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ส่วนที่ 1 
มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

แนวคิด 
1. การควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีจะท าให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านใด

ด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับ 

2. การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงานของรัฐ การ
ควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระท าอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระท า 

3. การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร 
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท าให้มีการควบคุมภายในเกิดข้ึน ซึ่ง
ไม่ใช่เพียงการก าหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มด าเนินงานเท่านั้น 
หากแต่ต้องมีการปฏิบัติ 

4. การควบคุมภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดของ
หน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม การควบคุมภายในที่ก าหนดก็อาจจะไม่สามารถให้ความมั่นใจแก่ผู้
ก ากับดูแล และฝ่ายบริหารว่า การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ 

5. การควบคุมภายในควรก าหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงาน 
ค านิยาม 
 หน่วยงาน  หมายถึง  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หน่วยงานย่อย   หมายถึง ส านักปลัดเทศบาล  ส านักการศึกษา กองสาธารณสุขและ  
สิ่งแวดล้อม กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการสังคม กองวิชาการและแผนงาน 
และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทั้ง 8  แห่ง 

หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง  นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
หัวหน้าหน่วยงานย่อย หมายถึง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

ผู้อ านวยการกองทุกกอง และผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดทั้ง 8 แห่ง 

ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานและ

บุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีข้ึน เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
การด าเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้าน
การรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 

ความเสี่ยง หมายความว่า โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด การรั่วไหล ความสูญเปล่าหรือ
ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
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ขอบเขตการใช้ 
 มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าระบบการ
ควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานและมี
การติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามอย่าง
ต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 หน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน (Operation Objective)  เป็นการบริหารจัดการ การใช้
ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตขององค์กรท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีข้ึนในหน่วยงาน 

2. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objective)  เป็นการรายงานทางการเงินและ
ไม่ใช่การเงิน ที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใสหรือ
ข้อก าหนดอื่นของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(Compliance Objective) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับ
การด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้ก าหนดขึ้น เพ่ือให้
บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงาน
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 หน่วยงานต้องก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละ
หน่วยงาน การควบคุมภายในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ทั้งนี้ การควบคุมภายในจะประกอบด้วย  5  องค์ประกอบ 17  หลักการ ดังนี้ 
 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 

การควบคุมภายใน  มีองค์ประกอบ 5 ส่วน ดังนี้ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Emvironment) 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information And Communication) 
5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring And Evaluation) 
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1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  สภาพแวดล้อมการควบคุม หมายถึง สภาวการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดระบบการควบคุมใน
หน่วยงาน ในการด าเนินงานจะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดมาตรการ การควบคุมภายในขึ้นในหน่วยงาน ซึ่งฝ่าย
บริหารจะมีอิทธิพลส าคัญต่อการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในในหน่วยงาน  เช่น 
จริยธรรมของการท างาน ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ  ความโปร่งใส และการมีภาวะผู้น าที่ดี ซึ่งรวมทั้งการ
ก าหนดนโยบาย โครงสร้างและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม 
 

สภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย  5  หลักการ ดังนี้ 
1) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
2) ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงาน แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ก ากับดูแลให้

มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
3) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
4) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ 

ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
5) หน่วยงานต้องก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการ

ควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
ส าหรับตัวอย่างสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เช่น 

1.1 ปรัชญาและลักษณะการท างานของผู้บริหาร  
ปรัชญาและลักษณะการท างานของผู้บริหารแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน และจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลถึง

การก าหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน  เพราะผู้บริหารมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย มาตรการ 
และระบบการควบคุมภายในแต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการเลือกปรัชญาและวิธีการท างานที่
เหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น ผู้บริหารสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
สภาพแวดล้อมการควบบคุมที่ดี โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1) ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การด าเนินงาน มาตรฐาน และ แนวทางการปฏิบัติงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ชัดเจน และแจ้งให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ 

2) ก าหนดโครงสร้างการจัดหน่วยงานให้เหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานภายในที่ชัดเจน รวมทั้งมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่งอย่างเหมาะสม 

3) ก าหนดคุณลักษณะงานเฉพาะต าแหน่งของบุคลากรทุกต าแหน่งหน้าที่และระดับของความรู้ 
ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในแต่ละงานอย่างชัดเจน 

4) ก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคลากร ตลอดจนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นธรรมรวมทั้งก าหนดบทลงโทษทางวินัยให้ชัดเจน 

5) ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ( Audit Committee)และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
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 1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน 
  การบริหารและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
ทั้งสองประการนี้ เป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมหรือก าหนดแรงจูงใจ
และผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  ทั้งนี้ ผู้บริหารต้องมีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใน
หน่วยงานรับทราบ และตระหนักถึงคุณค่าในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมเป็นบรรทัดฐาน
หรือข้อตกลงร่วมกันที่ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ เพราะความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญของ
สภาพแวดล้อมการควบคุม โยผู้บริหารควรด าเนินการ ดังนี้ 

1) ก าหนดนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและท าตัวให้เป็นตัวอย่างอย่างสม่ าเสมอ ทั้ง
โดยค าพูดและการกระท า 

2) สื่อสารและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ ตลอดจนเข้าใจในหลักการของจริยธรรมดังกล่าว 
3) จัดท าข้อก าหนดจริยธรรมเหรือแนวทางที่พึงปฏิบัติของหน่วยงานไว้ให้ชัดเจนโดยรวมถึงกรณี

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย 
4) ลดวิธีการหรือโอกาสที่จะจูงใจให้เกิดการกระท าผิด 
ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่ส าคัญ ซึ่งจะส่งผลถึงการจัดโครงสร้างของ

หน่วยงาน การจัดการและการติดตามประเมินผลองค์ประกอบของระบบควบคุมภายในอ่ืน ๆ ด้วย 
 1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน 
  โครงสร้างของหน่วยงานที่ได้รับการจัดไว้เป็นอย่างดี จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญท่ีท าให้ผู้บริหาร
สามารถวางแผน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงสร้าง
ของหน่วยงานให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น 
  1) การรวมศูนย์อ านาจหรือกระจายศูนย์อ านาจการตัดสินใจในระดับต่างๆ หากกิจการเลือกใช้
การรวมศูนย์อ านาจการตัดสินใจ คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้ได้รับอ านาจย่อมมีความส าคัญ กรณีวิธีกระจายศูนย์
อ านาจการตัดสินใจ ระบบและขั้นตอนการท างาน รวมถึงกระบวนการในการติดตามผล ก็จะมีความส าคัญ
มากกว่าคุณสมบัติของตัวบุคคล 
  2) การจัดโครงสร้างของหน่วยงานที่มีการผลิตโดยเครื่องจักร อาจใช้โครงสร้างและการควบคุม
ที่เป็นระเบียบแบบแผนแน่นอน แต่โครงสร้างที่มีรูปแบบแน่นอนอาจไม่เหมาะสมกับกิจกรรมการบริการหรืองาน
ที่เก่ียวกับการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ เป็นต้น 
  3) การมอบอ านาจต้องให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและต้องชัดเจน 
 1.4 นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร 
  ปัจจัยส าคัญท่ีช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ คือบุคลากรในหน่วยงานนั้นเองที่
เป็นเครื่องจักรส าคัญ ดังนั้น การมีนโยบายและระบบการบริหารบุคลากรที่ชัดเจนและเหมาะสม จะช่วยให้ระบบ
การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เช่น 
  1) ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการว่าจ้าง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การเลื่อนข้ัน เลื่อนต าแหน่ง รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 
  2) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะงาน (Job Description) ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละต าแหน่งให้
ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงาน 
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  3) ก าหนดมาตรการเก่ียวกับการประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน 
  4) มีระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและ
สม่ าเสมอ 
  5) ก าหนดแนวปฏิบัติกรณีที่มีการขัดแย้งของผลประโยชน์ (Comflict of Interest) ต่อ
หน่วยงาน 
 1.5 การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ดังนั้น ผู้บริหารควรก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่
ละต าแหน่งให้ชัดเจน ดังนี้ 
  1) ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจ
และระบบการสอบยันความถูกต้องระหว่างกัน 
  2) ก าหนดคู่มือปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  3) ก าหนดระบบการติดตามประเมินผล ซึ่งรวมถึงการจัดท าแผนงานและระบบการรายงาน
ผลงานอย่างสม่ าเสมอ 
 1.6 คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน 
  คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในเป็นกลไกและเครื่องมือชนิดหนึ่งในการช่วย
ตรวจสอบและสอบทานงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ฝ่ายบริหารวางไว้ คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้
ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการท างานจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
 สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากร
ในหน่วยงานเกิดจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
พ้ืนฐานที่จะไปเสริมองค์ประกอบการควบคุมอ่ืน ๆ ต่อไป 

2. การประเมินความความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือการกระท าใด ๆ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในด้านลบ
หรือเป็นผลลัพธ์ในด้านลบหรือเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ ท างานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ด าเนินอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า เพ่ือระบุและวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่าย
บริหารควรค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  โดยบางครั้งความเสี่ยงอาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน การ
ควบคุมภายใน การที่หน่วยงานตรวจไม่พบข้อผิดพลาด เป็นต้น 
 การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย  4 หลักการ ดังนี้ 
 1) หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 
 2) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม
ทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
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 3) หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
 4) หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน 
 

ตัวอย่าง เช่น 
 1) ความเสี่ยงจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน 
 ความเสี่ยงลักษณะนี้ เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่โดยธรรมชาติในงานนั้น ๆ เอง เมื่อใดก็ตามที่ตัดสินใจที่จะ
ท างานหรือกิจกรรม ก็ย่อมจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้น เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง การก่อสร้าง การสั่งซื้อของทาง
ออนไลน์ ก็มีความเสี่ยงในการถูกโกง สิ้นค้าไม่ได้คุณภาพ เป็นต้น 
 2) ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน 
 ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน เป็นความเสี่ยงที่ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานไม่ครอบคลุม
และไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดจากการด าเนินงานของหน่วยงานได้ อาจเป็นเพราะหน่วยงานไม่มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ครอบคลุมเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงในการด าเนินงาน หรือหน่วยงานนั้นไม่มีการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดวางไว้ เป็นต้น 
 3) ความเสี่ยงจากการตรวจไม่พบข้อผิดพลาด 
 ความเสี่ยงลักษณะนี้ เป็นความเสี่ยงที่การตรวจสอบไม่สามารถค้นพบความผิดพลาดของรายการที่มีอยู่ 
เนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบทุกกิจกรรมในหน่วยงานนี้ได้ และจ าเป็นต้องใช้ระบบการตรวจสอบ
โดยเลือกสุ่มตัวอย่างหรืออาจเนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่มีความเป็นอิสระเพียงพอหรือไม่อยู่ในวิสัยที่จะเข้าไป
ตรวจสอบได้ 
 

 สาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 - ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร การ
เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุมก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
 - ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือ
สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
 การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ
การก าหนดแนวทางการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานจะเป็นการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือให้
ทราบเหตุการณ์ของความเสี่ยงและหาทางแก้ไขและควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เกิดความเสียหาน้อยที่สุด 
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กระบวนการในการประเมินความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีหน่วยงานยอมรับได้ สามารถ
ด าเนินการเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน 
     วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน จะต้องสอดคล้องกับภารกิจ (Mission) ของหน่วยงานนั้น 
ๆ ซึ่งโดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของหน่วยงานจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 
  1.1 วัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน (Entity – Level objectives) เป็นวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน โดยทั่วไปจะระบุไว้ในแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของ
หน่วยงาน เช่นเดียวกับภารกิจ (Mission) และกลยุทธ์ในภาพรวมของหน่วยงาน เช่น ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
โครงสร้างของหน่วยงาน แนวโน้มการด าเนินงานของหน่วยงานในอนาคต นโยบายบริหารงานหรือนโยบาย
การเงินการคลัง  เป็นต้น 
  1.2 วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activity – Level Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานที่เฉพาะเจาะจงส าหรับแต่ละกิจกรรมที่หน่วยงานก าหนดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่ง
วัตถประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน เช่น ระบบ
การประมวลข้อมูลทางการเงินและบัญชี เป็นต้น 
 2. ระบุปัจจัยเสี่ยง 
     ปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
จะส่งผลกระทบถึงวัตถุประสงค์ เปาหมาย หรือผลการด าเนินงานในหน่วยงาน เช่น การเปลี่ยนตัวผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ส าคัญ ๆ บ่อยครั้งการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เป็นต้น 
      เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานไม่เท่ากัน บางชนิดผลกระทบทันที บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว ดังนั้น ผู้บริหารต้องติดตาม
พิจารณา และระบุปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาที่คาดว่าจะเกิด จากการด าเนินงานที่
ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานการเงินหรือข้อมูลทางการเงินที่ไม่น่าเชื่อถือ และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งควรครอบคลุมถึง 

1) ผลกระทบจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

2) ปัจจัยความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ในการวางแผน และการประมาณการของหน่วยงาน 
3) ข้อตรวจพบที่ได้รับจากการตรวจสอบ การสอบทาน การติดตามและประเมินผล 
4)  ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เช่น ปัจจัยที่ท าให้การ

ด าเนินงานในอดีตที่ผ่านมาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบใน
การบริหารหรือปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเง่ือนไขตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน  
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3. การวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง 
    การวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อหน่วยงาน ซึ่งโดยปกติปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยมี

ผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยไม่เท่ากัน การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงมีหลายวิธีแต่กต่างกัน ผู้บริหารควรให้
ความส าคัญกับความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญและมีโอกาสเกิดข้ึนบ่อย ๆ จึงควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการหรือเทคนิคที่ใช้
วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับขนาดลักษณะการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถประเมินระดับความส าคัญของความเสี่ยง
ได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผลเสียหายที่อาจเกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทั่วไปขั้นตอนการวิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยง เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงมีหลายวิธีโดยทั่วไปจะวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยประเมิน ความถี่ท่ีจะ
เกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Consequences) โดยการให้
คะแนนดังนี้  

3.1 ประเมินระดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง คือ การน าปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยมาพิจารณาถึง
ความส าคัญว่าหากเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยแค่ไหน โดยอาจวัดเป็นระดับน้อย ปานกลาง สูง  

3.2 ประเมินความถี่ที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น คือ การพิจารณาว่าปัจจัยเสี่ยงที่ได้เรียงล าดับความส าคัญไว้
แล้ว มีโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงนั้น ในระดับน้อยมาก ปานกลาง สูง 

การวิเคราะห์โดยการประเมินความส าคัญและการประเมินความถี่ท่ีปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น อาจใช้
ผสมผสานกัน เช่น ปัจจัยเสี่ยงบางอย่างมีอัตราความถี่สูง เมื่อเกิดขึ้นแต่ละครั้งสูญเสียเงินน้อย แต่ถ้าเกิดบ่อย ๆ 
เข้า โดยรวมอาจมีจ านวนเงินสูงก็จะท าให้เกิดความส าคัญได้ 

3.3 เลือกใช้เทคนิควิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสม โยบางครั้งอาจไม่จ าเป็นต้องวิเคราะห์ในรูปตัวเลข 
แต่อาจวิเคราะห์ออกมาเป็นระดับต่าง ๆ เช่น ส าคัญมาก ปานกลาง หรือน้อย เป็นต้น 

 
ตัวอย่าง เช่น 
 
   
 
  
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

โอกาสจะเกิดความเสี่ยง ความถี่โดยเฉลี่ย คะแนน 

สูงมาก 
สูง 
ปานกลาง 
น้อย 
น้อยมาก 

1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 
1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 
1 ปีต่อครั้ง 
2-3 ปีต่อครั้ง 
5 ปีต่อครั้ง 

5 
4 
3 
2 
1 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
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การวัดผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดความ
เสียหายหรือผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งจะมีผลกระทบในเชิงปริมาณ(สามารถคิดเป็นมูลค่าความเสียหายได้) และใน
เชิงคุณภาพ เช่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
4. ก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง 
    เมื่อหน่วยงานสามารถวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว ฝ่ายบริหารควรพิจารณาหาวิธี เพื่อ

ป้องกันความเสี่ยงนั้น ๆ โดยต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ว่าคุ้มค่ากับประโยชน์ที่จะได้รับหรือไม่ ซึ่งในการ
ก าหนดแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

    ผู้บริหารควรพิจารณาว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความเสี่ยงในลักษณะใด เช่น  

ผลกระทบ มูลค่าความเสียหาย คะแนน 

สูงมาก 
สูง 
ปานกลาง 
น้อย 
น้อยมาก 

> 10 ล้านบาท 
>2.5 แสน - 10 ล้านบาท 
>50,000 - 2.5 แสนบาท 
>10,000 - 50,000 บาท 
ไม่เกิน 10,000 บาท 

5 
4 
3 
2 
1 

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร 

การวิเคราะห์ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

5 
4 
3 
2 
1 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

ความปานกลาง 4 - 9  
ความเสี่ยงต่ า 1-3 

 1      2      3     4      5 

1 
2 

3 
4 
5 

2 

4 
6 
8 
10 

3 

6 
9 
12 
15 

4 

8 

12 
16 
20 

5 

10 
15 
20 

 25 

ความเสี่ยงสูง 10-16 
ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 
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4.1 กรณีท่ีเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงานโดยรวม ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่มิได้
อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระท าได้โดยการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีกลยุทธ์ 
ดังนี้ 

1) ก าหนดโครงสร้างพ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยงก าหนดผู้รับผิดชอบกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง และก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การบริหารความเสี่ยงกับหน้าที่การประเมินความเสี่ยง การบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะเริ่มต้นด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์ ซึ่งสัมพันธ์กับกลยุทธ์และโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญและการวัดผลกระทบของความเสี่ยงเหล่านั้นที่อาจเกิดข้ึนต่อหน่วยงาน 

2) ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน ก าหนดกรอบแนวคิดซึ่งจะใช้ระบุความเสี่ยงทั้งหมดที่เป็นไปได้ 
เพ่ือใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการประเมินความเสี่ยงมองภาพรวมของความเสี่ยงที่มีความส าคัญที่สุดก่อนและจัดสรร
ทรัพยากรให้อย่างเหมาะสม 

3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่จะประสบความส าเร็จ ต้องมี
ความเกี่ยวเนื่องหรือสอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานโดยตรง  กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ต้องได้รับการ
พัฒนาให้เหมาะสมกับความเสี่ยงแต่ละประเภท เช่น กลยุทธ์การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การ
กระจายความเสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยง เป็นต้น 

4) พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานต้องพัฒนาเทคนิคการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน  โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง 

5) การติดตามประเมินผลการะบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นขั้นตอนของหน่วยงาน ต้องอาศัยงาน
ด้านตรวจสอบภายใน โดยในขั้นตอนนี้รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืน ๆ เช่น การปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือระเบียบ และการให้ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย อย่างไรก็ตามการบริหาร
ความเสี่ยงที่สัมฤทธิ์ผล หมายถึง การเสาะแสวงหาความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน การเชื่อมโยง การประเมิน
ผลตอบแทนที่เพ่ิมค่าให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน  หน้าที่การติดตามประเมินผลจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
การประมเมนความเสี่ยงของหน่วยงาน 

6) การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการประสบ
ความส าเร็จของหน่วยงานในที่สุด  แหล่งข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน การปรับปรุงต้องรวมถึงระบบการจัดการภายในกระบวนการ ฯลฯ  ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหาร
ความเสี่ยงนั้น ระบบการวัดผลที่เชื่อถือได้จึงเป็นสิ่งจ าเป็น และจะท าให้หน่วยงานสามารถทราบขนาดความเสี่ยง 
และผลกระทบที่หน่วยงานจะสามารถรับได้หรือไม่เพียงใด 

4.2 กรณีเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและอยู่
ภายใต้การควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

เมื่อหน่วยงานวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว ต้องพิจารณาหาวิธีเพ่ือป้องกันความเสี่ยงนั้น โดย
ต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายว่าคุ้มกับประโยชน์ที่จะได้รับหรือไม่ การก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือจัดการให้ความเสี่ยงอยู่
ในสภาพที่เป็นผลดีกับหน่วยงานนั้น จะมีลักษณะการจัดการได้ 5 ลักษณะ คือ 
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๑) การหลีกเลี่ยง (Avoiding) เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ 
ซึ่งกระทบ ต่อองค์กร กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการความเสี่ยงนั้นได้ จึงต้องจัดการ
ความเสี่ยงนั้น ด้วยการหยุดด าเนินการ ลดเนื้องาน หรือลดกิจกรรมที่ก าหนดไว้  

๒) การแบ่งปัน (Sharing) เป็นการแบ่งปันหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่น ทั้งภายในและ
ภายนอก องค์กรช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ป้องกันได้ยาก ซึ่งองค์กรไม่สามารถแบกรับ 
ความเสี่ยงนั้นได้ก็กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่ช านาญงานของบุคลากร 
ภายในหน่วยงานก็จัดจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน เป็นต้น  

๓) การลด (Reducing) เป็นการลดความเสี่ยงในกรณีท่ีหน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดจาก
ปัจจัยภายในหรือสาเหตุที่หน่วยงานสามารถลดหรือความควบคุมได้โดยวิธีการควบคุมภายในหรือปรับปรุงระบบ 
การท างาน โดยออกแบบวิธีการท างานใหม่ หากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกก็อาจจะช่วยลด 
ผลกระทบหรือความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น  

๔) การยอมรับ (Accepting) เป็นความเสี่ยงที่ หน่วยงานสามารถยอมรับได้หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับ ความเสี่ยงต่ าหรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงที่สูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ 
หรือเป็น  

ความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กร คือ มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
เช่น นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย เป็นต้น การจะใช้วิธีการใดในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมและความเหมาะสมของการด าเนินงานในหน่วยงานนั้น ๆ ด้วย ทั้งนี้การจัดการความเสี่ยงจะต้อง
ค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 

1) ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะท าอะไร ณ จุดใด 
2) ต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริหารและระบบปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร ณ จุดใด 
3) กระบวนการจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างไร ต้องด าเนินการให้เกิดความชัดเจน และต้องสื่อสารให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องในหน่วยงานทราบด้วย 
4) ต้องมีการรายงานผล เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

 หน่วยงานจึงต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอยู่เสมอ และสร้างกลไกช่วยบริหารความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ หรือก าหนดมาตรการ การควบคุมท่ีเหมาะสมต่อไป 

3. กิจกรรมการควบคุม 
  กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและวิธีการต่าง ๆที่ฝ่ายบริหารก าหนดให้บุคลากรของ
หน่วยรับตรวจปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง และได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติ 
  กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้
มั่นใจว่าการปฏิบัติตามค าสั่งของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรม
การการควบคุมควรได้รับการน าไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงาน ในกระบวนการปฏิบัติงานขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่างๆ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 

1) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 
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2) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

3) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

ทั้งนี้กิจกรรมการควบคุม เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงานต้อง
จัดให้มีขึ้นเพ่ือลดความเสี่ยงและท าให้เกิดความคุ้มค่า ตลอดจนให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจในประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ 
  ประเภทการควบคุม กิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจ าเป็นและลักษณะของการ
ควบคุม ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ  เช่น 

1) การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ 
(Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่
แรก โดยเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้น เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับเงิน ผ็จ่ายเงินและผู้บันทึก
บัญชี การก าหนดวงเงินส าหรับผู้มีอ านาจอนุมัติเงินในแต่ละระดับชั้น เป็นต้น 

2) การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด (Detective Control) เป็นการ
ควบบคุมที่ก าหนดขึ้น เพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เช่น การท างบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร การตรวจนับพัสดุประจ าปี การทบทวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น 

3) การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ (Suggessive Control) เป็นการควบคุมที่
ก าหนดขึ้น เพ่ือเสนอแนะ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

4) อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมที่ควรจัดให้มีขึ้นในขั้นตอนของการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้แก่ 
 3.1 นโยบายและวิธีปฏิบัติ 
  ผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทในการก าหนดนโยบาย แผนปฏิบัติงานแผนงบประมาณ แนว
ทางการปฏิบัติงาน อ านาจในการอนุมัติ ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการควบคุม เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและควรระบุผลลัพธ์และตัวชี้วัดที่คาดหมายไว้อย่างชัดเจน เพ่ือสามารถใช้ในการติดตาม
ประเมินผลต่อไป 
 3.2 การกระจายอ านาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าที่ 
  ผู้บริหารจัดให้มีการกระจายอ านาจและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
หรือบุคคลให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนในการปฏิบัติงาน สามารถสอบยันกันได้ เช่น อ านาจใน
การอนุมัติ การก าหนดขอบเขตของงานเพราะเมื่อผู้บริหารได้กระจายอ านาจไปแล้วก็จ าต้องสร้างวิธีการควบคุม
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 3.3 การสอบยันและการกระทบยอด 
  ผู้บริหารในแต่ละระดับ ควรจัดให้มีการสอบยันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ 
เพ่ือให้ทราบปัญหาในการปฏิบัติงานและหาแนวทางในการแก้ไขซึ่งในแต่ละระดับอาจก าหนดวิธีการสอบยันและ
กระทบยอดได้หลายวิธี ดังนี้ 
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1) ผู้บริหารระดับสูงอาจสอบยันการปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบเป้าหมาย 
แผน และผลการด าเนินงาน ในภาพรวมกับข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาเพ่ือให้สามารถทราบปัญหาและหาแนวทางการ
แก้ไขและเตรียมรับสถานการณ์ในอนาคตต่อไป 

2) ผู้บริหารระดับกลางอาจสอบยันและกระทบยอดการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน จาก
รายงานผลการปฏิบัติงานจริงกับเปาหมายที่ก าหนด รวมทั้งการปฏิบัติตาม กฎหรือระเบียบที่ว่างไว้ โยอาจท า
การสอบยันและ หรือ กระทบยอดบ่อยครั้งตามลักษณะงานและความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

3.4 การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล 
 การจัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารได้ข้อมูลข่าวสาร

ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ทันเวลา และเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงานได้ทันต่อเหตุการณ์
และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การจัดให้มีระบบการควบคุมระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ จะเป็นการ
ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในการน าข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่สมควร 

3.5 การควบคุมทรัพย์สินที่มีตัวตนและเอกสารหลักฐาน 
 ทรัพย์สินที่มีตัวตนและเอกสารหลักฐาน เช่น เครื่องใช้ส านักงาน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เงินสด

และเอกสารสิทธิต่าง ๆ ฯลฯ ควรจัดให้มีการควบคุม เช่น การก าหนดสถานที่เก็บรักษา การเข้าถึงทรัพย์สินนั้น 
ๆ และการจัดให้ท าทะเบียนคุมและการตรวจนับอย่างเป็นระบบ เป็นต้น 

3.6 ก าหนดดัชนีวัดผลการด าเนินงาน 
 ดัชนีวัดผลการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการติดตามผลการ

ปฏิบัติ เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด 
 นอกจากตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ยังมีกิจกรรมการควบคุมด้านการ

บริหารและการปฏิบัติงานอีกหลายกิจกรรม ซึ่งผู้บริหารต้องเข้าใจถึงลักษณะงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความ
เสี่ยงและการควบคุม และต้องค านึงว่ากิจกรรมการควบคุมที่จัดให้มีข้ึนนั้น สามารถครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจ
ก่อให้เกิดความผิดพลาดเสียหายได้หรือไม่ และคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปเพียงใด 

 กิจกรรมการควบคุม ต้องท าอย่างสม่ าเสมอตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสอดคล้องกับ
นโยบายและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ การจะใช้การควบคุมลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะรวมกัน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
ในการพิจารณาความเหมาะสมและความซับซ้อนของงานในแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ  

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
  สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริหาร ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่

การเงินรวมทั้งข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก 
 การสื่อสาร หมายถึง การรับและส่งข่าวสารระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่าง

บุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธ์กัน การสื่อสารจะเกิดได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ระบบ
การสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพควรเป็นการสื่อสารแบบสองทาง และติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างท่ัวถึง
ครบถ้วน 

  สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการด าเนินการตามการควบคุม
ภายในที่ก าหนด เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและ
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ภายนอก และเป็นช่องทางเพ่ือให้ทราบถึงสารสนเทศที่ส าคัญในการควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงาน การ
สื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความส าคัญของการควบคุมภายในที่
มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  โดยสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย  3  หลักการ ดังนี้ 

1) หน่วยงานจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏฺบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

2) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อ
การควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

3) หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่ก าหนด 

อย่างไรก็ตามหน่วยงานควรจัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนองความต้องการของผู้ใช้
ข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมทันต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ข่าวสารที่
ถูกต้อง เชื่อถือได้ทันเหตุการณ์และสะดวกในการเข้าถึงและปลอดภัย รวมทั้งมีการจัดล าดับความส าคัญและมี
ระบบการสื่อสารที่ดีจะส่งผลถึงการบริหารงานของผู้บริหาร โดยเฉพาะข่าวสารที่เป็นสัญญาณบอกเหตุ อันจะท า
ให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกาลและบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 การสื่อสารจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ผู้บริหารต้องจัดให้มีข้ึนและควรเป็นระบบการสื่อสารสองทาง 
การสื่อสารภายในหน่วยงานที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ก็ตามจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือ 

 1. เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนอย่างชัดเจน
และทันการ ทั้งจากภายในหรือภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดกับ
หน่วยงาน เช่น นโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายใหม่ๆ เป็นต้น 

 2. การก าหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งงานต้องชัดเจน เจ้าหน้าที่ทุก
คนต้องเข้าใจถึงบทบาทที่เกี่ยวข้องกับงานของตนและของผู้อ่ืน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมท่ีก าหนดไว้ 

 3. การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่ดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานท าให้สามารถท า
ความเข้าใจและประสานงานกันได้เป็นอย่างดี  

ในท านองเดียวกัน ควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารภายนอกหน่วยงานซึ่งจะมีผลกระทบต่อ
การบริหารงานของหน่วยงานด้วย ดังนั้น ประเด็นส าคัญที่ควรด าเนินการ คือ 

ก. ก าหนดช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องให้ง่ายขึ้น 
ข. เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้วย 
ค. ผู้บริหารควรให้ความสนใจในข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายนอก 
ง. การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก ต้องมีข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอและสัมพันธ์กัน ในอันที่

จะท าให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันและเข้าใจถึงสภาพความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
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ส าหรับการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ โยทั่วไปมักจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมการ
น าเข้าสู่ระบบ การปบ่งแยกงาน การสอบทานความถูกต้องในการประมวลผล การควบคุมการรับส่งข้อมูล
ระหว่างระบบงาน และการควบคุมทางด้านผลผลิต เป็นต้น 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
  การติดตามผล หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่า การด าเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด 
  กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง
หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง  5  องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อหน่วยงานให้รายงานต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแลอย่างทันเวลา  กิจกรรมการติดตามผล
ประกอบด้วย  2  หลักการ ดังนี้ 
 1) หน่วยงานระบุ พัฒนาและด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็น
รายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 2) หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
  ส าหรับความถ่ีในการติดตามผลจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นกับผลการประเมินความเสี่ยงใน
เบื้องต้นและผลที่ได้จากการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานเอง 
  การติดตามจะได้ผลดี ควรมีการปฏิบัติดังนี้ 
  5.1 มีการสอบทานและรายงานผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน ในทุก ๆ ด้านอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นการรายงานจากภายในและจากบุคคลภายนอก เช่น ผู้ตรวจสอบ 
ผู้ตรวจราชการ ผู้มาติดต่อ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ปฏิบัติงานจริง 
  5.2 จ าแนกเรื่องที่จะติดตามผล  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายในเฉพาะจุด เช่น 
ประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน ระบบงาน การบรรลุตามวัตถุประสงค์  การบริหารงานบุคคล เป็นต้น ซึ่งการ
ติดตามผลควรพิจารณาขอบเขตและความถี่ของการติดตามผลด้วย เพ่ือให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในในเรื่องนั้น ๆ ว่าสามารถรายงานและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเครื่องมือการ
ประเมินผล รวมถึงการตรวจเช็คการตอบแบบสอบถามและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ นอกจากนี้ ตัวชี้วัดและการ
เปรียบเทียบกับผลงานของหน่วยงานอ่ืน หรือมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ก็เป็นเครื่องมือช่วยในการ
ประเมินผลได้เช่นกัน 
  5.3 รายงานผลตามข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ ไม่ปิดบังสิ่งผิดปกติ 
  5.4 สั่งการให้มีการแก้ไขและติดตามผลอยู่เสมอ 
  ส าหรับการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล ควรมีอยู่ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
และควรท าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดกฎหมาย ระเบียบ การบริหารงานและที่
ปรึกษาต่าง ๆ โดยมีวิธีการ เช่น การเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน การตรวจสอบ การกระทบยอด ฯลฯ ส าหรับ
บางโครงการอาจก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโดยเฉพาะ แยกต่างหากจากท่ีได้ก าหนดการติดตาม
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ประเมินผลโดยปกติ การติดตามประเมินผลโครงการที่เป็นกรณีเฉพาะ อาจใช้แบบประเมินตนเอง การออกแบบ
ควบคุมโดยเฉพาะ การทดสอบ หรืออาจจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ตรวจสอบภายนอกมาด าเนินการได้ 
  การติดตามประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน หากมีการสื่อสารกับบุคลากรที่รับผิดชอบ
งานนนั้น ๆ ในหน่วยงานและกรณีมีเรื่องที่ส าคัญควรรายงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงด้วย นอกจากนี้การ
ติดตามและเมินผลในระบบการควบคุมภายในควรหมายถึงการประเมินผลนโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบงานต่างๆ 
ของหน่วยงานด้วยเพ่ือให้มั่นใจว่า 

1) ได้มีการก าหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและถูกต้องและเป็นผลดีต่อการ
บริหารงานของหน่วยงาน 

2) ได้มีการตรวจสอบและติดตามผล รวมทั้งรายงานของผู้ตรวจสอบที่ได้สอบทานงาน และตั้ง
ข้อสังเกตไว้ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ข้อสังเกตเหล่านั้น ได้มีการแก้ไขปฏิบัติตามใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

3) การด าเนินงานต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานตั้งไว้ 
4) การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้  

เมื่อได้ติดตามและประเมินผลแล้ว ผู้ประเมินผลจะต้องจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารที่
รับผิดชอบ โดยการจัดท ารายงานแสดงผลความคาดเคลื่อนของการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ โดยควรจัดท าค า
ชี้แจงหรืออธิบายให้ทราบว่าความแตกต่างระหว่างผลการด าเนินงานจริงกับตัวเลขตามประมาณการเกิดขึ้น
เพราะเหตุใด และผู้ใดจะต้องรับผิดชอบกับการที่เกิดผลต่างนั้น และหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 

การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ าและมีการสั่งการให้แก้ไข
ข้อผิดพลาดอยู่เสมอ เป็นหัวใจส าคัญของการควบคุมทางการบริหาร การติดตามและประเมินผล ไม่ควรจัดท า
เฉพาะกับระบบ หรือมาตรการควบคุมภายในเท่านั้น แต่ควรจัดให้การติดตามและประเมินผลกับการปฏิบัติงาน
ด้านอื่น ๆ ทุกด้าน จากผู้รับผิดชอบโดยตรงและอย่างอิสระ หรือโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนด
มาตรการหรือออกแบบระบบควบคุมภายใน  เพื่อให้สามารถแสดงความเห็ฯได้อย่างเป็นอิสระ เช่น จากการ
ตรวจสอบภายใน อันเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ข้อ 5 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามผลการควบคุมภายในขึ้น  ประกอบด้วย 

๑.  นายบุญยัง  ทองสุทธิ์  ปลัดเทศบาล     ประธานกรรมการ 
 2.  นายวิทยา  ตรีวิเศษ  รองปลัดเทศบาล     กรรมการ 
 3.  ว่าที่ ร.ท.อนันต์  เมาะราษี รองปลัดเทศบาล     กรรมการ 
 4.  นายวิชัย   พรมเกตุ  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา    กรรมการ 
 5.  นายประสงค์  โพธิ์เนียม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 

6.  นายพัฒนพงษ์  ศรีทอง ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ 
 7.  นางทิมาพร  จันทรถง  ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
 8.  นายฉัตรชัย  นวลเพ็ญ  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
 9.  นายสุบิน  ทราบรัมย ์  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผน    กรรมการ 

10.  นางวราภรณ์  นวลเพ็ญ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  กรรมการ/เลขานุการ 
 11. นางสาววันวิสา  อวยชัย   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ     กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

 โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 1) อ านวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 2) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของหน่วยงาน 
 3) รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงาน 
 4) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้อง 
 5) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน 
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ส่วนที่ 3   
แนวทางการวางระบบการควบคุมภายใน  

๑. ประชุมผู้แทนหน่วยงานย่อย ในเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงานการ
จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และเพ่ือให้ทุกส านัก/กอง/สถานศึกษาในสังกัด มีการ
ด าเนินการติดตามผลการควบคุมภายในของกิจกรรม/โครงการ จากกระบวนงาน  

๒. ส านัก/กอง/สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามผลการ
ควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดที่ต้องรายงานตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2561 ข้อ 6 ในระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร  
ขั้นตอนการก าหนดและออกแบบระบบการควบคุมภายใน  

๑. การก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน โดยหน่วยงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายทั้ง 
ในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งการก าหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีข้ันตอนดังนี้  

๑.๑ ก าหนดภารกิจของหน่วยงาน  
๑.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
๑.๓ ก าหนดกิจกรรมที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน  
๑.๔ ก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม หน่วยงานควรระบุด้วยว่า วัตถุประสงค์ที่ก าหนด

เป็นวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ ด าเนินงาน (O) การรายงานข้อมูลรวมทั้งรายงานการเงิน (R) 
และ/หรือ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี (C)  

๒. หาความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
๓. พิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ว่าสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้ในระดับใด  
๔. ระบุกิจกรรมการควบคุมใหม่ เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่เหลือ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
๕. พิจารณาต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่จะได้รับ  
๖. จัดท าแผนในการน ากิจกรรมการควบคุมมาใช้ 
๗. น ากิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติและติดตามผล 
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ปฏิทินการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1 ประชุมชี้แจงเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินงาน มี.ค./เม.ย. ผู้แทนหน่วยงานย่อย 
2 ติดตามประเมินผลตามแผนการปรับปรุงการควบคุม 

ภายในระดับหน่วยงานย่อย  
มี.ค./เม.ย. ผู้แทนหน่วยงานย่อย 

3 ประชุมติดตามและซักซ้อมการด าเนินการควบคุม
ภายใน เพ่ือเตรียมจัดท ารายงาน 

ส.ค. ผู้แทนหน่วยงานย่อย 

4 ประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดท ารายงาน
ผล การควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (ปย.๑ 
และปย.๒) และจัดท าแบบสอบถามตาม ภาคผนวก ข 

ก.ย. คณะกรรมการควบคุม
ภายในระดับองค์กร 

5 ติดตามรวบรวมรายงานระดับหน่วยงานย่อย และ
วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลจัดท าร่างรายงานของ 
หน่วยงาน ได้แก่ ปอ.๑, ปอ.๒ และปอ.๓ และสรุป
ภาพรวม ของแบบสอบถาม ภาคผนวก ข ระดับ
องค์กร 

ต.ค.- พ.ย. คณะกรรมการควบคุม
ภายในระดับองค์กร 

6 ส าเนารายงานควบคุมภายในของหน่วยงานส่งให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพ่ือจัดท าหนังสือรับรอง
การประเมินผลการควบคุมภายใน 

พ.ย. งานตรวจสอบภายใน 

6 ส่งรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานให้
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

ภายใน 90 วัน
นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ 

คณะกรรมการควบคุม
ภายในระดับองค์กร 

 

หมายเหตุ : อาจมีความเปลี่ยนแปลงปฏิทินการด าเนินงานตามความจ าเป็น 
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รูปแบบรายงาน (ข้อ 6) 
ในการจัดท ารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน มีรูปแบบรายงาน ดังนี้  
๑. กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง  
๒. รูปแบบรายงานระดับหน่วยงานย่อย (ส านัก/กอง/สถานศึกษา) มีรายงาน ๒ แบบ คือ  

๒.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑)  
๒.๒ รายงานประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒)  
๒.๓ รายงานติดตามประเมินผลตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  

๓. รูปแบบรายงาน ระดับหน่วยงาน (เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) มีรายงาน ๓ แบบ คือ  
๓.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑)  
๓.๒ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)  
๓.๓ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)  
๓ ๔.รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน(ปค.6) 

 
รูปแบบรายงานระดับหน่วยงานย่อย (ส านัก/กอง/สถานศึกษาในสังกัด)  
๑. กระดาษท าการประเมินระดับความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์กระบวนการ/กิจกรรม ของการท างานทั้งหมดของ
ส านัก/กอง/สถานศึกษาในสังกัด โดยให้วิเคราะห์ ระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจาก
ความเสี่ยง) และระบุระยะเวลาที่จะจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ กระบวนการ/กิจกรรม ที่มีระดับความเสี่ยงสูง-สูง
มาก จะต้องน ามาควบคุมความเสี่ยงก่อนเป็น อันดับแรก และจัดท าแผนในการควบคุมความเสี่ยงให้ครบทุก
กระบวนการ/กิจกรรม ในปีต่อไป ซึ่งอาจมีการ ทบทวนกระดาษท าการประเมินระดับความเสี่ยง หากมี
กระบวนการ/กิจกรรม เกิดข้ึนใหม่หรือเพ่ิมเติม เพื่อที่จะ น ามาปรับปรุงแผนการด าเนินการในหน่วยงานให้
ครอบคลุมทุกภารกิจการด าเนินการในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย 
 ๑. ชื่อรายงาน กระดาษท าการประเมินระดับความเสี่ยง  
๒. ชื่อหน่วยงานย่อย  
3. คอลัมน์ (๑) ล าดับ  

- ระบุล าดับของกระบวนการ / กิจกรรม (ซึ่งเป็นการเรียงล าดับกระบวนการ/กิจกรรม จาก ความเสี่ยง
สูงมากไปถึงความเสี่ยงต่ า โดยดูได้จากคอลัมน์ (๔))  

4. คอลัมน์ (๒) กระบวนการปฏิบัติงาน / และวัตถุประสงค์ด าเนินการ  
- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่ก าลังประเมินถ้าเป็นกระบวนการ ปฏิบัติงานหรือ

โครงการ ให้ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการ นั้นรวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละ
ขั้นตอนทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม / ด้านของงาน /ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมีได้หลายวัตถุประสงค์  
5. คอลัมน์ (๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง  

- โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เป็นการประเมินคะแนนของกระบวนการ/กิจกรรม ที่อาจจะเกิด ความเสี่ยง
ต่อการด าเนินงานของกระบวนการ/กิจกรรม (คะแนน ๑=ต่ ามาก ,๒=ต่ า ,๓=ปานกลาง ,๔=สูง ,๕=สูงมาก)  

- ผลกระทบจากความเสี่ยง เป็นการประเมินคะแนนของกระบวนการ/กิจกรรม ที่อาจจะเกิด ผลกระทบ
ต่อกระบวนการ/กิจกรรม (คะแนน ๑ = ต่ ามาก , ๒ = ต่ า , ๓ = ปานกลาง , ๔ = สูง , ๕ = สูงมาก)  
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6. คอลัมน์ (๔) ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)  
- โอกาสของความเสี่ยง X ผลกระทบของความเสี่ยง โดย ระดับ ๑-๒ มีความเสี่ยงต่ า , ระดับ ๓-๖ มี
ความเสี่ยงปานกลาง , ระดับ ๗-๑๒ มีความเสี่ยงสูง , ระดับ ๑๓-๒๕ มีความเสี่ยงสูงมาก  

7. คอลัมน์ (๕) ระยะเวลาการจัดการความเสี่ยง  
- การระบุระยะเวลาการปรับปรุงหรือปีงบประมาณท่ีจะเริ่มด าเนินการจัดท าการควบคุม ความเสี่ยง 

(โดยระบุ ดด.ปป.) ซึ่งจะเป็นการก าหนดแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน ของแต่ละหน่วยงานที่จะจัดวางให้
ครบถ้วนทุกกิจกรรม 

 
กระดาษท าการประเมินระดับความเสี่ยง 

ส านัก/กอง……………………………………………….. 
ล าดับ 

 
 

(๑) 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
และวัตถุประสงค์ด าเนินการ 

 
(๒) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (๓) ระดับ 
ความเสี่ยง 

(โอกาส x ผลกระทบ) 
(๔) 

ระยะเวลา 
การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(๕) 

โอกาสที่จะเกิด 
ความเสี่ยง 

ผลกระทบจาก 
ความเสี่ยง 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
หมายเหตุ: ระดับความเส่ียง หมายถึง การวัดระดับความเส่ียงที่เกิดขึ้น = โอกาสของความเส่ียงที่เกิดขึ้น X ผลกระทบของความเส่ียง โดย ระดับ ๑-๒ 
มีความเส่ียงต่ า , ระดับ ๓-๖ มีความเส่ียงปานกลาง , ระดับ ๗-๑๒ มีความเส่ียงสูง , ระดับ ๑๓-๒๕ มีความเส่ียงสูงมาก ระยะเวลาการจัดการความ
เส่ียง หมายถึง เวลาที่คาดวา่จะเร่ิมด าเนินการควบคุมความเส่ียง  
 
 

ข้อมูล ณ วันที่........เดือน....................... พ.ศ. .............. 
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แบบ ปย.1 
ชื่อส่วนงานย่อย (1) 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (2) 
ณ วันที่ ...........เดือน......(3).........................พ.ศ.................. 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 ................................................. 
1.2.................................................. 
ฯลฯ 
2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 ................................................. 
2.2 ................................................. 
ฯลฯ 
3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 .................................................. 
3.2 .................................................. 
ฯลฯ 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 ................................................. 
4.2 ................................................. 
ฯลฯ 
5. การติดตามประเมินผล 
5.1 ................................................. 
5.2 ................................................. 
ฯลฯ 
 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
..........(6)............................................................................................................................. .....................................
.............................................................................................. ...................................................................................  
  

ชื่อผู้รายงาน................(7).................................. 
(ช่ือหัวหน้าหน่วยงานย่อย) 

ต าแหน่ง......................................................... 
วันที่...............เดือน........................พ.ศ......... 
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ค าอธิบายรายงาน แบบ ปย.๑  
๑. ชื่อส่วนงานย่อย  
๒. ชื่อรายงาน รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
๓. งวดรายงาน - ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
๔. คอลัมน์ (๑) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน - ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ 
๕. คอลัมน์ (๒) ผลการประเมิน/ข้อสรุป - ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน พร้อมจุดอ่อนหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  
๖. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
๗. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าส่วนงานย่อย พร้อมระบุต าแหน่ง และวันที่รายงาน 
 
การจัดท ารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑) 
 เป็นการประเมนิองค์ประกอบการควบคุมภายใน ๕ ประการของระดับหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย 
สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม การควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตาม
ประเมินผล โดยคณะกรรมการ ของ ส านัก/กอง/สถานศึกษา ด าเนินการดังนี้  

1. น าข้อมูลแต่ละองค์ประกอบของแบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) มา
ประเมินประเด็นย่อย ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญและมีการด าเนินการอย่างไรในแต่ละประเด็นย่อย โดยใน
ตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบจะต้องให้ข้อสรุปและระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติโดยรวมขององค์ประกอบนั้น ๆ 

๒. ประมวลข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบจากแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(ภาคผนวก ก) มาระบุลงในคอลัมน์ที่ ๑ ของแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(แบบ ปย.๑) และระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบลงในคอลัมน์ที่ ๒ พร้อมความเสี่ยงที่ยัง 
เหลืออยู่ และสรุปผลการประเมินโดยรวมของ ๕ องค์ประกอบลงในตอนท้ายของแบบรายงาน โดยข้อมูล ความ
เสี่ยงที่ประเมินได้ให้น ามาระบุในแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลก าหนดกิจกรรมควบคุมต่อไป  

๓. เสนอหัวหน้าหน่วยงานย่อยให้ความเห็นชอบและลงนามในแบบรายงานผลการประเมิน 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑) อย่างไรก็ตาม สามารถประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
เพ่ิมเติมได้จากแบบสอบถามการควบคุม ภายใน (ภาคผนวก ข ) ผลการสัมภาษณ์ ผลการประชุม หรือการ
สังเกตการณ์ 
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แบบ ปย.2 
ช่ือหน่วยงานย่อย.........(1)............................... 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคมุภายใน 
ส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี...............เดือน.......................พ.ศ........ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ 

ด้านของงานท่ีประเมินและวัตถุประสงค ์
การควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 

(2) 

การประเมินผล  
การควบคุม 

 
 

(3) 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่
 
 
 

(4) 

การปรับปรุง
การควบคุม 

 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(6) 

หมายเหต ุ
 
 
 

(7) 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

(O,R,C) 
ความเส่ียงที่มีผลกระทบ

ต่อ ความส าเร็จ 
ระดับ ความเสีย่ง 
(สูง/กลาง/ต่ า) 

     
 
 
 
 
 
 

    

หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ ให้ระบ ุO = ดา้นการด าเนินงาน , R = ดา้นรายงานรวมทั้งข้อมูลรายงานการเงิน , C = ดา้นการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ  
ระดับความเส่ียง หมายถึง การวัดระดับความเส่ียงที่เกิดขึ้น = โอกาสของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น X ผลกระทบของความเส่ียง  
โดย ระดับ ๑-๒ มีความเส่ียงต่ าระดับ ๓-๖ มีความเส่ียงปานกลาง , ระดับ ๗-๑๒ มีความเส่ียง สูง , ระดับ ๑๓-๒๕ มีความเส่ียงสูงมาก 

ชื่อผู้รายงาน................(7).................................. 
                                                                                 (ช่ือหัวหน้าหน่วยงานย่อย) 

ต าแหน่ง......................................................... 
       วันที่...............เดือน........................พ.ศ.........
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ค าอธิบายรายงานแบบ ปย. ๒  
๑. ชื่อส่วนงานย่อย  
๒. ชื่อรายงานรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
๓. งวดรายงาน - ระบุส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕ xx (กรณีรายงานตามปีงบประมาณ)  
๔. คอลัมน์ (๑) กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ..........และวัตถุประสงค์ของการควบคุม - ระบุวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่ก าลังประเมินถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน หรือโครงการ ให้ระบุข้ันตอนที่
ส าคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้นรวมทั้ง วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม / 
ด้านของงาน /ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมี ได้หลายวัตถุประสงค์  
- ระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ  
  ด้านการด าเนินงาน (Operation) = O   
  ด้านการรายงานทั้งรายงานที่เป็นการเงินและไม่ใช่การเงิน (Reporting) = R 
  ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C  
๕. คอลัมน์ (๒) การควบคุมท่ีมีอยู่  
- สรุปขั้นตอน / วิธีปฏิบัติงาน / นโยบาย /กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ  
๖. คอลัมน์ (๓) การประเมินผลการควบคุม  
- ประเมินว่าการควบคุมที่มีอยู่ตามคอลัมน์ (๒) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ โดยตอบค าถาม ต่อไปนี้  
 การก าหนด / สั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมภายในหรือไม่  
 มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่  
 ถ้ามีการปฏิบัติจริงการควบคุมช่วยให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่  
 ประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่  
๗. คอลัมน์ (๔) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  
- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม  
- ระบุระดับความเสี่ยง (สูง/กลาง/ต่ า)  
๘. คอลัมน์ (๕) การปรับปรุงการควบคุม  
– เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๔)  
๙. คอลัมน์ (๖) ก าหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ 
- ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุงและวันที่ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ  
๑๐.คอลัมน์ (๗) หมายเหตุ  
- กรณีท่ีพบจุดอ่อน / ความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ระบุช่วงเวลาที่พบจุดอ่อนลงในคอลัมน์ (๗) เช่น พบจุดอ่อนเมื่อ วัน/
เดือน/ปี 
 
 
 
 



 

26 
 

 
ชื่อส่วนงาน………………………………………………………. 

รายงานติดตามประเมินผลตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่……… เดอืน………………………….. พ.ศ. …………... 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 
โครงการ/ 

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม (๑) 

จดุอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
มีอยู่ 
 (๒) 

งวดเวลาที่พบ 
จุดอ่อน  

 
(๓) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 (๔) 

ก าหนดแล้วเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 (๕) 

สถานะด าเนินการ  
 
 

(๖) 
 

วิธีการติดตามและ
การประเมินผล

การควบคุม 
 (๗) ความเสี่ยงที่มี

ผลกระทบต่อ 
ความส าเร็จ 

ระดับ ความ
เสี่ยง (สูง/
กลาง/ต่ า) 

        
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ระดับความเส่ียง หมายถึง การวัดระดับความเส่ียงที่เกิดขึ้น = โอกาสของความเส่ียงที่เกิดขึ้น X ผลกระทบของความเส่ียง  
โดย ระดับ ๑-๒ มีความเส่ียงต่ า ระดับ ๓-๖ มีความเส่ียงปานกลาง , ระดับ ๗-๑๒ มีความเส่ียงสูง , ระดับ ๑๓-๒๕ มีความเส่ียงสูงมาก 

ชื่อผู้รายงาน................(7).................................. 
                                                                                 (ช่ือหัวหน้าหน่วยงานย่อย) 

ต าแหน่ง......................................................... 
       วันที่...............เดือน........................พ.ศ.........

√=ด าเนินการแล้วเสร็จ ตามก าหนด 
© = อยู่ระหว่างด าเนินการ 
X = ยังไม่ด าเนินการ 
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ค าอธิบายรายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของระดับหน่วยงานย่อย  

เป็นการติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน โดย 
ด าเนินการดังนี้  

• น าข้อมูลจากแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) มาระบุลงใน
คอลัมน์ของแบบติดตาม ดังนี้ 

 แบบ ปย.๒    แบบติดตามฯลฯ  

คอลัมน์ที่ ๑     คอลัมน์ที่ ๑  
คอลัมน์ที่ ๔    คอลัมน์ที่ ๒ *  
คอลัมน์ที่ ๕     คอลัมน์ที่ ๔ 
 คอลัมน์ที่ ๖     คอลัมน์ที่ ๕  
คอลัมน์ที่ ๗     คอลัมน์ที่ ๓  
• คอลัมน์ที่ ๖ ระบุผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีโดยติดตามจาก 

ส านัก/กอง/ สถานศึกษา ว่าอยู่ในสถานะการด าเนินการใด ดังต่อไปนี้  

√= ด าเนินการควบคุมแล้วเสร็จ  
©= อยู่ระหว่างด าเนินการควบคุม  
X = ยังไม่ได้ด าเนินการควบคุม  
• คอลัมน์ที่ ๗ ระบุรายละเอียดของวิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็นของการ

ประเมิน กิจกรรมการควบคุม โดยอธิบายถึงวิธีการที่ใช้ในการติดตาม เช่น สอบถามจากเจ้าหน้าที่ท่ี 
รับผิดชอบตรวจสอบ ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน เป็นต้น และประเมินผลการด าเนิน กิจกรรม
ควบคุมโดยสรุป พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข กิจกรรม ซึ่งจะน าไปใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดกิจกรรมการควบคุมของความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ในปีงบประมาณต่อไปได้  

• เสนอหัวหน้าส านักปลัด/ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา/ผู้อ านวยการกอง/ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา พิจารณาและลงนามในแบบติดตาม  

หมายเหตุ : * จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (คอลัมน์ที่ ๒) ในแบบรายงาน
ติดตามประเมินผลตามแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ในปีงบประมาณ ๒๕
xx ได้จากกระดาษท าการประเมินระดับ ความเสี่ยง 
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ผังขั้นตอนการจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
ขั้นตอนการจัดท า แบบ ปย.1                ขั้นตอนการจัดท า แบบ ปย.2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะหค์วามเสี่ยงใหม่จาก
การประเมินองค์ประกอบ   

การควบคุมภายใน 
(ภาคผนวก ก) 

วิเคราะห์ความเส่ียงจาก 
รายงานการติดตามการ 

ปฏิบัติตามแผนการ 
ปรับปรุงควบคุมภายใน  

พิจารณาองค์ประกอบ 
ตามแบบสอบถาม  
การควบคุมภายใน  

(ภาคผนวกข) 

สัมภาษณ์/ 
สังเกตการณ์/ ตรวจสอบ 

เอกสารหลักฐาน 

รายงานผลการประเมิน 
องค์ประกอบการ ควบคุม

ภายใน (ปย.๑) 

ประมวลผลการจดัท ารายงานการควบคุมภายในของ 
หน่วยงานย่อยโดยพจิารณาจากรายงานการติดตามฯ/ 

แบบสอบถามฯ (ภาคผนวก ข)/การสัมภาษณ ์

รายงานการประเมินผลการปรับปรุง
การ ควบคุมภายใน (ปย.๒) 

จัดท าแบบสอบถาม 
ตามภาคผนวก ข 

หัวหน้าหน่วยงานย่อย 
 ลงนาม ปย.๑, ปย.๒ 

ส่งคณะกรรมการฯเพื่อสรปุเป็นรายงาน การควบคุมภายใน
ภาพรวมขององค์กร 
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กรอบระยะเวลาการส่งรายงานของระดับหน่วยงานย่อย  

หน่วยงานย่อยจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน ให้คณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของ ทุกปี
ในรูปเอกสารและไฟล์ข้อมูลในแผ่นบันทึกข้อมูล 
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รูปแบบรายงานระดับหน่วยงานของรัฐ  

๑. การจัดท าหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)  เป็นการรับรองการควบคุม
ภายใน เพื่อให้ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่มี ประสิทธิผล และมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการ
ด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ หรือไม่ เพียงใด ซึ่งกรณีมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ ให้ผู้แทน
หน่วยงานย่อยของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดระบุประเด็นจุดอ่อนลงในแบบรายงาน และเสนอแนวทางแก้ไขประเด็น
จุดอ่อนดังกล่าว และเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบและลงนาม ในหนังสือรับรองการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ซึ่งการพิจารณาให้ความเห็นชอบของหัวหน้า ส่วนราชการจะพิจารณาร่วมกับแบบ
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) 
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แบบ ปค. ๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

เรียน ....................(๑)............................. 

                          (๒)                            ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่    (๓)       เดือน                         พ.ศ.                 ด้วยวธิีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหนว่ยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และ
ไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว                   (๔)                     เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต ้ การก ากับดูแลของ                       
(๕)                             .          

 

                                          ลายมือชื่อ         (๖)                                                    . 

                                        ต าแหน่ง..............(๗).................................................................... 

                                                  วันที.่..(๘)........ เดือน................พ.ศ. ................. 

 

กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙) 

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

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

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๑๐) 

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

    2.2...............................................................................................................................  
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ค าอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑) 

 
 (๑) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

นายอ าเภอ หัวหน้าส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของ
หน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 

 (๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
 (๓) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 (๔) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
 (๕) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด ) 

หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 
 (๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (๗) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (๘) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
 (๙) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

(๑๐)   ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๙) ในปีงบประมาณหรือ       
ปีปฏิทินถดัไป 
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แบบ ปค. 4 

..........................(๑)................................... 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ........................(๒)......................... 
 

(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
     ............................................................... 
     ………………………………………………………. 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
     ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
     ๕. กิจกรรมการติดตามผล 
     ............................................................... 
     ............................................................... 

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

ผลการประเมินโดยรวม (๕) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ลายมือชื่อ .........................(๖)............................ 
 ต าแหน่ง ...........................(๗)............................. 
 วันที ่.....(๘)..... เดือน ................... พ.ศ. ............ 
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ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 
 
 (๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
 (๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน 
 (๓) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 
 (๔) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยังมี

อยู่/จุดอ่อน 
 (๕) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ 
 (๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (๗) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (๘) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
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แบบ ปค. 5 
............................(๑).............................. 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ............................(๒).......................... 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ลายมือชื่อ .........................(๑๐)............................. 

 ต าแหน่ง .........................(๑๑)................................. 

 วันที่ ....(๑๒).... เดือน …............... พ.ศ. ................
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ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 
 (๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
 (๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 (๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน 
 (๔) ระบุความเสี่ยงส าคัญของแต่ละภารกิจ 
 (๕) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน 

กฎเกณฑ ์
 (๖) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติ ตามอย่างต่อเนื ่อง

หรือไม่ โดยอาจระบุในลักษณะต่างๆ เช่น มีการก าหนดหรือสั่งการอย่างเป็นทางการ มีการปฏิบัติตาม
อย่างต่อเนื่องและช่วยให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และหรือความเสี่ยงที่ลดลงหรือสามารถป้องกัน
ได้ คุ้มค่ากับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว 

 (๗) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 
 (๘) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณหรือ       

ปีปฏิทินถัดไป 
 (๙) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและก าหนดแล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี) ของการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 
               กรณีการจัดท ารายงานในระดับกระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัด ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐในระดับ 
               หน่วยงานของรัฐ เช่น กรม ก. ส านักงาน ข. เทศบาลต าบล ค. เป็นต้น 

(๑๐)  ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๑๑)  ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๑๒)  ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
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แบบ ปค. 6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

เรียน ......................(๑).................... 
 

ผู้ตรวจสอบภายในของ                    (๒)                            ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน ส าหรับปสีิ้นสุดวนัที่     (๓)   เดือน                    พ.ศ.        .ดว้ยวธิีการสอบทานตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหนว่ยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านการด าเนนิงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงิน
ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงาน 

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ  
                       (๔)                        .มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 
 
 

                                          ลายมือชื่อ                              (๕)                               . 
                                        ต าแหน่ง..........(๖)........................................................................ 

                                                  วันที.่..(๗)........ เดือน................พ.ศ. ................. 
 
กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับ    ความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจ
พบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยง (๘) 
    1.1.......................................................................................................................... ..... 
    1.2............................................................... ................................................................ 
2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙) 
    2.1.......................................................................................................................... ..... 
    2.2.......................................................................................................................... ..... 

 
 

 



 

38 
 

 
 

ค าอธิบายแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6) 
 
 (๑) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 
 (๓) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบ

ภายในด าเนินการสอบทานการประเมินดังกล่าว 
 (๔) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 
 (๕) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 (๖) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 (๗) ระบุวันที่รายงาน 
 (๘) ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยง 
 (๙) ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการควบคุมภายในและหรือการปรับปรุง

การควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๘) 
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ผังข้ันตอนการจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานย่อยส่ง ปย.๑ ปย.๒ แบบ
ติดตามฯ และแบบสอบถามตาม

ภาคผนวก ข 

คณะกรรมการตดิตามผลระบบควบคุม
ภายใน 

ประมวลผลจัดทรายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ 
ประกอบด้วย ปค.๑ ปค.4 ปค.5 และแบบสอบถามตาม

ภาคผนวก ข ฉบับภาพรวมองค์กร 

รายงานการควบคุมภายในระดับ
หน่วย รับตรวจ ประกอบด้วย ปค.๑ 

ปค.4 ปค.5 

ผู้บริหารลงนาม 

งานตรวจสอบภายใน จัดท าแบบ 
ปค.6 เสนอผู้บรหิาร พิจารณา 

รายงานต่อส านักงานท้องถิ่น
จังหวัด ภายในก าหนด 


