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ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม ในฐานะหน่วยงาน ที่ท า
หน้าที่สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานในการก ากับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า พร้อมทั้งประมวล สรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดท าหนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายในของกรมรายงานต่อกระทรวงพาณิชย์ 

 
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานในก ากับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด าเนินการประเมินผลการ

ควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคล์ังว์่าด์้วยมาตรฐานและหล์ักเกณฑ ์สำหรับ หน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่ก าหนด กรม
พั ฒ น า ธุ ร กิ จ ก า ร ค้ า จึ ง ไ ด้ จั ด ท า คู่ มื อ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ต า ม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคล์ังว์่าด์้วยมาตรฐานและหล์ักเกณฑ ์สำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขึ้นตาม
ผลของการบริการให้ค าปรึกษาด้านการควบคุมภายในที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานในก ากับดูแลของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าน าไปปรับใช้ประกอบการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานต่อไป 
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บทที ่1 
บทนำ 

 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 

โดยหมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดเพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กระทรวงการคลัง จึงก าหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่ วยงานของรัฐ           
พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ  ซึ่งการควบคุมภายในเป็นกลไกพื้นฐานที่ส าคัญของกระบวนการ
ก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร และเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกัน รักษาและดูแลการใช้
ทรัพยากรขององค์กรให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า รวมทั้งช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ให้ความส าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและการ
พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้
เดินทางไปสู่การควบคุมก ากับดูแลที่ดี ซึ่งหากหน่วยงานไม่มีการจัดการหรือการก ากับดูแลที่ดี ตลอดจนไม่มี
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม  โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดหรืออุปสรรคในการด าเนินงานของ
หน่วยงานย่อมมีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐดังกล่าว จัดท าขึ้น
ตามมาตรฐานสากลของ COSO.2013  ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน 
ส่งผลให้มีการปรับกรอบ แนวคิด วิธีการ ตลอดจนแบบในการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
เพื่อให้หน่วยงานในก ากับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีเครื่องมือในการด าเนินการตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด กลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับกรม ในฐานะหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการรวบรวม สรุป และจัดท ารายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดท าคู่มือนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการควบคุมภายในของ

หน่วยงานในก ากับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การะทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ      
พ.ศ.2561 

2. เพื่อให้หน่วยงานในการก ากับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินผลการควบบคุมภายในของหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การะทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2561 

3. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถสอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
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ขอบเขตของค์ู่มือ 

1. คู์่ม์ือน้ีกำหนดตามหล์ักเกณฑ ์กระทรวงการคล์ังว์่าด์้วยมาตรฐานและหล์ักเกณฑ ์ปฏ์ิบ์ัต์ิการควบคุม  
ภายในสำหร์ับหน์่วยงานของร์ัฐ พ.ศ. 2561  กรณ์ีท ี่กระทรวงการคล์ังกำหนดแนวทาง มาตรการ หร์ือสั่งการ
เพิ่มเติมหลังวันที่จัดท าคู่มือ (สิ้นเดือนธันวาคม 2564) อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญในคู่มือนี้ด้วย 

2. คู่มือเล่มนี้ กล่าวเฉพาะการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐที่วางระบบการ
ควบคุมภายในไว้แล้ว ไม่รวมกรณีหน่วยงานจัดตัง้ใหม่ที่ยังมิได้จัดวางระบบการควบคุมภายในมาก่อน 

หน่วยงานของรฐัในการก ากับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ได้แก่   
• หน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ปี 2556              

จ านวน 12 หน่วยงาน 
(1)  กองทะเบียนธุรกิจ 
(2)  กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 
(3)  กองข้อมูลธุรกิจ 
(4)  กองก ากับบัญชีธุรกิจ 
(5)  ส านักกฎหมาย 
(6)  ส านักงานเลขานุการกรม 
(7)  กองคลัง 
(8)  กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
(9)  กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
(10)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(11) กลุ่มตรวจสอบภายใน  
(12) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

• หน่วยงานการแบ่งส่วนราชการภายในเพิ่มเติมจากตามกฎกระทรวง จ านวน 5 หน่วยงาน 
(1)  กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ 
(2)  กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน 
(3)  กองธุรกิจบริการ 
(4)  กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 
(5)  กองธรรมาภิบาลธุรกิจ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. หน่วยงานในการก ากับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถรายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

2. ผู้ตรวจสอบภายในสามารถรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในได้ตาม
หล์ักเกณฑ  ์กระทรวงการคล์ังว์่าด์้วยมาตรฐานและหล์ักเกณฑ  ์ปฏ์ิบ์ัต์ิการควบค์ุมภายในสำหร์ับ 
หน์่วยงานของร์ัฐ พ.ศ. 2561 

3. หน่วยงานในการก ากับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีกระบวนการปฏิบัติงานที่สร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า การด าเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์  และมีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล



 
 

บทที่ 2 
กรอบมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง 

กรอบมาตรฐาน COSO 2013 
ตามที่กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก     
ที่ กค 0409.3/ว105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดยมาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าว จัดท าขึ้นตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission : COSO 2013 ในขณะที่กรอบมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน          
พ.ศ. 2544 เดิม ก าหนดตาม COSO 1992 ท าให้มีการปรับเปลี่ยนขยายกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในเพิ่มขึ้น 

COSO 2013 เปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างไร 
COSO 2013 ยั งคงยึดกรอบแนวคิด เดิมของ COSO 1992 ที่ ก าหนดให้การควบคุมภายใน                        

มี 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมการติดตามผล แต่มีการก าหนดประเด็นหรือหลักการเพิ่มเติม เพื่อ
กระตุ้นให้องค์กรเกิดการด าเนินงานดังนี้ 

1.เกิดการทบทวนในระดับกลยุทธ์ว่า ควรมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายในหรือไม่อย่างไร 

2.เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงหน้าที่ ด้านการค้นหาความเสี่ยง และการก ากับดูแลการปฏิบัติ          
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการด าเนินงานปกติอย่างชัดเจนในองค์กร 

3.เกิดการด าเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในในองค์กรมีอยู่จริง และปฏิบัติได้จริง 

COSO 2013 มีการขยายความเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้  เพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้น 
1.องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีการขยายการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม

ภายในเป็นหลักการย่อย ๆ 17 หลักการ ให้ชัดเจนขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน มีการปรับปรุงให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของ

ธุรกิจสมัยใหม่ และวิธีการด าเนินงานที่มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น ขยายวัตถุประสงค์ให้
กว้างขวางและครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มเติมระบบการรายงานเพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหารด้วย 

3.กรอบแนวทางการด าเนินงาน มีการปรับเพิ่มกรอบแนวทางการควบคุมภายในดังนี้ 
3.1 เพิ่มการให้ความส าคัญกับธรรมาภิบาล การสอดส่องให้มีกระบวนการก ากับดูแลกิจการ

บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ในองค์กร โดยเพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร 
3.2 เพิ่มการควบคุมภายในให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเทคโนโลยี              

ด้านอุตสาหกรรม และด้านสังคม เป็นตน้ 
3.3 เพิ่มความซับซ้อนของการควบคุมภายในให้สอดรับกับความซับซ้อนของการด าเนินธุรกิจ

สมัยใหม่ 
3.4 เพิ่มการควบคุมภายในให้รองรับการคาดหวังต่อการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
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3.5 เพิ่มการควบคุมภายในให้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังในการดึงเอาสมรรถนะและความ
รับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้อย่างเต็มที่ 

3.6 เพิ่มการน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ต่อการควบคุมภายในให้มากขึ้น โดย
การก าหนดให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการควบคุมกลไกอัตโนมัติ นอกเหนือจากการพึ่งพาตัวบุคคล ทั้งในส่วนของ
กระบวนการปฏิบัติงาน (Operation) และระบบการรายงาน (Reporting) 

3.7 เพิ่มการควบคุมภายในที่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังในการป้องกันและตรวจให้พบการ
ทุจริตภายในองค์กร 

โดยสรุปกรอบมาตรฐาน COSO 2013 กรอบเหมือน COSO 1992 ปรับหลักการย่อยเพิ่มขึ้นใน
รายละเอียดเน้นการปฏิบัติจริง มีธรรมาภิบาล สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและกระแสโลก 
และขยายให้ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น 
 
กรอบมาตรฐานองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (COSO 2013 Framework) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 ด้าน 17 หลักการ 87 ประเด็นการพิจารณา 
 

 

 
ภาพที่ 2-1   องค์ประกอบของการควบคุมภายในและหลักการย่อย ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 
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หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2561 

ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เป็นหลักเกณฑ์ที่อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด ด้วยเหตุนี้ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังซึ่งมีชั้นรองจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงมีฐานะเทียบเท่ากับ
ระเบียบ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้  ซึ่งประกาศวันที่ 3 ตุลาคม 2561 บังคับใช้วันที่ 4 ตุลาคม 
2561  แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 สรุป
สาระส าคัญได้ดังนี ้

1 .  มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ( Internal Control Standard for 
Government Agency) 

1.1.แนวคิด 
(1) การควบคุมภายในเป็นกลไกที่จะท าให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม

ภายในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ได้แก่ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

(2) การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน
ของรัฐการควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระท าอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระท า 

(3) การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร 
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท าให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่
เพียงการก าหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มด าเนินงานเท่านั้น หากแต่ต้องมีการ
ปฏิบัต ิ

(4)การควบคุมภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดของหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม การควบคุมภายในที่ก าหนดก็อาจจะไม่สามารถให้ความมั่นใจแก่ผู้
ก ากับดูแล และฝ่ายบริหารว่าการด าเนินงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ 

1.2 ค านิยามศัพท เฉพาะ 
หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า (1) ส่วนราชการ 
ผู้ก ากับดูแล หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคล  ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลหรือ

บังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
ฝ่ายบริหาร หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ตรวจสอบภายใน หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน หรือด ารง

ต าแหน่งอื่นที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
การควบคมุภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของ

รัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าก าร
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการ
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ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น และเป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

1.3 ขอบเขตการใช้ 
มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ จัดท าขึ้นส าหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้

เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของ
งานในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ และมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้
เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 

1.4 วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
(1) วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน (Opreations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ 

ความมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน ด้าน
การเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของ หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 

(2)วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการ 
รายงานทางการเงินและมิใช่การเงิน ที่ใช้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือ
ได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 

(3) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance 
Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอื่นของทางราชการ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 

ล าดบั องค์ประกอบ หลกัการ 
1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 

(Condtrol 
Environment) 

1.หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง
และจริยธรรม 
2.ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระ
จากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน 
3.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สาย 
การบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม 
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
4.หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ 
พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน. 
5.หน่วยงานก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
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ล าดบั องค์ประกอบ หลกัการ 
2 การประเมินความเสี่ยง

(Risk Assessment) 
6. หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ 
ที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค ์
7.หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห ์
ความเสี่ยงเพื่อก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
8.หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อประกอบ การ
ประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค ์
9.หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบ 
อย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
 

3. กิ จ ก ร ร ม ก า ร ค ว บ คุ ม
(Control Activities) 

10.หน่วยงาน ระบุ และพ์ัฒนากิจกรรมการควบค์ุม เพ์ื่อลดความ 
เสี่ยงในการบรรลวุ์ัตถุประสงค ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
11.หน่วยงาน ระบุ และพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป - 
ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
12.หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบาย 
ประกอบด้วย ผลส าเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and 
Communication) 

13.หน่วยงานจัดท า หรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมี
คุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม ภายในที่
ก าหนด 
14.หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง 
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน 
ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม 
ภายในที่ก าหนด 
15.หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี 
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 

5. กิจกรรมการติดตามผล
(Monitoring Activities) 

16.หน่วยงานระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผลระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง ตามที่ก าหนด
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 
17.หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของ
การควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้ก ากับดูแล
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
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2. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะ

บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ  

ข้อ 2 วรรคแรก ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตามข้อ 8 และข้อ 9 

ข้อ 4 ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลให้มีการน ามาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ 5 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งโดยมีหน้าที่ ดังน้ี 
(1) อ านวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(2) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ 
(3) รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวม  

ของหน่วยงานของรัฐ 
(4) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 
(5) จัดท ารายงการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ 8 ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
ประกอบด้วย 

(1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 

(2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 
(2.1) สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 
(2.2) การประเมินความเสี่ยง 
(2.3) กิจกรรมการควบคุม 
(2.4) สารสนเทศและการสือ่สาร 
(2.5) กิจกรรมการติดตามผล 

(3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐหรือ 
ภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ 

(4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ของรัฐ 

ทั้งนี้รายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบรายงานที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ โดยหน่วยงานของ
รัฐสามารถก าหนดแบบรายงานเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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ข้อ 9 วรรคแรก ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ(1) คือส่วนราชการ เสนอรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ 8 ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณา
ลงนาม และจัดส่งให้ผู้ก ากับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปี
ปฏิทิน แล้วแต่กรณีทั้งนี้ กรณีที่ผู้ก ากับดูแลเป็นบุคคลเดียวกับกระทรวงเจ้าสังกัด ให้ถือว่ากระทรวงเจ้าสังกัด
ได้รับทราบรายงานนั้นแล้ว 

ข้อ 11 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้ก ากับดูแล กระทรวงเจ้าสังกัด ใช้ข้อมูลรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

ข้อ 13 ในกรณีกระทรวงการคลังขอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการชี้แจง และหรือให้ข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวต้องชี้แจง และหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังก าหนด 

โดยสรุป หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยฝ่ายบริหาร ในที่นี้ 
หมายถึง ผู้บริหารทุกระดับ มีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการน ามาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม 
ภายในมาใช้ในทุกหน่วยงาน กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามหลักปฏิบัตินี้ได้ ให้ขอท าความตกลงกับ 
กระทรวงการคลัง ส าหรับการด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ให้ต้อง
แต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง มีหน้าที่ประเมินและรายงาน อย่างน้อยปีละครั้ง ส่งให้กระทรวงเจ้า
สังกัดและ ผู้ก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ในหลักเกณฑ์ปฏิบัติมิได้ก าหนดในระดับส่วนงานย่ อย 
ดังนั ้น จึงเป็นหน้าที ่ของคณะกรรมการที ่จัดตั ้งขึ ้นในการที ่จะอ านวยการในการประเมิน ก าหนด
แนวทาง/วิธีการประเมิน ในภาพรวม เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง บัญชีการให้คะแนนโอกาสและ
ผลกระทบจากความเสี ่ยง รวมถึง แบบที ่ใช้ในการประเมินความเสี ่ยงระดับส่วนงานย่อย เพื ่อให้
คณะกรรมการ รวบรวม ประสาน พิจารณา กลั่นกรอง สรุป และจัดท ารายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐได้อย่างมี ประสิทธิภา



 
 

 
บทที่ 3 

การประเมนิผลการควบค์ุมภายใน 
วิสัยทศัน ์พันธกิจ เป้าประสงค์ และยทุธศาสตรข์องกรมพฒันาธรุกจิการค้า 

หน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงาน มีการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์แตกต่างกัน
ไปตามภารกิจหลักของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ 
และยุทธศาสตร์ ปี 2560-2564 ดังนี ้

วิสัยทศัน ์(Vision) 
เป็นผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2564 และมุ่งมั่นพัฒนา SME ให้

ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
พันธกจิ (Missions) 
1.บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ ถูกตอ้ง รวดเร็ว โปร่งใส 
2.สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 
3.พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งแข่งขันได ้
4.สร้างและพฒันาผู้ประกอบการยุคใหม ่
เปา้ประสงค์ (Goals) 
1.บริการธุรกิจ ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
2.ธุรกิจไทยมีขดีความสามารถในการแข่งขนัระดับสากล 
ยทุธศาสตร ์(Strategies) 
1.พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม 
2.สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ 
3.สร้างสังคมผูป้ระกอบการและความเข้มแข็ง SME 
4.พัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสงู 

ผูร้บัผิดชอบเกีย่วกับการควบคุมภายใน 
การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารที่น ามาใช้เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ

ด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
1. ผู้บริหารระดับสูง จัดให้มีระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ ประเมินผลการควบคุม 

ภายในในภาพรวมองค์กร รวมถึงการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์มีคณุธรรม 
2. ผู้บริหารระดับรองลงมาทุกระดับ ดูแลและตรวจสอบระบบการท างานภายในส่วนงานที่รับผิดชอบ

ให้มีประสิทธิภาพ สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่ใช้บังคับในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความรัดกุม ก าชับดูแลให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดจัดท า/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและจิตส านึกที่
ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

3. เจ้าหน้าที่ทกุระดับ ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มาตรการคูม่ือการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และระบบการควบคุมภายในที่จัดใหม้ีขึ้นโดยสม่ าเสมอและต่อเนือ่ง 
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เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 .กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามค าสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ 5/2564 า โดยมีองค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที่ ดังนี ้

1.องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
(1) ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   ประธานกรรมการ 
(2) ผู้แทนส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม    กรรมการ 
(3) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลง  กรรมการและเลขานุการ 
(4) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. อ านาจหน้าที่ 
(1) อ านวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(2) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(3) รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวม           

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(4) ประสานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานของกรมที่เกี่ยวข้อง 
(5) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 
เรือ่งทีต่้องประเมิน 

การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขบัเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดและเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีรวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการควบคุม
ภายในอย่างน้อยปีละครั้ง  ซึ่งกรมต้องประเมินผลการควบคุมภายในใน 2 เรื่องหลัก  คือ 

1. การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เป็นการประเมินเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงาน   

ของรัฐด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ หรือไม่            
มีองค์ประกอบหรือหลักการใด ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของรัฐ หรือไม่ 
กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามมาตรฐาน หน่วยงานของรัฐต้องปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในต่อไป 

2. การประเมินภารกิจ 

การประเมินภารกิจ เป็นการประเมินเพื่อทราบว่า ภารกิจของหน่วยงานของรัฐมีการควบคุม
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือไม่ โดยภารกิจที่หน่วยงานของรัฐต้องท าการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วยภารกิจ 3 ประเภท คือ 

1.ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
2.ภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ 
3.ภารกิจอ่ืนที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ 

ขั้นตอนการประเมิน 
การประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ให้ด าเนินการประเมินตาม
ขั้นตอน ดังภาพ 3-1 รายละเอียด ดังนี้  



12 
 

       

ภาพที่ 3-1 แสดงขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย 
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  

 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ/ศึกษา และท าความเข้าใจหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

1.1 หน่วยงานของรัฐก าหนดผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ที่มี
การก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการควบคุมภายในเดิมอยู่แล้ว อาจให้หน่วยงานเดิมรับผิดชอบ ก็ได้ แต่ทั้งนี้
ต้องมิใช่หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบ
ทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ หากก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในด้วยจะท าใหข้าดความเป็นอิสระและเกิดการขัดกันทางผลประโยชน์ 

1.2 ผู้รับผิดชอบท าการศึกษาหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ปฏิบัติการควบคุมควบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายใน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 

หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการระดับหน่วยงานของรัฐขึ้นมาชุดหนึ่ง  เพื่อท าหน้าที่อ านวย 
การประเมิน ก าหนดแนวทางการประเมินภาพรวม รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมิน 
รวมทั้งประสาน และจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย 

2.1 ประธานคณะกรรมการ ซึ่งควรเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
มอบหมาย 

2.2 กรรมการ ซึ่งควรเป็นฝ่ายบริหารจากทุกกลุ่มฝ่ายที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนในภารกิจ
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ตามกฎหมายที่จัดตั้งและภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงาน และในกรณีที่แต่งต้ังกรรมการ
จากทุกส านัก /กลุ่ม /ฝ่าย อาจมีความจ าเป็นต้องแต่งตั้งตัวแทนจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในฐานะ
หน่วยงานหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่ต้องก าหนดระบบควบคุมภายใน ผู้เป็นตัวแทนของหน่วยงาน ตรวจสอบ
ภายในที่ร่วมเป็นกรรมการ ต้องไม่ใช่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ท าหน้าที่
สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ          
ซึ่งก าหนดเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของรัฐ 

2.3 เลขานุการคณะกรรมการ ควรเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ
หน่วยงานของรัฐ ที่มิใช่หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องท าหน้าที่สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ที่ก าหนดเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของรัฐ 

กรณีหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่มีหน่วยงานย่อยในสังกัดจ านวนมาก หน่วยงาน
อาจก าหนดให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน ในลักษณะดังต่อไปนี้ก็ได้ 

(1) คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ท าหน้าที่อ านวยการประเมิน ก าหนดแนวทาง
การประเมินภาพรวม พิจารณากลั่นกรอง และพิจารณาผลการประเมิน 

(2) คณะอนุกรรมการ/คณะท างานด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ท าหน้าที่ด าเนินการ
ประเมิน รวบรวม ประสาน สรุปผลการประเมิน และจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

3. ก าหนดแนวทางการประเม์ิน และเครื่องม์ือการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ด้วยกระทรวงการคลังมิได้ก าหนดแนวทางการประเมินและเครื่องมือการประเมินผล การควบคุม

ภายใน แต่ก าหนดเฉพาะแบบรายงานระดับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้แก่ หนังสือรับรองการประเมินผล        
การควบคุมภายใน (แบบ ปค. 1) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)       
และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับแต่งตั้งจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะของ
หน่วยงานของรัฐ โดยอาจก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี ้

3.1 ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน 
3.1.1 ก าหนดการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน คณะกรรมการอาจเลือกวิธี    

การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ได้แก่ 
(1)  ก าหนดการประเมิน โดยประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันด าเนินการ 
(2)  ก าหนดการประเมิน โดยแยกให้แต่ละส่วนงานด าเนินการ 

3.1.2 ก าหนดการประเมินภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ             
ตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ โดยคณะกรรมการ ควรก าหนด/ทบทวนบัญชี   
หลักเกณฑ์และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของหน่วยงานและก าหนด
แนวทาง การตอบสนองความเสี่ยงแล้วแจ้งให้ด าเนินการประเมินตามที่ก าหนด 

3.2 ก าหนดเครื่องมือในการประเมิน เนื่องจากหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน 
ของรัฐ ก าหนดเฉพาะแบบรายงานระดับหน่วยงานของรัฐ มิได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เพื่อให้ได้
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ข้อมูลในการรายงาน ดังนั้น คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ จึงต้อง
ก าหนดเครื่องมือในการประเมินทั้งในส่วนของการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และการ
ประเมินภารกิจ  ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานทราบระดับการควบคุมภายใน ความเสี่ยง/จุดอ่อนของการควบคุม 
ภายในในหน่วยงาน พร้อมทั้งปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถน าข้อมูลมา
ใช้ในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย 
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

4. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับหน่วยงาน/บุคลากรในหน่วยงาน 
การที่หน่วยงานจะสามารถด าเนินการตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของ

หน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อบรรลุประสิทธิผล บุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากทุก
คนในหน่วยงานเป็นเจ้าของกระบวนงาน อย่างน้อย 1 กระบวนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงต้องประชุม
ชี้แจงให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง และสิ่งที่ต้องปฏิบัติ รวมถึงแนวทาง
การประเมินผลการควบคุมภายใน เครื่องมือการประเมินและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่
หน่วยงานก าหนด 

5. ด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางที่ก าหนด 
หลังสิ้นปีงบประมาณ ให้ฝ่ายเลขานุการเริ่มกระบวนการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้เป็นไป

ตามแนวทางที่คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานก าหนด โดยหัวใจหลักของ
การประเมินขึ้นอยู่กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กล่าวคือ หากผู้ท าการประเมินมีความเชี่ยวชาญในด้านใด การ
ประเมินความเสี่ยง และการปรับปรุงการควบคุมภายใน ก็จะเป็นไปในทิศทางนั้น ดังนั้น หน่วยงานไม่ควร 
มอบหมายให้บุคลากรใหม่เป็นผู้ท าการประเมิน เพราะอาจท าให้หน่วยงานไม่ทราบความเสี่ยงที่แท้จริง และ 
ไม่สามารถปรับปรุงการควบคุมภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยสอดคล้องกับวัฒนธรรมของหน่วยงานด้วย 

6. จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ฝ่ายเลขานุการจะต้องก าหนดระยะเวลาในการประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาในการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ซึ่งหลังจากที่ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ฝ่ายเลขานุการจะท าการประมวลผล สอบทานความ 
ครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ  ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
พิจารณา ผลการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐต่อไป 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
การประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ มีการประเมินใน 2 เรื่องหลัก คือ การประเมิน

องค์ประกอบการควบคุมภายในกับการประเมินภารกิจ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอย่างน้อยควร
ประกอบด้วย 

1. การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอย่างน้อยควร
ประกอบด้วย 

1.1 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
1.2 แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 
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2. การประเมินภารกิจ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอย่างน้อยควรประกอบด้วย 
2.1 แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพ่ือการควบคุมภายใน 
2.2 บัญชีหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) และความรุนแรงของ            

ผลกระทบ (C) 
2.3 แผนภูมิเกณฑ์การประเมินความเสีย่ง 
2.4 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)



 
 

 
บทที่ 4 

การประเมนิองค ประกอบของการควบคมุภายใน 
 

เพื่อให้การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐด าเนินการเป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดท า
แนวทางการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ดังนี้ 
วิธีการประเมิน 

1. คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดวิธีการประเมิน 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน โดยอาจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี ้

1.1 ประเมินโดยประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันด าเนินการ 
1.2 ประเมิน โดยแยกให้แต่ละส่วนงานด าเนินการ (เป็นวิธีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเลือก

ประเมิน) 
 

 
 
ภาพ 4-1 แสดงกระบวนการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ 
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1.1 กรณีเลือกประเมิน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน ให้ด าเนินการดังนี้ 
1.1.1 แต่งตั้งคณะท างานจากทุกส านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ กรณีหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงาน 

ขนาดเล็กที่ไม่มีหน่วยงานย่อยในสังกัด หน่วยงานอาจให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ 
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีบุคลากรจากทุกหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการ และเป็นผู้ท าหน้าที่ประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายในได ้

1.1.2 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ /อนุกรรมการ /คณะท างาน จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประชุม 
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ได้แก่ 

(1) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

(2) แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในที่คณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐก าหนด 

(3) ร่างผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแบบการประเมิน 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

1.1.3 ด าเนินการประชุมเพื่อประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน โดย 
(1) ชี้แจงให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
(2) ชี้แจงแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการ

ควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐก าหนด สิ่งที่ต้องปฏิบัติ รวมถึงอ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
(3) ชี้แจง/อธิบายรายละเอียด ตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ร่างผล

การประเมินที่ฝ่ายเลขานุการจัดท า พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ประเมินเช่นนั้น และเอกสารหลักฐาน ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับผลการประเมิน แล้วขอมติที่ประชุมในแต่ละประเด็นย่อย/ประเด็น และหลักการ 

1.1.4 จัดท ารายงานผลการประชุม สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน       
ตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดท าร่างรายงานการประเมินองค์ประกอบของ   
การควบคุมภายใน 

1.1.5 จัดส่งให้คณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อรับรองรายงานการประชุมพร้อมแนบ แบบประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

1.2 กรณีเลอืกประเมินโดยการแยกให้แต่ละส่วนงานด าเนินการ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1.2.1 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ จัด

ประชุมชี้แจงให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ตามที่ คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐก าหนด สิ่งที่ต้องปฏิบัติ รวมถึงอ านาจ
หน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง ชี้แจง อธิบายรายละเอียดแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน ในแต่ละหลักการ/ประเด็น และประเด็นย่อย 

1.2.2 ฝ่ายเลขานุการจัดส่งแบบการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรืออาจ ก าหนด
แบบการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด 
ด าเนินการประเมินก็ได้ 

1.2.3 หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการประเมินในแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
แล้วจัดส่งฝ่ายเลขานุการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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1.2.4 ฝ่ายเลขานุการด าเนินการประมวลผล แล้วสรุปลงในแบบประเมินองค์ประกอบ ของการ
ควบคุมภายใน ในทุกหลักการทุกประเด็นโดยใช้ค่าเฉลี่ย แล้วท าการประเมินให้ ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย ให้มาก
ที่สุด เว้นแต่ประเด็นย่อยที่ก าหนดให้หน่วยงานเฉพาะเป็นผู้ประเมิน เช่น เรื่องการควบคุมด้านสารสนเทศ ซึ่ง
หน่วยงานด้านสารสนเทศเป็นผู้ประเมิน  ก็ให้น าผลการประเมินของหน่วยงาน นั้นๆ มาระบุในแบบประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ 

2. ฝ่ายเลขานุการ น าผลการประเมินตามแบบการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน มาจัดท า
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แล้วเสนอรายงานพร้อมทั้งแนบแบบประเมิน 
องค์ประกอบของการควบคุมภายในให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมาย
แล้วแต่กรณี ลงนามในรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ตัวอย่างเครื่องมือการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
1. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ค าชี้แจงแบบ 

1. การประเมิน ให้ผู้ประเมินด าเนินการประเมิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หลังเดือนกันยายน โดยใช้ข้อมูล
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เพียงวันที่ 30 กันยายน ส าหรับวิธีการประเมิน ให้ประเมินในข้อย่อย 1 ระดับ เท่านั้น 
เช่น ข้อ 1.1 หรือ 1.2 หรือ 2.1 หรือ 2.2 ฯลฯ ในทุกองค์ประกอบทุกหลักการ 

2. ให้สอบถามตามแบบสอบถาม ถ้ามีการปฏิบัติตามค าถามแสดงถึงการควบคุมภายในที่ดี ให้กรอก 
เครื่องหมาย “√” ในช่อง “ใช่” ถ้าไม่มีการปฏิบัติหรือมีการปฏิบัติแต่ไม่เหมาะสม ให้กรอกเครื่องหมาย “×”์
ในช่อง “ไม่มี /ไม่ใช่” กรณีที่มีการปฏิบัติบางส่วน ให้ประเมินว่า น้ าหนักเป็นไปในทางใด (ใช่ หรือไม่ใช่) แล้ว
ระบุ เครื่องหมาย ให้ถูกต้องตรงกับผลการปฏิบัติ แล้วอธิบายเพิ่มเติมในช่อง “ค าอธิบาย” 
ถ้าเรื่องในข้อค าถามไม่ใช่กิจกรรมที่มีอยู่ในโครงสร้างของหน่วยงาน ไม่ใช่ภารกิจหรืออ านาจ หน้าที่ของ
หน่วยงาน ให้กรอกข้อความโดยใช้อักษร N/A ซึ่งย่อมาจาก Not Applicable ในช่อง “ไม่ใช่” พร้อม ทั้งระบุ 
ว่า “ไม่มีเรื่องนี้ในหน่วยงาน” ในช่อง “ค าอธิบาย” 

3. กรณีที่หน่วยงาน ระบุ “×”์ในช่อง “ไม่ใช่” หมายถึง หน่วยงานยังขาดการควบคุมภายในที่ เพียงพอ
เหมาะสม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งผู้ประเมินควรหาสาเหตุ และพิจารณา หาแนวทาง
การแก้ไข 

4. ผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ ให้สรุปไว้ในท้ายองค์ประกอบทุกด้าน แล้วน าไปสรุปภาพรวม 
หน้าสุดท้ายของแบบประเมิน 

 
ระบุชือ่หน่วยงาน......กกก...........  

แบบประเมนิองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน  
ส าหรบัระยะเวลาด าเนนิงานสิน้สุด วันที่ 30 กนัยายน 25XX 

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือส าหรับการทบทวนหรือ
ประเมินผล การควบคุมภายในซึ่งควรด าเนินการทุกปี เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้
ว่า ระบบการ ควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่         
ควรปรับปรุง แก้ไขใน จุดใด อย่างไร 

แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ 
ประกอบด้วย หลักการ (principle) และประเด็นย่อย (point of focus) ซึ่งผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความตามความเหมาะสม ช่องว่าง “ค าอธิบาย” ใช้ส าหรับจดบันทึกข้อคิดเห็น
หรือค าอธิบายในหัวข้อนั้นๆ  
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ด้านสภาพแวดลอ้มการควบคมุ (Control Environment) 

ที ่ ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ ค าอธบิาย 

1 หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดม์ั่นในคุณค์่าของความซื์่อสัตย และจร์ิยธรรม 
1.1 ผู์้ก าก์ับด์ูแลและผู์้บร์ิหาร กำหนดแนวทาง และม์ีการปฏ์ิบ์ัต์ิท ี่อยู ่  / ม์ีการปฏ์ิบ์ัติ 
บนหล์ักความซื่อตรงและการร์ักษาจรรยาบรรณในการดำเน์ินงาน 
ที่ครอบคลุมถึง 

และการร์ักษา 
จรรยาบรรณ 
แต์่ยงัไม์่กำหนด 
แนวทาง 

1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวันและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ    

1.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ขอรับบริการ ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย    

1.2 ม์ีข ์้อ ก ำห น ดที่ เ ป ์็น ล า ย ล์ัก ษณ  ์อ์ักษ ร ให ์้ผู ์้บ ร ์ิห า ร แ ล ะ
เ จ ้า ห น ้า ที ่ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณที่ครอบคลุมถึง 

/   

1.2.1 ข้อก าหนดเกี่ยวก์ับจร์ิยธรรม (code of conduct) สำหร์ับ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทีเ่หมาะสม 

   

1.2.2 ข้อห้าม ผู้บร์ิหารและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบ์ัติตน ในล์ักษณะ    

ที่อาจก์่อให์้เก์ิดความข์ัดแย์้งทางผลประโยชน ์กับองค ์กร ซึ่งรวมถึงข์้อห์้าม 
ในการปฏ์ิบัติทีอ่าจท าให้เกิดการทุจรติคอร รัปชั่น 

1.2.3 บทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข์้างต้น    

1.2.4 การสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษข์้างต์้นให์้ผู์ ้บร์ิหารและ    

เจ้าหน้าที่ท์ุกคนร์ับทราบ เช์่น รวมอยู์่ในการปฐมน์ิเทศพน์ักงานใหม่ การให้ 
พน์ักงานลงนามร์ับทราบข์้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำท์ุกปี รวมทั้ง 
 
1.3 ม์ีกระบวนการต์ิดตามและประเม์ินผลการปฏ์ิบ์ัต์ิตามข์้อกำหนด 
ทางด้านจริยธรรม  

/   

1.3.1 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่    

1.3.2 การต์ิดตามและประเม์ินผล โดยหน์่วยงานตรวจสอบภายใน    

ผู้ประเมินอ์ิสระจากภายในหรือการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอ์ิสระ 
จากภายนอกองค กร 
1.4 ม์ีการจ์ัดการอย์่างท์ันเวลา หากพบการไม์่ปฏ์ิบ์ัต์ิตามข์้อกำหนด 
เกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 

/   

1.4.1 ม์ีกระบวนการที่ทำให์้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ ภายใน 
เวลาที่เหมาะสม 

   

1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืน 
ได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร 

   

1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ข์ัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษา 
จรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร 
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ที ่ ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ ค าอธบิาย 

2 ผู้กำกับด์ูแลแสดงให้เห์็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร์และม์ีหน้าที่กำก์ับด์ูแลให้ม์ีการ พัฒนา 
หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน์์รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้กำกับดูแล แยกจากฝ่ายบร์ิหาร /   

ไว้อย์่างชัดเจน์์และมีความเป็นอ์ิสระในการปฏิบ์ัติหน์้าท่ีอย์่างแท์้จร์ิง 
เช่น ไม์่ม์ีความส์ัมพ์ันธ ทางธุรกิจก์ับหน์่วยงาน ไม์่ม์ีความส์ัมพ์ันธ อ์ื่นใด 
อ์ันอาจมีอ์ิทธิพลต่อการใช้ดุลยพ์ินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ 
2.2 ผู์้กำก์ับด์ูแล ดำเน์ินการกำก์ับด์ูแลให์้ม์ีการพ์ัฒนา หร์ือปร์ับปร์ุง /   

การควบค์ุมภายในให์้เป์็นไปตามมาตรฐานกำหนด์ รวมท ั้งกำก์ับด์ูแล 
ให้มีการด าเนินการเก์ี่ยวกับการควบคุมภายใน 
2.3 ผู์้กำก์ับด์ูแล เป์็นผู์้ม์ีความรู์้เกี์่ยวก์ับพ์ันธก์ิจขององค ์กร และม ี /   

ความเชี่ยวชาญท่ีเป์็นประโยชน ์ต์่อองค ์กร์ หร์ือสามารถขอคำแนะนำ 
จากผู้เช์ี่ยวชาญในเรื่องน้ันๆ ได้ 
2.4 ผู้ก ากับดูแลให้การสนับสนุนในทุกด้านที่เก่ียวเน่ืองกับการควบคุมภายใน /   

3 ผู้บร์ิหารส์ูงสดุของหน่วยงานจ์ัดให์้ม์ีโครงสร์้างองค กร สายการบ์ังคับบ์ัญชา อำนาจหน้าที่ และความ 
รบัผดิชอบที่เหมาะสมในการบรรล์ุว์ัตถุประสงค ของหน่วยงาน 
3.1 ผู้บร์ิหารระดับสูง กำหนดโครงสร้างองค กรให์้สนับสนุนการบรรลุ  / ห น่ ว ย ง า น 
วัตถุประสงค ของหน่วยงานตามภารกิจ มีการทบทวน 

/ ป รั บ ป รุ ง 
ภ าร กิ จ และ 
อยู ่ร ะ ห ว์่า ง 
การปร์ับปร์ุง 
โครงสร้าง 

3.2 ผู์้บร์ิหารระด์ับส์ูงกำหนดสายการบ์ังค์ับบ์ัญชา และการรายงาน /   

ให์้ชัดเจน โดยพ์ิจารณาถ์ึงความเหมาะสมเก่ียวกับอำนาจหน์้าที ่ความ 
รับผิดชอบ และการสือ่สารข้อมูล 
3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจ ากัดอำนาจหน้าที์่และความรับผ์ิดชอบ 
อย่างชัดเจน ระหว่างผู้ก ากับดูแล ผู้บริหาร ฝ่ายบรหิาร และเจ้าหน้าที ่

/   

4 หน์่วยงานแสดงให์้เห์็นถ์ึงความม์ุ่งม์ั่นในการสร์้างแรงจ์ูงใจ พ์ัฒนา และร์ักษาบ์ุคลากรที่มีความรู ้ 
ความสามารถที่สอดคล้องก์ับว์ัตถ์ุประสงค ของหน่วยงาน 
4.1 หน์่วยงานม์ีนโยบายและว์ิธ์ีการปฏ์ิบ์ัต์ิเพ ื่อจ์ัดหา พ์ัฒนา และ  / มี น โ ย บ า ย 
รักษาบ์ุคลากรที่มีความรู์้ความสามารถท์ี่เหมาะสม และมีกระบวนการ 
สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติน้ันอย่างสม่ าเสมอ 

แ ล ะ ว์ิธ์ีก าร 
ป ฏิ บั ติ เ พ่ื อ์
จัดหา พัฒนา 
แ ต่ ยั ง ไ ม่ 
กำหนดการ 
รักษาบคุลากร 
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ที ่ ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ ค าอธบิาย 

 4.2 หน์่วยงานม์ีการประเม์ินความรู์้ความสามารถและระบ์ุข์้อบกพร์่อง 
ของบุคลากรที่ม์ีอยู่ 

/   

4.3  หน์่วยงานด าเน์ินการสร์้างแรงจ์ูงใจ พ์ัฒนา และร์ักษาบ์ุคลากร 
ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคล 

/   

4.4  หน์่วยงานม์ีวางแผนและดำเน์ินการเตรียมการในการส์ืบทอดตำแหน์่ง  / ยั งไม่ มี ก า ร 
(succession plan) ที่สำคัญ วางแผนและ 

ด ำ เนิ น ก า ร 
สืบทอด 

5 หน์่วยงานกำหนดให์้บ์ุคลากรม์ีหน้าที่และความร์ับผ์ิดชอบต์่อผลการปฏ์ิบ์ัต์ิงานตามระบบการควบค์ุม 
ภายใน เพื่อให้บรรลุว์ัตถุประสงค ของหน่วยงาน 
5.1  หน์่วยงานม์ีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบ์ังค์ับให์้บ์ุคลากรท์ุกคน  / มี ก า ร ม อ บ 
มีความร์ับผ์ิดชอบต์่อการควบค์ุมภายใน ผ์่านทางโครงสร์้าง อำนาจหน์้าที่ 
และความรับผิดชอบ 

หมายแบ์่งงาน 
แต์่ย์ังไม์่ระบุ์
ความร์ับผิดชอบ 
ต์่อกระบวนงาน 
ที์่ได์้ร์ับมอบ 
หมาย 

5.2  หน์่วยงานกำหนดต์ัวชี้วัดผลการปฏิบ์ัติงาน เพ์ื่อให์้แรงจูงใจ และ 
รางวัลที่เหมาะสม 

/   

5.3  หน์่วยงานม์ีการประเม์ินว์่า ม์ีการว์ัดผลการปฏ์ิบ์ัต์ิงาน การให้ /   

แรงจ์ูงใจและการให์้รางวัลอย์่างต์่อเนื่อง  โดยเน์้นให์้สามารถเชื่อมโยง 
กับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย 
5.4 ฝ่ายบริหารไม่สร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรแต่ละคน 

/   

5.5  มีการประเม์ินผลการปฏิบ์ัติงาน การให์้แรงจงูใจ การให์้รางวัลหร์ือ 
การปฏิบัติตามระเบียบ/ว์ินัย เป็นรายบุคคล 

/   

 
สรุป ด้านสภาพแวดล์้อมการควบคุม 5 หลักการ พบจุดอ่อนความเสี่ยง ดังนี้คือ 
1. หล์ักการที่ 1 หน์่วยงานม์ีการปฏ์ิบ์ัต์ิที่อยู์่บนหล์ักความซื่อตรงและการร์ักษาจรรยาบรรณในการ 
ด าเนินงาน แต่มไิด้กำหนดเป็นแนวทาง 
2. หลักการที ่3 ผู้บริหารสงูสดุของหน่วยงาน อยู่ระหว์่างการปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมต่อการบรรล ุ
วัตถุประสงค ของหน่วยงาน เน่ืองจากหน่วยงานม์ีการปรับปรุงภารก์ิจ 
3. หลักการที่ 4 หน่วยงานม์ีนโยบายและวิธีการปฏิบ์ัต์ิเพ์ื่อจ์ัดหา พ์ัฒนา แต์่ย์ังไม์่กำหนดการร์ักษา 
บุคลากร และยังไม์่ม์ีการวางแผนและด าเนินการสืบทอด 
4. หล์ักการที่ 5 หน์่วยงาน ม์ีการมอบหมายแบ์่งงาน แต์่ย์ังไม์่ระบ์ุความร์ับผ์ิดชอบต์่อกระบวนงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย 
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ด้านการประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment)  

ที ่ ค าถาม 
 

ใช ่
 

ไม่ใช ่ ค าอธบิาย 

6  หนว่ยงานระบ์ุว์ัตถ์ุประสงค การควบคมุภายในของการปฏ์ิบ์ัต์ิงาน์ให์้สอดคล์้องก์ับว์ัตถ์ุประสงค  
ขององค ์กรไว์้อย์่างช์ัดเจนและเพ์ียงพอที่จะสามารถระบ์ุและประเม์ินความเสี่ยงเกี่ยวข์้องก์ับ 
ว์ัตถุประสงค  
6.1 มีการระบุวัตถุประสงค การควบคุมภายในด้านการด าเนินงาน /   

6.1.1 วัตถุประสงค ท์ี่ก าหนดสะท้อนนโยบาย/แนวทางของผู้บริหาร    

6.1.2 มีการพ์ิจารณาค์่าที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน    

6.1.3 ม์ีการกำหนดการใช์้ทร์ัพยากร และเป์้าหมายการดำเน์ินงาน 
โดยรวม เป้าหมายด้านการเงินรวม ด้วย 

   

6.2 มีการระบุวัตถุประสงค การควบคุมภายในด้านการรายงาน /   

6.2.1 รายงานทางการเง์ิน ม์ีการระบ์ุว์่าเป์็นไปตามมาตรฐานการบ์ัญชี    

ของหน์่วยงานภาคร์ัฐ์์โดยรายการที์่เป์ิดเผยสะท์้อนสถานะและก์ิจกรรม 
ของหนว่ยงาน 
6.2.2 รายงานที่ม์ิใช่รายงานการเงิน ม์ีการระบุว่ารายงานม์ีความ    

สอดคล์้องก์ับความต์้องการของผู์้บร์ิหาร์ม์ีความถ์ูกตอ้งเพ์ียงพอต่อการ 
ตัดสินใจ และสะท้อนกิจกรรมของหนว่ยงาน 
6.3  มีการระบุวตัถุประสงค ์การควบค์ุมภายในด้านการปฏิบัต์ิตามกฎระเบียบ /   

6.3.1 มีการระบุว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง    

6.3.2 มีการกำหนดค์่าที์่ยอมร์ับของความเสี์่ยงที์่เก์ิดจากการปฏิบ์ัติ 
ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ 

   

7  หน่วยงานระบุความเสี่ยงที์่ม์ีผลต์่อการบรรล์ุว์ัตถ์ุประสงค การควบคุมภายในอย์่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน 
และว์ิเคราะห์ ความเสี่ยงเพื่อก าหนดว์ิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
7.1  หน์่วยงานม์ีการระบ์ุความเสี่ยงท์ุกประเภท ซึ่งอาจม์ีผลกระทบ /   

ต์่อการดำเน์ินงานตามพ์ันธก์ิจ ทั้งระด์ับหน์่วยงาน หน์่วยงานย์่อย สำน์ัก 
กอง กลุ่ม และศูนย ์
7.2  หน์่วยงานม์ีการว์ิเคราะห ์ความเสี่ยงท์ุกประเภท์ที่อาจเก์ิดจาก /   

ทั้งปัจจัยภายในและป์ัจจ์ัยภายนอกองค ์กร ซึ่งรวมถ์ึงความเสี่ยงด์้าน 
กลย์ุทธ  (S) การด าเน์ินงาน (O) การรายงาน (R) การปฏ์ิบ์ัต์ิตามกฎเกณฑ  (C) 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
7.3 ทุกระดับการบริหารจ์ัดการในหน่วยงาน ม์ีส่วนร่วมในการบริหาร 
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับระดับน้ันๆ 

/   

7.4 มีการประเม์ินความสำค์ัญของความเสี่ยง โดยพ์ิจารณาทั้งโอกาส 
เกิดเหตกุารณ  (L) และผลกระทบทีอ่าจเกิดข์ึ้น (C) 

/   
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ที ่ ค าถาม 
 

ใช ่
 

ไม่ใช ่ ค าอธบิาย  

 7.5  ม์ีการกำหนดแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง โดยอาจเป์็น 
การยอมร์ับความเสี่ยงนั้น  (acceptance/take) การลดความเสี่ยง (reduction 
/treat) การหล์ีกเลี์่ยงความเสี่ยง (avoidance/terminate) หร์ือการร์่วม 
รับความเสี่ยง (sharing) /ถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) 

/   

8 หนว่ยงานพ์ิจารณาโอกาสที่จะเก์ิดการท์ุจร์ิต์เพื่อประกอบการประเม์ินความเสี่ยงที่ส่งผลต์่อการบรรล ุ
ว์ัตถุประสงค  
8.1  ในระบบการควบค์ุมภายในของหน์่วยงาน ได์้ม์ีการพ์ิจารณาถ์ึงโอกาส  / ห น่ วย งาน มี 
ที่จะเกิดการท์ุจริตครอบคลุมการทุจร์ิตที่หลากหลาย เช่น การจัดท ารายงาน 
การเง์ินเท์็จ การทำให์้ส์ูญเสียทร์ัพย  การคอร ร์ัปชั่น การเปลี่ยนแปลงข้อม์ูล ใน 
รายงานที่สำคัญ การได์้มาหรือใช้ไปซึ่งทร์ัพย ์สิน โดยไม่ถ์ูกต์้อง รวมทั้ง การ 
ทจุรติที่เกิดจากการละเว้นการปฏิบัติตามระบบควบคุมด้วย เป็นต้น 

การประเม์ิน 
โอกาสการเก์ิด์
การท์ุจร์ิต เฉพาะ์
ด์้านการเง์ิน / 
พัสด ุ

8.2  หน์่วยงานม์ีการประเมินสิ่งจ์ูงใจหร์ือผลตอบแทน และแรงกดด์ัน จาก /   

การปฏิบ์ัต์ิงานว่า ไม์่ม์ีล์ักษณะส์่งเสร์ิมให์้พน์ักงานกระทำไม์่เหมาะสม เช์่น 
ไม์่ตั้งเป์้าหมายการดำเน์ินงานไว์้ส์ูงเก์ินจร์ิง จนทำให์้เก์ิดแรงจ์ูงใจในการ 
ตกแต่งต์ัวเลข เพ์ื่อให์้รายงานได์้ว่าได์้ผลตามเป์้าหมาย เป์็นต์้น รวมทั้งอาจให้ 
มีการประเม์ินท์ัศนคติ และการหาเหต์ุผลเข้าข์้างตนเอง เป็นรายบุคคล 
8.3 หน่วยงานมีการประเมินโอกาสในการเกิดทุจริต /   

8.4 หน์่วนงานม์ีการสื์่อสารให์้พน์ักงานท์ุกคนเข์้าใจและปฏ์ิบ์ัต์ิตาม 
นโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ 

/   

9 หน์่วยงานระบ์ุและประเม์ินการเปลี่ยนแปลงที่อาจม์ีผลกระทบอย์่างม์ีนัยสำคัญต์่อระบบการควบค์ุม ภายใน 

9.1 หน์่วยงานม์ีการประเม์ินการเปลี่ยนแปลงจากป์ัจจ์ัยภายนอก 
ที่อาจมีผลกระทบตอ่วัตถุประสงค ตามภารกิจของหนว่ยงาน 

/   

9.2 หน่วยงานมีการประเม์ินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจที่อาจมีผล 
กระทบตอ่วัตถุประสงค ์ตามภารกิจของหน่วยงาน 

/   

9.3 หน์่วนงานม์ีการประเม์ินการเปลี่ยนแปลงผู์้นำองค ์กรที่อาจม์ีผล 
กระทบต่อวัตถุประสงค ตามภารก์ิจของหนว่ยงาน 

/   

 
สรุป ด์้านการประเม์ินความเสี์่ยง พบจ์ุดอ์่อนความเสี์่ยงในหล์ักการที่ 8 หน์่วยงานม์ีการประเม์ินโอกาส 
การเก์ิดการทุจริต เฉพาะด้านการเงิน/พ์ัสด ุ
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ด้านกจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 

ที ่ ค าถาม 
 

ใช ่
 

ไม่ใช ่ ค าอธบิาย 

10 หน์่วยงานระบุและพ์ัฒนาก์ิจกรรมการควบค์ุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรล์ุว์ัตถ์ุประสงค ให์้อยู่ 
ในระดับที่ยอมรับได้ 
10.1 กิจกรรมการควบคุมของหน่วยงาน ม์ีความเหมาะสมก์ับความเสี่ยง 
ของหนว่ยงาน 

/   

10.2 การกำหนดก์ิจกรรมการควบค์ุมภายใน ได์้ม์ีการพ์ิจารณาป์ัจจ์ัย 
ที่เป็นลกัษณะเฉพาะของหน์่วยงาน 

/   

10.3 การกำหนดก์ิจกรรมการควบค์ุมภายใน ครอบคล์ุมกระบวนการ /   

ต์่างๆ อย์่างเหมาะสม เช่น ม์ีนโยบายและระเบ์ียบวิธีปฏิบ์ัต์ิงานเกี์่ยวก์ับ 
การจ์ัดเก์็บเง์ินรายได์้/ค์่าบร์ิการ การบร์ิหารงานบ์ุคคล การกำหนด 
หล์ักส์ูตร/โครงการฝ์ึกอบรมระยะสั้น การกำหนดขอบเขตอำนาจหน์้าที่ 
และลำด์ับขั้นการอน์ุม์ัต์ิของผู์้บร์ิหารในแต์่ละระด์ับไว์้อย์่างช์ัดเจน 
รดักุม เป็นต้น 
10.4 หน์่วยงานม์ีการควบค์ุมภายในที่มีความหลากหลายผสมผสาน  / ก าร ค ว บ ค ุม 
อย์่างเหมาะสม เช่น ขั้นตอนที่มีการควบค์ุมแบบ manual ข ั้นตอนที่ 
ม์ีการควบค์ุมแบบ automated หร์ือขั้นตอนการควบค์ุมแบบป์้องก์ัน 

เป ็น manual 
เท่านั้น 

และติดตาม หรือแบบค้นพบขอ้ผิดพลาด เป็นต้น 
10.5 หน์่วยงานม์ีการควบค์ุมภายในในท์ุกระด์ับ เช่น ระด์ับหน์่วยงาน 
สำนัก กลุ่ม  กอง ศูนย์ กระบวนการ เป็นต้น 

/   

10.6 หน่วยงานม์ีการแบ่งแยกหน์้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน /   

ต่อไปนี ้ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพ์ื่อสอบยันกัน กล่าวคือ 
(1)  หน้าที่อนมุ์ัต ิ
(2)  หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข์้อมูลสารสนเทศ และ 
(3)  หน้าที่ในการดูแลและจัดเก็บทรัพย สิน 

11 หน่วยงาน ระบุ และพ์ัฒนากจิกรรมการควบคุมทั่วไปดา้นเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุว์ัตถุประสงค  
11.1 หน์่วยงานกำหนดการควบค์ุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ /   

ให์้เก่ียวข์้องส์ัมพ์ันธ ก์ันก์ับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 
11.2 หน์่วยงานกำหนดการควบค์ุมของโครงสร์้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
ให้มีความเหมาะสม 

/   

11.3 หน์่วยงานก าหนดการควบค์ุมด์้านความปลอดภ์ัยของระบบ  / ม์ีการควบค์ุม 
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสม เฉพาะระบบ 

สารสนเทศกลาง 
เท่านั้น 
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ที ่ ค าถาม 
 

ใช ่
 

ไม่ใช ่ ค าอธบิาย 

 11.4 หน์่วยงานกำหนดก์ิจกรรมการควบค์ุมการจ์ัดหา การพ์ัฒนา 
และการบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสม 

/   

12 หน์่วยงานจ์ัดให์้ม์ีก์ิจกรรมการควบค์ุม โดยกำหนดไว์้ในนโยบาย ประกอบด์้วย ผลสำเร์็จที่คาดหว์ัง 
และข์ั้นตอนการปฏิบัติงาน์์์ เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
12.1 หน์่วยงานจ์ัดให์้มีนโยบายและขั้นตอนการควบคุมที่สนับสน์ุน 
ให้มีการนำนโยบายของฝ่ายบริหารส์ู่การปฏิบัต ิ

/   

12.2 หน์่วยงานก าหนดหน์้าที์่และความร์ับผ์ิดชอบให์้ฝ่ายบร์ิหาร 
และเจ้าหน้าที่น านโยบายและกระบวนการไปสู่ปฏิบัติ 

/   

12.3 หน์่วยงานมีการด าเน์ินการตามกิจกรรมการควบคุมในเวลาที่ 
เหมาะสม 

/   

12.4 ก์ิจกรรมการควบค์ุม์ดำเนิ นการโดยบุ คลากรที่ มี ความรู ้
ความสามารถ มีความเข์้าใจในกระบวนการปฏิบ์ัต์ิงาน โดยดำเนินการ 
ครอบคลมุถึงการแก์้ไขข์้อผดิพลาดที์่อาจเก์ิดขึน้ในการปฏิบัต์ิงานด้วย 

/   

12.5 หน์่วยงานม์ีการทบทวนนโยบาย กระบวนการปฏ์ิบ์ัต์ิงานและม์ีการ 
ปรบัปรุงแก้ไขกิจกรรมการควบค์ุมภายใน ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ 

/   

 
สร์ุป ก์ิจกรรมการควบค์ุม พบจ์ุดอ์่อนความเสี่ยงในหล์ักการที่ 10 ซึ่งหน์่วยงานม์ีการควบค์ุมเฉพาะที่เป็น 
manual เท่านั้น และหลักการที ่11 มีการควบคุมเฉพาะระบบสารสนเทศกลาง 

 

ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

ที ่ ค าถาม 
 

ใช ่
 

ไม่ใช ่ ค าอธบิาย 

13 หน์่วยงานจ์ัดทำ หร์ือจ์ัดหาและใช์้สารสนเทศที่เกี ่ยวข์้องและม์ีค์ุณภาพ เพื่อสนับสน์ุนให์้ม์ีการ 
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
13.1 หน์่วยงานม์ีการระบ์ุข์้อกำหนดด์้านข์้อม์ูล ที่หน์่วยงานต์้องการใช้ 
ในการด าเนินงานให้บรรลวุ์ัตถ์ุประสงค ตามภารกิจ 

/   

13.2 หน์่วยงานม์ีการรวบรวมแหล์่งข์้อม์ูลที่ม์ีค์ุณภาพและเกี่ยวข์้อง 
ต่องาน ทั้งจากภายในและภายนอก 

/   

13.3 หน์่วยงานพ์ิจารณาทั้งต้นท์ุนและประโยชน ์ที่จะได์้ร์ับในการจ์ัดทำ 
หร์ือจัดหาและใช้สารสนเทศ รวมถึงปริมาณ ความถูกต์้อง และค์ุณภาพ 
ของขอ้มูลที่ได้รับ 

 / มีการพิจารณา์
ต้นทุนแต่มิได้์
เปรียบเทียบกับ์
ข้อมูลทีไ่ด้ร์ับ 

13.4 หน์่วยงานม์ีการประมวลผลข์้อม์ูลเป์็นสารสนเทศที่เหมาะสม 
และเพ์ียงพอต่อการบริหารและการตัดสินใจ 

/   

13.5 หน์่วยงานม์ีการร์ักษาค์ุณภาพของข์้อม์ูลและสารสนเทศ ตลอด 
กระบวนการ 

/   
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ที ่ ค าถาม 
 

ใช ่
 

ไม่ใช ่ ค าอธบิาย 

14 หน่วยงานม์ีการสื่อสารภายในเกี่ยวก์ับสารสนเทศ รวมถ์ึงว์ัตถ์ุประสงค และความร์ับผ์ิดชอบที่ม์ีต์่อการ 
ควบคุมภายในซึ่งม์ีความจำเป็นในการสนับสนุนใหม้์ีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
14.1 หน์่วยงานม์ีการสื่อสาร สารสนเทศเก่ียวก์ับการควบค์ุมภายใน 
อย่างมีประสิทธิภาพ และม์ีชอ่งทางการสื่อสารที่เหมาะสม 

/   

14.2 หน์่วยงานม์ีการสื่อสาร รายงานข์้อม์ูลที่สำค์ัญต์่อคณะกรรมการ 
บร์ิหาร อย์่างสม่ าเสมอ และกรรมการสามารถเข์้าถ์ึงแหล์่งสารสนเทศ 
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่างๆ ตามที่ตอ้งการได้ 

/   

14.3 หน์่วยงานม์ีการจ์ัดเตร์ียม การแบ์่งแยกสายการสื่อสาร และ 
เลือกวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

/   

14.4 หน์่วยงานจ์ัดให์้ม์ีช์่องทางการสื่อสาร เพื่อให์้บ์ุคลากรภายใน 
องค ์กรสามารถแจ์้งข์้อม์ูลหร์ือเบาะแสเกี่ยวก์ับการฉ์้อฉลหร์ือท์ุจร์ิต 
ภายในองค กร (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย 

/   

15 หน่วยงานม์ีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่ม์ีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุม    
ภายในที่ก าหนด 
15.1 ม์ีการสื่อสารข์้อม์ูลก์ับบ์ุคคลภายนอก เช์่น ผู์้ร์ับบร์ิการ ผู์้ม์ีส์่วนได้ 
ส์่วนเส์ีย ฯลฯ อย์่างม์ีประส์ิทธ์ิภาพเพ์่์ือสน์ับสน์ุนการควบค์ุมภายใน 
เช์่น เว็บไซต ์ประชาส์ัมพ์ันธ  ประกาศเผยแพร์่กระบวนการปฏิบ์ัต์ิงาน 
และระยะเวลาการให้บริการ ศูนย รับเรือ่งรอ้งเรียน/ร้องทุกข  เป็นต้น 

/   

15.2 หน์่วยงานม์ีการสื่อสารข์้อม์ูลสำค์ัญจากภายนอกต์่อคณะกรรมการ 
บร์ิหาร โดยกรรมการสามารถเข์้าถ์ึงแหล์่งสารสนเทศที่จ าเป์็นเพ์ื่อต์ิดตาม 
การด าเนินงานได ้

/   

15.3 หน่วยงานมีการจัดเตรียม การแบ่งแยกสายการสื่อสาร และเลือก 
วิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม กับภายนอก 

/   

15.4 หน์่วยงานจ์ัดให์้ม์ีช์่องทางการสื์่อสารทั้งทางปกติ และทางล์ับ 
เพื่อให์้ผู์ ้ร์ับบร์ิการ หร์ือผู์ ้ม์ีส์่วนได์้ส์่วนเส์ีย สามารถแจ์้งข์้อม์ูลหร์ือ 
เบาะแสเกี่ยวก์ับการฉ์้อฉลหร์ือท์ุจร์ิต (whistle-blower hotline) แก่ 
องค กรไดอ้ย่างปลอดภัย 

/   

 
สร์ุป ด์้านสารสนเทศและการสื่อสาร พบจ์ุดอ์่อนความเสี่ยงในหล์ักการที่ 13 หน์่วยงานม์ีการพ์ิจารณา 
ต์้นท์ุน แต์่ไม์่ได์้ม์ีการเปร์ียบเท์ียบก์ับผลประโยชน ์ที่จะได์้ร์ับในการจ์ัดทำ หร์ือจ์ัดหา และใช์้สารสนเทศ 
รวมถ์ึงปริมาณ ความถกูต้อง และค์ุณภาพของขอ้มูลที่ได้รับ 
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 ด้านกิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 

ที ่ ค าถาม 
 

ใช ่
 

ไม่ใช ่ ค าอธบิาย 

16  หน่วยงานระบุ พ์ัฒนา และด าเนินการประเมินผลระหว์่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผล 
เป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพื่อให์้เกิดความม์ั่นใจว์่า ได์้ม์ีการปฏิบัติตามองค ประกอบของการควบคุม 
ภายใน 
16.1 หน์่วยงานก าหนดให์้ม์ีการประเม์ินผลระหว์่างการปฏ์ิบ์ัต์ิงาน 
และหร์ือการประเม์ินผลเป์็นรายครั้ง โดยผสานร์ูปแบบ/ผสานว์ิธี ให้ 
เหมาะสมกับหนว่ยงาน 

/   

16.2 หน์่วยงานมีการสร้างความเข์้าใจพื้นฐานด้านการควบคุมภายใน 
ในหน่วยงาน 

/   

16.3 การต์ิดตามและประเม์ินผลการควบค์ุมภายใน ด าเน์ินการโดย 
ผู้มีความรู้และความสามารถ 

/   

16.4 การติดตามและประเม์ินผลการควบคุมภายใน ด าเนินการควบคู่ 
ไปกับกระบวนการปฏ์ิบัติงานปกตขิองหนว่ยงาน 

/   

16.5 ม์ีการกำหนดขอบเขต และความถี่ในการต์ิดตามและประเม์ินผล 
ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง โดยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

/   

16.6 การติดตามประเม์ินผล มีการด าเนินการอย่างเท์ี่ยงธรรม /   

17  หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข์้อบกพร์่องหรือจ์ุดอ่อนของการควบค์ุมภายในอย่างทันเวลาต่อ 
ฝ่ายบริหาร และผู้ก ากับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
17.1  หน่วยงานมีประเมินผลลพัธ  (assess result) ของการควบคุมภายใน  / ห น่ วย งาน์

ยังมิได้มีการ์
ประเม์ิน  
ผลลั พ ธ แ ต่์
ด  าเน์ินการ์
เฉพาะต์ิดตาม์
การควบคุม 

17.2 หน์่วยงานม์ีการสื่อสารข์้อบกพร์่อง/จ์ุดอ์่อนของการควบค์ุมภายใน 
ต่อผู์้บริหารและคณะกรรมการบริหาร เช่น กรณ์ีม์ีเหต์ุการณ ์หร์ือม์ีข์้อสงส์ัย 
ว์่าท์ุจร์ิตอย์่างร์้ายแรง ม์ีการปฏ์ิบ์ัต์ิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หร์ือม์ีการกระทำ 
ที่ผ์ิดปกต์ิอ์ื่น ซึ่งอาจกระทบต์่อชื่อเส์ียงและ/หร์ือฐานะการเง์ินของหน์่วยงาน 
อย่างมีนัยส าคัญ เป็นต้น  

/   

17.3 หน์่วยงานม์ีการต์ิดตามการปร์ับปร์ุงการควบค์ุมภายในตามผลการ 
ประเม์ิน และหร์ือการตรวจสอบภายในที่พบจ์ุดอ์่อนหร์ือข์้อบกพร์่องของ 
การควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 

/   

สร์ุป ด์้านการต์ิดตามผล พบจ์ุดอ์่อนความเสี่ยงในหล์ักการที่ 17 หน์่วยงานย์ังม์ิได์้ม์ีการประเม์ินผลล์ัพธ  
แต่ด าเนินการเฉพาะติดตามผลการควบคมุภายในเท่านั้น 
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สรุปผลการประเม์ินองค ประกอบของการควบคุมภายในภาพรวม 
1. ด้านสภาพแวดล์้อมการควบค์ุมภายใน 

1.1 หล์ักการที่ 1 หน์่วยงานม์ีการปฏ์ิบ์ัต์ิที่อยู์่บนหล์ักความซื่อตรงและการร์ักษาจรรยาบรรณใน                 
การด าเนินงาน แต่มิได้ก าหนดเป็นแนวทาง 

1.2  หลักการที่ 3 ผู์้บร์ิหารส์ูงส์ุดของหน์่วยงาน อยู์่ระหว์่างการปรับปร์ุงโครงสร์้างให้เหมาะสมต่อการ 
บรรลวุ์ัตถุประสงค ของหน่วยงาน เน่ืองจากหน่วยงานม์ีการทบทวน/ปรับปร์ุงภารกิจ 

1.3 หล์ักการที่ 4 หน์่วยงานม์ีนโยบายและว์ิธีการปฏ์ิบ์ัต์ิเพื่อจ์ัดหา พ์ัฒนา แต์่ย์ังไม์่กำหนดการ 
รักษาบุคลากร์์์ และยังไม์่ม์ีการวางแผนและด าเนินการสืบทอดต าแหน่ง 

1.4 หล์ักการที่ 5 หน์่วยงาน ม์ีการมอบหมายแบ์่งงาน แต์่ย์ังไม์่ระบ์ุความร์ับผ์ิดชอบต์่อกระบวน 
งานที่ได้รับมอบหมาย 
2. ด้านการประเม์ินความเสี่ยง พบจ์ุดอ์่อนความเสี่ยงในหลักการที ่ 8 หน่วยงานมกีารประเม์ินโอกาส 
การเก์ิดการทุจริต เฉพาะด้านการเงิน/พ์ัสด ุ
3. ด์้านก์ิจกรรมการควบค์ุม พบจ์ุดอ์่อนความเสี่ยงในหลักการที่ 10  ซึ่งหน์่วยงาน ม์ีการควบค์ุมเฉพาะ ที่เป็น 
manual เท่านั้น และหลักการที ่11 มีการควบคุมเฉพาะระบบสารสนเทศกลาง 
4. ด้านสารสนเทศและการสื ่อสาร พบจุดอ์่อนความเสี่ยงในหลักการที่ 13 หน์่วยงานม์ีการพ์ิจารณา         
ทั้งต์้นท์ุน แต์่ไม์่ได์้ม์ีการเปร์ียบเท์ียบก์ับผลประโยชน ์ที่จะได์้ร์ับในการจ์ัดทำ หร์ือจ์ัดหาและใช์้สารสนเทศ 
รวมถ์ึงปริมาณ ความถกูต้อง และค์ุณภาพของขอ้มูลที่ได้รับ 
5. ด้านการติดตามประเมนิผล พบจุดอ่อนความเสี่ยงในหล์ักการที่ 17 หน่วยงานยังมไิด้มกีารประเม์ิน ผลลัพธ  
แต่ด าเนินการเฉพาะติดตามผลการควบคุมภายใน เท่านั้น 

 
 

ลงช์ื่อ ...............................................ผู้ประเม์ิน 
ต าแหน่ง........................................... 

วันที ่..............เดือน.....................พ.ศ............ 
 

 
 

 
2. แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ใช้ในการสรุปผลการประเมินจากแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในโดยกระทรวง      
การคลัง ได้ก าหนดแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น  
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดหน่วยงานของรัฐ มีแบบในการรายงานข้อมูล รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ 
ควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ให้หน่วยงานเลือกใช้ 2 แบบ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ก าหนดใช้แบบที่ 2 
ซึ่งเป็นแบบที่ไม่ต้องแสดงรายละเอียดรายหลักการทั้ง 17 หลักการ ดังนี ้
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แบบที่ 1 แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในแสดงรายละเอียดรายหลักการ  
ค าชี้แจง 
 
 

 

1. ระบุช่ือหน่วยงานที่จัดท ารายงาน พร้อมระยะเวลาในการด าเนินงาน 
2. ให์้นำผลการประเม์ินที์่สร์ุปท์้ายองค ์ประกอบของการควบค์ุมภายในแต์่ละด์้านที์่สร์ุปแยก 

เป์็นรายหล์ักการ จากท์้ายแบบการประเม์ินองค ์ประกอบของการควบค์ุมภายใน มาใส์่ในช์่อง “ผลการ 
ประเม์ิน/ขอ้สรุป” ให้ตรงกับหลักการนั้นๆ 

3. นำผลการประเม์ินภาพรวมจากท์้ายแบบการประเม์ินองค ์ประกอบของการควบค์ุมภายใน 
ระบใุนช์่อง “ผลการประเมินภาพรวม” 

4. ท้ายแบบรายงานการประเมินองค ์ประกอบของการควบค์ุมภายใน ช์่อง “ลงลายม์ือชื่อ” ให้ 
เสนอหัวหน์้าหน่วยงานของรัฐ หร์ือผู์้ที่ได์้รับมอบหมายลงนาม พร์้อมระบ์ุต าแหน์่ง และว์ันที์่ทำการประเม์ิน 
แลว้เสร็จ ให้ครบถ้วน 

 
                                                                                                   แบบ ปค.4 

ระบุชือ่หน่วย ...........กกก..... 
รายงานการประเมนิองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 

ส าหรบัระยะเวลาด าเนนิงาน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 25XX.
 
 

 

 
 

องค ประกอบของการควบค์ุมภายใน 
 

ผลการประเมนิ/ข์้อสรปุ 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม  

หล์ักการที่ 1 หน์่วยงานได์้แสดงให์้เห์็นถึงการย์ึดมั่น หน์่วยงานได์้แสดงให์้เห์็นถ์ึงการย์ึดมั่นในค์ุณค์่า 
ในคุณค่าของความซื่อสัตย และจริยธรรม ของความซื่อส์ัตย ์และจร์ิยธรรม โดยม์ีการปฏิบ์ัติ 

ที์่อยู์่บนหล์ักความซื่อตรงและการร์ักษาจรรยาบรรณ 
ม์ีข์้อกำหนดที์่เป์็นลายล์ักษณ ์อ์ักษร ม์ีกระบวนการ 
ต์ิดตามประเม์ินผลการดำเน์ินการตามข์้อก าหนด 
ด์้านจร์ิยธรรม และม์ีการจ์ัดการอย์่างท์ันเวลากรณี 
พบว์่า ม์ีการปฏ์ิบ์ัต์ิไม์่เป์็นไปตามข์้อกำหนดด์้าน 
จร์ิยธรรม แต์่หน์่วยงานม์ิได์้กำหนดเป์็นแนวทาง 
การปฏ์ิบ์ัต์ิบนหล์ักของความซื่อส์ัตย  และการ 
รักษาจรรยาบรรณ 

หล์ักการที่ 2 ผู์้กำก์ับด์ูแลแสดงให์้เห์็นถ์ึงความเป์็นอ์ิสระ ผู์้ก าก์ับด์ูแลแสดงให์้เห์็นถ์ึงความเป์็นอ์ิสระจาก 
จากฝ์่ายบร์ิหาร และม์ีหน์้าที์่กำก์ับด์ูแลให์้ม์ีการพ์ัฒนา ฝ่ายบร์ิหาร และม์ีหน์้าทที่กำก์ับด์ูแลให์้ม์ีการพ์ัฒนา 
หร์ือปร์ับปร์ุงการควบค์ุมภายใน รวมถ์ึงการด าเน์ินการ หร์ือปร์ับปร์ุงการควบค์ุมภายใน รวมถ์ึงการดำเน์ิน 
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การเก์ี่ยวกับการควบคุมภายใน 
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องค ประกอบของการควบค์ุมภายใน 
 

ผลการประเมนิ/ข์้อสรปุ 

หล์ักการที่ 3 ผู์้บร์ิหารส์ูงส์ุดของหน่วยงานจัดให์้มีโครงสร้าง ผู์ ้บร์ิหารส์ูงส์ุดของหน์่วยงานจ์ัดให์้ม์ีโครงสร์้าง 
องค ์กร สายการบ์ังค์ับบ์ัญชา อำนาจหน์้าที่ และความ- องค ์กร สายการบ์ังค์ับบ์ัญชา อ านาจหน์้าที่ และ 
ร์ับผ์ิดชอบที์่เหมาะสมในการบรรล์ุว์ัตถ์ุประสงค  ์ของ ความรับผดิชอบที่เหมาะสมในการบรรลวุ์ัตถุประสงค  
หน่วยงาน ของหน์่วยงาน อย์่างไรก์็ตาม หน์่วยงานอยู์่ระหว์่าง 

การทบทวนภารกิจและปรับปรุงโครงสร้าง 
หล์ักการที่ 4 หน์่วยงานแสดงให์้เห์็นถ์ึงความมุ์่งมั่นใน หน์่วยงานแสดงให์้เห์็นถ์ึงความมุ์่งมั่นในการสร์้าง 
การสร้างแรงจ์ูงใจ พ์ัฒนา และร์ักษาบุคลากรที่ม์ีความรู ้ แรงจ์ูงใจ และพ์ัฒนาบ์ุคลากรให์้ม์ีความรู์้ความ 
ความสามารถที่สอดคล์้องกับวัตถุประสงค ของหน่วยงาน สามารถที่สอดคล์้องก์ับว์ัตถ์ุประสงค ์ของหน์่วยงาน 

อย์่างไรก์็ตาม ย์ังไม์่กำหนดการร์ักษาบ์ุคลากร 
และยังไม์่ม์ีการวางแผน หรือดำเน์ินการสืบทอด 
ต าแหน่ง 

หลกัการที่ 5 หน์่วยงานกำหนดให์้บ์ุคลากรม์ีหน้าที่และ หน์่วยงานกำหนดให์้บ์ุคลากรม์ีอำนาจหน์้าที่ 
ความร์ับผ์ิดชอบ ต์่อผลการปฏ์ิบ์ัต์ิงานตามระบบการ เพ์่์ือให์้บรรล์ุว์ัตถ์ุประสงค ์ของหน์่วยงาน โดยม์ีการ 
ควบคุมภายใน เพ์ื่อให้บรรลุว์ัตถุประสงค ของหนว่ยงาน มอบหมายแบ์่งงาน แต์่ย์ังม์ิได์้ระบ์ุความร์ับผ์ิดชอบ 

ต์่อผลการปฏ์ิบ์ัต์ิงานตามระบบการควบค์ุมภายใน 
ที่ได้รบัมอบหมาย 

2.  การประเมินความเสี่ยง  

หล์ักการที่ 6 หน์่วยงานระบ์ุว์ัตถ์ุประสงค ์การควบค์ุม หน์่วยงานระบ์ุว์ัตถ์ุประสงค ์การควบค์ุมภายในของ 
ภายในของการปฏิบัต์ิงาน ให์้สอดคล์้องก์ับวตัถุประสงค  การปฏ์ิบ์ัต์ิงาน ให์้สอดคล์้องก์ับว์ัตถ์ุประสงค ์ของ 
ขององค ์กรไว์้อย์่างช์ัดเจนและเพ์ียงพอที่จะสามารถระบ ุ องค ์กรไว์้อย์่างช์ัดเจนและเพ์ียงพอที่จะสามารถระบุ 
และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก์ับวัตถุประสงค  และประเม์ินความเสี่ยงที่เก่ียวข์้องก์ับวัตถุประสงค  
หล์ักการที่ 7 หน์่วยงานระบ์ุความเสี่ยงที์่ม์ีผลต์่อการ หน์่วยงานระบ์ุความเส ี่ยงทีม่์ีผลต์่อการบรรลุ 
บรรล์ุว์ัตถ์ุประสงค ์การควบค์ุมภายในอย์่างครอบคล์ุม ว์ัตถ์ุประสงค ์การควบค์ุมภายในอย์่างครอบคล์ุม 
ทั้งหน์่วยงาน และว์ิเคราะห ์ความเสี่ยง เพื่อกำหนดว์ิธี ทั้งหน์่วยงาน และวิเคราะห ์ความเสี่ยง เพ์ื่อกำหนด 
การจัดการความเสี่ยงนั้น วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
หล์ักการที่ 8 หน์่วยงานพ์ิจารณาโอกาสที่จะเก์ิดการ หน์่วยงานพ์ิจารณาโอกาสที่จะเกิดการท์ุจร์ิต เพ์ื่อ 
ท์ุจร์ิต เพื่อประกอบการประเม์ินความเสี่ยง ที่ส์่งผลต์่อ ประกอบการประเม์ินความเสี่ยงที่ส์่งผลต์่อการ 
การบรรลุวัตถุประสงค  บรรลวุ์ัตถุประสงค  แต์่ม์ีการประเม์ินโอกาสการเก์ิด 

การทุจริต เฉพาะด้านการเงิน/พัสด ุเท่านั้น 
หล์ักการที่ 9 หน์่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลง หน์่วยงานระบ์ุและประเม์ินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี 
ที่อาจม์ีผลกระทบอย์่างม์ีน์ัยสำค์ัญต์่อระบบการควบค์ุม ผลกระทบอย์่างม์ีน์ัยสำค์ัญต์่อระบบการควบค์ุม 
ภายใน ภายใน 
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องค ประกอบของการควบค์ุมภายใน 
 

ผลการประเมนิ/ข์้อสรปุ 

3.  กิจกรรมการควบคุม  

หล์ักการที่ 10 หน์่วยงาน ระบุ และพ์ัฒนาก์ิจกรรมการ หน์่วยงาน ระบุ และพ์ัฒนาก์ิจกรรมการควบค์ุม 
ควบค์ุม เพ์่์ือลดความเสี์่ยงในการบรรล์ุว์ัตถ์ุประสงค ์ให้ เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรล์ุวัตถ์ุประสงค ์ให์้อยู ่
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในระด์ับที่ยอมร์ับได้ แต์่ก์ิจกรรมการควบค์ุม 

ที่หน์่วยงานกำหนด ม์ีการควบค์ุมเฉพาะที่เป์็น 
manual เท์่า น้ัน ย์ังม์ิได์้ม์ีการกำหนดการ 
ควบคุมแบบอ์ัตโนม์ัต ิ

หล์ักการที่ 11 หน์่วยงาน ระบุ และพ์ัฒนาก์ิจกรรมการ หน่วยงาน ระบุ และพ์ัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป 
ควบค์ุมทั่วไปด์้านเทคโนโลยี เพ ื่อสน์ับสน์ุนการบรรล ุ ด้านเทคโนโลยี เพ์ื่อสน์ับสนุนการบรรล์ุวัตถ์ุประสงค  
วัตถุประสงค  แต์่การควบค์ุมทั่วไปที่ใช์้งานอยู์่เป์็นก์ิจกรรม 

ที่กำหนดโดยระบบสารสนเทศกลาง เท่านั้น 
หล์ักการที่ 12 หน์่วยงานจ์ัดให์้ม์ีก์ิจกรรมการควบค์ุม หน์่วยงานจ์ัดให์้ม์ีก์ิจกรรมการควบค์ุม โดย 
โดยกำหนดไว์้ในนโยบาย์ประกอบด์้วย ผลสำเร์็จที่ กำหนดไว์้ในนโยบาย ประกอบด์้วย ผลสำเร์็จ 
คาดหว์ัง และขั้นตอนการปฏ์ิบ์ัต์ิงาน เพ ื่อนำนโยบาย ที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏ์ิบ์ัต์ิงาน เพื่อนำ 
ไปสู่การปฏิบัติจริง นโยบายไปสู่การปฏ์ิบัติจริง 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร  

หลกัการที่ 13 หน์่วยงานจัดทำ หรอืจ์ัดหา และใช์้สาร- หน์่วยงานจ์ัดทำ หร์ือจ์ัดหา และใช์้สารสนเทศที่ 
สนเทศที่เกี่ยวข์้องและม์ีค์ุณภาพ เพ์ื่อสน์ับสน์ุนให์้ม์ีการ เก่ียวข์้องและม์ีค์ุณภาพ เพ ื่อสน์ับสน์ุนให์้ม์ีการ 
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในทีก่ำหนด ปฏ์ิบ์ัต์ิตามการควบค์ุมภายในท ี่กำหนด ในการ 

จัดท าและจดัหา ได้ม์ีการพ์ิจารณาต์้นทุน แต่ม์ิได้ 
ม์ีการเปร์ียบเท์ียบก์ับผลประโยชน ์ที์่เก์ิดขึ้น  รวมถ์ึง 
ปริมาณ ความถูกต้อง และคุณภาพของข้อม์ูลที่ได้รับ 

หล์ักการที่ 14 หน์่วยงานม์ีการสื่อสารภายในเก่ียวก์ับ หน่วยงานม์ีการสื่อสารภายในเกีย่วกบัสารสนเทศ 
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค ์และความรับผดิชอบที่ม ี รวมถ์ึงว์ัตถ์ุประสงค ์และความร์ับผ์ิดชอบที์่ม์ีต์่อ 
ต่อการควบค์ุมภายใน ซึ่งม์ีความจำเป์็นในการสนับสน์ุน การควบค์ุมภายใน ซึ่งม์ีความจำเป็นในการสน์ับสน์ุน 
ให้มีการปฏ์ิบัติตามการควบคุมภายในทีก่ำหนด ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน ที่กำหนด 
หล์ักการที่ 15 หน์่วยงานม์ีการสื่อสารก์ับบ์ุคคลภายนอก หน์่วยงานม์ีการสื่อสารก์ับบ์ุคคลภายนอกเก ี่ยวก์ับ 
เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต์่อการปฏ์ิบ์ัต์ิตามการควบค์ุม เร ื่องที่ม์ีผลกระทบต์่อการปฏ์ิบ์ัต์ิตามการควบค์ุม 
ภายในที่กำหนด ภายในที่กำหนด 
5.  กิจกรรมการติดตามผล  

หล์ักการที่ 16 หน์่วยงานระบุ พ์ัฒนา และด าเน์ินการ หน์่วยงานระบุ พ์ัฒนา และดำเน์ินการประเม์ินผล 
ประเม์ินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และ/หรือการประเมินผล ระหว์่างการปฏ์ิบ์ัต์ิงาน และ/หร์ือการประเม์ินผล 
เป์็นรายครั้งตามที่กำหนด เพ ื่อให์้เก์ิดความมั่นใจได์้ว์่า เป์็นรายคร ั้งตามท ี่กำหนด เพ ื่อให์้เก์ิดความม ั่นใจ 
มีการปฏิบัติตามองค ประกอบของการควบคุมภายใน ว่าได์้ม์ีการปฏ์ิบ์ัต์ิตามองค ์ประกอบของการควบค์ุม 

ภายใน 
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องค ประกอบของการควบค์ุมภายใน 
 

ผลการประเมนิ/ข์้อสรปุ 

หล์ักการที่ 17 หน์่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หน์่วยงานประเม์ินผลและส ื่อสารข์้อบกพร์่อง 
หรือจุดอ์่อนของการควบคุมภายในอย์่างท์ันเวลาต่อ     
ฝา่ย 

หร์ือจ์ุดอ์่อนของการควบค์ุมภายในอย์่างท์ันเวลา 
บร์ิหาร และผู์ ้กำก์ับด์ูแล เพื่อให์้ผู์้ร์ับผ์ิดชอบสามารถ ต์่อฝ่ายบร์ิหาร และผู์้กำก์ับด์ูแล เพ์ื่อให์้ผู์้ร์ับผ์ิดชอบ 
สั่งการแก์้ไขได้อย่างเหมาะสม สามารถสั่งการแก์้ไขได์้อย์่างเหมาะสม อย์่างไรก์็ตาม 

หน่วยงานย์ังม์ิได์้ม์ีการประเม์ินผลล์ัพธ  แต์่ดำเนินการ 
เฉพาะติดตามผลการควบคุมภายใน เท่าน์ั้น 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น อ ง ค ป ร ะก อบ ขอ ง ก า ร ค วบค ์ุม ภ า ย ใ น  5 อ ง ค ป ร ะก อบ  17 หล ์ัก ก า ร  พบว่ า 

หน่วยงานมีการควบค์ุมส่วนใหญ่เพียงพอเหมาะสม แต่มีจ์ุดอ์่อนในทุกองค ประกอบ 9 หลักการ ดังต์่อไปนี ้
1. ด้านสภาพแวดล์้อมการควบค์ุมภายใน 

1.1 หล ์ักการที่  1 หน ์่วยงานม ์ีการปฏ ์ิบ ์ัต ์ิที่อยู ์่บนหล ์ักความซื่ อตรง  และการร ์ักษาจรรยาบรรณ 
ในการด าเนินงาน แต่มิได้ก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัตบินหลักความซื่อตรง และการรักษาจรรยาบรรณ 

1.2 หล ์ักการที่  3 ผู ์้บร ์ิหารส ์ูงส ์ุดของหน ์่วยงาน  อยู ์่ระหว่ างการปร ์ับปร ์ุงโครงสร ์้างให ์้เหมาะสม 
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค ของหน่วยงาน์์์์ เนื่องจากหน่วยงานมีการปรับปรุงภารกิจ 

1.3 หลั กการที่  4 หน ์่วย ง านมี น โยบายและวิ ธี ก า รปฏ ์ิบั ติ เ พ ์ื่อจั ด หาพ ์ัฒนา  แต่ ย ์ัง ไม่ ก าหนด 
การรักษาบุคลากรและยังไม่ม์ีการวางแผนและด าเนินการสืบทอดต าแหน่ง 

1.4 หล ์ักการที่  5 หน์่วย งาน  ม ์ีการมอบหมายแบ ์่งง าน  แต ์่ย ์ัง ไม ์่ระบ ์ุค วามร ์ับผ ์ิดชอบต ์่อ 
กระบวนงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. ด ์้าน การประเม ์ินความเสี่ ย ง  พบจ ์ุดอ ์่อนความ เสี่ ยงในหล ์ักการที่  8  หน ์่วยงานม ์ีการประเม ์ิน 
โอกาสการเกิดการทุจริต เฉพาะด้านการเงิน/พ์ัสดุ เท่านั้น 

3. ด์้านก์ิจกรรมการควบค์ุม พบจ์ุดอ์่อนความเสี่ยงในหล์ักการที่ 10 ซึ่งหน์่วยงานม์ี การควบค์ุมเฉพาะที่เป็น 
manual เท่านั้น และหลักการที ่11 มีการควบคุมเฉพาะระบบสารสนเทศกลาง 

4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร พบจุดอ์่อนความเสี่ยงในหลักการที่ 13 หน่วยงานมีการพ์ิจารณา ต์้นท์ุน 
แต์่ไม์่ได์้ม์ีการเปร์ียบเท์ียบก์ับผลประโยชน ์ที์่จะได์้ร์ับในการจ์ัดทำ หร์ือจ์ัดหา และใช์้สารสนเทศ รวมถ์ึงปริมาณ 
ความถกูต้อง และคุณภาพของขอ้มูลที่ได้รับ 

5. ด์้าน การต์ิดต ามป ระ เม ์ินผ ล  พบจ์ุดอ์่อนคว าม เสี ์่ย ง ในหล์ักก ารที่ ์17 หน์่วย งานย์ังม ์ิไ ด้  
มีการประเมินผลลัพธ ์์แต่ด าเนินการเฉพาะติดตามผลการควบคุมภายในเท่านั้น 
 
 

ลายมอืชื่อ ........................................................ 
(..............................................) 

ต าแหน่ง ................................................. 
วันที ่....... เดือน .................... พ.ศ. 25XX 
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แบบที่ 2 แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบไม่แสดงรายละเอียดรายหลักการ 
ค าชี้แจง 

1. ระบุชื่อหน่วยงานที่จัดท ารายงาน พร้อมระยะเวลาในการด าเนินงาน 
2. น าผลการประเมินที่สรุปเป็นภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบ ในท้ายองค์ประกอบจากแบบประเมิน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มาใส่ในช่อง “ผลการประเมิน/ข้อสรุป” 
3. น าผลการประเมินภาพรวมจากท้ายแบบการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระบุในช่อง “ผล

การประเมินภาพรวม” 
4. ท้ายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในช่อง “ลงลายมือชื่อ” ให้เสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม พร้อมระบุต าแหน่งและวันที่ท าการประเมินแล้วเสร็จ ให้ครบถ้วน 
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ระบุชื่อหน่วยงาน            กกก 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25XX 
 

องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 
ผู้ก ากับดูแล และฝ่ายบริหารสร้างบรรยากาศให้
ทุ ก ระดั บตระหนั กถึ ง ว ามส าคัญและการ
ด าเนินงาน ตามความคาดหวังของผู้ก ากับดูแล
และฝ่ายบริหาร โดยหน่วยงานยึดมั่นในคุณค่า
ของความซื่อสัตย์และจริยธรรม และมีการก ากับ
ดูแล พัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน 
รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
โดยผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระ หน่วยงานมี
โครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมต่อบรรลุ
วัตถุประสงค์มีความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ 
พั ฒ น า  แ ล ะ รั ก ษ า บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน รวมถึงก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 
ผู้ก ากับดูแล และฝ่ายบริหารสร้างบรรยากาศ
ให้ทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญและการ
ด าเนินงานตามความคาดหวังของผู้ก ากับดูแล
และฝ่ายบริหาร โดยหน่วยงานยึดมั่นในคุณค่า
ของความซื่อสัตย์และจริยธรรม และมีการ
ก ากับดูแล พัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน โดยผู้ก ากับดูแลมีความเป็น
อิสระจากฝ่ายบริหาร มีโครงสร้างองค์กรสาย
การบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่ และความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ที่ เ ห ม า ะ ส ม  ใ น ก า ร บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์  รวมทั้ งมุ่ งมั่ นในการสร้ าง
แรงจูงใจ พัมนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน รวมถึงก าหนดให้บุคลกรมีหน้าที่
และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน อย่างไรก็
ตาม หน่วยงานยังมีจุดอ่อน คือยังมิได้ก าหนด
เป็นแนวทางการปฏิบัติบนหลักของความ
ซื่อสัตย์ มีการทบทวนภารกิจและอยู่ระหว่าง
การปรับปรุงโครงสร้าง จึงท าให้ยังไม่มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมิได้
ก าหนดเรื่องการักษาความบุคลากรและการ
วางแผนหรือด าเนินการสืบทอดต าแหน่ง และ
มิได้ระบุความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
ตาม ระบบกา รควบคุ มภ าย ในที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
 
 
 
 

แบบ ปค.4  
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องค์ประกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 

2. การประเมินความเสี่ยง 
 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ า เพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุ วั ตถุประสงค์ ของ
หน่วยงาน โดยมีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุ
การปฏิบัติงาน  ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กรอย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถ
ระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องครอบคลุม
ทั้งหน่วยงาน เพื่อก าหนดวิธีการจัดการความ
เสี่ยง รวมทั้งได้มีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิด
การทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง มี
การระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุม
ภายในที่ส่งผต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 

 
หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ า เพื่อระบุและวิเคราะห์
ความ เสี่ ย งที่ มี ผลกระทบต่ อการบรรลุ
วั ตถุ ป ระสงค์ ข อ งหน่ ว ย ง าน  โดยระบุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ ที่จะ
สามารถระบุ และประเมินความเสี่ ย งที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ นอกจานี้ยังระบุ
ความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์
ความเสี่ยงเพื่อก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง 
รวมทั้งพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต 
เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์  รวมทั้ งระบุและ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานยังมีจุดอ่อน คือมีการ
ประเมินโอกาสการเกิดการทุจริต เฉพาะด้าน
การเงิน/พัสด ุ

3. กิจกรรมการควบคุม 
หน่วยงานมีกิจกรรมการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ใน
นโยบายและกระบวนการด าเนินงาน โดยระบุ
และพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้รวมทั้งระบุและพัฒนา
กิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมโดยก าหนดผลส าเร็จที่
คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในนโยบาย
เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติจริง 

 
หน่วยงานมีกิจกรรมการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ใน
นโยบายและกระบวนการด าเนินงานโดยระบุ
และพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งระบุ 
และพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้าน
เ ท ค โ น โ ล ยี  เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดย
ก าหนดผลส าเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานไว้ในนโยบาย เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ
จริง อย่างไรก็ตามหน่วยงานยังมีจุดอ่อน คือ
กิจกรรมการควบคุมที่หน่วยงานก าหนด มีการ
ควบคุมเฉพาะที่เป็น manual เท่านั้น ยังมิได้
มีการก าหนดการควบคุมแบบอัตโนมัติ และ
การควบคุมทั่วไปที่ใช้งานอยู่เป็นกิจกรรมที่
ก าหนดโดยระบบสารสนเทศกลาง แต่
หน่วยงานยังมิได้มีการก าหนดในส่วนของ
สารสนเทศของหน่วยงาน 
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องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

4. สารสนเทสและการสือ่สาร 
หน่วยงานจัดท า หรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มกีาร
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด โดยมีการ
สื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการ
ควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุน
ให้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายนี่ก าหนด 
และมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่อง
ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่ก าหนด 

 
หน่วยงานจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มกีาร
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด โดยมี
การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการ
ควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มกีารปฏิบัติตามระบบควบคุมที่
ก าหนด และมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานยังมีจุดอ่อน ในส่วนของการจัดท า 
จัดหา และใช้สารสนเทศ ซึ่งยังมิได้มีการ
เปรียบเทียบกับผลประโยขน์ที่เกิดขึ้น รวมถึง
ปริมาณความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูลที่
ได้รับ  

5. กิจกรรมการติดตามผล 
 หน่ วย ง านระบุ  พัฒนา  และด า เนิ นก า ร
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และ/หรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด  เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน มีการประเมินผลและการ
สื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุม
ภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้ก ากับ
ดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้
อย่างเหมาะสม 
 

หน่วยงานระบุ  พัฒนา และด า เนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และ/หรือ
การประเมินผลเป็นรายคลังตามที่ก าหนด 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตาม
องค์ประกอบของการควบคุมภภายใน มีการ
ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา
ต่อฝ่ายบริหาร และผู้ก ากับดูแล เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่าง
เหมาะสม อย่างไรก็ตามหน่วยงานยังมีจุดอ่อน 
คือหน่วยงานยังมิได้มีการประเมินผลลัพธ์ แต่
ด าเนินการเฉพาะติดตามผลการควบคุม
ภายในเท่านั้น 
 

 
ผลการประเมินโดยรวม 

ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ พบว่าหน่วยงานมีการควบคุม
ส่วนใหญ่เพียงพอเหมาะสม แต่มีจุดอ่อนในทุกองค์ประกอบ 9 หลักการ ดังต่อไปนี ้

1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 
1.1 หลักการที่ 1 หน่วยงานมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรง และการรักษาจรรยาบรรณ ในการ

ด าเนินงาน แต่มิได้ก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติบนหลักความซื่อตรง และการรักษาจรรยาบรรณ 
1.2 หลักการที่ 3 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสม 

ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน     เนื่องจากหน่วยงานมีการทบทวน/ปรับปรุงภารกิจ 
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1.3 หลักการที่ 4 หน่วยงานมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหาพัฒนา แต่ยังไม่ก าหนด การรักษาบุคลากร    
และยังไม่มีการวางแผนและด าเนินการสืบทอดต าแหน่ง 

1.4 หลักการที่ 5 หน่วยงาน มีการมอบหมายแบ่งงาน แต่ยังไม่ระบุความรับผิดชอบต่อ กระบวนงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

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 แต่
ไม่ได้มีการเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดท า หรือจัดหา และใช้สารสนเทศ รวมถึงปริมาณ ความ
ถูกต้อง และคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับ 

5.ด้านการติดตามประเมินผล พบจุดอ่อนความเสี่ยงในหลักการที่ 17 หน่วยงานยังมิได้ มีการประเมินผลลัพธ์ 
แต่ด าเนินการเฉพาะติดตามผลการควบคุมภายใน เท่านั้น 
 

ลายมอืชื่อ ........................................................ 
(..............................................) 

ต าแหน่ง ........................................................ 
วันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. 25XX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 5 
การประเมนิภารกจิ 

 
การประเมินภารกิจ เป็นการประเมินเพื่อทราบว่า ภารกิจของหน่วยงานของรัฐมีการควบคุม เพื่อให้การ

ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือไม่ โดยภารกิจที่หน่วยงานของรัฐต้องท าการประเมิน การควบคุมภายใน 
ประกอบด้วย ภารกิจ 3 ประเภท คือ 

1.ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 
2.ภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ 
3.ภารกิจอื่นที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ 

 
วิธีการประเมิน 

การประเมินภารกิจหน่วยงานต้องด าเนินการทบทวนภารกิจของหน่วยงาน ก าหนดหรือทบทวน เครื่องมือ
ประเมิน ได้แก่ บัญชีหลักเกณฑ์การให้คะแนนค่าโอกาสและผลกระทบ เกณฑ์การประเมิน ระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ ฯลฯ ด าเนินการประเมินความเสี่ยง /กิจกรรมการควบคุม ปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานการประเมินผล 
โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังภาพ 5 – 1 

 
 

 
 

ภาพ 5-1  แสดงกระบวนการประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
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ขัน้ตอนการประเมนิ 
1. คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ด าเนินการก าหนด/ทบทวน บัญชี

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) และความ รุนแรงของผลกระทบ (C) ดังนี้ 
1.1. ก าหนดบัญชีหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) และความรุนแรง ของผลกระทบ 

(C) และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ในกรณีที่หน่วยงานมีบัญชีหลักเกณฑ์ฯ และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงอยู่แล้ว    
ให้ท าการทบทวนให้เหมาะสมกับหน่วยงานของรัฐ 

1.1.1 การก าหนด/ทบทวน บัญชีหลักเกณฑ์ฯ ให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน ด าเนินการดังนี ้

(1) พิจารณาก าหนดหรือทบทวน ประเด็นการพิจารณา ว่ารายการใดบ้างที่จะใช้ ในการพิจารณา
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยง โดยต้องพิจารณาให้ครอบคลุม ทุกประเภทความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในหน่วยงาน 

(2) ก าหนดระดับค่าคะแนน โดยหน่วยงานอาจก าหนดระดับการให้คะแนน เป็นแบบ 3 ระดับ คือ 
ค่าคะแนน 1 – 3 (ต่ า ปานกลาง สูง) หรือ 5 ระดับ คือ ค่าคะแนน 1 – 5 (ต่ ามาก ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก) หรือก าหนด
ระดับการให้คะแนนมากกว่านั้น ก็ได ้

(3) ก าหนดรายละเอียดค่าคะแนนแต่ละระดับคะแนนในแต่ละประเด็นการ พิจารณาว่าหน่วยงาน
ด าเนินการในลักษณะใดจึงจะได้คะแนนในระดับนั้น 

(4) บัญชีหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐก าหนด ต้องใช้งานทั้งองค์กรในทุกระดับ 
เพื่อให้ทุกหน่วยงานประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น หลังจากคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์

แล้วเสร็จ ควรขอความเห็นจากทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ใช้บัญชีหลักเกณฑ์ และควรท าการทบทวนปรับปรุงบัญชี
หลักเกณฑ์ ให้สอดคล้องสภาพแวดล้อมของหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อย่างน้อย 2 – 3 ปีต่อครั้ง 
 

ตัวอย่างบัญชีหลกัเกณฑ์การใหค้ะแนนโอกาสทีจ่ะเกิดความเสยีหาย(L) และความรุนแรงของผลกระทบ(C) 
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1.1.2 การก าหนด/ทบทวน เกณฑก์ารประเมินความเสีย่ง ให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคมุ
ภายในของหน่วยงานของรัฐ พิจารณาก าหนด/ทบทวนเกณฑ์การประเมิน ให้เหมาะสมสอดคลอ้ง กับสภาพของ
หน่วยงานของรัฐ นโยบายของผู้บริหาร และผู้ก ากับดูแล โดยเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง อาจก าหนดเป็นค่าคะแนน 
เช่น 

เกณฑส์ าหรับคะแนน  3 ระดับ เช่น 
 

คะแนน ระดับ 
1 – 2 ต่ า 
3 – 4 ปานกลาง 
6 – 9 สูง 

 

หรือเกณฑ ส าหรับคะแนน 5 ระด์ับ เชน่ 
 

คะแนน
น 

ระดับ 
1 – 3 ต่ า 
4 – 9 ปานกลาง 

10 – 16 สูง 
20 – 25 สูงมาก 

 
หรืออาจก าหนดระดับความเสี่ยงด้วยแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณา ระดับความ

เสี่ยงก็ได้ โดยหน่วยงานสามารถก าหนดระดับความเสี่ยงให้เหมาะสมกับหน่วยงาน ตามจุดเน้น หรือความส าคัญที่
หน่วยงานให้กับค่าความรุนแรงของผลกระทบ และค่าของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ หน่วยงานอาจให้ความส าคัญ
กับความรุนแรงของความเสี่ยง และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เท่ากัน หรือ ไม่เท่ากันก็ได้ 

กรณีที่หน่วยงานให้ความส าคัญกับความรุนแรงของความเสี่ยง  และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
เท่ากัน แผนภูมิจะเป็นแบบสมมาตร 

กรณีที่หน่วยงานให้ความส าคัญกับความรุนแรงของความเสี่ยง   และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
เท่ากัน แผนภูมิจะเป็นแบบสมมาตร 

กรณีที่ให้น้ าหนักไม่เท่ากันแผนภูมิจะเป็นแบบอสมมาตร 
- หากหน่วยงานให้น้ าหนักของค่าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงมากกว่าค่าคะแนนความรุนแรง      

ของผลกระทบ จะเป็นกรณีที่หน่วยงานต้องการลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงมากกว่าลดความ รุนแรงของผลกระทบ 
- หากหน่วยงานที่ให้น้ าหนักของความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงมากกว่าค่าคะแนน

โอกาสจะเป็นกรณีที่หน่วยงานต้องการลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง มากกว่าการลดโอกาสที่จะเกิด  
ความเสี่ยง 
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ตัวอย่างแผงตามแผนภมู์ิความเสีย่ง ดังแนบ 
 

 

ภาพ 5-2 แสดงตัวอย่างแผนภูมิความเสี่ยงแบบสมมาตร และอสมมาตร 
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1.2 การระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
โดยมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ดังนี้ 

(1) การระบุปัจจัยเสี่ยง คือการค้นหาถึงสถานการณ์หรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้นภายในองค์กร 
โดยพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเบื้องต้นจากสภาพแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในลภายนอกองค์กร และน ามาแยกเป็น
ประเภทข้อข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านความรู้ ด้านการเงิน และด้านกฎหมายระเบียบ 

(2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถระบุสาเหตุความเสี่ยงภายในหน่วยงานว่าเป็นเรื่องใดในระดับ
หน่วยงานหรือกิจกรรม ก็ให้ท าการวิเคราะห์ว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นมีผลกระทบอย่างไรต่อองค์กรและมีโอกาสหรือความถี่ที่
จะเกิดมาน้อยเพียงใด โดยอาจจะก าหนดเกณฑ์ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่พบเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สูง กลาง ต่ า และให้
คะแนนก ากับไว้ เช่น ระดับสูง =3 ระดับปานกลาง =2 ระดับต่ า = 1 หรืออาจจะก าหนดเป็น 5 ระดับ เช่น สูงมาก สูง 
ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก เพื่อให้ได้คะแนนที่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ละเอียดเพิ่มมากขึ้นก็ได้ และในขั้นตอนสุดท้าย
ของการวิเคราะห์ จะต้องสรุปในภาพรวมของส่วนราชการว่าแต่ละหน่วยงานหรือกิจกรรมที่เลือกประเมินมีความเสี่ยง
โดยเฉลี่ยที่ค่าคะแนนเท่าใด 

(3) การจัดล าดับความเสี่ยง ให้น าคะแนนความเสี่ยงที่ได้มาจัดเรียงล าดับจากคะแนนมากที่สุดไปน้อย
ที่สุด เพื่อใช้ในการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและประจ าปีต่อไป 

1.3 ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของหน่วยงาน  
โดยอาจก าหนดเป็นภาพรวม เช่น ความเสี่ยงทุกประเภท ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้คือ ระดับ

ปานกลาง นั่นคือ หากผลการประเมินความเสี่ยงของภารกิจอยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง หน่วยงานต้องปรับปรุง
การควบคุมภายในเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คือ ระดับปานกลาง แต่ถ้ามีระดับความ
เสี่ยงเท่ากับหรือต่ ากว่าระดับที่ยอมรับได้ เช่น ประเมินแล้วความเสี่ยงอยู่ ในระดับปานกลาง หรือระดับต่ า หน่วยงาน
ไม่ต้องปรับปรุงการควบคมุภายในเพ่ิมเติม เนื่องจากการควบคุม ที่มีอยู่เพียงพอเหมาะสมแล้ว 

อย่างไรก็ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของหน่วยงานไม่จ าเป็น ต้องเท่ากันทุกประเภท ความเสี่ยง 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบายฝ่ายบริหาร และต้นทุนของแต่ละหน่วยงานในการ ด าเนินงาน เพื่ อลด/
ควบคุมความเสี่ยง เช่น หน่วยงานอาจก าหนดในลักษณะนี ้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านบุคลากร มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับปานกลาง 
- ความเสี่ยงด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้            

คือระดับต่ า 
- ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับสูง   
นั่นคือ หากผลการประเมินความเสี่ยงประเภทใด อยู่ในระดับสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ

ประเภทนั้นๆ หน่วยงานต้องปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือลดหรือความคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

1.4 ก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง  
โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และปัจจัยเสี่ยง หากความ

เสี่ยงนั้นเกิดจากปัจจัยภายใน หน่วยงานจะสามารถ ด าเนินการลดหรือควบคุมความเสี่ยงได้ แต่หากเกิดจากปัจจัย
ภายนอก หน่วยงานต้องบรหิารจัดการความเสี่ยง ด้วยวิธีการอื่น ตัวอย่างเช่น 
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แนวทางการตรอบสนองความเสี่ยงของหนว่ยงานของรฐั (ระบชุือ่หนว่ยงาน) 
 

ผลการประเมนิ การตอบสนอง 
เท่ากับ หรอื นอ้ยกว่า ระดับความเสีย่งที่ยอมรบัได้ ยอมรับความเสี่ยง 
มากกว่า ระดับความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ หนึ่งระดับ ลด/ควบคุมความเสี่ยง 
มากกว่า ระดับความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ สองระดับ ลด/ควบคุม/ถ่ายโอน/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
มากกว่า ระดับความเสีย่งที่ยอมรบัได ้และเกิดจาก 
ปัจจยัภายนอก 

ถ่ายโอน/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

 

1.5 ประกาศเผยแพร่บัญชีหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) 
และความรุนแรงของผลกระทบ (C) เกณฑ์การประเมินความเสี ่ยง และระดับความเสี ่ยงที่ยอมรับได้ของ
หน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานทุกระดับในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ  

ในกรณีที่หน่วยงานมีบัญชีหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย( L) และความ
รุนแรงของผลกระทบ (C) รวมถึงเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงอยู่แล้ว อาจใช้ของเดิมก็ได้ แต่ต้องก าหนดระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของหน่วยงาน โดยอาจก าหนดในภาพรวมหรืออาจก าหนดจ าแนกตาม ประเภ ทของ
ความเสี่ยงก็ได้ แล้วประกาศเผยแพร่ให้หน่วยงานทุกระดับในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ  

2. ฝ่ายเลขานุการ จัดประชุมชี้แจงเพื่อใหค้วามรู ้สร้างความเขา้ใจเกีย่วกบัการประเมนิภารกิจของหนว่ยงาน ใหก้บัทกุ
หน่วยงานทุกระดับในสังกัด ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย 

(1)  ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ และภารกิจอื่น ที่ส าคัญของหน่วยงาน 
(2) บัญชีหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย(L) และความรุนแรงของผลกระทบ (C) รวมถึง

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของหน่วยงาน 
(3) รายละเอียดแนวทางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐก าหนด 

วิธีการประเมินภารกิจ แบบและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

3. ทุกหน่วยงานท าการประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน โดยการจัดท า แบบการประเมินความ
เสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน เพื่อให้ทราบภารกิจที่ต้องปรับปรุงการควบคุม ภายใน ดังนี้ 

3.1 ช่องที่ 2 ให้ระบุภารกิจ โดยทบทวนภารกิจของหน่วยงาน หน่วยงานควรประเมินความเสี่ยงภารกิจตาม
กฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ และภารกิจอื่นที่ส าคัญของหน่วยงาน ซึ่งโดย
หลักการต้องน าทุกภารกิจข้างต้นมาท าการทบทวน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่หน่วยงานมีภารกิจจ านวนมาก หน่วยงาน
อาจเริ่มทบทวนจากภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ก่อนก็ได้ 

กรณีที่ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งของหน่วยงานของรัฐ มีหน่วยงานหลายแห่งร่วมกัน ด าเนินการใน
ภารกิจเดียวกัน หน่วยงานของรัฐอาจก าหนดให้ทุกหน่วยงานที่ด าเนินการภารกิจนั้น มาร่วมกัน ประเมินความเสี่ยง
ภารกิจเพื่อการควบคุมภายในก็ได้  

กรณีที่ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งของหน่วยงานของรัฐ ได้มอบหมายให้หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดเพียง
หน่วยงานเดียวรับผิดชอบ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายต้องน าภารกิจของหน่วยงานของรัฐ มาประเมินความเสี่ยงเพื่อ
ทบทวน/ปรับปรุงการควบคุมภายใน 

3.2 ช่องที่ 3 วัตถุประสงค์ และช่องที่ 4 ประเภทวัตถุประสงค์  ให้ระบุวัตถุประสงค์ในแต่ละภารกิจให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 3 ด้าน ได้แก่ วัตถุประสงค์ ด้านการด าเนินงาน ด้าน
การรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทั้งนี้ ในแต่ละภารกิจอาจก าหนด วัตถุประสงค์มากกว่า 1 ด้านก็ได้ 
และในแต่ละด้านอาจก าหนดวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ที่ก าหนดควรสอดคล้องกับ
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นโยบายของผู้บริหาร ด้วย 
3.3 ช่องที่ 5 ความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ด้วยการต้ังค าถามว่า “อะไรที่เมื่อเกิดขึ้น

แล้ว จะท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ” โดยวัตถุประสงค์หนึ่งๆ อาจมีความเสี่ยงมากกว่า                 
1 ความเสี่ยงได้ แล้วบันทึกความเสี่ยงทั้งหมดที่ระบุในแบบประเมิน 

3.4.ช่องที่ 6ปัจจัยเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่ก าหนด ด้วยการ ตั้งค าถามว่า “อะไร
เป็นสาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงนี้” แล้วบันทึกปัจจัยเสี่ยงไว้ทั้งหมด หลังจากนั้นจึงน ามาพิจารณาว่า ปัจจัย
เสี่ยงใดเป็นปัจจัยภายนอก ปัจจัยเสี่ยงใดเป็นปัจจัยภายใน โดยปัจจัย ภายนอกเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนืออ านาจ หน้าที่ 
และการบังคับบัญชาของหน่วยงาน เช่น บุคคล/หน่วยงาน ภายนอก หน่วยงานต้นสังกัด พฤติกรรมส่วนบุคคล ฯลฯ ซึ่ง
ไม่สามารถควบคุมได้ ส าหรับปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่หน่วยงานสามารถบังคับ/ควบคุม/สั่งการได้ ทั้งนี้ การแยก
ประเภทปัจจัยเสี่ยงเพื่อช่วยในการพิจารณา แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง นอกจากนี้ปัจจัยเสี่ยงยังจะเป็นสิ่งที่ใช้
ในการก าหนดกิจกรรมการควบคุมหากหน่วยงานสามารถระบุความเสี่ยงได้ถูกต้อง ครอบคลุม หน่วยงานจะสามารถ
ลด/ควบคุม/บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

3.5 ช่องที่ 7 การควบคุมที่มีอยู่ ระบุการควบคุมที่มีอยู่ โดยให้หน่วยงานพิจารณาความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงว่า 
หน่วยงานได้มีการควบคุมในเรื่องนั้นอย่างไรเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง ซึ่งการควบคุมจะสอดคล้องกับ
ปัจจัยเสี่ยง     แล้วบันทึกรายการที่หน่วยงานด าเนินการ 

3.6 ช่องที ่ 8  ความเสี่ยงทีเ่หลืออยู่ ระบุการควบคุมที่มีอยู่ โดยให้หน่วยงานพิจารณาความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงว่า 
หน่วยงานได้มีการควบคุมในเรื่องนั้นอย่างไรเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง ซึ่งการควบคุมจะสอดคล้องกับปัจจัย
เสี่ยง   แล้วบันทึกรายการที่หน่วยงานด าเนินการ 

3.7 ช่องที่ 9 ผลกระทบ ระบุผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ โดยให้พิจารณา ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ว่ามี
ผลกระทบในเรื่องใดบ้าง อาจจะพิจารณารายการจากบัญชีหลักเกณฑ์การให้ คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) และ
ความรุนแรงของผลกระทบ (C) เพื่อให้ง่ายต่อการประเมิน การให้คะแนนผลกระทบ แล้วบันทึกลงในแบบ 

3.8 ระบุค่าความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ซึ่งจะด าเนินการในทุก ๆ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ น่ันคือ หนึ่งความเสี่ยงจะ
มีหนึ่งค่าคะแนนความเสี่ยงและหนึ่งระดับความเสี่ยง โดยด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ช่องที่ 10 ค่าคะแนนผลกระทบ พิจารณาผลกระทบที่เกิดความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ตามที่ระบุในช่องที่ 9 
เปรียบเทียบกับบัญชีหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) และ ความรุนแรงของผลกระทบ (C) แล้วให้ค่า
คะแนนผลกระทบที่เกิด โดยหน่วยงานต้องระบุว่า ใช้รายการ พิจารณาผลกระทบ (C) ตัวใดในการพิจารณา และให้ค่าคะแนน
เท่าใด 

(2) ช่องที่ 11 ค่าคะแนนโอกาส โดยการพิจารณาความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ว่าจะใช้ รายการใดในบัญชีหลักเกณฑ์ฯ 
ในการพิจารณาโอกาสที่เกิดความเสี่ยงที่เหลือได้ใกล้เคียงและชัดเจนที่สุด เมื่อเลือกรายการได้แล้ว ให้พิจารณาว่าความเสี่ยงที่
เหลืออยู่มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด โดยหน่วยงาน ต้องระบุว่า ใช้รายการพิจารณาโอกาส (L) ตัวใดในการพิจารณา และ
ให้ค่าคะแนนเท่าใด 

(3) ช่องที่ 12 ค่า/ระดับความเสี่ยง น าคะแนนผลกระทบคูณด้วยค่าคะแนนโอกาสได้ค่าเท่าใด ให้ระบุค่าคะแนน
ในตาราง แล้วน าค่าคะแนนความเสี่ยงที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ก าหนดแล้วระบุระดับความเสี่ยง อย่างไรก็
ดี เพื่อให้ง่ายต่อการจัดท ารายงาน หน่วยงานควรจัดล าดับ ความเสี่ยง โดยควรเรียงล าดับจากค่าคะแนนที่สูงสุดเป็นล าดับที่ 1              
ลงไปถึงล าดับต่ าที่สุด 

3.9 ช่องที่ 13 วิธีการตอบสนอความเสี่ยง ระบุการตอบสนองความเสี่ยง โดยพิจารณา จากระดับความเสี่ยงในช่องที่ 
12 เปรียบเทียบกับแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงของหน่วยงาน แล้วระบุ ทางเลือกที่สามารถใช้ในการตอบสนองความ
เสี่ยง ซึ่งอาจเป็นการลดโอกาสที่เกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบ จากความเสี่ยง หรือลดทั้งโอกาสและผลกระทบจากความ
เสี่ยงก็ได้ รวมถึงอาจจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีการอื่น ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 
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4. การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปค.5) 
4.1 ระบภุารกิจที่ต้องการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ช่องที่  1 ระบุชื่อหน่วยงาน.... 
ช่องที่ 2 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ด าเนินงานที่ส าคัญหรือภารกิจ

อื่นที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน ที่ส าคัญ หรือภารกิจอื่น ๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงาน และวัตถุประสงค์ของภารกิจ โดยลอกรายการมาจากแบบ ประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุม
ภายใน ช่องที่ 2 และช่องที่ 3 

(2) ระบุภารกิจที่ยกมาจากปีงบประมาณก่อนที่ยังมิได้ด าเนินการปรับปรุง หรือปรับปรุง แล้วแต่ไม่สามารถลด
ความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ถ้ามี) ซึ่งเป็นผลจากการติดตามผลการด าเนินการ ตามรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของปีงบประมาณก่อน 

(3) ระบุภารกิจด้านการควบคุมภายใน (ถ้ามี) กรณีที่หน่วยงานประเมินองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน 
แล้วพบว่า มีด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลักการใดหลักการหนึ่ง มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง มีการควบคุมภายในไม่เพียงพอเหมาะสม 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ซึ่งต้องรายงานในแบบรายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) ให้น าผลการ ประเมินดังกล่าวมาระบุในแบบ ปค. 5 เพื่อปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน โดยให้ระบุเป็น “ภารกิจการควบคุม ภายใน” วัตถุประสงค์ “เพื่อให้หน่วยงานมีการควบคุมภายในเป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน ส าหรับ หน่วยงานของรัฐ 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ” 

ช่องที่ 3 ความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง โดยลอกรายการมาจากแบบประเมินความเสี่ยง ภารกิจเพื่อการควบคุม
ภายใน ช่องที่ 5 และระบุปัจจัยเสี่ยงตามช่องที่ 6 

กรณีที่เป็นภารกิจที่ยกมาจากปีงบประมาณก่อน เนื่องจากยังไม่ด าเนินการ ปรับปรุงหรือด าเนินการแล้ว
ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ให้ลอกรายการความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มาจาก รายงาน แบบ ปค. 5 ของปีงบประมาณก่อน  

กรณีที่การควบคุมภายในไม่เพียงพอเหมาะสม ตามแบบรายงาน ปค. 4 ให้ ระบุในช่องความเสี่ยงว่า “การ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน ไม่เพียงพอเหมาะสม ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การควบคุมภายในของหน่วยงานภาครัฐ” 

ช่องที่ 4 การควบคุมที่มีอยู่ ระบุการควบคุมภายในที่มีอยู่ โดยลอกรายการมาจาก แบบประเมินความเสี่ยง
ภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน ช่องที่ 7 

กรณีที่เป็นภารกิจที่ยกมาจากปีงบประมาณก่อน  เนื่องจากยังไม่ด าเนินการปรับปรุงหรือด าเนินการแล้ว
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ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ให้ลอกรายการการควบคุมที่มีอยู่จากรายงาน แบบ ปค. 5 ของปีงบประมาณก่อน รวมถึงสิ่งที่
หน่วยงานด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงแม้ว่า จะไม่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ก็ตาม 

กรณีที่การควบคุมภายในไม่เพียงพอเหมาะสม ตามแบบรายงาน ปค. 4 ให้ ระบุว่า “หน่วยงานมีการ
ด าเนินการตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ด้าน......../หลักการ ....... (ที่หน่วยงานด าเนินการ)” 

ช่องที่ 5 การประเมินผลการควบคุมภายใน ระบุการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยให้ผู้ประเมินพิจารณาว่า 
การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอเหมาะสม หรือไม่ และมีการปฏิบัติตามระบบ ควบคุมภายในที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง หรือไม่ 

ช่องที่ 6 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยลอกรายการมาจากแบบ ประเมินความเสี่ยงภารกิจ
เพื่อการควบคุมภายใน ช่องที่ 8 

กรณีที่เป็นภารกิจที่ยกมาจากปีงบประมาณก่อน เนื่องจากยังไม่ด าเนินการ ปรับปรุง ให้ลอกรายการความ
เสี่ยงที่เหลืออยู่จากรายงาน แบบ ปค. 5 ของปีงบประมาณก่อน หากหน่วยงาน มีการด าเนินการแล้วแต่ไม่สามารถลดความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้   ให้ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

กรณีที่การควบคุมภายในไม่เพียงพอเหมาะสม ตามแบบรายงาน ปค. 4 ให้หน่วยงานระบุจุดอ่อน/ความ
เสี่ยงที่ไม่สามารถด าเนินการ ได้แก่ องค์ประกอบหลักการ ... ที่มิได้ด าเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 
17 หลักการ 

ทั้งนี้ หน่วยงานอาจวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงใหม่ (เพิ่ม) ที่ท าให้มีความเสี่ยง เหลืออยู่เพื่อประโยชน์  
ต่อการก าหนดกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 

4.2 ก าหนดการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ช่องที่ 7 การปรับปรุงการควบคุมภายใน ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดย ให้ผู้ประเมินก าหนด

กิจกรรมการควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นสาเหตุ/ปัจจัยที่ท าให้ เกิดความเสี่ยงนั้น และกิจกรรมการ
ควบคุมที่ปรับปรุง ควรก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน/ แฝงอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงาน และควรก าหนด
โดยเจ้าของกระบวนงาน หรือโดยเจ้าของกระบวนงาน ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริง และจะท าให้
กิจกรรมการควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

4.3 ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ช่องที่ 8 หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ระบุหน่วยงาน ในกรณีที่เป็นการรายงานในระดับ หน่วยงานของรัฐ ให้ระบุ

หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่เป็นรายงานของหน่วยงานในสังกัด หน่วยงานของรัฐ ให้ระบุ ผู้รับผิดชอบ 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการด าเนินงาน 
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บทที่ 6 
การรายงานและการติดตามผล 

 
1.การรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 8 9 และ10 ก าหนดให้ 
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม 
ภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาลงนาม จัดส่งให้ผู้ก ากับดูแล และ 
กระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ประกอบด้วย 

1. การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
ที่กระทรวงการคลังก าหนด ตามแบบ ปค. 1 

2. การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค. 4 
3. การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจ ตามแบบ ปค. 5 
4. ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ

แบบ ปค. 6 
เมื่อกระทรวงเจ้าสังกัด ได้รับรายงานจะด าเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผล 

การควบคุมภายใน จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง ตามแบบ ปค. 2 ส่ง 
กระทรวงการคลัง ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 
2. วิธีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เมื่อด าเนินการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินผลภารกิจของการควบคุม
ภายในแล้วเสร็จ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท ารายงานระดับหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วยรายงานการ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบที่
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐก าหนด ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
ประเมินผลการควบคุมภายใน ด าเนินการตามภาพ 6 – 1 
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ภาพ 6 – 1 แสดงขั้นตอนการรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

 
2.1. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน จัดท ารายงานระดับหน่วยงานของ

รัฐ ประกอบด้วย รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ แบบ ปค. 4 
และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ แบบ ปค. 5 พร้อมจัดท าร่างหนังสือ
รับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. 1 เสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน 
พิจารณา แล้วปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน หลังจากนั้น เสนอ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณาลงนาม 
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2.2 ขณะเดียวกันให้ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ด าเนินการสอบทานการประเมินผล การ
ควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ โดยด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ซึ่งเมื่อ
ด าเนินการแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการสอบทานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงานของรัฐ (ถ้ามี)   

2.3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ที่ต้องจัดส่ง ประกอบด้วย 
(1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน – แบบ ปค. 1 
(2) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ ปค. 4 
(3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน – แบบ ปค. 5 
(4) รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน– แบบ ปค. 6 ให้ผู้ก ากับดูแล

หน่วยงานของรัฐ  
ตัวอย่างแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 
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3.การติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
หลังจากจัดส่งรายงานแล้วเสร็จ หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ปรับปรุง

การควบคุมภายในให้เป็นไปตามที่ก าหนดในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ส าหรับ หน่วยงานของ
รัฐ (แบบ ปค. 5) พร้อมทั้ง ควรก าหนดวิธีการติดตามผลการด าเนินงานปรับปรุงการควบคุม ภายใน เพ่ือทราบ
ว่า มีการด าเนินการปรับปรุงตามที่ก าหนด หรือไม่ และเมื่อด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ หน่วยงานสามารถ
ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รายละเอียด ขั้นตอนการด าเนินการ
ติดตาม ดังภาพ 6 – 2 

อย่างไรก็ตาม ในการติดตามผลการด าเนินงานกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังมิได้ก าหนด แบบหรือ
วิธีการไว้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จึงก าหนดแบบการติดตามผลการประเมินการควบคุมภายใน ส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ (แบบ ติดตาม ปค. 5) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าน าไปปรับใช้ ทั้งนี้ 
เพื่อให้การติดตามผลการด าเนินงานตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ มี
ประสิทธิภาพ 

วิธีการติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน  ด าเนินการแจ้งเวียนรายงานผล 

การประเมินการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 
(1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. 1 
(2) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. 4 
(3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. 5 

ทั้งนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงานทราบ พร้อมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ตามที่ก าหนด 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในที่ก าหนดโดยเร็ว 

3. เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ หรือเมื่อครบระยะเวลาตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ประเมินผล     
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การควบคุมภายในแจ้ง (อย่างน้อยปีละครั้ง) ให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินการปรับปรุง การควบคุม
ภายใน ว่าด าเนินการเป็นไปตามที่ก าหนด หรือไม่ และผลการด าเนินการปรับปรุงสามารถลด ความเสี่ยงลงใน
ระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่ 

4. ฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลผลการติดตามการด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน จัดท ารายงาน   
ผลการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน เสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อ
พิจารณา แล้วเสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณา และรายงานต่อผู้ก ากับดูแลเพื่อทราบ
ต่อไป 
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ตัวอย่างแบบรายงานการประเมนิองค์ประกอบของการควบคมุภายใน (แบบ ปค.4) 
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ตัวอย่างแบบรายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค.5) 
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ตัวอย่างการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค.5) 
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