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คำนำ 

  

          ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  

20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให ้หน่วยงานของรัฐ จ ัดให้ม ีการตรวจสอบภายใน  

การควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยง โดยให้ถอืปฏิบัตติามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ซึ่งการควบคุม

ภายในถอืเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสทิธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด 

และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง จากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่า

ของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต โดยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลังไดจ้ัดทำขึ้นตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission : COSO 2013 โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบ

การบริหารราชการแผ่นดิน เพื ่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดประเมินและปรับปรุงระบบ 

การควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ อันจะทำให้การดำเนินงาน และการบริหารงานของหน่วยงาน

ของรัฐบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมกีารกำกับดูแลที่ดี 

 มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดทำรายงานการควบคุมภายในฉบับนี ้ โดยให้คณะ 

วิทยาลัย กอง ศูนย์และหน่วยงานอื่นๆ ปรับแบบฟอร์มและรูปแบบการจัดทำรายงานตามที่กระทรวง 

การคลังได้กำหนดขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู ้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบขั้นตอนการดำเนินงานตามระบบ  

การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก 

การควบคุมภายในนั ้นเป็นกระบวนงานที ่สอดแทรกอยู่ในขั ้นตอนการปฏิบัติงานตามปกติ ดังนั ้น

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในและเพ่ือให้การดำเนินงาน

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รายงานการควบคุมภายในฉบับนี้ จึงเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยนำไปถือปฏิบ ัต ิ เพื ่อให ้การควบคุมภายในสอดคล้องกับมาตรฐานที ่ เก ี ่ยวข้อ ง 

และแนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป 

        

 

            

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

          (คณบด/ีผู้อำนวยการ) 

                                                                                  วันที่... เดอืน..........พ.ศ.....  
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สารบัญ 

 

เนื้อหา หน้า 

  

• คำนำ XX 

• ประวัติหน่วยงาน  XX 

• หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) XX 

• รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) XX 

• รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) XX 

• ภาคผนวก   

- สำเนาหนังสือและคำสั่งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

   (ระดับหน่วยงาน)  

XX 

- แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ XX 
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ประวัติหน่วยงาน 
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...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  

( แบบ ปค.1 ) 
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แบบ ปค. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

เรียน ....................(1)............................. 

 

                          (2)                            ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด

วันที่    (3)       เดือน                         พ.ศ.          ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้

ทันเวลา และโปร่งใส รวมท้ังด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว                   (4)                     เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน

มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับด ูแลของ                       (5)                             

.          

 

                                        ลายมือชื่อ         (6)                                                    . 

                                        ตำแหน่ง..............(7)................................................................ 

                       วันที.่..(8)........ เดือน................พ.ศ. ................. 

 

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว 

ในปงีบประมาณ/ปปีฏิทินถัดไป ให้อธบิายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังน้ี 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป 

สรุปได้ดังนี ้

1. ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ท่ีต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (9) 

1.1.......................................................................................................................... ..... 

1.2.......................................................................................................................... ..... 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (10) 

2.1........................................................................................ ....................................... 

2.2.......................................................................................................................... ..... 
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รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

( แบบ ปค.4) 
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แบบ ปค.4 

...............................(1)................................... 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

สำหรับระยะเวลาดำเนนิงานสิ้นสุด ........................(2)......................... 

(3) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 

ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  

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

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

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

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

2. การประเมนิความเส่ียง  

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

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

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

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

3. กิจกรรมการควบคุม  

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

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

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

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

4. สารสนเทศและการส่ือสาร  

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

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

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

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

5. กิจกรรมการติดตามผล  

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

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

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

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

ผลการประเมนิโดยรวม (5) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ลายมือชื่อ .........................(6)............................ 

 (………………………………………………………………….) 

ตำแหน่ง ...........................(7)............................. 

วันที ่.....(8)..... เดือน ..................... พ.ศ. 



-8- 
 

แบบ ปค. 5 

............................(1).............................. 

รายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน  

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานส้ินสุด ............................(2).......................... 

 (3) 

ภารกิจตามแผนการดำเนินการ 

หรอืภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์ 

(4) 

ความเส่ียง 

(5) 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 

ความเส่ียง 

ที่ยังมีอยู ่

(8) 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ/

กำหนดเสร็จ 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 ลายมือชื่อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ตำแหน่ง .........................(11).................................................. 

             วันที ่....(12).... เดือน …............... พ.ศ. .............. 
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ภาคผนวก 
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สำเนาหนังสือและคำสั่งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

   (ระดับหน่วยงาน)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินประสทิธิผลของระบบควบคุมภายใน  

5 องคป์ระกอบ 17 หลักการ 
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แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 

แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ   

เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้

ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินไดว้่า ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานได้รับการออกแบบ

อย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร 

แบบประเมินฯ นี ้แยกเป็น 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ของการควบคุมภายใน ในแต่ละ

องค์ประกอบ ประกอบดว้ยข้อความภายใต้หัวข้อหลักๆและหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเน่ืองกับหัวข้อหลัก ข้อคิดเห็น

หรือคำอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้ความสำคัญหรือ

ปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้นๆซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ  

ของการควบคุมภายใน ส่วนตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายใน ใช้สำหรับบันทึก

ผลการประเมินโดยทั่วไป ระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติหรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้นๆ และสรุปผล  

การประเมินการควบคุมภายในโดยรวม พร้อมทั้งแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
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แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

 สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นปัจจัยพื ้นฐานในการดำเนินงานที ่ส่งผลให้มีการนำ  

การควบคุมภายในมาปฏิบัติทั ่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ผู ้กำกับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศ 

ให้ทุกระดับตะหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน การรักษาคุณค่าของความซื ่อตรง 

และมาตรฐานของความประพฤติ องค์ประกอบนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานของโครงสร้าง

องค์กร การกำหนดหน้าที ่รับผิดชอบ การจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที ่มีความสามารถ  

การมีตัววัดในการประเมินผลและให้แรงจูงใจบุคลากรที่เหมาะสม ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุม

ดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่น ๆ ประกอบดว้ย 

5 หลักการ ดังน้ี 

หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 

หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงความรับผิดชอบในการกำกับดูแล  

หลักการที่ 3 ผู้บริหารขององค์กรต้องจัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชาและการ

กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 

หลักการที่ 4 องค์กรต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒนา และรักษาความสามารถ

ของบุคลากรให้สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของงาน 

หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในตามหน้าที่  

ความรับผิดชอบและตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 

 

จุดที่ควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

คำอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร 

▪ มีทัศนคติที ่ด ีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที ่ภายในองค์กร 

รวมทั ้งการติดตามผลการตรวจสอบและการประเม ินผล 

ท้ังจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก 

   

▪ มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงินงบประมาณ 

และการดำเนินงาน  

   

▪ มีทัศนคติและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ     
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จุดที่ควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

คำอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

▪ มีทัศนคติท่ีเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการ

ลดหรือป้องกันความเสี่ยง 

   

▪ มีความมุ่งมั ่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(Performance – Based Management) 

   

1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

▪ มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร 

และเวยีนใหพ้นักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว 

   

▪ พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและ

ไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรม และ

แนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต้อง 

   

▪ ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ ่งเน้น

ความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

   

▪ ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณีเมื่อไม่มีการปฏิบัติ

ตามนโยบาย วธิปีฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ 

   

▪ ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้ และไม่

สร้างความกดดันใหแ้ก่พนักงานในการปฏิบัติ งานให้บรรลุตาม

เป้าหมายท่ีเป็นไปไม่ได้ 

   

▪ ฝ่ายบริหารกำหนดสิ่งจูงใจท่ียุติธรรมและจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่า

พนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม 

   

▪ ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจ  

มีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึน้ 

   

1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 

▪ มีการกำหนดระดับความรู้ทักษะและความสามารถ    

▪ มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละ

ตำแหน่งและเป็นปัจจุบัน 

   

▪ มีการระบุและแจ้งใหพ้นักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะ และ

ความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน 

   

▪ มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมด

อย่างเหมาะสม 
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จุดที่ควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

คำอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

▪ การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัย

ที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนใน

ส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดีและส่วนท่ีตอ้งมีการปรับปรุง 

   

1.4 โครงสร้างองค์กร 

▪ มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและ

เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงาน    

   

▪ มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั ้งคราวและปรับเปลี่ยน 

ท่ีจำเป็นใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

   

▪ มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถ ูกต้องและทันสม ัยให้

พนักงานทุกคนทราบ 

   

1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

▪ มีการมอบหมายอำนาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับบุคคล

ที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้องและมีการแจ้งให้พนักงาน

ทุกคนทราบ 

   

▪ ผู ้บริหารมีวิธ ีการที ่ม ีประสิทธ ิภาพในการติดตามผลการ

ดำเนินงานท่ีมอบหมาย 

   

1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 

▪ มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากร  

ที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษาประสบการณ์ ความซื่อสัตย์

และมีจริยธรรม 

   

▪ มีการจัดปฐมนิเทศใหก้ับพนักงานใหม่และจัดฝึกอบรมพนักงาน

ทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

   

▪ การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและการโยกย้ายข้ึนอยู่กับ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   

▪ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณารวมถึง

ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

   

▪ มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตาม

นโยบายหรือข้อกำหนดดา้นจริยธรรม 

   

1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

▪ มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ และมีการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน
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จุดที่ควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

คำอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

ภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด

อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

▪ มีผู้ตรวจสอบภายในและมีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน

ต่อหัวหนา้ส่วนราชการ 

   

 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 

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

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

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

 

 

ชื่อผู้ประเมิน ………………………………..……… 

(...............................................................) 

ตำแหน่ง ……คณบด/ีผูอ้ำนวยการ………… 

วันที่ ............../................/...................... 
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องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายต่างๆ ในการระบุ

และประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกองค์กร ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  

ขององค์กรเพื่อหาวิธีจัดการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

ประกอบดว้ย 4 หลักการ ดังน้ี 

หลักการที่ 6 การระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเหมาะสม 

หลักการที่ 7 ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆขององค์กรและวิเคราะห์

ความเสี่ยงเพ่ือพิจารณาหาวิธกีารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

หลักการที่ 8 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อพิจารณาโอกาสที่อาจเกิด 

การทุจรติในการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ขององค์กร 

หลักการที่ 9 ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบ

การควบคุมภายใน 

 

จุดที่ควรประเมิน 
ม/ี 

ใช ่

ไม่ม/ี

ไม่ใช่ 

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เก่ียวข้อง/URL 

2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ    

▪ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของ

หน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ 

   

▪ มีการเผยแพร่และชีแ้จงใหบุ้คลากร ทุกระดับทราบและเข้าใจ

ตรงกัน 

   

2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม    

▪ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเน ินงานในระดับ

ก ิจกรรมและวัตถ ุประสงค์น ี ้สอดคล ้องและสน ับสนุน

วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน 

   

▪ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจนปฏิบัติได้และวัดผลได้    

▪ บุคลากรทุกคนที่เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้

การยอมรับ 

   

2.3 การระบุปัจจัยเส่ียง    

▪ ผู ้บร ิหารท ุกระด ับม ีส ่วนร ่วมในการระบุและประเม ิน 

ความเสี่ยง  
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จุดที่ควรประเมิน 
ม/ี 

ใช ่

ไม่ม/ี

ไม่ใช่ 

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เก่ียวข้อง/URL 

▪ มีการระบุและประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ ้นจากปัจจัย

ภายในและภายนอก เช ่น การปร ับลดบุคลากร การใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 

   

2.4 การวิเคราะห์ความเส่ียง    

▪ มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญ 

ของความเสี่ยง 

   

▪ มีการวเิคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบ

ของความเสี ่ยงและความถี ่ที ่จะเกิดหรือโอกาสที ่จะเกิด 

ความเสี่ยง 

   

2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเส่ียง    

▪ มีการวเิคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้และกำหนด

วธิกีารควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

   

▪ มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ ้นจากการ

กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง  

   

▪ มีการแจ้งใหบุ้คลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวธิกีารควบคุมเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

   

▪ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

   

▪ มีการวเิคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้และกำหนด

วธิกีารควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

   

 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 

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

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

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

ชื่อผู้ประเมิน ………………………………..……… 

(...............................................................) 

ตำแหน่ง ……คณบด/ีผูอ้ำนวยการ………… 

วันที่ ............../................/...................... 
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องค์ประกอบที่ 3 กจิกรรมควบคุม 

 กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบ ัต ิที ่กำหนดตามนโยบายและวิธีปฎิบ ัต ิงานในการลด  

หรือควบคุมความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหาร          

ว่ามีการปฏิบัติตามวิธีการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการนำไปปฏิบัติ      

ทั่วทุกระดับขององค์กรในกระบวนการปฏิบัตงิาน ขั้นตอนการดำเนนิงานต่างๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยี

มาใช้ในการดำเนนิงานประกอบดว้ย 3 หลักการ ดังนี้ 

หลักการที่ 10 ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื ่อลดความเสี ่ยงในการบรรลุวัตถุ  

ประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

หลักการที่ 11 องค์กรเลอืกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน

การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

หลักการที่ 12 การกำหนดนโยบายและวิธีการควบคุม ต้องกำหนดเป็นนโยบายและวิธีการ

ควบคุม ประกอบดว้ยผลสำเร็จที่คาดหวังและขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน เพ่ือนำนโยบายไปสู่การปฏิบัตจิริง 

 

จุดที่ควรประเมิน 
ม/ี 

ใช ่

ไม่ม/ี

ไม่ใช่ 

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เก่ียวข้อง/URL 

▪ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ ้นตามวัตถุประสงค์และ 

ผลการประเมินความเสี่ยง 

   

▪ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

การควบคุม 

   

▪ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที ่และวงเงินอนุมัติของ

ผู้บริหารแต่ละระดับไวอ้ย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

   

▪ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและ

เพียงพอ 

   

▪ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยง

ต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึก

บัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 

   

▪ มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน  

ในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหนา้ท่ี 

   

▪ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานของ

องค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
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จุดที่ควรประเมิน 
ม/ี 

ใช ่

ไม่ม/ี

ไม่ใช่ 

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เก่ียวข้อง/URL 

 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 

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

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

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

 

 

ชื่อผู้ประเมิน ………………………………..……… 

(...............................................................) 

ตำแหน่ง ……คณบด/ีผูอ้ำนวยการ………… 

วันที่ ............../................/...................... 
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องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร 

 สารสนเทศเป็นข้อมูลที ่จำเป็นในการสื ่อสารที ่เก ี ่ยวกับการดำเนินการควบคุมภายใน 

เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร องค์กรต้องมีสารสนเทศที่มีคุณภาพจากแหล่งข้อมูล 

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสื่อสารภายในจะช่วยให้สร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนของบุคลากร

ในองค์กรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญในการควบคุมภายใน ส่วนการสื่อสาร

ภายนอก จะเป็นช่องทางให้บุคลากรภายในได้รับสารสนเทศจากภายนอก และเป็นช่องทางในการ

สื ่อสารสารสนเทศจากภายในไปยังบุคคลภายนอกที ่เก ี ่ยวข้องตามเง ื ่อนไขและความคาดหวัง 

ประกอบดว้ย 3 หลักการ ดังน้ี 

หลักการที่ 13 องค ์กรจ ัดทำหร ือจ ัดหาและใช ้สารสนเทศที ่ เก ี ่ยวข้องและม ีค ุณภาพ 

เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัตติามการควบคุมภายในที่กำหนด 

หลักการที่ 14 องค์กรมีการสื ่อสารภายในเกี ่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงว ัตถุประสงค์  

และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม       

การควบคุมภายในที่กำหนด 

หลักการที่ 15 องค์กรมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการ

ปฏิบัตติามการควบคุมภายในที่กำหนด 

 

จุดที่ควรประเมิน 
ม/ี 

ใช ่

ไม่ม/ี

ไม่ใช่ 

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เก่ียวข้อง/URL 

▪ มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหาร

และตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

   

▪ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน 

และการปฏิบ ัต ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติ คณะ 

รัฐมนตรีไวอ้ย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

   

▪ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการ

บันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 

   

▪ มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้

ผู้บริหารทุกระดับ 

   

▪ มีระบบการติดต่อสื ่อสารทั ้งภายในและภายนอกอย่าง

เพียงพอ เชื่อถือได้และทันกาล 

   

▪ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจ

บทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและ
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จุดที่ควรประเมิน 
ม/ี 

ใช ่

ไม่ม/ี

ไม่ใช่ 

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เก่ียวข้อง/URL 

จุดอ่อนของการควบคุมภายในที ่ เก ิดข ึ ้น และแนวทาง 

การแก้ไข 

▪ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น  

หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร 

   

▪ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากผู้ม ีส่วนได้เสีย

ภายนอก อาทิ นิสติ ชุมชน และประชาชน  

 

   

 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 

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

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

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

 

 

ชื่อผู้ประเมิน ………………………………..……… 

(...............................................................) 

ตำแหน่ง ……คณบด/ีผูอ้ำนวยการ………… 

วันที่ ............../................/...................... 
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องค์ประกอบที่ 5 กจิกรรมการตดิตามผล 

 กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายคร้ัง

หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มกีารปฏิบัตติามหลักการในแต่ละ

องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายใน 

จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู ้กำกับดูแลอย่างทันเวลา 

ประกอบดว้ย 2 หลักการ ดังน้ี 

หลักการที่ 16 การดำเนินการประเมินผลระหว่างการ ปฏิบัติงานและหรือการประเมินผล     

เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม

ภายในและทำหน้าที่ไดจ้ริง 

หลักการที่ 17 ประเมินผลและสื ่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน    

อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและกำกับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขอย่างเหมาะสม 

 

จุดที่ควรประเมิน 
ม/ี 

ใช ่

ไม่ม/ี

ไม่ใช่ 

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เก่ียวข้อง/URL 

▪ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและรายงานให้ 

ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและ

สม่ำเสมอ 

   

▪ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนมีการดำเนินการ

แก้ไขอย่างทันกาล 

   

▪ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  

   

▪ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม

ภายในท่ีกำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  

   

▪ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

องค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/

หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละ

หนึ่งครั้ง  

   

▪ มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของ

ผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู ้กำกับดูแลและ/หรือคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 
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จุดที่ควรประเมิน 
ม/ี 

ใช ่

ไม่ม/ี

ไม่ใช่ 

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เก่ียวข้อง/URL 

▪ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมิน 

ผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน  

   

▪ มีการกำหนดให้ผู ้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที  

ในกรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตมีการไม่ปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการ

กระทำอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ 

 

   

 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 

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

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

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

 

 

 

ชื่อผู้ประเมิน ………………………………..……… 

(...............................................................) 

ตำแหน่ง ……คณบด/ีผูอ้ำนวยการ………… 

วันที่ ............../................/...................... 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


