
แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  30 กันยายน 2564 

หน่วยงาน....................................................... 

การประเมินผลองค์ประกอบการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ 17 หลักการ) 

รายการ มี/ใช ่
มี/ใช ่

แต่ต้อง 
ปรับปรุง 

ไม่มี 
/ 

ไม่ใช ่
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
หลักการที่ 1 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
     1.1 ผู้บริหารในหน่วยงานมีการปฏิบัติตนที่อยู่บน
หลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการ
ด าเนินงาน 

    

     1.2 หน่วยงานมีการจัดการอย่างเหมาะสมและ
ทันเวลา เม่ือพบการไม่ปฏบิัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับ
ความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 

    

หลักการที่ 2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝา่ยบริหารและมีหนา้ที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนา
หรือ ปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการด าเนนิการเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
     2.1 คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายในการดูแล
ภารกิจในหน่วยงานของท่าน ไดเ้ข้ามาก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานตามที่ก าหนดอย่างชดัเจนและมีความถี่ที่
เหมาะสม 

    

หลักการที่ 3 หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบที่เหมาะสมใน
การ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
    3.1 มีการก าหนดโครงสร้างภายในอย่างเหมาะสม 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจและมีการควบคุม
ภายในอย่างมปีระสิทธิภาพ 

    

    3.2 มีสายการรายงานภายในอย่างเหมาะสมโดย
ค านึงถึงอ านาจหนา้ที่ความรับผดิชอบ และการสื่อสาร
ข้อมูล 

    

    3.3 มีการมอบหมายและแบ่งแยกอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏบิัติงาน
อย่างเหมาะสม 

    

หลักการที่ 4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
    4.1 มีการพัฒนาและธ ารงรกัษาบุคลากรให้มี
ความรู้และความสามารถโดยมกีารสอบทานการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

    

    4.2 มีการประเมินผลงานและสื่อสารให้แก่
บุคลากรทุกระดับรบัทราบ พร้อมทั้งให้แรงจูงใจหรือ
รางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏบิัติงานดีรวมถึงจัดการ
แก้ไขบุคลากรที่มีผลการปฏิบตังิานไม่ผา่นเกณฑ ์

    

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.1 



รายการ มี/ใช ่
มี/ใช ่

แต่ต้อง 
ปรับปรุง 

ไม่มี 
/ 

ไม่ใช ่
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

     4.3 มีการแก้ไขหรือเตรียมความพร้อมอย่าง
เหมาะสม ทันเวลา ส าหรับปัญหาการขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ 

    

หลักการที่ 5 หน่วยงานได้ก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏบิัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 
เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
     5.1 มกีารสื่อสารให้บุคลากรทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และการปรับปรุง
แก้ไขกระบวนการปฏบิัต ิ

    

     5.2 มีการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัตงิานเพื่อ
สร้างแรงจูงใจและให้รางวัลอย่างเหมาะสมโดย
ค านึงถึงการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ 
วัตถุประสงค์หน่วยงาน 

    

     5.3 ผู้บริหารมีการมอบหมายงานแก่ผู้ปฏบิัติงาน
แต่ละคนอย่างเหมาะสม โดยไมส่ร้างแรงกดดันมากไป 

    

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการที่ 6 หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่าง
ชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 
     6.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของภารกิจในการ
ปฏิบัติงานแตล่ะเร่ืองอย่างชัดเจน 

    

     6.2 วัตถุประสงค์ของภารกิจที่ได้ก าหนดขึน้มี
ความสมเหตุสมผล และสามารถท าให้บรรลุผลได ้

    

     6.3 มีการจัดท ารายงานการปฏิบัติงานทั้งในด้าน
การเงินและไม่ใช่การเงิน เพื่อสะท้อนถึงผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

    

หลักการที่ 7 หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถปุระสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และ 
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
     7.1 มีการระบุความเสี่ยงทกุประเภทที่อาจพบ 
(ความเสี่ยงดา้นยทุธศาสตร์ การเงิน การปฏิบัติ งาน
กฎระเบียบ ข้อมูลข่าวสาร) ซึง่อาจมีผลกระทบต่อ 
การด าเนินภารกิจของหน่วยงานในระดับต่าง ๆ 

    

     7.2 ความเสี่ยงที่ระบไุว้ไดน้ ามาวิเคราะห์ปัจจัยที่
เป็นสาเหตุทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

    

     7.3 ความเสี่ยงที่ระบไุว้ไดน้ ามาพิจารณาโอกาส
เกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

    

      7.4 มีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการ
ความเสี่ยง โดยอาจเลือกวิธี ยอมรับ (Acceptance) 
การลด (Reduction) การหลีกเลี่ยง (Avoidance) 
หรือการร่วมรับ (Sharing) ความเสี่ยง 

    



รายการ มี/ใช ่
มี/ใช ่

แต่ต้อง 
ปรับปรุง 

ไม่มี 
/ 

ไม่ใช ่
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

หลักการที่ 8 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่สง่ผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค ์
      8.1 ได้ประเมินโอกาสเกิดการทุจริตในรูปแบบ
ต่างๆ เชน่ การท ารายงานเท็จ การท าเอกสารเบิกจ่าย
เท็จ การฝ่าฝนืระบบการควบคมุภายใน การรับสนิบน 
เป็นต้น 

    

      8.2 มีการก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันหรือแก้ไข
การทุจริตที่เหมาะสมกับผลประเมินโอกาสการเกิด
ทุจริต 

    

      8.3 ได้สื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและปฏบิัติ
ตามมาตรการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 

    

หลักการที่ 9 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคัญตอ่ระบบการควบคุมภายใน 
      9.1 ได้ประเมินการเปลี่ยนแปลงปจัจัยทั้งภายใน
ภายนอกหน่วยงาน ที่อาจมผีลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน การควบคุมภายใน การจัดท ารายงาน
ทางการ เงิน รวมทัง้ได้ก าหนดมาตรการตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงอย่างเพียงพอแล้ว 

    

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที่ 10 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้
     10.1 มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับ
ความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน 

    

    10.2 มีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเปน็ลาย
ลักษณ์อักษร ครอบคลุม กระบวนการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม 

    

     10.3 ก าหนดให้มีการควบคุมภายในทุกระดับ
ของการปฏิบัติงาน 

    

     10.4 มีการแบ่งแยกหน้าทีค่วามรับผิดชอบด้าน
การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบญัชีการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ การดูแลทรัพย์สิน เพื่อให้มีการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน 

    

หลักการที่ 11 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ไปดา้นเทคโนโลยีเพื่อสนับสนนุการบรรลุวัตถุประสงค์ 
     11.1 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
กระบวนการปฏบิัติงานและการควบคุมทั่วไป 

    

     11.2 มีการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างเหมาะสม 

    

     11.3 หน่วยงานมีการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

    



รายการ มี/ใช ่
มี/ใช ่

แต่ต้อง 
ปรับปรุง 

ไม่มี 
/ 

ไม่ใช ่
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

หลักการที่ 12 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและขัน้ตอน
การปฏิบัติงานเพื่อน านโยบายไปสู่การปฏบิัติจริง 
     12.1 มีการก าหนดวิธีการควบคุมภายในที่รัดกุม 
ส าหรับการด าเนนิงานของ ผูบ้ริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน
ในเร่ืองที่ต้องผ่านการอนุมัตโิดยผู้ที่ไม่มีสว่นได้เสีย 

    

     12.2 ได้น าวิธีการควบคุมภายในรวมถึงการแก้ไข
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ไปปฏิบัติอยา่งเหมาะสม 

    

     12.3 ได้ทบทวนวิธีการควบคุมภายในให้มีความ
เหมาะสมอยู่เสมอ 

    

องค์ประกอบที่ 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
หลักการที่ 13 หน่วยงานจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏบิัติตามการ
ควบคุมภายในที่ก าหนด 
     13.1 มีการก าหนดและจัดท าข้อมูลที่มีคุณภาพ
เพื่อใช้ในการด าเนินงาน 

    

     13.2 ได้พิจารณาถึงตน้ทุนและประโยชน์ที่จะ
ได้รับรวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูลที่
จ าเป็นต่อการใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

    

     13.3 ได้ด าเนินการเพื่อให้ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอ และทันเวลา
ส าหรับใช้ประกอบการตัดสนิใจ 

    

     13.4 ได้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุม
ของผู้บริหารและคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มี
รายละเอียดที่เพียงพอส าหรับการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานย้อนหลงั 

    

      13.5 ได้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เอกสารส าคัญ
ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่สบืค้นไดง้่าย 

    

      13.6 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้ตรวจสอบภายใน 
และผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในว่ามีข้อบกพร่อง 
หน่วยงานได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อย่างครบถ้วน 
ทันเวลา 

    

หลักการที่ 14 หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเก่ียวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายในซึ่งมีความจ าเปน็ในการสนับสนุนให้มีการปฏบิัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
      14.1 มีกระบวนการสื่อสารภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพและมชี่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม 

    

      14.2 มีการรายงานข้อมูลที่ส าคัญต่อผูบ้ริหาร
และคณะกรรมการที่เก่ียวข้องอย่างสม่ าเสมอ 

    

      14.3 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือ
ช่องทางลับ ให้ผู้ปฏบิัติงานแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
เก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในได้อย่างปลอดภัย 

    



รายการ มี/ใช ่
มี/ใช ่

แต่ต้อง 
ปรับปรุง 

ไม่มี 
/ 

ไม่ใช ่
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

หลักการที่ 15 หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 
      15.1 มีกระบวนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกองค์การอย่างมีประสิทธิภาพด้วยช่องทาง 
การสื่อสารที่เหมาะสม 

    

องค์ประกอบที่ 5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 
หลักการที่ 16 หน่วยงานระบพุัฒนาและด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฏบิัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง
ตามที่ก าหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบตัิตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
      16.1 มีการก าหนดความถี่ที่เหมาะสมในการ
ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

    

      16.2 มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ี่มีความรู้เข้าใจและ
ความสามารถ ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมิน
อิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

    

หลักการที่ 17 หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อฝา่ยบริหาร
และผู้ก ากับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสัง่การแก้ไขอย่างเหมาะสม 
      17.1 ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของ
การควบคุมภายในและด าเนนิการสื่อสาร ติดตาม
แก้ไขอย่างทันท่วงท ี

    

      17.2 มีการรายงานตามล าดับชั้นของการบังคบั
บัญชา กรณีที่พบวา่มีการทุจริตการฝ่าฝนืกฎหมาย 
หรือการกระท าที่ผิดปกติอ่ืนๆ 

    

 

 

      ลงช่ือ .....................................................................ผู้ประเมิน 
       (                                                ) 
      ต าแหน่ง.................................................................. 

       


