แต่ยังไม่ระบุความรับผิดชอบต่อกระบวน 
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 2. ด้านการประเมินความเสี่ยง พบจุดอ่อนความเสี่ยงในหลักการที่  8 หน่วยงานมีการประเมินโอกาส
การเกิดการทุจริต เฉพาะด้านการเงิน/พัสดุ 
 3. ด้านกิจกรรมการควบคุม พบจุดอ่อนความเสี่ยงในหลักการที่ 10 ซึ่งหน่วยงาน มีการควบคุมเฉพาะ         
ที่เป็น manual เท่านั้น และหลักการที่ 11 มีการควบคุมเฉพาะระบบสารสนเทศกลาง 
 4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  พบจุดอ่อนความเสี่ยงในหลักการที่ 13 หน่วยงานมีการพิจารณา       
ทั้งต้นทุน แต่ไม่ได้มีการเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดทำ หรือจัดหาและใช้สารสนเทศ 
รวมถึงปริมาณ ความถูกต้อง และคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับ 
 5. ด้านการติดตามประเมินผล  พบจุดอ่อนความเสี่ยงในหลักการที่ 17 หน่วยงานยังมิได้มีการประเมิน 
ผลลัพธ์ แตด่ำเนินการเฉพาะติดตามผลการควบคุมภายใน เท่านั้น 
 

 

 

 
 
 
 2. แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ใช้ในการสรุปผลการประเมิน
จากแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดแบบรายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดหน่วยงานของรัฐ 
มีแบบในการรายงานข้อมูล กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ให้หน่วยงานเลือกใช้ 2 แบบ ดังนี้  
 
 
 
 

ลงชื่อ ...............................................ผู้ประเมิน 
ตำแหน่ง........................................... 

วันที่ ..............เดือน.....................พ.ศ............ 
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   แบบที่ 1 แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แสดงรายละเอียด
รายหลักการ 
 
คำชี้แจง 
 1. ระบุชื่อหน่วยงานที่จัดทำรายงาน พร้อมระยะเวลาในการดำเนินงาน 
 2. ให้นำผลการประเมินที่สรุปท้ายองค์ประกอบของการควบคุมภายในแต่ละด้านที่สรุปแยก
เป็นรายหลักการ จากท้ายแบบการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน มาใส่ในช่อง “ผลการ
ประเมิน/ข้อสรุป” ให้ตรงกับหลักการนั้นๆ  
 3. นำผลการประเมินภาพรวมจากท้ายแบบการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ระบุในช่อง “ผลการประเมินภาพรวม” 
 4. ท้ายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ช่อง “ลงลายมือชื่อ” ให้
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม พร้อมระบุตำแหน่ง และวันที่ทำการประเมิน
แล้วเสร็จ  ให้ครบถ้วน 
 
 

 
ระบุชื่อหน่วยงาน......กกก........... 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25xx 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม   
หลักการที่ 1 หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่น
ในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่า
ของความซื่อสัตย์และจริยธรรม โดยมีการปฏิบัติ
ที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีกระบวนการ
ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามข้อกำหนด
ด้านจริยธรรม และมีการจัดการอย่างทันเวลากรณี
พบว่า มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้าน
จริยธรรม แต่หน่วยงานมิได้กำหนดเป็นแนวทาง 
การปฏิบัติบนหลักของความซื่อสัตย์  และการ
รักษาจรรยาบรรณ 

หลักการที่ 2 ผู้กำกับดูแลแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระ
จากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนา
หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

ผู้กำกับดูแลแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจาก
ฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนา
หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนิน 
การเก่ียวกับการควบคุมภายใน  

 

แบบ ปค.4 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

หลักการที่ 3 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้าง
องค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความ-
รับผิดชอบที่ เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้าง
องค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานอยู่ระหว่าง
การทบทวนภารกิจและปรับปรุงโครงสร้าง 

หลักการที่ 4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน
การสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรงจูงใจ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ 
สามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
อย่างไรก็ตาม ยังไม่กำหนดการรักษาบุคลากร
และยังไม่มีการวางแผน หรือดำเนินการสืบทอด
ตำแหน่ง 

หลักการที่ 5 หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีอำนาจหน้าที่       
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยมีการ
มอบหมายแบ่งงาน แต่ยังมิได้ระบุความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน
ที่ได้รับมอบหมาย 

2. การประเมินความเสี่ยง   
หลักการที่ 6 หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 

หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ 
การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์  

หลักการที่ 7 หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม
ทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือกำหนดวิธี 
การจัดการความเสี่ยงนั้น  

หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม
ทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือกำหนด 
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

หลักการที่ 8 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการ
ทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยง ที่ส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์  
 

หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพ่ือ
ประกอบการประเมินความเสี่ยง ที่ส่งผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค ์แต่มีการประเมินโอกาสการเกิด
การทุจริต เฉพาะด้านการเงิน/พัสดุ เท่านั้น 

หลักการที่ 9 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน 
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3. กิจกรรมการควบคุม   
หลักการที่ 10 หน่วยงาน ระบุ และพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้ 

หน่วยงาน ระบุ และพัฒนากิจกรรมการควบคุม 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้  แต่กิจกรรมการควบคุม        
ที่หน่วยงานกำหนด มีการควบคุมเฉพาะที่เป็น 
manual เท่ านั้ น  ยังมิ ได้ มีการกำหนดการ
ควบคุมแบบอัตโนมัติ 

หลักการที่ 11 หน่วยงาน ระบุ และพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

หน่วยงาน ระบุ และพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป
ด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์  
แต่การควบคุมทั่วไปที่ใช้งานอยู่ เป็นกิจกรรม       
ที่กำหนดโดยระบบสารสนเทศกลาง เท่านั้น 

หลักการที่ 12 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม 
โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่
คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 

หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดย
กำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย ผลสำเร็จ       
ที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนำ
นโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร  
หลักการที่ 13 หน่วยงานจัดทำ หรือจัดหา และใช้สาร-
สนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

หน่วยงานจัดทำ หรือจัดหา และใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ในการ
จัดทำและจัดหา ได้มีการพิจารณาต้นทุน แต่มิได้      
มีการเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น รวมถึง 
ปริมาณ ความถูกต้อง และคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับ 

หลักการที่ 14 หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มี
ต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุน
ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ 
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อ
การควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุน
ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน ที่กำหนด 

หลักการที่ 15 หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่กำหนด 

หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ
เรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่กำหนด 

5. กิจกรรมการติดตามผล  
หลักการที่ 16 หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และ/หรือการประเมินผล
เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจได้ว่า          
มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และ/หรือการประเมินผล 
เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
ว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน 
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หลักการที่ 17 หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหาร และผู้กำกับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถ           
สั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา
ต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานยังมิได้มีการประเมินผลลัพธ์ แต่ดำเนินการ
เฉพาะติดตามผลการควบคุมภายใน เท่านั้น 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
 ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ พบว่า 
หน่วยงานมีการควบคุมส่วนใหญ่เพียงพอเหมาะสม แตม่ีจุดอ่อนในทุกองค์ประกอบ 9 หลักการ ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 
  1.1 หลักการที่ 1 หน่วยงานมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรง และการรักษาจรรยาบรรณ
ในการดำเนินงาน  แต่มิได้กำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติบนหลักความซื่อตรง และการรักษาจรรยาบรรณ   
  1.2 หลักการที่ 3 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสม
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานมีการปรับปรุงภารกิจ   
  1.3 หลักการที่ 4 หน่วยงานมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพ่ือจัดหาพัฒนา แต่ยังไม่กำหนด 
การรักษาบุคลากร และยังไม่มีการวางแผนและดำเนินการสืบทอดตำแหน่ง 
  1.4 หลักการที่ 5 หน่วยงาน มีการมอบหมายแบ่งงาน แต่ยังไม่ระบุความรับผิดชอบต่อ
กระบวนงานที่ได้รับมอบหมาย 
 2. ด้านการประเมินความเสี่ยง พบจุดอ่อนความเสี่ยงในหลักการที่  8 หน่วยงานมีการประเมิน
โอกาสการเกิดการทุจริต เฉพาะด้านการเงิน/พัสดุ เท่านั้น 
 3. ด้านกิจกรรมการควบคุม พบจุดอ่อนความเสี่ยงในหลักการที่ 10 ซึ่งหน่วยงานมีการควบคุม
เฉพาะที่เป็น manual เท่านั้น และหลักการที่ 11 มีการควบคุมเฉพาะระบบสารสนเทศกลาง 
 4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  พบจุดอ่อนความเสี่ยงในหลักการที่ 13 หน่วยงานมีการพิจารณา
ต้นทุน แต่ไม่ได้มีการเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดทำ หรือจัดหา และใช้สารสนเทศ 
รวมถึงปริมาณ ความถูกต้อง และคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับ 
 5. ด้านการติดตามประเมินผล  พบจุดอ่อนความเสี่ยงในหลักการที่ 17 หน่วยงานยังมิได้          
มีการประเมินผลลัพธ์ แต่ดำเนินการเฉพาะติดตามผลการควบคุมภายในเท่านั้น 
 
      ลายมือชื่อ ........................................................ 
             (..............................................) 
        ตำแหน่ง .................................................      
             วันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. 25xx 
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   แบบท่ี 2 แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 
คำชี้แจง 
 1. ระบุชื่อหน่วยงานที่จัดทำรายงาน พร้อมระยะเวลาในการดำเนินงาน 
 2. ให้นำผลการประเมินที่สรุปเป็นภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบ ในท้ายองค์ประกอบจากแบบ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน มาใส่ในช่อง “ผลการประเมิน/ข้อสรุป” 
 3. นำผลการประเมินภาพรวมจากท้ายแบบการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระบุ
ในช่อง “ผลการประเมินภาพรวม” 
 4. ท้ายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ช่อง “ลงลายมือชื่อ” ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม พร้อมระบุตำแหน่ง และวันที่ทำการประเมินแล้ว
เสร็จ  ให้ครบถ้วน 
 
 
 

ระบุชื่อหน่วยงาน........กกก............ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25xx 
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1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 ผู้กำกับดูแล และฝ่ายบริหารสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับ
ตระหนักถึงความสำคัญและการดำเนินงาน ตามความคาดหวัง
ของผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหาร โดยหน่วยงานยึดมั่นในคุณค่า
ของความซื่อสัตย์และจริยธรรม และมีการ กำกับดูแล พัฒนา
หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน โดยผู้ กำกับดู แลมี ความเป็ นอิสระ 
หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ต่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
มีความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
รวมถึงกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

  
 ผู้กำกับดูแล และฝ่ายบริหารสร้างบรรยากาศ
ให้ทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญและการดำเนินงาน 
ตามความคาดหวังของผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหาร 
โดยหน่วยงานยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์
และจริยธรรม และมีการกำกับดูแล พัฒนา หรือ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยผู้กำกับดูแลมีความ
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีโครงสร้างองค์กร  
สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่  และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสม ในการบรรลุวัตถุประสงค์ 
รวมทั้งมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงกำหนดให้
บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานยังมีจุดอ่อน คือ ยังมิได้
กำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติบนหลักของความ

แบบ ปค.4 
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ซื่อสัตย์  มีการทบทวนภารกิจและอยู่ระหว่าง
การปรับปรุงโครงสร้าง จึงทำให้ยังไม่มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมิได้กำหนด
เรื่องการรักษาบุคลากรและการวางแผนหรือ
ดำเนินการสืบทอดตำแหน่ง และมิได้ระบุความ-
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายในที่ได้รับมอบหมาย 

2. การประเมินความเสี่ยง 
 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจำ เพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยมีการระบุ
วัตถุประสงค์การควบคุมการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะ
สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องครอบคลุม
ทั้งหน่วยงาน เพ่ือกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง 
รวมทั้งได้มีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต       
เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยง มีการระบุและประเมิน 
การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ        
ต่อระบบการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานของรัฐ 

  
 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจำ เพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
โดยระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ ที่จะสามารถระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 
นอกจากนี้ยังระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือกำหนดวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการ
ทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผล 
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งระบุและประเมิน 
การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ 
ต่อระบบการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน
ยังมีจุดอ่อน คือ มีการประเมินโอกาสการเกิด
การทุจริต เฉพาะด้านการเงิน/พัสดุ 

3. กิจกรรมการควบคุม 
 หน่วยงานมีกิจกรรมการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบาย
และกระบวนการดำเนินงาน โดยระบุและพัฒนากิจกรรม
การควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
รวมทั้งระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึง
จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดผลสำเร็จที่
คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในนโยบายเพ่ือ
นำไปสู่การปฏิบัติจริง 

  
 หน่วยงานมีกิจกรรมการปฏิบัติที่กำหนดไว้ใน
นโยบายและกระบวนการดำเนินงาน โดยระบุและ
พัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง ระบุ และพัฒนา
กิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือ
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ จัดให้มีกิจกรรม
การควบคุม โดยกำหนดผลสำเร็จที่คาดหวัง และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในนโยบาย เพ่ือนำไปสู่
การปฏิบัติจริง อย่างไรก็ตาม หน่วยงานยังมี
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จุดอ่อน คือ กิจกรรมการควบคุมที่หน่วยงาน
กำหนด มีการควบคุมเฉพาะที่ เป็น manual 
เท่านั้น ยังมิได้มีการกำหนดการควบคุมแบบ
อัตโนมัติ และการควบคุมทั่วไปที่ใช้งานอยู่เป็น
กิจกรรมที่กำหนดโดยระบบสารสนเทศกลาง 
แต่หน่วยงานยังมิได้ มีการกำหนดในส่วนของ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 หน่วยงานจัดทำ หรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
และมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่กำหนด โดยมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ 
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามระบบควบคุมที่กำหนด และมีการสื่อสารกับบุคคล 
ภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในที่กำหนด 

 
 หน่วยงานจัดทำ หรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด โดยมีการ
สื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์
และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมี
ความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบควบคุมที่กำหนด และมีการสื่อสารกับบุคคล 
ภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ 
ตามการควบคุมภายในที่กำหนด อย่างไรก็ตาม 
หน่วยงานยังมีจุดอ่อน ในส่วนของการจัดทำ จัดหา 
และใช้สารสนเทศ ซึ่งยังมิได้มีการเปรียบเทียบ
กับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น รวมถึง ปริมาณ ความ
ถูกต้อง และคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับ  

5. กิจกรรมการติดตามผล 
 หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และ/หรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง
ตามที่กำหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติ
ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีการประเมินผล
และสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพ่ือให้
ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 
 หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และ/หรือการประเมินผล 
เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
ว่า ได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง  
หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา 
ต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม 
หน่วยงานยังมีจุดอ่อน คือ หน่วยงานยังมิได้          
มีการประเมินผลลัพธ์ แต่ดำเนินการเฉพาะติดตาม
ผลการควบคุมภายใน เท่านั้น 
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ผลการประเมินโดยรวม 
 ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ พบว่า 
หน่วยงานมีการควบคุมส่วนใหญ่เพียงพอเหมาะสม แต่มีจุดอ่อนในทุกองค์ประกอบ 9 หลักการ ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 
  1.1 หลักการที่ 1 หน่วยงานมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรง และการรักษาจรรยาบรรณ
ในการดำเนินงาน  แต่มิได้กำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติบนหลักความซื่อตรง และการรักษาจรรยาบรรณ   
  1.2 หลักการที่ 3 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสม
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานมีการทบทวน/ปรับปรุงภารกิจ   
  1.3 หลักการที่ 4 หน่วยงานมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพ่ือจัดหาพัฒนา แต่ยังไม่กำหนด 
การรักษาบุคลากร และยังไม่มีการวางแผนและดำเนินการสืบทอดตำแหน่ง 
  1.4 หลักการที่ 5 หน่วยงาน มีการมอบหมายแบ่งงาน แต่ยังไม่ระบุความรับผิดชอบต่อ
กระบวนงานที่ได้รับมอบหมาย 
 2. ด้านการประเมินความเสี่ยง พบจุดอ่อนความเสี่ยงในหลักการที่  8 หน่วยงานมีการประเมิน
โอกาสการเกิดการทุจริต เฉพาะด้านการเงิน/พัสดุ เท่านั้น 
 3. ด้านกิจกรรมการควบคุม พบจุดอ่อนความเสี่ยงในหลักการที่ 10 ซึ่งหน่วยงานมีการควบคุม
เฉพาะที่เป็น manual เท่านั้น และหลักการที่ 11 มีการควบคุมเฉพาะระบบสารสนเทศกลาง 
 4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  พบจุดอ่อนความเสี่ยงในหลักการที่ 13 หน่วยงานมีการพิจารณา
ต้นทุน แต่ไม่ได้มีการเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดทำ หรือจัดหา  และใช้สารสนเทศ 
รวมถึงปริมาณ ความถูกต้อง และคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับ 
 5. ด้านการติดตามประเมินผล  พบจุดอ่อนความเสี่ยงในหลักการที่ 17 หน่วยงานยังมิได้          
มีการประเมินผลลัพธ์ แต่ดำเนินการเฉพาะติดตามผลการควบคุมภายใน เท่านั้น 
 
 
      ลายมือชื่อ ........................................................ 
             (..............................................) 
        ตำแหน่ง ........................................................      
             วันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. 25xx 



 

 
บทที่ 5 

การประเมินภารกิจ 
 
 การประเมินภารกิจ เป็นการประเมินเพ่ือทราบว่า ภารกิจของหน่วยงานของรัฐมีการควบคุม
เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือไม่  โดยภารกิจที่หน่วยงานของรัฐต้องทำการประเมิน
การควบคุมภายใน ประกอบด้วย ภารกิจ 3 ประเภท คือ 
 1. ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ  
 2. ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ 
 3. ภารกิจอ่ืนที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ 
 
วิธกีารประเมิน 

 การประเมินภารกิจ หน่วยงานต้องดำเนินการทบทวนภารกิจของหน่วยงาน กำหนดหรือทบทวน
เครื่องมือประเมิน ได้แก่ บัญชีหลักเกณฑ์การให้คะแนนค่าโอกาสและผลกระทบ เกณฑ์การประเมิน ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ฯลฯ ดำเนินการประเมินความเสี่ยง /กิจกรรมการควบคุม ปรับปรุงการควบคุมภายใน 
และรายงานการประเมินผล โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังภาพ 5 – 1  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5 – 1  แสดงกระบวนการประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
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 1. การกำหนด/ทบทวน บัญชีหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) และความ
รุนแรงของผลกระทบ (C) ให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการ ดังนี้ 
  1.1 กำหนดบัญชีหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) และความรุนแรง
ของผลกระทบ (C) และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ในกรณีที่หน่วยงานมีบัญชีหลักเกณฑ์ฯ และเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยงอยู่แล้ว ให้ทำการทบทวนให้เหมาะสมกับหน่วยงานของรัฐ  
   1.1.1 การกำหนด/ทบทวน บัญชีหลักเกณฑ์ฯ ให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน ดำเนินการดังนี้ 
    (1) พิจารณากำหนดหรือทบทวน ประเด็นการพิจารณา ว่ารายการใดบ้างที่จะใช้
ในการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยง โดยต้องพิจารณาให้ครอบคลุม          
ทุกประเภทความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในหน่วยงาน  
    (2) กำหนดระดับค่าคะแนน โดยหน่วยงานอาจกำหนดระดับการให้คะแนน 
เป็นแบบ 3 ระดับ คือ ค่าคะแนน 1 – 3 (ต่ำ ปานกลาง สูง) หรือ 5 ระดับ คือ ค่าคะแนน 1 – 5 (ต่ำมาก ต่ำ 
ปานกลาง สูง สูงมาก) หรือกำหนดระดับการให้คะแนนมากกว่านั้น ก็ได้  
    (3) กำหนดรายละเอียดค่าคะแนนแต่ละระดับคะแนนในแต่ละประเด็นการ
พิจารณา ว่าหน่วยงานดำเนินการในลักษณะใดจึงจะได้คะแนนในระดับนั้น  
    (4) บัญชีหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ต้องใช้งานทั้งองค์กรในทุกระดับ 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น หลังจากคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์แล้วเสร็จ   
ควรขอความเห็นจากทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ใช้บัญชีหลักเกณฑ์ และควรทำการทบทวนปรับปรุงบัญชีหลักเกณฑ์
ให้สอดคล้องสภาพแวดล้อมของหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อย่างน้อย 2 – 3 ปีต่อครั้ง 
 
ตัวอย่างบัญชีหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) และความรุนแรงของผลกระทบ (C) 
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1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก

1. โอกาสของการเกดิความเส่ียง (Likelihood : L)

(1) โอกาสท่ีจะเกิดเชิงคุณภาพ มีโอกาสเกิดไมเ่กิน 10% อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ คร้ัง หรือไมเ่กิน  20% มีโอกาสเกิดบางคร้ัง หรือไมเ่กิน 50% มีโอกาสเกิดคอ่นขา้งสูงหรือบ่อย หรือไมเ่กิน80% มีโอกาสเกิดเกือบทุกคร้ัง หรือมากกว่า 80%

(2) โอกาสท่ีจะเกิดเชิงปริมาณ 5 ปีต่อคร้ัง 2 - 3 ปีต่อคร้ัง 1 ปีต่อคร้ัง 1 - 6 เดือนต่อคร้ังแต่ไมเ่กิน 5 คร้ัง 1 เดือนต่อคร้ังหรือมากกว่า

2. ความรุนแรง/ผลกระทบของความเส่ียง

(Consequences : C/Impact : I)

(1) ดา้นทรัพย์สิน/เงิน และทรัพยากร สูญเสียทรัพย์สินเลก็นอ้ย /ไมเ่กิน 10,000 บาท สูญเสียทรัพยสิ์นพอสมควร / > 10,000 - 50,000 บาท สูญเสียทรัพย์สิน / > 50,000 - 2.5 แสนบาท สูญเสียทรัพยสิ์นมาก / > 2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท สูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก / > 10 ลา้นบาท

(2) ต่อองคก์รดา้นเวลา ท าใหเ้กิดความล่าชา้ของโครงการ ไมเ่กิน 1.5 เดือน ท าใหเ้กิดความล่าชา้ของโครงการ ท าใหเ้กิดความล่าชา้ของโครงการ ท าใหเ้กิดความล่าชา้ของโครงการ ท าใหเ้กิดความล่าชา้ของโครงการ 

มากกว่า 1.5 เดือน ถึง 3 เดือน  มากกว่า 3 เดือน ถึง 4.5 เดือน มากกว่า 4.5 เดือน ถึง 6 เดือน มากกว่า 6 เดือน

(3) ความพึงพอใจ ยงัคงรักษาระดบัความพึงพอใจไวไ้ดม้ากกว่า 90% ยงัคงรักษาระดบัความพึงพอใจไวไ้ด้มากกวา่ 80% ยงัคงรักษาระดบัความพึงพอใจไวไ้ดม้ากกว่า 70% ยงัคงรักษาระดบัความพึงพอใจไวไ้ดม้ากกว่า 60% ระดบัความพึงพอใจไวไ้ดไ้มเ่กิน 60%

(4) ต่อบุคลากรในหน่วยงาน กระทบเฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงบางราย กระทบเฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงบางราย กระทบเฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรง  4 - 5 ราย กระทบเฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรง  5 - 7 ราย กระทบเฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรง  8 รายข้ึนไป

1 ราย 2 - 3 ราย  หรือกระทบกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง 1 กลุ่ม  หรือกระทบกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง 2 กลุ่ม  หรือกระทบกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง 3 กลุ่มข้ึนไป

(5) ดา้นการปฏิบติังานและวินยับุคลากร ไมส่ะดวกต่อการปฏิบติังานนาน ๆ คร้ัง ไมส่ะดวกต่อการปฏิบติังานบ่อยคร้ัง ถูกท าทณัฑ์บน คุณภาพชีวิต และบรรยากาศ ถูกลงโทษทางวินยั ตดัเงินเดือน ไมไ่ดข้ึ้นเงินเดือน ถูกเลิกจ้างออกจากงาน และอนัตรายต่อร่างกาย

การปฏิบติังานท่ีไมเ่หมาะสม และชีวิตโดยตรง

(6) ดา้นการปฏิบติังาน เกิดขอ้ผิดพลาดเลก็นอ้ย สามารถแกไ้ขได้ เกิดขอ้ผิดพลาดเลก็นอ้ย สามารถแกไ้ขได้ เกิดขอ้ผิดพลาด สามารถแกไ้ขได้ เกิดขอ้ผิดพลาด สามารถแกไ้ขได้ เกิดขอ้ผิดพลาด ไมส่ามารถแกไ้ขได้

ภายใน 3 ชัว่โมง ภายใน 1 วนั ภายใน 3 วนั ภายใน 1 สัปดาห์  สามารถแกไ้ขได ้มากกว่า 1 สัปดาห์

(7) ดา้นจ านวนบุคลากร เกินกว่า / ไมเ่พียงพอกบักรอบอตัราก าลงั ร้อยละ 5 ไมเ่พียงพอกบักรอบอตัราก าลงั ไมเ่กินร้อยละ 10 ไมเ่พียงพอกบัแผนอตัราก าลงั ไมเ่กินร้อยละ 15 ไมเ่พียงพอกบัแผนอตัราก าลงั ไมเ่กินร้อยละ 20 ไมเ่พียงพอกบัแผนอตัราก าลงั เกินกว่าร้อยละ 20

(8) ดา้นคุณภาพของบุคลากร เกิดความผิดพลาดในการปฏิบติังาน เกิดความผิดพลาดในการปฏิบติังาน เกิดความผิดพลาดในการปฏิบติังาน เกิดความผิดพลาดในการปฏิบติังาน เกิดความผิดพลาดในการปฏิบติังาน

 ไมเ่กินร้อยละ 20 ของงาน  ไมเ่กินร้อยละ 30 ของงาน  ไมเ่กินร้อยละ 40 ของงาน  ไมเ่กินร้อยละ 50 ของงาน มากกว่าร้อยละ 50 ของงาน

(9) ดา้นความปลอดภยัต่อชีวิต เดือดร้อนร าคาญ บาดเจ็บเลก็นอ้ย บาดเจ็บตอ้งรักษา บาดเจ็บสาหสั อนัตรายถึงชีวิต

(10) ดา้นช่ือเสียง/ภาพลกัษณ์ของหน่วยงาน

          (10.1) จ านวนขา่วเชิงลบ มี 1 ขา่ว/เดือน มี 2 ขา่ว/เดือน มี 3 ขา่ว/เดือน มี 4 ขา่ว/เดือน มี มากกว่าหรือเท่ากบั 5 ขา่ว/เดือน

          (10.2) จ านวนช่องทาง/ระยะเวลา มีการโจษถึงหน่วยงานในทางไมดี่ ข่าวในหนา้หนงัสือพิมพ ์หรือ วิทยุ หรือ โทรทศันใ์น ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ หรือ วิทย ุหรือ โทรทศัน์ใน ข่าวในหนา้หนงัสือพิมพ ์หรือ วิทยุ หรือ โทรทศันใ์น ข่าวในหนา้หนงัสือพิมพ ์หรือ วิทยุ หรือ โทรทศันใ์น

               เผยแพร่ขา่วเชิงลบ เชิงลบ ไมเ่กิน 3 วนั เชิงลบไมเ่กิน 1 สัปดาห์ เชิงลบไมเ่กิน 1 เดือน เชิงลบเกิน 1 เดือน

(11) ดา้นกฎ ระเบียบ สัญญาและขอ้บงัคบั มลูคา่ความสูญเสีย /เสียคา่ปรับไมเ่กิน 1 แสนบาท มูลค่าความสูญเสีย / เสียค่าปรับไม่เกิน 5 แสนบาท มลูคา่ความสูญเสีย / เสียคา่ปรับไมเ่กิน 1 ลา้นบาท มลูคา่ความสูญเสีย / เสียคา่ปรับไมเ่กิน 2 ลา้นบาท มลูคา่ความสูญเสีย / เสียคา่ปรับตั้งแต่ 2 ลา้นบาท

ต่อปี ต่อปี ต่อปี ต่อปี ต่อปี

(12) ต่อองคก์รดา้นการด าเนินงานตามเกณฑ์ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด เป็นไปตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด เป็นไปตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และก่อใหเ้กิดความ ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด และ

        มาตรฐาน มากกว่า ร้อยละ 90 และไมท่  าใหเ้กิดความเสียหาย มากกวา่ ร้อยละ 80 และไม่ท  าให้เกิดความเสียหาย มากกว่า ร้อยละ 70 และไมท่  าใหเ้กิดความเสียหาย เสียหายใหอ้งคก์ร ก่อใหเ้กิดความเสียหายใหก้บัองคก์รอย่างรุนแรง

(13) ต่อองคก์รตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ ไดค้ะแนนอยู่ในช่วง 4.51 - 5 ไดค้ะแนนอยู่ในช่วง 3.51 - 4.5 ไดค้ะแนนอยู่ในช่วง 2.51 - 3.5 ไดค้ะแนนอยู่ในช่วง 1.51 - 2.5 ไดค้ะแนนอยู่ในช่วง 0 - 1.5

(14) ต่อองคก์รดา้นการด าเนินงานตาม ด าเนินงานบรรลุตามภารกิจ/ยุทธศาสตร์ท่ีก าหนด ด าเนินงานบรรลุตามภารกิจ/ยทุธศาสตร์ท่ีก าหนด ไมบ่รรลุตามภารกิจ/ยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดเลก็นอ้ย ไม่บรรลุตามภารกิจ/ยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดบางส่วน ไมด่ าเนินงานตามภารกิจ/ยุทธศาสตร์ท่ีก าหนด

       ภารกิจขององคก์ร (ดา้นยุทธศาสตร์) แต่มีปัญหาอุปสรรคเลก็นอ้ย การด าเนินงานมีปัญหาอุปสรรค การด าเนินงานมีปัญหาอุปสรรคมาก หรือด าเนินการส่วนใหญ่ไมบ่รรลุฯ

แต่ไมท่  าใหเ้กิดความเสียหาย และอาจท าใหเ้กิดความเสียหาย และอาจท าใหเ้กิดเสียหายอย่างมาก

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกดิความเสียหาย (L) และความรุนแรงของผลกระทบ (C)

การพิจารณา
ระดบัคะแนน
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   1.1.2 การกำหนด/ทบทวน เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ให้คณะกรรมการประเมินผล
การควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ พิจารณากำหนด/ทบทวนเกณฑ์การประเมิน ให้เหมาะสมสอดคล้อง 
กับสภาพของหน่วยงานของรัฐ นโยบายของผู้บริหาร และผู้กำกับดูแล โดยเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
อาจกำหนดเป็นค่าคะแนน เช่น  
     เกณฑ์สำหรับคะแนน  3 ระดับ เช่น 
 

คะแนน ระดับ 
1 – 2 ต่ำ 
3 – 4  ปานกลาง 
6 – 9  สูง 

 
หรือ 

    เกณฑ์สำหรับคะแนน 5 ระดับ เช่น 
 

คะแนน ระดับ 
1 – 3 ต่ำ 
4 – 9  ปานกลาง 

10 – 16  สูง 
20 – 25  สูงมาก 

 
    หรืออาจกำหนดระดับความเสี่ยงด้วยแผนภูมิความเสี่ยงเพ่ือให้ง่ายต่อการพิจารณา
ระดับความเสี่ยงก็ได้  โดยหน่วยงานสามารถกำหนดระดับความเสี่ยงให้เหมาะสมกับหน่วยงาน ตามจุดเน้น 
หรือความสำคัญที่หน่วยงานให้กับค่าความรุนแรงของผลกระทบ และค่าของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ทั้งนี้
หน่วยงานอาจให้ความสำคัญกับความรุนแรงของความเสี่ยง และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เท่ากัน หรือ            
ไม่เท่ากันก็ได ้  
    กรณีที่หน่วยงานให้ความสำคัญกับความรุนแรงของความเสี่ยง และโอกาส           
ที่จะเกิดความเสี่ยงเท่ากัน แผนภูมิจะเป็นแบบสมมาตร   
    กรณีท่ีให้น้ำหนักไม่เท่ากันแผนภูมิจะเป็นแบบอสมมาตร  
    - หากหน่วยงานให้น้ำหนักของค่าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงมากกว่าค่าคะแนน
ความรุนแรงของผลกระทบ จะเป็นกรณีที่หน่วยงานต้องการลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงมากกว่าลดความ
รุนแรงของผลกระทบ   
    - หากหน่วยงานที่ให้น้ำหนักของความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง 
มากกว่าค่าคะแนนโอกาส จะเป็นกรณีที่หน่วยงานต้องการลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง  
มากกว่าการลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 
ตัวอย่างตามแผนภูมิความเสี่ยง ดังแนบ 
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ภาพ 5 – 2  แสดงตัวอย่างแผนภูมิความเสี่ยงแบบสมมาตร และอสมมาตร 
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  1.2 กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของหน่วยงาน โดยอาจกำหนดเป็นภาพรวม เช่น  
   - ความเสี่ยงทุกประเภท กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับปานกลาง  
   นั่นคือ หากผลการประเมินความเสี่ยงของภารกิจอยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง 
หน่วยงานต้องปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คือ 
ระดับปานกลาง แต่ถ้ามีระดับความเสี่ยงเท่ากับหรือต่ำกว่าระดับที่ยอมรับได้ เช่น ประเมินแล้วความเสี่ยงอยู่
ในระดับปานกลาง หรือระดับต่ำ หน่วยงานไม่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ิมเติม เนื่องจากการควบคุม      
ที่มีอยู่เพียงพอเหมาะสมแล้ว  
   อย่างไรก็ตาม ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของหน่วยงานไม่จำเป็น ต้องเท่ากันทุกประเภท
ความเสี่ยง  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบายฝ่ายบริหาร และต้นทุนของแต่ละหน่วยงานในการ
ดำเนินงาน เพ่ือลด/ควบคุมความเสี่ยง เช่น หน่วยงานอาจกำหนดในลักษณะนี้ 
   - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านบุคลากร มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับปานกลาง  
   - ความเสี่ยงด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีระดับความเสี่ยง                 
    ที่ยอมรับได้ คือ ระดับต่ำ  
   - ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับสูง เป็นต้น   
   นั่นคือ หากผลการประเมินความเสี่ยงประเภทใด อยู่ในระดับสูงกว่าระดับความเสี่ยง 
ทีย่อมรับได้ของประเภทนั้นๆ หน่วยงานต้องปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือลดหรือความคุมความเสี่ยง ให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได ้  
  1.3 กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และปัจจัยเสี่ยง หากความเสี่ยงนั้นเกิดจากปัจจัยภายใน หน่วยงานจะสามารถ
ดำเนินการลดหรือควบคุมความเสี่ยงได้ แต่หากเกิดจากปัจจัยภายนอก หน่วยงานต้องบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้วยวิธีการอ่ืน ตัวอย่างเช่น  
 

แนวทางการตอบสนองความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ (ระบุชื่อ....) 
 

ผลการประเมิน การตอบสนอง 
เท่ากับ หรือ น้อยกว่า ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้        ยอมรับความเสี่ยง 
มากกว่า ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หนึ่งระดับ ลด/ควบคุมความเสี่ยง 
มากกว่า ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สองระดับ  ลด/ควบคุม/ถ่ายโอน/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
มากกว่า ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเกิดจาก
ปัจจัยภายนอก 

ถ่ายโอน/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

 
  1.4 ประกาศเผยแพร่บัญชีหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) 
และความรุนแรงของผลกระทบ (C) เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ
หน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานทุกระดับในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 
   ในกรณีที่หน่วยงานมีบัญชีหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) 
และความรุนแรงของผลกระทบ (C) รวมถึงเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงอยู่แล้ว อาจใช้ของเดิมก็ได้ แต่ต้อง
กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของหน่วยงาน โดยอาจกำหนดในภาพรวมหรืออาจกำหนดจำแนกตาม
ประเภทของความเสี่ยงก็ได ้แล้วประกาศเผยแพร่ให้หน่วยงานทุกระดับในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 
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 2. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดประชุมชี้แจงเพ่ือให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
ภารกิจของหน่วยงาน ให้กับทุกหน่วยงานทุกระดับในสังกัด ซ่ึงเนื้อหาประกอบด้วย  
  (1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ และภารกิจอ่ืน
ที่สำคัญของหน่วยงาน 
  (2) บัญชีหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) และความรุนแรง
ของผลกระทบ (C) รวมถึงเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของหน่วยงาน  
  (3) รายละเอียดแนวทางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงานของรัฐกำหนด  วิธีการประเมินภารกิจ  แบบและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 3. ให้ทุกหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงภารกิจเพ่ือการควบคุมภายใน โดยการจัดทำ
แบบการประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน เพ่ือให้ทราบภารกิจที่ต้องปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ดังนี้ 
  3.1 ช่องที่ 2 ให้ระบุภารกิจ โดยทบทวนภารกิจของหน่วยงาน หน่วยงานควรประเมิน
ความเสี่ยงภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ และภารกิจอ่ืน          
ที่สำคัญของหน่วยงาน ซึ่งโดยหลักการต้องนำทุกภารกิจข้างต้นมาทำการทบทวน อย่างไรก็ดี ในกรณี               
ที่หน่วยงานมีภารกิจจำนวนมาก หน่วยงานอาจเริ่มทบทวนจากภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
ก่อนก็ได ้
   กรณีที่ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งของหน่วยงานของรัฐ มีหน่วยงานหลายแห่งร่วมกัน
ดำเนินการในภารกิจเดียวกัน หน่วยงานของรัฐอาจกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่ดำเนินการภารกิจนั้น มาร่วมกัน
ประเมินความเสี่ยงภารกิจเพ่ือการควบคุมภายในก็ได้ เช่น ภารกิจการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ของ กศน. )      
ซึ่งทุก กศน. อำเภอ/ตำบล ในพื้นที่จังหวัด ร่วมกันดำเนินการ อาจให้ทุกหน่วยงานร่วมกันกำหนดทบทวน
และประเมินความเสี่ยงภารกิจก็ได้ เป็นต้น   
   กรณีที่ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งของหน่วยงานของรัฐ ได้มอบหมายให้หน่วยงานหนึ่ง
หน่วยงานใดเพียงหน่วยงานเดียวรับผิดชอบ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายต้องนำภารกิจของหน่วยงานของรัฐ      
มาประเมินความเสี่ยงเพื่อทบทวน/ปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  3.2 ช่องที่ 3 วัตถุประสงค์ และช่องที่ 4 ประเภทวัตถุประสงค์ ให้ระบุวัตถุประสงค์ใน
แต่ละภารกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 3 ด้าน ได้แก่ วัตถุประสงค์
ด้านการดำเนินงาน  ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทั้งนี้ ในแต่ละภารกิจอาจกำหนด
วัตถุประสงค์มากกว่า 1 ด้านก็ได้ และในแต่ละด้านอาจกำหนดวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม 
วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดควรสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร ด้วย 
  3.3 ช่องที่ 5 ความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ด้วยการตั้งคำถามว่า 
“อะไรที่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว  จะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ” โดยวัตถุประสงค์หนึ่งๆ 
อาจมีความเสี่ยงมากกว่า 1 ความเสี่ยงได้ แล้วบันทึกความเสี่ยงทั้งหมดที่ระบุในแบบประเมิน  
  3.4 ช่องท่ี 6 ปัจจัยเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่กำหนด ด้วยการ
ตั้งคำถามว่า “อะไรเป็นสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงนี้” แล้วบันทึกปัจจัยเสี่ยงไว้ทั้งหมด 
หลังจากนั้นจึงนำมาพิจารณาว่า ปัจจัยเสี่ยงใดเป็นปัจจัยภายนอก ปัจจัยเสี่ยงใดเป็นปัจจัยภายใน โดยปัจจัย
ภายนอกเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนืออำนาจ หน้าที่ และการบังคับบัญชาของหน่วยงาน เช่น บุคคล/หน่วยงาน
ภายนอก  หน่วยงานต้นสังกัด พฤติกรรมส่วนบุคคล ฯลฯ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ สำหรับปัจจัยภายในเป็น
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ปัจจัยที่หน่วยงานสามารถบังคับ/ควบคุม/สั่งการได้  ทั้งนี้ การแยกประเภทปัจจัยเสี่ยงเพ่ือช่วยในการพิจารณา
แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง  นอกจากนี้ปัจจัยเสี่ยงยังจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการกำหนดกิจกรรมการควบคุม 
หากหน่วยงานสามารถระบุความเสี่ยงได้ถูกต้อง ครอบคลุม หน่วยงานจะสามารถลด/ควบคุม/บริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  3.5 ช่องที่ 7 การควบคุมที่มีอยู่ ระบุการควบคุมที่มีอยู่ โดยให้หน่วยงานพิจารณาความเสี่ยง
และปัจจัยเสี่ยงว่า หน่วยงานได้มีการควบคุมในเรื่องนั้นอย่างไรเพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง 
ซึ่งการควบคุมจะสอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยง แล้วบันทึกรายการที่หน่วยงานดำเนินการ 
  3.6 ช่องที่ 8 ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ระบุความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยพิจารณาจากความ
เสี่ยงและการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าสามารถลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด            
มีความเสี่ยงเหลืออยู่ในเรื่องนั้นอย่างไรบ้าง 
  3.7 ช่องที่ 9 ผลกระทบ ระบุผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ โดยให้พิจารณา
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ว่ามีผลกระทบในเรื่องใดบ้าง อาจจะพิจารณารายการจากบัญชีหลักเกณฑ์การให้
คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) และความรุนแรงของผลกระทบ (C) เพ่ือให้ง่ายต่อการประเมิน
การให้คะแนนผลกระทบ แล้วบันทึกลงในแบบ 
  3.8 ระบุค่าความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ซ่ึงจะดำเนินการในทุก ๆ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
นั่นคือ หนึ่งความเสี่ยงจะมีหนึ่งค่าคะแนนความเสี่ยงและหนึ่งระดับความเสี่ยง โดยดำเนินการ ดังนี้ 
   (1) ช่องที่ 10 ค่าคะแนนผลกระทบ พิจารณาผลกระทบที่เกิดความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
ตามที่ระบุในช่องที่ 9 เปรียบเทียบกับบัญชีหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) และ
ความรุนแรงของผลกระทบ (C)  แล้วให้ค่าคะแนนผลกระทบที่เกิด โดยหน่วยงานต้องระบุว่า ใช้รายการ
พิจารณาผลกระทบ (C) ตัวใดในการพิจารณา และให้ค่าคะแนนเท่าใด 
   (2) ช่องที่ 11 ค่าคะแนนโอกาส โดยการพิจารณาความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ว่าจะใช้
รายการใดในบัญชีหลักเกณฑ์ฯ ในการพิจารณาโอกาสที่เกิดความเสี่ยงที่เหลือได้ใกล้เคียงและชัดเจนที่สุด
เมื่อเลือกรายการได้แล้ว ให้พิจารณาว่าความเสี่ยงที่เหลืออยู่มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด โดยหน่วยงาน
ต้องระบุว่า ใช้รายการพิจารณาโอกาส (L) ตัวใดในการพิจารณา และให้ค่าคะแนนเท่าใด 
   (3) ช่องท่ี 12 ค่า/ระดับความเสี่ยง นำคะแนนผลกระทบคูณด้วยค่าคะแนนโอกาส 
ได้ค่าเท่าใด ให้ระบุค่าคะแนนในตาราง แล้วนำค่าคะแนนความเสี่ยงที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
ที่กำหนดแล้วระบุระดับความเสี่ยง อย่างไรก็ดี เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดทำรายงาน หน่วยงานควรจัดลำดับ        
ความเสี่ยง โดยควรเรียงลำดับจากค่าคะแนนที่สูงสุดเป็นลำดับที่ 1 ลงไปถึงลำดับต่ำที่สุด 
  3.9 ช่องที่ 13 วิธีการตอบสนองความเสี่ยง  ระบุการตอบสนองความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากระดับความเสี่ยงในช่องที่ 12 เปรียบเทียบกับแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงของหน่วยงาน แล้วระบุ
ทางเลือกที่สามารถใช้ในการตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งอาจเป็นการลดโอกาสที่เกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบ
จากความเสี่ยง หรือลดทั้งโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงก็ได้ รวมถึงอาจจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีการอ่ืน 
ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 
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ชื่อหน่วยงาน : ……………(1)……………………….. 
แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน  25xx 
 

(2) 
ภารกิจ 

(3) 
วัตถุประสงค์ 

(4) 
ประเภท 
OBJ. 

(5) 
ความเสี่ยง 

(6) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(7) 
การควบคุม   

ที่มีอยู่ 

(8) 
ความเสี่ยง        
ที่เหลืออยู่ 

(9) 
ผลกระทบ 

(10) 
ค่าคะแนน 
ผลกระทบ 

(11) 
ค่าคะแนน 

โอกาส 

(12) 
ค่า/ระดับ
ความเสี่ยง 

(13) วิธีการ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

O R C ภายใน ภายนอก 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
ลายมือชื่อ ................ (14)....................................... 

ตำแหน่ง............................................................ 
วันที่ ........................................................ 
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 4. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปค. 5) 
  4.1 ระบุภารกิจที่ต้องการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
   ช่องที่ 2  ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินงานที่สำคัญ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์  
   (1) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน
ที่สำคัญ หรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน และวัตถุประสงค์ของภารกิจ  โดยลอกรายการมาจากแบบ
ประเมินความเสี่ยงภารกิจเพ่ือการควบคุมภายใน ช่องที่ 2 และช่องท่ี 3 
   (2) ระบุภารกิจที่ยกมาจากปีงบประมาณก่อนที่ยังมิได้ดำเนินการปรับปรุง หรือปรับปรุง
แล้วแต่ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ถ้ามี) ซึ่งเป็นผลจากการติดตามผลการดำเนินการ
ตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของปีงบประมาณก่อน 
   (3) ระบุภารกิจด้านการควบคุมภายใน (ถ้ามี)  กรณีที่หน่วยงานประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน แล้วพบว่า มีด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลักการใดหลักการหนึ่ง มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง
มีการควบคุมภายในไม่เพียงพอเหมาะสม ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 
ซึ่งต้องรายงานในแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) ให้นำผลการ
ประเมินดังกล่าวมาระบุในแบบ ปค. 5 เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยให้ระบุเป็น “ภารกิจการควบคุม
ภายใน” วัตถุประสงค์ “เพ่ือให้หน่วยงานมีการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน สำหรับ
หน่วยงานของรัฐ 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ”  
   ช่องท่ี 3 ความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง โดยลอกรายการมาจากแบบประเมินความเสี่ยง
ภารกิจเพ่ือการควบคุมภายใน ช่องที่ 5 และระบุปัจจัยเสี่ยงตามช่องท่ี 6  
     กรณีที่เป็นภารกิจที่ยกมาจากปีงบประมาณก่อน เนื่องจากยังไม่ดำเนินการ
ปรับปรุงหรือดำเนินการแล้วไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ให้ลอกรายการความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มาจาก
รายงาน แบบ ปค. 5 ของปีงบประมาณก่อน  
     กรณีท่ีการควบคุมภายในไม่เพียงพอเหมาะสม ตามแบบรายงาน ปค. 4 ให้
ระบุในช่องความเสี่ยงว่า “การควบคุมภายในของหน่วยงาน ไม่เพียงพอเหมาะสม ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในของหน่วยงานภาครัฐ” 
   ช่องท่ี 4 การควบคุมที่มีอยู่ ระบุการควบคุมภายในที่มีอยู่ โดยลอกรายการมาจาก
แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพ่ือการควบคุมภายใน ช่องที่ 7  
     กรณีที่เป็นภารกิจที่ยกมาจากปีงบประมาณก่อน เนื่องจากยังไม่ดำเนินการ
ปรับปรุงหรือดำเนินการแล้วไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ให้ลอกรายการการควบคุมที่มีอยู่จากรายงาน แบบ 
ปค. 5 ของปีงบประมาณก่อน รวมถึงสิ่งที่หน่วยงานดำเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงแม้ว่า
จะไม่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ก็ตาม  
     กรณีท่ีการควบคุมภายในไม่เพียงพอเหมาะสม ตามแบบรายงาน ปค. 4 ให้
ระบุว่า “หน่วยงานมีการดำเนินการตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ด้าน.........../หลักการ .......... 
(ท่ีหน่วยงานดำเนินการ)” 
   ช่องท่ี 5  การประเมินผลการควบคุมภายใน ระบุการประเมินผลการควบคุมภายใน 
โดยให้ผู้ประเมินพิจารณาว่า การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอเหมาะสม หรือไม่ และมีการปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง หรือไม่ 
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   ช่องท่ี 6 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยลอกรายการมาจากแบบ
ประเมินความเสี่ยงภารกิจเพ่ือการควบคุมภายใน ช่องที่ 8  
     กรณีที่เป็นภารกิจที่ยกมาจากปีงบประมาณก่อน เนื่องจากยังไม่ดำเนินการ
ปรับปรุง ให้ลอกรายการความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากรายงาน แบบ ปค. 5 ของปีงบประมาณก่อน หากหน่วยงาน     
มีการดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ให้ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่  
     กรณีที่การควบคุมภายในไม่เพียงพอเหมาะสม ตามแบบรายงาน ปค. 4  
ให้หน่วยงานระบุจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้แก่ องค์ประกอบ..............หลักการ ....................... 
ทีม่ิไดด้ำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 
     ทั้งนี้ หน่วยงานอาจวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงใหม่ (เพ่ิม) ที่ทำให้มีความเสี่ยง
เหลืออยู่ เพ่ือประโยชน์ต่อการกำหนดกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 
  4.2 กำหนดการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
   ช่องท่ี 7  การปรับปรุงการควบคุมภายใน ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดย
ให้ผู้ประเมินกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน  ให้สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นสาเหตุ/ปัจจัยที่ทำให้
เกิดความเสี่ยงนั้น  และกิจกรรมการควบคุมที่ปรับปรุง ควรกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน/
แฝงอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงาน และควรกำหนดโดยเจ้าของกระบวนงาน หรือโดยเจ้าของกระบวนงาน
ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติจริง และจะทำให้กิจกรรมการควบคุมภายในมีประสิทธิผล   
  4.3 กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
   ช่องที่ 8 หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ  ระบุหน่วยงาน ในกรณีที่เป็นการรายงานในระดับ
หน่วยงานของรัฐ  ให้ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่เป็นรายงานของหน่วยงานในสังกัด
หน่วยงานของรัฐ ให้ระบุ ผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินงาน 
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ระบุชื่อหน่วยงาน................(1)...................... 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
 

(2) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ 
หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(3) 
ความเสี่ยง 

(4) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(5) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(6) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(7) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(8) 
หน่วยงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
ลายมือชื่อ ........................(9)............................. 

ตำแหน่ง............................................ 
วันที่ ................................................ 

แบบ ปค. 5 
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ตัวอย่างการประเมิน 
 1. แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน ใช้ในการประเมินภารกิจของหน่วยงาน
เพ่ือทราบความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจว่าอยู่ในระดับใด  สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
หรือไม่ และหน่วยงานเลือกท่ีจะตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีการใด 
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ชื่อหน่วยงาน : …วิทยาลัย....กกก…… 
แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน  2562 
 

(2) 
ภารกิจ 

(3) 
วัตถุประสงค ์

(4) 
ประเภท 
OBJ. 

(5) 
ความเสี่ยง 

(6) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(7) 
การควบคุม   

ที่มีอยู ่

(8) 
ความเสี่ยง        
ที่เหลืออยู ่

(9) 
ผลกระทบ 

(10) 
ค่าคะแนน 
ผลกระทบ 

(11) 
ค่าคะแนน 

โอกาส 

(12) 
ค่า/ระดับ
ความเสี่ยง 

(13) วิธีการ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง O R C ภายใน ภายนอก 

จัดการศึกษา
ในสายวิชาชีพ 
ระดับ ปวช. 
และ ปวส. 

ผลิ ตนั กศึ กษ า
จบ ก ารศึ ก ษ า
ระดับ ปวช. ปวส. 
ต าม ห ลั กสู ต ร
อย่างมีคุณภาพ 

/   นักศึกษาออก
กลางคัน 

-ไม่มรีะบบ 
ดูแล นศ.
อย่างจริงจัง 
-ไม่มีข้อมลู 
นศ.จำแนก
ตามกลุ่ ม
เสี่ยง 
-ระบบ
แนะแนว   
ไม่เข้มแข็ง 
-ระบบคัด 
นศ./ปรับ
พื้นฐานไม่
เข้มข้น 

-ครอบครัว
ยากจน 
-เป็นพ่อแม่
วัยใส 
-เรียนตาม
เพื่อน 
-ผลการ
เรียนแรก
รับต่ำมาก 

-มีระบบการ
เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
-มีการสำรวจ
ข้อมูลนักศึกษา 
กลุ่มเสี่ยง 
-มีการแนะ
แนวโดยครูแต่
ละแผนกวิชา 
-มีการสอบ
วิชาพื้นฐาน
เพื่อเสรมิ
ความรู้ให้กับ
นักศึกษา 

จำนวน
นักเรียนออก

กลางคัน
ลดลงไม่ถึง
ร้อยละ 3 

จาก
เป้าหมายซึ่ง
กำหนดให้

ลดลงร้อยละ 
50 จาก

ค่าเฉลี่ยเด็ก
กลางคัน 3 
ปีย้อนหลัง 

ทำให้การ
ดำเนินงานไม่
บรรลภุารกจิ
ขององค์กร

บางส่วนและ
อาจทำให้เกิด
ความเสยีหาย 

C14 = 4 L1 = 4 4x4 = 16 
สูงมาก 

ลดหรือควบคุม
ความเสีย่ง/

ถ่ายโอนความ
เสี่ยง 

 
ลายมือชื่อ .....นายประสงค์...ยินดี................. 

ตำแหน่ง....ผู้อำนวยการวิทยาลัย..กกก............. 
วันที่ .....15....พฤศจิกายน...2562............

**หมายเหตุ ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ทุกประเภทความเสี่ยง คอื ระดับปานกลาง** 
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  บัญชีหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) และความรุนแรงของผลกระทบ (C) ของวิทยาลัย กกก 
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    แผนภูมิเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ของวิทยาลัย กกก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ใช้ในการสรุปผลการประเมินการควบคุม
ภายใน ในภารกิจที่หน่วยงานต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ซึ่งสรุปข้อมูลมาจาก  
  2.1 แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพ่ือการควบคุมภายใน  
  2.2 แบบรายงานองค์ประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ ปค. 4 เฉพาะองค์ประกอบ
และหลักการที่มีจุดอ่อน 
  2.3 แบบติดตามผลการประเมินการควบคุมภายใน ปีก่อน (แบบติดตาม ปค. 5) เฉพาะภารกิจ
ที่ยังไม่ดำเนินการหรือไม่สามารถลดความเสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับได้ 
    พร้อมทั้งกำหนดการปรับปรุงการควบคุมภายใน และหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยอาจกำหนด
ระยะเวลาในช่องหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามผล 
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ระบุชื่อหน่วยงาน....วิทยาลัย..กกก.................... 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
 

(2) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ 
หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(3) 
ความเสี่ยง 

(4) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(5) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(6) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(7) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(8) 
หน่วยงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

ภารกิจ : จัดการศึกษาในสายวิชาชีพ ระดับปวช. 
และ ปวส. 
วัตถุประสงค์ เพ่ือนักศึกษาจบการศึกษาระดับ
ปวช. ปวส. ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
 
***ภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับที่ยอมรับ
ได้จากแบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการ
ควบคุมภายใน*** 

นักศึกษาออก
กลางคัน 

-มีระบบการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
-มีการสำรวจข้อมูล
นักศึกษากลุ่มเสี่ยง 
-มีการแนะแนวโดยครู
แต่ละแผนกวิชา 
-มีการสอบวิชาพ้ืนฐาน
เพ่ือเสริมความรู้ให้กับ 
นักศึกษา 

หน่วยงานมีการ
ดำเนินการควบคุม
ตามท่ีกำหนดอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
การควบคุมที่มีอยู่ 
ยังไม่เพียงพอที่จะลด
ความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

จำนวนนักเรียน
ออกกลางคันลดลง
ไม่ถึงร้อยละ 3 
จากเป้าหมายซึ่ง
กำหนดให้ลดลง
ร้อยละ 50 จาก
ค่าเฉลี่ยเด็ก
กลางคัน 3 ปี
ย้อนหลัง 

การลดหรือควบคุม 
1. พัฒนาระบบดูแล 
นักศึกษาจำแนกตาม
ประ เภ ท กลุ่ ม เสี่ ย ง 
โดยครูที่เข้าใจ/ใกล้ชิด 
2. ปรับระบบข้อมู ล 
นศ.จำแนกตามกลุ่ม
เสี่ยง 
3. พัฒนาระบบแนะแนว
ให้เข้มแข็ง โดยใช้ครู
เฉพาะทาง 
4. ปรับปรุงระบบคัด 
นศ. และปรับพ้ืนฐาน
ให้เหมาะสมกับนักเรียน
แต่ละกลุ่ม 
 

ฝ่าย........./ 
รอง ผอ. ..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค.5 
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(2) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ 
หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(3) 
ความเสี่ยง 

(4) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(5) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(6) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(7) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(8) 
หน่วยงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

การถ่ายโอน 
ทำ MOU กับโรงเรียน
ใน พ้ื นที่  เ พ่ื อจั ดส่ ง
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ให้วิทยาลัย  

ฝ่าย........./ 
รอง ผอ. ..... 
 

ภารกิจ : การควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานมีการควบคุมภายใน
เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน สำหรับ
หน่วยงานของรัฐ 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 
 
***ภารกิจนี้ยกมาจากรายงานการประเมินองค์
ประกบของควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)*** 

การควบคุมภายใน      
ของหน่ วยงาน  
ไม่ เป็ น ไป ต าม
ม าต รฐาน การ
ควบคุ มภายใน 
สำหรับหน่วยงาน 
ของรัฐ  

ห น่ ว ย ง า น มี ก า ร
ด ำ เนิ น ก า ร ต า ม
องค์ป ระกอบของ
การควบคุมภายใน   

ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น
องค์ประกอบ พบว่า 
ส่ วนใหญ่ หน่ วยงาน      
มี การควบคุ มอย่ าง
เพียงพอเหมาะสม 
อย่างไรก็ตาม มีบาง
หลักการที่มีจุดอ่อน/ 
ความเสี่ยง เนื่องจาก
ยั งมิ ได้ ดำเนิ นการ 
หรือดำเนินการแต่ไม่
ต่อเนื่อง 

หน่วยงานมีจุดอ่อน
ในองค์ประกอบ ทุก
ด้าน ใน 9 หลักการ 
ได้แก่ 
1. ด้านสภาพแวด-
ล้อมการควบคุม
ภายใน 
 1.1 หลักการที่ 1 
หน่ วยงานมี การ
ปฏิบัติที่อยู่บนหลัก
ความซื่อตรง และการ
รักษาจรรยาบรรณ 
ในการดำเนิ นงาน  
แต่ มิ ได้ ก ำห น ด

1. ให้ความรู้กับบุคลากร
ในหน่วยงานเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวง 
การคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 
การควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ 
2. เสนอผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงานมอบหมาย
ผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละ
หลักการเป็นผู้ดำเนินการ 
จัดทำแผนการปรับปรุง 
การควบคุมภายในเพ่ือให้

ฝ่าย........../ 
รอง ผอ. .... 
(หน่วยงานที่
เป็นฝ่าย
เลขานุการการ
ควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน) 
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(2) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ 
หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(3) 
ความเสี่ยง 

(4) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(5) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(6) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(7) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(8) 
หน่วยงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

เป็นแนวทางเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 1.2 หลักการที่ 3 
ผู้บริหารสูงสุดของ
ห น่ ว ย ง า น อ ยู่
ระหว่างการปรับปรุง
โ ค ร ง ส ร้ า ง ใ ห้
เหมาะสมต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์
ข อ งห น่ ว ย ง าน 
เนื่องจากหน่วย -
งานมีการปรับปรุง 
/ทบทวนภารกิจ   
 1.3 หลักการที่ 4 
หน่วยงานมีนโยบาย
และวิธีการปฏิบัติ
เพ่ือจัดหาพัฒนา 
แต่ยั งไม่กำหนด 
การรักษาบุคลากร 
และยั ง ไม่ มี ก าร

เป็นไปตามมาตรฐาน
การควบคุมภายใน 
3. ให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการประเมิน 
ผลการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานรวบรวม
แผนการปรับปรุงภายใน
ของทุกหน่วยงาน 
4. คณะกรรมการฯ
กำห น ดระยะ เวล า   
ในการรายงานและ
ติดตามผลการประเมิน 
การควบคุมภายใน 
ทุกหลักการ 
5. ให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผล
การควบคุมภายใน
ติดตามและรายงาน
ผลการดำเนินงานตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
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(2) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ 
หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(3) 
ความเสี่ยง 

(4) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(5) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(6) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(7) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(8) 
หน่วยงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

วางแผนและดำเนิน 
การสืบทอดตำแหน่ง
สำคัญ 
 1.4 หลักการที่ 5 
หน่วยงาน มีการ
มอบหมายแบ่งงาน 
แต่ยังไม่ระบุความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ
กระบวนงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. ด้านการประเมิน
ความเสี่ยง พบจุด 
อ่อนความเสี่ยงใน
หลักการที่ 8 หน่วย 
งานมี การประเมิน
โอกาสการเกิดการ
ทุจริต เฉพาะด้าน
การเงิน /พัสดุ 
3. ด้ านกิ จก รรม
การควบคุม กิจกรรม
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(2) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ 
หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(3) 
ความเสี่ยง 

(4) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(5) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(6) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(7) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(8) 
หน่วยงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

การควบคุม พบ
จุดอ่อนความเสี่ยง
ในหลักการที่  10 
ซึ่งหน่วยงานมีการ
ควบคุมเฉพาะที่เป็น 
manual เท่ านั้ น 
และหลักการที่ 11 
มีการควบคุมเฉพาะ
ระบบสารสนเทศ
กลาง 
4. ด้านสารสนเทศ
และการสื่อสาร  พบ
จุดอ่อนความเสี่ ยง 
ในหลั กการ ที่  13 
หน่ วยงานมี การ
พิ จารณ าต้ นทุ น    
แต่ ไม่ ได้ มี ก า ร
เปรียบเทียบกับผล 
ประโยชน์ที่จะได้รับ
ในการจัดทำ หรือ
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(2) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ 
หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(3) 
ความเสี่ยง 

(4) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(5) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(6) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(7) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(8) 
หน่วยงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

จัดหาและใช้สาร-
สน เท ศ  รวม ถึ ง
ปริมาณ ความถูกต้อง 
และคุณภาพของ
ข้อมูลที่ได้รับ 
5. ด้านการติดตาม
ประเมินผล พบ
จุดอ่อนความเสี่ยง
ในหลักการที่  17 
หน่วยงานยังมิได้         
ประเมินผลลัพธ์
ดำเนินการเฉพาะ
ติดตามการควบคุม
ภายใน 

 

 
 
 
 

ลายมือชื่อ .....นายประสงค์...ยินดี................. 
ตำแหน่ง....ผู้อำนวยการวิทยาลัย..กกก............. 

วันที่ .....15....พฤศจิกายน...2562............ 
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บทที่ 6 

การรายงานและการตดิตามผล 
 
การรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

 ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 8 9 และ10 กำหนดให้
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาลงนาม จัดส่งให้ผู้กำกับดูแล และ
กระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ประกอบด้วย 
 1. การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามแบบ ปค. 1 
 2. การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค. 4 
 3. การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจ ตามแบบ ปค. 5 
 4. ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ของรัฐ แบบ ปค. 6 
 เมื่อกระทรวงเจ้าสังกัด ได้รับรายงานจะดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง ตามแบบ ปค. 2 ส่ง
กระทรวงการคลัง ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 
 วิธีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 เมื่อดำเนินการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินผลภารกิจของการ
ควบคุมภายในแล้วเสร็จ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานระดับหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย รายงาน
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ               
ที่คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐกำหนด ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการตามภาพ 6 – 1  
 1. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน จัดทำรายงานระดับหน่วยงาน
ของรัฐ ประกอบด้วย รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ แบบ 
ปค. 4 และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ แบบ ปค. 5 พร้อมจัดทำร่าง
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. 1 เสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน 
พิจารณา แล้วปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน หลังจากนั้น เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณาลงนาม 
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ภาพ 6 – 1 แสดงขั้นตอนการรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
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ตัวอย่างแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

 

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่    30   เดือน  กันยายน     พ.ศ.    2562             ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับ
การเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   เห็นว่า การควบคุม
ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับ
ดูแลของ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

อย่างไรก็ดี หน่วยงานมีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ
ถัดไป (ประมวลจากแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. 5) สรุปได้ดังนี้ 

1.  ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 1.1 ภารกิจการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ ระดับปวช. และปวส. ซึ่งจำนวนนักศึกษา

ออกกลางคันลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงานกำหนด 
 1.2 ภารกิจการควบคุมภายใน ซึ่งสถานศึกษาสังกัดส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินการ

ครบถ้วน ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ กล่าวคือ ส่วนใหญ่สามารถดำเนินการ
ตามหลักการย่อยได้ไม่ถึงก่ึงหนึ่งของหลักการย่อยที่กำหนด 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 2.1 ภารกิจการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ ระดับปวช. และปวส. ปรับปรุง โดยพัฒนา

ระบบดูแลนักศึกษาให้เข้มข้นขึ้น ปรับระบบฐานข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามกลุ่มเสี่ยง พัฒนาระบบแนะแนว  
ปรับปรุงระบบคัดเลือกนักศึกษา และปรับปรุงระบบการปรับพื้นฐานความรู้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม 

 2.2 ภารกจิการควบคุมภายใน ปรับปรุง โดยจัดการความรู้ให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
มอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน กำหนดแผนการดำเนินงานเพ่ือปรับปรุงการดำเนินการตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในในแต่ละหลักการที่มีจุดอ่อน กำหนดระยะเวลาในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการ
ปรับปรุง รวมทัง้ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด 

 ลายมือชื่อ     นาย ก..............                                   
 ตำแหน่ง..เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษา 
 วันที.่..30.... เดือน.พฤศจิกายน..พ.ศ. .2562.. 
 

แบบ ปค. 1 
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 2. ขณะเดียวกันให้ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ  โดยดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน         
ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการสอบทานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ (ถ้ามี)  
 3. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย  
  (1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน – แบบ ปค. 1   
  (2) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ ปค. 4   
  (3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน – แบบ ปค. 5  
  (4) รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน – แบบ ปค. 6  
ให้ผู้กำกับดูแลหน่วยงานของรัฐ เช่น คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ 
และกระทรวงเจ้าสังกัด (หนังสือนำเรียนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
  
การติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 หลังจากจัดส่งรายงานแล้วเสร็จ หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในให้เป็นไปตามที่กำหนดในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับ
หน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค. 5) พร้อมทั้ง ควรกำหนดวิธีการติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุม
ภายใน เพ่ือทราบว่า มีการดำเนินการปรับปรุงตามที่กำหนด หรือไม่ และเมื่อดำเนินการปรับปรุงแล้ว เสร็จ 
หน่วยงานสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รายละเอียด
ขั้นตอนการดำเนินการติดตาม ดังภาพ 6 – 2   

 อย่างไรก็ตาม ในการติดตามผลการดำเนินงาน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังมิได้กำหนด
แบบหรือวิธีการไว้  กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดแบบการติดตามผลการประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ (แบบ ติดตาม ปค. 5) เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนำไปปรับใช้ ทั้งนี้
เพ่ือให้การติดตามผลการดำเนินงานตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ      
มีประสิทธิภาพ   
 
 วิธีการติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 1. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการแจ้งเวียน รายงาน
ผลการประเมินการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 
  (1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. 1 
  (2) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. 4 
  (3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. 5  
  ทั้งนี้ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานทราบ พร้อมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในตามที่กำหนด  
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในที่กำหนด โดยเร็ว 
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 3. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ หรือเมื่อครบระยะเวลาตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ประเมินผลการควบคุมภายในแจ้ง (อย่างน้อยปีละครั้ง)   ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการปรับปรุง
การควบคุมภายใน ว่าดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด หรือไม่ และผลการดำเนินการปรับปรุงสามารถลด
ความเสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม ่ 
 4. ฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลผลการติดตามการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน จัดทำ
รายงานผลการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน เสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
เพ่ือพิจารณา แล้วเสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณา และรายงานต่อผู้กำกับดูแลเพ่ือ
ทราบ ต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 6 – 2 แสดงขั้นตอนการติดตามผลการประเมินการควบคุมภายใน 
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ตัวอย่าง แบบติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน – แบบ ติดตาม ปค. 5 
 

ระบุชื่อหน่วยงาน....วิทยาลัย..กกก.................... 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนนิงาน หรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผลการดำเนินการ 

ภารกิจ : จัดการศึกษาในสาย
วิชาชีพ ระดับปวช. และ ปวส. 
วัตถุประสงค์ เพ่ือนักศึกษาจบ
การศึกษาระดับปวช. ปวส. ตาม
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
 
***ภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงกว่า
ระดับที่ยอมรับได้จากแบบประเมิน
ความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุม
ภายใน*** 

นักศึกษาออก
กลางคัน 

-มีระบบการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
-มีการสำรวจข้อมูล
นักศึกษากลุ่มเสี่ยง 
-มีการแนะแนวโดยครู
แต่ละแผนกวิชา 
-มีการสอบวิชาพ้ืนฐาน
เพ่ือเสริมความรู้ให้กับ 
นักศึกษา 

หน่วยงานมีการ
ดำเนินการควบคุม
ตามท่ีกำหนดอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม 
การควบคุมที่มีอยู่ 
ยังไม่เพียงพอที่จะ
ลดความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 

จำนวนนักเรียน
ออกกลางคันลดลง
ไม่ถึงร้อยละ 3 
จากเป้าหมายซึ่ง
กำหนดให้ลดลง
ร้อยละ 50 จาก
ค่าเฉลี่ยเด็ก
กลางคัน 3 ปี
ย้อนหลัง 

การลดหรือควบคุม 
1 . พั ฒ น าระบ บ ดู แ ล 
นักศึกษาจำแนกตามประเภท
กลุ่มเสี่ยง โดยครูที่เข้าใจ/
ใกล้ชิด 
2. ปรับระบบข้อมูล นศ.
จำแนกตามกลุ่มเสี่ยง 
3. พัฒนาระบบแนะแนวให้
เข้มแข็ง โดยใช้ครูเฉพาะทาง 
4. ปรับปรุงระบบคัด นศ. 
แ ล ะ ป รั บ พ้ื น ฐ า น ให้
เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละ
กลุ่ม 

ฝ่าย........./ 
รอง ผอ. ..... 
ผลการดำเนินการ 
ภาคเรียนที่ 2/62  
1. มีการวิเคราะห์ข้อมูล 
นร. กลุ่มเสี่ยงและจัดให้
ครูที่มีความเข้าใจปัญหา
เฉพาะดูแลนักเรียนตาม
ข้อมูล  
2. จ้างครูแนะแนวเพ่ือให้
แนะแนว พร้อมกับการ
จัด  open house ให้กับ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

แบบติดตาม ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนนิงาน หรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผลการดำเนินการ 

การถ่ายโอน 
ทำ MOU กับโรงเรียนใน
พ้ืนที่ เพ่ือจัดส่งนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายให้วิทยาลัย  

3. ปรับปรุ งระบบคัด 
นศ./แยกกลุ่มนักเรียน
ตามความต้องการพ้ืนฐาน
รายบุคคลและพัฒนา      
ให้ เหมาะสมกับนักเรียน
แต่ละกลุ่ม 
4. ทำ MOU กับ รร. 2 แห่ง 
ได้แก่ รร.สุวรรณ และ 
รร.โพธิ์ทอง โดย จัดโควต้า 
พร้อมให้ทุนการศึกษา
กับนักเรียนที่มีผลการ
เรียนดี 
ผลการปรับปรุ งการ
ควบคุมภายใน พบว่า 
อัตราการออกกลางคัน
ลดลงมากขึ้น แต่ยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายจึง
เห็นควรนำไปปรับปรุง
ในปีงบประมาณถัดไป 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนนิงาน หรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผลการดำเนินการ 

ภารกิจ : การควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานมีการ
ควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐาน
ก า ร ค ว บ คุ ม ภ าย ใน  ส ำห รั บ
หน่วยงานของรัฐ 5 องค์ประกอบ 
17 หลักการ 
 
***ภารกิจนี้ยกมาจากรายงานการ
ประเมินองค์ประกบของควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.4)*** 

การควบคุมภายใน      
ของหน่ วยงาน  
ไม่ เป็ น ไป ต าม
ม าต รฐาน การ
ควบคุ มภายใน 
สำหรับหน่วยงาน 
ของรัฐ  

ห น่ ว ย ง า น มี ก า ร
ด ำ เนิ น ก า ร ต า ม
องค์ป ระกอบของ
การควบคุมภายใน   

ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น
องค์ประกอบ พบว่า 
ส่ วนใหญ่ หน่ วยงาน      
มี การควบคุ มอย่ าง
เพียงพอเหมาะสม 
อย่างไรก็ตาม มีบาง
หลักการที่มีจุดอ่อน/ 
ความเสี่ยงเนื่องจาก
ยั งมิ ได้ ดำเนิ นการ 
หรือดำเนินการแต่ไม่
ต่อเนื่อง 

หน่วยงานมีจุดอ่อน
ในองค์ประกอบ ทุก
ด้าน ใน 9 หลักการ 
ได้แก่ 
1. ด้านสภาพแวด-
ล้อมการควบคุม
ภายใน 
 1.1 หลักการที่ 1 
หน่ วยงานมี การ
ปฏิบัติที่อยู่บนหลัก
ความซื่อตรง และการ
รักษาจรรยาบรรณ 
ในการดำเนิ นงาน  
แต่ มิ ได้ ก ำห น ด
เป็นแนวทางเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 1.2 หลักการที่ 3 
ผู้บริหารสูงสุดของ
ห น่ ว ย ง า น อ ยู่

1. ให้ความรู้กับบุคลากรใน
หน่วยงานเกี่ยวกับการ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวง การ
คลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การ
ควบคุ มภาย ในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ 
2. เสนอผู้บริหารสูงสุดของ
หน่ วยงานมอบหมายผู้ ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ ใน แ ต่ ล ะ
หลักการเป็นผู้ดำเนินการ 
จัดทำแผนการปรับปรุง การ
ควบคุมภายในเพ่ือให้เป็นไป
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ควบคุมภายใน 
3. ให้ ฝ่ า ย เล ข านุ ก า ร
คณะกรรมการประเมิน 
ผลการควบคุมภายในของ

ฝ่าย........../ 
รอง ผอ. .... 
(หน่ วยงานที่ เป็ นฝ่ าย
เลขานุการการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน) 
ผลการดำเนินการ 
1 . มี การจั ดอบรม ให้
ความรู้แก่บุคลากรด้าน
การควบคุมภายใน 
2. มีการจัดทำแผนการ
ปรับปรุงโดยมอบหมาย
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในแต่ละหลักการย่อย
ดำเนิ น การให้ เป็ น ไป
ตามที่กำหนดในมาตรฐาน
ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ 
3. ผลการติดตามการ
ดำเนินงาน พบว่า ทุก
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนนิงาน หรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผลการดำเนินการ 

ระหว่างการปรับปรุง
โ ค ร ง ส ร้ า ง ใ ห้
เหมาะสมต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์
ข อ งห น่ ว ย ง าน 
เนื่องจากหน่วย -
งานมีการปรับปรุง 
/ทบทวนภารกิจ   
 1.3 หลักการที่ 4 
หน่วยงานมีนโยบาย
และวิธีการปฏิบัติ
เพ่ือจัดหาพัฒนา 
แต่ยั งไม่กำหนด 
การรักษาบุคลากร 
และยั ง ไม่ มี ก าร
วางแผนและดำเนิน 
การสืบทอดตำแหน่ง
สำคัญ 
 

หน่วยงานรวบรวมแผนการ
ปรับปรุ งภายในของทุ ก
หน่วยงาน 
4 . ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ
กำหนดระยะเวลา   ใน
การรายงานและติดตาม
ผลการป ระ เมิ น  ก า ร
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน  ทุ ก
หลักการ 
5. ให้ ฝ่ า ย เล ข านุ ก า ร
คณะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายในติดตาม
แ ล ะ ร าย ง าน ผ ล ก า ร
ด ำ เ นิ น ง า น ต า ม
ระยะเวลาที่กำหนด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในแต่ละหลักการย่อย
ดำเนินการตามแผนกำหนด  
ผลการปรับปรุ งการ
ควบคุมภายใน  พบว่า 
หน่ วยงานดำเนินการ 
ทุกหลักการที่ กำหนด 
เป็ น ไปตามมาตรฐาน
ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนนิงาน หรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผลการดำเนินการ 

 1.4 หลักการที่ 5 
หน่วยงาน มีการ
มอบหมายแบ่งงาน 
แต่ยังไม่ระบุความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ
กระบวนงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. ด้านการประเมิน
ความเสี่ยง พบจุด 
อ่อนความเสี่ยงใน
หลักการที่ 8 หน่วย 
งานมี การประเมิน
โอกาสการเกิดการ
ทุจริต เฉพาะด้าน
การเงิน /พัสดุ 
3. ด้ านกิ จก รรม
การควบคุม กิจกรรม
การควบคุม พบ
จุดอ่อนความเสี่ยง
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนนิงาน หรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผลการดำเนินการ 

ในหลักการที่  10 
ซึ่งหน่วยงานมีการ
ควบคุมเฉพาะที่เป็น 
manual เท่ านั้ น 
และหลักการที่ 11 
มีการควบคุมเฉพาะ
ระบบสารสนเทศ
กลาง 
4. ด้านสารสนเทศ
และการสื่อสาร  พบ
จุดอ่อนความเสี่ ยง 
ในหลั กการ ที่  13 
หน่ วยงานมี การ
พิ จารณ าต้ นทุ น    
แต่ ไม่ ได้ มี ก า ร
เปรียบเทียบกับผล 
ประโยชน์ที่จะได้รับ
ในการจัดทำ หรือ
จัดหาและใช้สาร-
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนนิงาน หรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผลการดำเนินการ 

สน เท ศ  รวม ถึ ง
ปริมาณ ความถูกต้อง 
และคุณภาพของ
ข้อมูลที่ได้รับ 
5. ด้านการติดตาม
ประเมินผล พบ
จุดอ่อนความเสี่ยง
ในหลักการที่  17 
หน่วยงานยังมิได้         
ประเมินผลลัพธ์
ดำเนินการเฉพาะ
ติดตามการควบคุม
ภายใน 

 

ลายมือชื่อ .....นายประสงค์...ยินดี................. 
ตำแหน่ง....ผู้อำนวยการวิทยาลัย..กกก............. 

วันที่ .....30...กันยายน...2563............ 
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