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5 องค์ประกอบ 17 หลักการ การประเมินควบคุมภายในหน่วยงาน 

ผลการ
ประเมิน

การควบคุม
ภายใน 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี  
องค์ประกอบท่ี 1 
สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม (Control 
Environment) 

หลักการที่ 1 หน่วยงาน
ของรัฐแสดงให้เห็นถึงการ
ยึดมั่นในคณุค่าของความ
ซื่อตรงและจริยธรรม 

1.1 หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นใน   
      คุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรมโดย  
      ผ่านค าสั่ง การกระท าหรือพฤติกรรม 

   

1.2 หน่วยงานได้ก าหนดมาตรฐาน 
      จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของ 
      บุคลากรภายในหน่วยงาน 

   

1.3 หน่วยงานมีการประเมินการยึดมั่นใน 
      มาตรฐานของจรรยาบรรณ 

   

หลักการที่ 2 หัวหน้า
ส่วนราชการแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นอิสระจาก
ฝ่ายบรหิาร และมีหนา้ที่
ก ากับดูแลให้มีการพัฒนา
หรือปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รวมถึงการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 

2.1 หัวหนา้ส่วนราชการมีการก าหนด 
      นโยบายความรับผดิชอบต่อหน้าท่ีของ 
      ผู้ปฏิบัติงาน 

   

2.2 คณะกรรมการประจ าหน่วยงานมีความรู้    
      ความช านาญที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที ่   
      รับผิดชอบ  

   

2.3 หน่วยงานมีการด าเนินงานอย่างเป็น 
      อิสระจากฝ่ายบริหาร 

   

2.4 หัวหนา้ส่วนราชการได้ก ากับดูแลในเรื่อง 
      สภาพแวดล้อมของการควบคมุ การ 
      ประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมการ 
      ควบคุม 

   

หลักการที่ 3 หัวหน้า
ส่วนราชการจดัให้มี
โครงสร้างองค์กร สาย
การบังคับบัญชา อ านาจ
หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมใน
การบรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยภายใต้
การก ากับดูแลของ
หัวหน้าส่วนราชการ  

3.1 หน่วยงานมีโครงสร้างที่ครอบคลุมทุก 
      ภารกิจของหน่วยงาน  

   

3.2 หน่วยงานมีการก าหนดสายการบังคับ 
      บัญชา การรายงานผลการด าเนินงาน 
      ตามภารกิจ 

   

3.3 หน่วยงานมีการก าหนดหน้าที่ การ 
      มอบหมายงาน และจ ากัดขอบเขตของ 
      อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบควบคู่ 
      กัน 

   

หลักการที่ 4 หน่วยงาน
แสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการสร้าง
แรงจูงใจ พัฒนาและ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถท่ีสอดคล้อง 

4.1 หน่วยงานวางนโยบาย หรือแนววิธีปฏิบัต ิ
      เกี่ยวกับการบริหารบุคลากร 

   

4.2 หน่วยงานมีการประเมินความสามารถ 
      ของบุคลากร และระบสุ่วนท่ียังขาดอยู่ 
      เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
 

   

ระเบียบวาระที่ 4.1 



5 องค์ประกอบ 17 หลักการ การประเมินควบคุมภายในหน่วยงาน 

ผลการ
ประเมิน

การควบคุม
ภายใน 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี  
 กับวัตถุประสงค์ของ

หน่วยงาน 
4.3 หน่วยงานมีการสร้างจูงใจ พัฒนาและ 
      รักษาบุคลากรภายในหน่วยงาน 

   

4.4 หน่วยงานมีการวางแผนและเตรียม 
      สรรหาผูส้ืบทอดต าแหน่ง (Succession) 

   

หลักการที่ 5 หน่วยงาน
ก าหนดให้บุคลากรมี
หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ ต่อผลการ
ปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายในเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

5.1 หน่วยงานได้ก าหนดหน้าที่ความ 
      รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามระบบ 
      การควบคุมภายใน โดยผ่านโครงสร้าง 
      การบริหาร การใช้อ านาจหนา้ที่และ 
      ความรับผิดชอบในการปฏิบตัิเพื่อให้ 
      บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

   

5.2 หน่วยงานได้ก าหนดตัวช้ีวัดผลการ 
      ปฏิบัติงาน มีการสร้างแรงจูงใจและการ 
      ให้รางวัลเป็นสิ่งตอบแทน 

   

5.3 หน่วยงานได้ประเมินตัวชี้วัดการ 
      ปฏิบัติงาน การสร้างสิ่งจูงใจ และรางวลั 
      อย่างต่อเนื่อง 

   

5.4 หน่วยงานได้ประเมินแรงกดดันในการ 
      ปฏิบัติงานท่ียุ่งยาก หรือมากเกินไป 

   

5.5 หน่วยงานได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน   
      การให้รางวัล และการลงโทษบุคลากร 
      เป็นรายบุคคล 

   

องค์ประกอบท่ี 2 
การประเมินความ
เสี่ยง (Risk 
Assessment) 

หลักการที่ 6 หน่วยงาน
ได้ระบุ วัตถุประสงค์ของ
การปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลยัไว้อย่าง
ชัดเจน และเพียงพอท่ีจะ
สามารถระบุและประเมิน
ความเสีย่งท่ีเกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ 

6.1 หน่วยงานไดร้ะบุวัตถุประสงค์ของการ 
      ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
      ของมหาวิทยาลัยไว้อย่างชัดเจน 

   

6.2 หน่วยงานได้ก าหนดสาระส าคัญในการ 
      ปฏิบัติงานทุกประเภท 

   

6.3 หน่วยงานไดร้ายงานผลการด าเนินงานท่ี 
      สะท้อนถึงภารกิจ พันธกิจของ 
      มหาวิทยาลัย  

   

6.4 คณะกรรมการในหน่วยงาน ได้อนุมัติและ 
      สื่อสารนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ 
      ผู้บริหารและบุคลากรได้รับทราบ พร้อม 
      ทั้งถือเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร 

   

หลักการที่ 7 หน่วยงาน
ระบุความเสี่ยงท่ีมผีลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายในอย่าง
ครอบคลมุทั้งหน่วยงาน 
และวิเคราะหค์วามเสี่ยง 

7.1 หน่วยงานไดร้ะบุความเสีย่งทุกประเภท 
      จากทุกระดับในหน่วยงาน 

   

7.2 หน่วยงานได้วิเคราะห์ความเสี่ยงจาก 
      ปัจจัยภายในและปัจจยัภายนอกเป็นหลัก 

   

7.3 ผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับมสี่วนร่วมใน 
      การประเมินความเสี่ยง 
 

   



5 องค์ประกอบ 17 หลักการ การประเมินควบคุมภายในหน่วยงาน 

ผลการ
ประเมิน

การควบคุม
ภายใน 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี  
 เพื่อก าหนดวิธีการจดัการ

ความเสีย่งน้ัน 
7.4 หน่วยงานมีการประเมินนัยส าคัญของ 
      ความเสี่ยงท่ีระบุไว ้

   

7.5 หน่วยงานมีการก าหนดทิศทางในการ 
      ตอบสนองความเสี่ยงอย่างไร 

   

หลักการที่ 8 หน่วยงาน
พิจารณาโอกาสที่อาจเกิด
การทุจริตเพื่อ
ประกอบการประเมิน
ความเสีย่งท่ีส่งผลต่อการ
บรรลุวตัถุประสงค ์

8.1 หน่วยงานประเมินโอกาสที่จะเกิดการ 
      ทุจริตประเภทตา่ง ๆ 

   

8.2 หน่วยงานทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง 
      เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากปจัจัยภายใน 
      และภายนอกของหน่วยงาน  

   

8.3 คณะกรรมการประจ าหน่วยงานได ้
      พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับ 
      โอกาสเกิดทุจริตและมาตรการป้องกัน 

   

8.4 หน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรปฏิบัต ิ
      ตามนโยบายความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น 

   

หลักการที่ 9 หน่วยงาน
ระบุและประเมินการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมี
นัยส าคญัต่อระบบ
ควบคุมภายใน 

9.1 หน่วยงานมีการประเมินการเปลี่ยนแปลง 
      สภาพแวดล้อมภายนอก 

   

9.2 หน่วยงานมีการประเมินการเปลี่ยนแปลง 
      รูปแบบการด าเนินงานโครงการกิจกรรม  
      หรืออ่ืน ๆ ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน 
      รับทราบ 

   

9.3 หน่วยงานมีการประเมินการเปลี่ยนแปลง 
      ผู้น าองค์กร 

   

องค์ประกอบท่ี 3 
กิจกรรมการ
ควบคุม 

หลักการที่ 10 
หน่วยงานระบุและพัฒนา
กิจกรรมการควบคุมเพื่อ
ลดความเสีย่งในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้

10.1 หน่วยงานมีการควบคุมเหมาะสมกับ 
        ความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะของ 
        องค์กร สภาพแวดล้อม ลักษณะของงาน 

   

10.2 หน่วยงานมมีาตรการการควบคุมภายในที ่
        ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น  
        นโยบาย คู่มือ ระเบียบ 

   

10.3 หน่วยงานมีการก าหนดกจิกรรมควบคมุ 
        ให้มีความหลากหลายอย่างเหมาะสมการ 
        ผสมผสานของกิจกรรมการควบคุม 
        หลายๆประเภท 

   

10.4 ผู้บริหารของหน่วยงานมีการก าหนด  
        การควบคุมภายครอบคลมุทุกระดับงาน 

   

10.5 ภายในหน่วยงานมีการแบ่งแยกหน้าท่ี ใน 
        การอนุมัติ บันทึก ดูแลเก็บรักษา อย่าง 
        เป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 
 

   



5 องค์ประกอบ 17 หลักการ การประเมินควบคุมภายในหน่วยงาน 

ผลการ
ประเมิน

การควบคุม
ภายใน 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี  
 หลักการที่ 11 

หน่วยงานระบุและพัฒนา
กิจกรรมการควบคุมทั่วไป
ด้านเทคโนโลยเีพื่อ
สนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

11.1 หน่วยงานก าหนดความเกีย่วข้องกันของ 
        การใช้ระบบ IT ในกระบวนการปฏิบัติ  
        งานท่ีควบคู่ไปการควบคุมภายในด้าน IT  
        ที่เหมาะสม 

   

 11.2 หน่วยงานได้ก าหนดกจิกรรมการควบคุม 
        ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสม 

   

11.3 หน่วยงานได้ก าหนดกจิกรรมการควบคุม 
        ความปลอดภัยด้าน IT อย่างเหมาะสม 

   

11.4 หน่วยงานมีการก าหนดกจิกรรมการ 
        ควบคุมด้านการจดัหา การพัฒนา และ 
        ดูแลรักษาระบบ 

   

หลักการที่ 12 
หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมโดยก าหนดไว้
ในนโยบายประกอบด้วย
ผลส าเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบตัิเพื่อน า
นโยบายไปสู่การปฏิบตัิ
จริง 

12.1 หน่วยงานมีนโยบายทีร่ัดกมุเพื่อติดตาม 
        การด าเนินงานของบุคลากร 

   

12.2 มีนโยบายเพื่อให้การอนุมัตกิารท า 
        ธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไม่มสี่วนไดเ้สีย 

   

12.3 หน่วยงานมีกระบวนการติดตามดูแลการ 
        ด าเนินงานจากหน่วยงานภายนอกและ 
        หน่วยงานภายในของตนเอง 

   

12.4 ผู้บริหารภายในหน่วยงานได้ก าหนด 
        หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการน า 
        นโยบายไปปฏบิัต ิ

   

12.5 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติ  
        หน่วยงานได้น าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม 

   

12.6 หน่วยงานได้ทบทวนนโยบายและ 
        กระบวนการท างานให้เหมาะสมอยูเ่สมอ 

   

องค์ประกอบท่ี 4 
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
(Information 
and 
Communication) 

หลักการที่ 13 
หน่วยงานจัดท าหรือ
จัดหาและใช้สารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องและมีคณุภาพ
เพื่อสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่ก าหนด 

13.1 หน่วยงานได้ระบุสารสนเทศท่ีต้องการใช้ 
        ในการด าเนินงาน 

   

13.2 หน่วยงานได้พิจารณาต้นทุน ประโยชน์  
        รวมทั้งปริมาณและความถกูต้องของ 
        ข้อมูล 

   

13.3 หน่วยงานด าเนินการเพื่อให้กรรมการม ี
        ข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสนิใจ 

   

13.4 หน่วยงานมีการด าเนินการเพื่อให ้
        กรรมการได้รับหนังสือเชิญประชุมและ 
        เอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุมตามที่ 
        กฎหมายก าหนด 

   

13.5 หน่วยงานมีการด าเนินการเพื่อให้การ 
        รายงานการประชุมมีรายละเอียดสามารถ 
        สอบย้อนได ้

   



5 องค์ประกอบ 17 หลักการ การประเมินควบคุมภายในหน่วยงาน 

ผลการ
ประเมิน

การควบคุม
ภายใน 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี  
 หลักการที่ 14 

หน่วยงานมีการสื่อสาร
ภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศรวมถึงวัตถุระ
สงค์และความรับผิดชอบ
ที่มีต่อการควบคมุภายใน
ซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบตัิ
ตามการควบคุมภายในท่ี
ก าหนด 

13.6 หน่วยงานมีการด าเนินการ เก็บเอกสาร 
        เป็นระบบ แก้ไขข้อบกพร่องการควบคุม  
        ตามความเห็นผู้ตรวจสอบ 

   

14.1 หน่วยงานมีกระบวนการสื่อสารข้อมลู 
        อย่างมีประสิทธิภาพ มีช่องทางที่ 
        เหมาะสม 

   

14.2 หน่วยงานได้รายงานข้อมูลที่ส าคัญถึง 
        กรรมการอย่างสม่ าเสมอ 

   

14.3 หน่วยงานจัดใหม้ีช่องทางสื่อสารลับเพื่อ 
        แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต 

   

หลักการที่ 15 
หน่วยงานมีการสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับ
เรื่องที่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่ก าหนด 

15.1 หน่วยงานได้สื่อสารกับผู้มสีว่นได้เสีย 
        ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ มีช่องทาง. 
        ที่เหมาะสม 

   

15.2 หน่วยงานมีช่องทางสื่อสารลับ ส าหรับ 
        ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก แจ้งเบาะแสการ 
        ทุจริต 

   

องค์ประกอบท่ี 5 
กิจกรรมการก ากับ
ติดตามและ
ประเมินผล 
(Monitoring 
Activity) 

หลักการที่ 16 
หน่วยงานระบุพัฒนาและ
ด าเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน
และหรือการประเมินผล
เป็นรายครั้งตามที่ก าหนด
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
ได้มีการปฏิบตัิตาม
องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 

16.1 หน่วยงานจัดใหม้ีการติดตามการปฏิบตั ิ
        ตามจริยธรรมธรุกิจและข้อก าหนด ใน 
        ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
        ผลประโยชน ์

   

16.2 หน่วยงานจัดใหม้ีการตรวจสอบการ 
        ปฏิบัติตามระบบการควบคมุภายในท่ี 
        วางไว้ โดยการประเมินตนเองและ/หรือ 
        การประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

   

16.3 หน่วยงานมีความถี่ในการตดิตามและ 
        ประเมินผล มสี่งผลให้การเปลี่ยนแปลง 
        ภายในองค์กร 

   

16.4 หน่วยงานได้ตดิตามและประเมินผลการ 
         ควบคุมภายใน โดยผู้มีความรู ้
         ความสามารถ 

   

16.5 หน่วยงานได้ก าหนดแนวทางการรายงาน 
        ผลการตรวจสอบภายใน ขึน้ตรงต่อ 
        คณะกรรมการตรวจสอบ 

   

16.6 หน่วยงานได้ส่งเสรมิให้ผูต้รวจสอบภายใน 
        ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานสากล การ 
        ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

   

หลักการที่ 17 
หน่วยงานประเมินผลและ
สื่อสารข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนของการควบคุม 

17.1 หน่วยงานมีการประเมินผลและสื่อสาร 
        ข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และ 
        ด าเนินการแก้ไขอย่างทันทว่งที 
 

   



5 องค์ประกอบ 17 หลักการ การประเมินควบคุมภายในหน่วยงาน 

ผลการ
ประเมิน

การควบคุม
ภายใน 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี  
 ภายในอย่างทันเวลาต่อ

ฝ่ายบรหิารและผู้ก ากับ
ดูแลเพื่อให้ผูร้ับผดิชอบ
สามารถสั่งการแกไ้ขอย่าง
เหมาะสม 

17.2 หน่วยงานได้รายงานต่อคณะกรรมการ   
        ประจ าหน่วยงานทันทีที่เกิดเหตุการณ์   
        ทุจริตร้ายแรง การฝ่าฝืนกฎหมายหรือ 
        การกระท าท่ีผิดปกติ ซึ่งกระทบช่ือเสียง 
        และฐานะการเงินของหน่วยงานอย่างมี 
        นัยส าคัญ 

   

17.3 หน่วยงานรายงานข้อบกพรอ่งที่เป็น 
        สาระส าคัญ พร้อมแนวทางแก้ไข  
        ต่อคณะกรรมการประจ าหรือ 
        คณะกรรมการตรวจสอบในเวลาอันควร 

   

 

 

       ลงชื่อ .................................................ผู้รับรองการประเมิน 

                 ต าแหน่ง  ....คณบดี / ผู้อ านวยการ / (รักษาราชการแทน) 

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


