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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตร 62 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงิน
การคลั งเพื่อให้ ฐ านะทางการเงิน การคลั งมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่ งยืน โดยกฎหมายว่าด้ว ยวินัยการเงิน
การคลั ง ต้ อ งมี บ ทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ กรอบการด าเนิ น การการคลั ง งบประมาณ วิ นั ย รายได้ รายจ่ า ย
ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดังนั้น จึงได้กาหนด
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ
มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนดซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จ ะช่ว ยให้ การดาเนิ นงานตามภารกิจมีประสิ ทธิผล ประสิ ทธิภ าพ ประหยัด และช่ว ยป้องกันหรือ
ลดความเสี่ ย งจากการผิ ดพลาด ความเสี ย หาย ความสิ้ นเปลื อง ความสู ญเปล่ าของการใช้ทรัพย์สิ น หรือ
การกระทาอันเป็นการทุจริต
มาตรฐานการควบคุ ม ภายในส าหรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ นี้ ได้ จั ด ท าขึ้ น ตามมาตรฐานสากลของ
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นามาปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการกาหนด
ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ระบบการควบคุ ม ภายในของหน่ ว ยงานของรั ฐ อั น จะท าให้ ก ารด าเนิ น งาน
และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกากับดูแลที่ดี
โดยกระทรวงการคลังได้กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐดังนี้
1. การควบคุมภายในเป็นกลไกที่จะทาให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
ด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง หรื อ หลายด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการด าเนิ น งาน ด้ า นการรายงาน และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
2. การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่ว ยงาน
ของรั ฐ การควบคุ ม ภายในเป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งกระท าอย่ า งเป็ น ขั้ น ตอนและต่ อ เนื่ อ ง มิ ใ ช่ เ ป็ น
ผลสุดท้ายของการกระทา
3. การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ โดยผู้กากับดูแล ฝ่ายบริหาร
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการทาให้มีการควบคุมภายใน
เกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่เพียงการกาหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์ม
ดาเนินงานเท่านั้น หากแต่ต้องมีการปฏิบัติ
4. การควบคุมภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนดของหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม การควบคุมภายในที่กาหนดก็อาจจะไม่สามารถ
ให้ความมั่นใจแก่ผู้กากับดูแล และฝ่ายบริหาร ว่าการดาเนินงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างสมบูรณ์
5. การควบคุมภายในควรกาหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่ วยงาน
ของรัฐ
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ขอบเขตกำรใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ จัดทาขึ้นสาหรับหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดทาระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของงาน
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ และมีการติดตามประเมินผลและปรั บปรุงการควบคุมภายในให้
เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน
หน่วยงานของรัฐต้องให้ความสาคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้านดังนี้
1. วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นการด าเนิ น งาน (Operation Objective) เป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ เ กี่ ย วกั บ
ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพของการด าเนิ น งาน รวมถึ ง การบรรลุ เ ป้ า หมาย
ด้ า นการด าเนิ น งาน ด้ า นการเงิ น ตลอดจนการใช้ ท รั พ ยากร การดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น
การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ
2. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objective)เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงาน
ทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภ ายในภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงาน
ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกาหนดอื่นของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objective)
เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน รวมทั้งข้อกาหนดอื่นของทางราชการ
องค์ประกอบกำรของกำรควบคุมภำยใน 5 องค์ประกอบ
1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)
1. ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรควบคุม
สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดาเนินงานที่ส่งผลให้มีการนาการควบคุมภายใน
มาปฏิบั ติทั่ว ทั้งหน่ ว ยงานของรั ฐ ทั้งนี้ ผู้ กากับดูแลและฝ่ ายบริห ารจะต้องสร้างบรรยายกาศให้ ทุกระดับ
ตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการดาเนินงานที่คาดหวังของผู้กากับดูแลแลฝ่ายบริหาร
ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในอื่นๆ
สภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้
1.1 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม
1.2 ผู้กากับดูแลของหน่วยงาน แสดงให้เห็น ถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีห น้าที่
กากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดาเนินการเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน
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1.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงการสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การ
กากับดูแลของผู้กากับดูแล
1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ
1.5 หน่วยงานของรัฐกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
2. ด้ำนกำรประเมินควำมเสี่ยง
การประเมินความเสี่ย งเป็ นกระบวนการที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจา เพื่อระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรั ฐ รวมถึงกาหนดวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมด
ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 4 หลักการ ดังนี้
2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน อย่าง
ครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ค วามเสี่ยงเพื่อกาหนดวิธีการจัดการความ
เสี่ยงนั้น
2.3 หน่ ว ยงานของรั ฐ พิ จ ารณาโอกาสที่ อ าจเกิ ด การทุ จ ริ ต เพื่ อ ประกอบการประเมิ น
ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
2.4 หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน
3. ด้ำนกิจกรรมกำรควบคุม
กิ จ กรรมการควบคุ ม เป็ น การปฏิ บั ติ ที่ ก าหนดไว้ ใ นนโยบายและกระบวนการด าเนิ น งาน
เพื่ อ มั่ น ใจว่ า การปฏิ บั ติ ต ามการสั่ ง การของฝ่ า ยบริ ห ารจะลดหรื อ ควบคุ ม ความเสี่ ย งให้ ส ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการนาไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรั ฐ ในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ รวมถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน กิจกรรมการควบคุม
ประกอบด้วย 3 หลักการดังนี้
3.1 หน่ ว ยงานของรั ฐ ระบุ แ ละพั ฒ นากิ จ กรรมการควบคุ ม เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับยอมรับได้
3.2 หน่ ว ยงานของรั ฐ ระบุ และพั ฒ นากิ จ กรรมการควบคุ ม ทั่ ว ไปด้ า นเทคโนโ ลยี
เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
3.3 หน่ ว ยงานของรั ฐ จั ดให้ มีกิจกรรมการควบคุม โดยกาหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้ว ย
ผลสาเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนานโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง
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4. ด้ำนสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สารสนเทศเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการดาเนินการตามการควบคุมภายใน
ที่กาหนด เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอก และเป็นช่องทางเพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศที่สาคัญในการควบคุ มการดาเนินงานของหน่วยงานของ
รัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสาคัญของการควบคุม
ภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ สารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย 3 หลักการดังนี้
4.1 หน่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ท าหรื อ จั ด หาและใช้ ส ารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และมี คุ ณ ภาพ
เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กาหนด
4.2 หน่ ว ยงานของรั ฐ มี ก ารสื่ อ สารภายในเกี่ ย วกั บ สารสนเทศ รวมถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
ความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจาเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่กาหนด
4.3 หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่กาหนด
5. ด้ำนกิจกรรมกำรติดตำมผล
กิจกรรมการติดตามเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือ เป็น
การประเมิ น ผลทั้ ง สองวิ ธี ก ารร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า ได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การในแต่ ล ะ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิด
ความเสี่ยหายต่อหน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้กากับดูแล อย่างทันเวลา กิจกรรมการ
ติดตามผลประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้
5.1 หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดาเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือ
การประเมินผลเป็น รายครั้งตามที่กาหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติ ตาม
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
5.2 หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กากับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งแก้ไขได้อย่าง
เหมาะสม
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บทที่ 2
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
การจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คณะและหน่วยงานได้นา
ไปใช้ประกอบการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยคณะและหน่วยงานต้องดาเนินการจัดทาข้อมูลการควบคุมภายในของตนเอง และ
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในในทุกๆปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการควบคุมภายใน
ตามหลักเกฑณ์ทกี่ าหนด การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประกอบไปด้วย
1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)
2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)
3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)

กำรจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
ตำมหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
(หลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 8)

หนังสือรับรองกำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(แบบ ปค. 1)

รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบ
ของกำรควบคุมภำยใน
(แบบ ปค. 4)

รำยงำนกำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(แบบ ปค. 5)

*** หมำยเหตุ ให้คณะและหน่วยงำนดำเนินกำรจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
ทุกวันที่ 1 ตุลำคม ของทุกปีงบประมำณ เพื่อให้ทำงมหำวิทยำลัยได้ดำเนินกำรตำมกระบวนกำร
ควบคุมภำยในระดับสถำบันต่อไป ****
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บทที่ 3
แบบฟอร์มในกำรจัดทำข้อมูล
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แบบ ปค. ๑
หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
(..................ชื่อหน่วยงำน...................)
เรียน .....(๑)......อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย.......................
(๒)
(ชื่อหน่วยงำน)
ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ (๓) ๓๐ เดือน กันยายน
พ.ศ. ๒๕XX
ด้วยวิธีการที่หน่วยงาน
กาหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของ
หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดาเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการ
รายงานที่เกี่ยวกับ การเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบั ติต าม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
จากผลการประเมิ น ดั ง กล่ า ว (๔)
(ชื่ อ หน่ ว ยงำน)
เห็ น ว่ า
การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ (หรือไม่เพียงพอ) โดยปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้ การกากับดูแลของ (๕) (มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย)
.

ลำยมือชื่อ (๖) (หัวหน้ำหน่วยงำน)
.
ตำแหน่ง..............(๗)....(ระบุตำแหน่ง)...........................................
วันที.่ ..(๘)...๑... เดือน...ตุลาคม...พ.ศ....๒๕xx.............
กรณีมีควำมเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในสำหรับควำมเสี่ยงดังกล่ำวใน
ปีงบประมำณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบำยเพิ่มเติมในวรรคสำม ดังนี้
อย่ างไรก็ดี มีความเสี่ ย งและได้ก าหนดปรับ ปรุง การควบคุ มภายใน ในปีงบประมาณหรื อ
ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้
๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙)
๑.๑ ...............................................................................................................................
๑.๒ ............................................................................................................................. ..
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๑๐)
๒.๑ ...............................................................................................................................
๒.๒ ............................................................................................................................. ..

8

คำอธิบำยแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑)
(๑) ระบุตาแหน่งผู้กากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอาเภอ หัวหน้าสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของ
หน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี
(๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
(๓) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดาเนินงานประจาปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระบุเป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕..... ตามปีงบประมาณ)
(๔) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
(๕) ระบุตาแหน่งผู้กากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด
) หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี
(๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(๗) ระบุตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(๘) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน (ระบุเป็นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕......... )
(๙) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ
(๑๐) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๙) ในปีงบประมาณหรือ
ปีปฏิทินถัดไป
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แบบประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 25XX
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือสาหรับการบริหารการควบคุมภายใน
และการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ระเมิ น พิ จ ารณาตั ด สิ น ได้ ว่ า
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ ควรปรับปรุง
แก้ไขในจุดใด อย่างไร
แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วย
หลักการ (principle) และประเด็นย่ อย (point of focus) ซึ่งผู้ใช้หรื อผู้ประเมินอำจปรั บปรุ งแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อควำมตำมควำมเหมำะสม ช่องว่าง “คาอธิบาย” ใช้สาหรับจดบันทึกข้อคิดเห็นหรือคาอธิบายในหัวข้อนั้นๆ
กำรใช้แบบสอบถำม
1. ผู้ ป ระเมิน เป็น ผู้ถามตามแบบสอบถาม ถ้ามีการปฏิบัติต ามคาถามแสดงถึงการควบคุมภายใน
ที่ ดี ใ ห้ ก รอกเครื่ อ งหมาย “√” ในช่ อ ง “ใช่ ” ถ้ า ไม่ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามที่ ถ ามให้ ก รอกเครื่ อ งหมาย “×”
ในช่ อ ง “ไม่ ใ ช่ ” ถ้ า ไม่ มี กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ถ ามให้ ก รอกในช่ อ ง “ไม่ มี / ไม่ ใ ช่ ” โดยใช้ อั ก ษร N/A
ซึ่งย่อมาจาก Not Applicable และหมายเหตุว่า ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับคาถาม
2. ค าตอบว่ า “ไม่ มี / ไม่ ใ ช่ ” หมายถึ ง มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามค าถาม แสดงถึ ง จุ ด อ่ อ นของระบบ
กำรควบคุมภำยใน ผู้ประเมินควรทดสอบและหาสาเหตุ และพิจารณาว่ามีการควบคุมอื่นทดแทนหรือไม่
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ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment)
ที่
คำถำม
ใช่ ไม่ใช่
1 หน่วยงำนได้แสดงให้เห็นถึงกำรยึดมั่นในคุณค่ำของควำมซื่อสัตย์และจริยธรรม
1.1 สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร กาหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติ
ที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน
ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจาวันและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก
1.2 มี ข้ อ ก าหนดที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
(ในกรณีที่ส่ วนงานประเมิน ให้หมายถึงข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย
หากส่วนงานมีข้อกาหนดเฉพาะ ให้ระบุไว้ด้วย)
1.2.1 ข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct)
สาหรับผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสม
1.2.2 ข้อกาหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร ซึ่งรวมถึงการ
ห้ามคอร์รัปชั่นอันทาให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
1.2.3 บทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 การสื่อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้ บริห าร
และพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
การให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกาหนดและบทลงโทษเป็นประจาทุกปี
รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก
ได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of
Conduct (ส่วนงาน – ให้ประเมินเฉพาะเมื่อมี code ของส่วนงานเอง)
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบั ติตามข้อกาหนด
เกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายใน
เวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการ
ฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร

คำอธิบำย
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ที่
คำถำม
ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบำย
2 สภำมหำวิทยำลัย แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และมีหน้ำที่กำกับดูแลให้มีกำร
พัฒนำหรือปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน รวมถึงกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน (ส่วน
งำนไม่ต้องกรอกหมวดนี้)
2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยแยกจากฝ่ายบริหาร
โดยได้สงวนสิทธิ์อานาจเฉพาะของสภาฯ ไว้อย่างชัดเจน
2.2 สภาฯ กากับดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
2.3 สภาฯ กากับดูแลให้มหาวิทยาลัยกาหนดบทบาทหน้าที่ของสภาฯ
และผู้ บ ริ ห ารให้ ถู ก ต้ อ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย
ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 สภาฯ เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมีความ
เชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย หรือสามารถขอคาแนะนา
จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้
2.5 สภาฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ที่มีความรู้
ความสามารถน่ าเชื่อถือ และมีความเป็นอิส ระในการปฏิบัติห น้าที่
อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับมหาวิทยาลัย ไม่มี
ความสั มพัน ธ์อื่น ใดอัน อาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุล ยพินิจและปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเป็นอิสระ และผู้ทรงฯ มีจานวนที่เหมาะสม และเพียงพอ
2.6 สภาฯ กากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติ เรื่องการควบคุมภายใน
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม
การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร
และการติดตามผล
3 หัวหน้ำหน่วยงำนจัดให้มีโครงสร้ำงองค์กร สำยกำรบังคับบัญชำ อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
ที่เหมำะสมในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนภำยใต้กำรกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ทั้งเพื่อการดาเนิน
พันธกิจและการดาเนินงาน ตาม พรบ. ข้อบังคับ ประกาศ รวมถึงการจัดให้
มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงาน
ที่สาคัญ ซึ่งทาให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบ
ภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่
ชัดเจน เป็นต้น (ส่วนงานไม่ต้องประเมินเกีย่ วกับงานตรวจสอบภายใน)
3.2 ผู้ บ ริ ห ารระดับ สู ง ก าหนดสายการบั ง คับ บัญชาในองค์ ก ร โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ อานาจหน้าที่ ความรับผิ ดชอบ
และการสื่อสารข้อมูล
3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
อย่างเหมาะสมระหว่างสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และ
พนักงาน
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ที่
คำถำม
ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบำย
4 หน่วยงำนแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงแรงจูงใจ พัฒนำ และรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน
4.1 องค์กรมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษา
บุ คลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการ
สอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่าเสมอ
4.2 องค์กรมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจ
หรื อ รางวั ล ต่ อ บุ ค ลากรที่ มี ผ ลการปฏิบั ติ งานดี และการจั ด การต่อ
บุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการ
เหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ
4.3 องค์กรมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสาหรับการ
ขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 องค์กรมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม
4.5 องค์กรมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง (succession
plan) ที่สาคัญ
5 หน่วยงำนกำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ต่อผลกำรปฏิบัติงำนตำมระบบกำรควบคุม
ภำยใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน
5.1 (สภาฯ และ) ผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้
บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มี
การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่จาเป็น
5.2 (สภาฯ และ) ผู้บริหารกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้าง
แรงจูงใจ และการให้รางวัลที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติ
ตาม Code of Conduct วัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร
5.3 (สภาฯ และ) ผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสาเร็จของหน้าที่ในการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย
5.4 (สภาฯ และ) ผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่
มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน
(กำรเขียนสรุปผลกำรประเมินให้เขียนเชิงพรรณนำ)
หำกข้อไหนที่ตอบคำถำมว่ำไม่ใช่ในช่องว่ำง (×) ให้นำมำเขียนเป็นจุดอ่อน
สรุปผลกำรประเมิน .......................................................................................................................
โดยใช้คำว่ำแต่อย่ำงไรก็ตำม
.....................................................................................................................

..............................................
..................................................................................................................................................................
ตัวอย่ำงในกำรเขียนข้อมูล
.................................................................................................................................................................
สภามหาวิทยาลัยและฝ่ายบริหารของคณะ/หน่วยงานได้สร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมภายในโดยได้แสดงถึงการ
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ จริยธรรม และสภามหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ผู้บริหารของหน่วยงานมีการกาหนดโครงสร้างและสายการ
บั งคับ บั ญชามีความเหมาะสม รวมทั้งบุ คลากรของคณะ/หน่วยงานได้รับ มอบหมายอานาจหน้า ที่ ความรับ ผิดชอบ เพื่อ ให้ ก ารดาเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงานได้กาหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม...... แต่อย่างไรก็ตาม (กรณีที่มีจุดอ่อนที่ต้อง
นามาเขียนข้อมูล ) หน่วยงานยังมิได้กาหนดแผนและกระบวนการในการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่งที่สาคัญ รวมถึงการรักษาผู้บริหาร และพนักงานที่ มี
ความรู้ความสามารถ รวมทั้งยังมิได้มีการเตรียมการแก้ไขปัญหา กรณีที่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
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ด้ำนกำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
ที่
คำถำม
ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบำย
6 หน่วยงำนระบุวัตถุประสงค์กำรควบคุมภำยในของกำรปฏิบัติงำน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กรไว้อย่ำงชัดเจน และเพียงพอที่จะสำมำรถระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์
6.1 องค์กรสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง
ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันขององค์กรได้ถูกต้อง มีมูลค่า
เหมาะสม (เช่น รายการที่ต้องมีการประเมินมูลค่า หรือค่าเผื่อทางบัญชี)
และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
6.2 สภาฯ หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสาร
นโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
และถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
7 หน่วยงำนระบุควำมเสี่ยงที่มีผลต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์กำรควบคุมภำยในอย่ำงครอบคลุมทั้งหน่วยงำน
และวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงนั้น
7.1 องค์กรระบุความเสี่ ย งทุกประเภท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ อ การ
ดาเนินงานตามพันธกิจ ทั้งระดับองค์กร ฝ่าย งาน หน่วย
7.2 องค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท ที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)
การดาเนินงาน (O) การรายงาน (R) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (C) และ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
7.4 องค์กรได้ป ระเมินความสาคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้ง
โอกาสเกิดเหตุการณ์ (L) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (C)
7.5 องค์กรมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดย
อาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance/take) การลดความเสี่ยง
(reduction/treat) การหลี กเลี่ ย งความเสี่ ยง (avoidance/terminate)
หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) /ถ่ายโอน (Transfer)
8 หน่วยงำนพิจำรณำโอกำสที่อำจเกิดกำรทุจริต เพื่อประกอบกำรประเมินควำมเสี่ยงที่ส่งผลต่อกำร
บรรลุวัตถุประสงค์
8.1 องค์กรประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุ มการ
ทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงานทางการเงินเท็จ การทาให้
สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชั่น การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบ
คว บคุ ม ภ ายใน (management override of internal controls)
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สิน
โดยไม่ถกู ต้อง เป็นต้น
8.2 องค์กรได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบโดยพิจารณา
ความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กาหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุ
สมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มี

14
ที่

คำถำม
ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบำย
ลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทาไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมาย
การดาเนินงานไว้สูงเกินจริง จนทาให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลข
เพื่อให้รายงานได้ว่าได้ผลตามเป้าหมาย เป็นต้น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณา และสอบถามผู้ บ ริห าร
เกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่องค์กรดาเนินการเพื่อ
ป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต (ส่วนงานไม่ต้องประเมินข้อนี้)
8.4 องค์กรได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติที่กาหนดไว้
9 หน่วยงำนระบุและประเมินกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อระบบกำร
ควบคุมภำยใน
9.1 องค์กรประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก ที่อาจมีผล
กระทบต่อการให้บริการ การควบคุมภายใน และการรายงานทางการเงิน
ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น อย่าง
เพียงพอแล้ว
9.2 องค์กรประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานตามพันธกิจ การควบคุมภายใน และการ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น อย่างเพียงพอแล้ว
9.3 องค์กรประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กร ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการดาเนินงาน การควบคุมภายใน และการรายงานทางการเงิน
ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น อย่าง
เพียงพอแล้ว

สรุปผลกำรประเมิน .......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(กำรเขียนสรุปผลกำรประเมินให้เขียนเชิงพรรณนำ
...................................................................................................................................................................
อธิบำยเป็นภำพรวมของกำรดำเนินงำนในแต่ละข้อ)
...................................................................................................................................................................
หำกข้อไหนที่ตอบคำถำมว่ำไม่ใช่ในช่องว่ำง (×) ให้นำมำเขียนเป็นจุดอ่อน
...................................................................................................................................................................
โดยใช้
คำว่ำแต่อย่ำงไรก็ตำม
..............................................................
....................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................. .................................................................................
.................................................................................................................................................................
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ด้ำนกิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)
ที่
คำถำม
ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบำย
10 หน่วยงำนระบุและพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุม เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้
10.1 มาตรการควบคุมขององค์กรมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และ
ลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน
ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ
10.2 องค์กรมีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายได้/ค่าบริการ การรับ
และนาส่งเงิน การพัสดุ การบริหารงานบุคคล ตลอดจนกาหนดขอบเขต
อานาจหน้าที่ และลาดับชั้นการอนุมัติของผู้ บริหารในแต่ละระดั บไว้
อย่ างชัดเจน รั ดกุม เพื่อให้ สามารถป้ องกันการทุ จริ ตได้ เช่น มีการ
ก าหนดขนาดวงเงิ น และอ านาจอนุ มั ติ ข องผู้ บ ริ ห ารแต่ ล ะระดั บ
ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการ /โครงการมูลค่าสูงๆ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเบิกจ่ายเงิน การเบิก/ยืมพัสดุ ต่างๆ เป็นต้น
10.3 องค์กรกาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่าง
เหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือ
การควบคุมแบบป้องกันและติดตาม เป็นต้น
10.4 องค์กรกาหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร
เช่น ระดับ ส่วนงาน ฝ่าย กอง งาน หน่วย กระบวนการ ฯลฯ
10.5 องค์กรมีการแบ่ งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน
ต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมัติ
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
11 หน่วยงำนระบุแ ละพัฒนำกิจ กรรมกำรควบคุมทั่วไปด้ำ นเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
11.1 องค์กรกาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในกระบวนการปฏิบั ติงาน และการควบคุมทั่ว ไปของ
ระบบสารสนเทศ
11.2 องค์กรกาหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
11.3 องค์ ก รก าหนดการควบคุ ม ด้ า นความปลอดภั ย ของระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
11.4 องค์กรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และ
การบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
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ที่
คำถำม
ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบำย
12 หน่วยงำนจั ด ให้มีกิจ กรรมกำรควบคุ ม โดยกำหนดไว้ใ นนโยบำย ประกอบด้วย ผลสำเร็ จที่
คำดหวัง และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพื่อนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติจริง
12.1 องค์ ก รมี น โยบายที่ รั ด กุ ม เพื่ อ ติ ด ตามให้ ก ารท าธุ ร กรรม
ระหว่ า งองค์ ก รกั บ กรรมการสภาฯ ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน หรื อ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กาหนด เช่น
อาจอ้างอิงแนวปฏิบัติของปปช. เพื่อป้องกันการหาโอกาส หรือนา
ผลประโยชน์ขององค์กรไปใช้ส่วนตัว
12.2 องค์กรมีนโยบายให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรม ต้องกระทา
โดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น
12.3 องค์กรมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกับกรรมการ
สภาฯ ผู้ บริ หาร พนั กงาน หรื อผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บบุ คคลดั งกล่ าว ต้ อง
คานึงถึงประโยชน์สู งสุ ดขององค์กรเป็นส าคัญ โดยเฉพาะราคา ต้อง
สามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดได้เสมือนเป็นรายการที่กระทากับ
บุคคลภายนอกทั่วไป (at arms’ length basis)
12.4 องค์กรมีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของส่วนงาน
ย่อยขององค์กร รวมทั้งกาหนดแนวทางให้บุคคลที่องค์กรแต่งตั้งให้
เป็นผู้บริหารนั้นถือปฏิบัติ (หากไม่มี ให้เขียน N/A)
12.5 องค์กรกาหนดหน้ าที่และความรับผิ ดชอบให้ ผู้ บริห ารและ
พนักงานนานโยบายและกระบวนการไปใช้ปฏิบัติ
12.6 มีการถือปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานของ
องค์กรอย่างเหมาะสม บุคลากรมีความสามารถ มีความเข้าใจ และ
กระบวนการปฏิบั ติงานครอบคลุ มถึงการแก้ไขข้อผิ ดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
12.7 องค์กรกาหนดให้ต้องมีการทบทวนนโยบายและกระบวนการ
ปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ
สรุปผลกำรประเมิน .......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.............................................................
(กำรเขียนสรุปผลกำรประเมินให้เขียนเชิงพรรณนำ
......................................................................................................
อธิบำยเป็นภำพรวมของกำรดำเนินงำนในแต่ละข้อ)
...................................................................................................................................................................
หำกข้อไหนที่ตอบคำถำมว่ำไม่ใช่ในช่องว่ำง (×) ให้นำมำเขียนเป็นจุดอ่อน
...................................................................................................................................................................
โดยใช้คำว่ำแต่อย่ำงไรก็ตำม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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ด้ำนสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication)
ที่
คำถำม
ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบำย
13 หน่วยงำนจัดทำ หรือจัดหำและใช้สำรสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภำพ เพื่อสนับสนุนให้มีกำร
ปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในที่กำหนด
13.1 องค์กรกาหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดาเนินงาน ทั้งข้อมูลจาก
ภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
13.2 องค์กรพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณ
และความถูกต้องของข้อมูล
13.3 องค์กรดาเนินการเพื่อให้สภาฯ /คณะกรรมการประจาส่วนงาน
มีข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่าง
ข้อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล
ผลกระทบต่อองค์กร และทางเลือกต่างๆ ฯลฯ
13.4 องค์กรดาเนินการเพื่อให้กรรมการสภาฯ /คณะกรรมการประจา
ส่วนงาน ได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุ
ข้อมูลที่จาเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้า
ก่อนการประชุมนานพอควร
13.5 องค์กรดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมสภาฯ /คณะกรรมการ
ประจาส่วนงาน มีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลัง
เกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น
การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการ
ในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่
เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น
13.6 องค์กรมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายใน
ว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน องค์กรได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
อย่างครบถ้วนแล้ว
14 หน่วยงำนมีกำรสื่อสำรภำยในเกี่ยวกับสำรสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบที่มีต่อกำร
ควบคุมภำยในซึ่งมีควำมจำเป็นในกำรสนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในที่กำหนด
14.1 องค์กรมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 องค์กรมีการรายงานข้อมูลที่สาคัญถึงสภาฯ /คณะกรรมการประจา
ส่วนงาน อย่างสม่าเสมอ และกรรมการสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ
ที่จ าเป็ นต่อการปฏิบัติงาน หรื อสอบทานรายการต่างๆ ตามที่ต้องการ
รวมทั้งการติดต่อ สอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน
14.3 องค์กรจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กร
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายใน
องค์กร (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย

18
ที่
คำถำม
ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบำย
15 หน่วยงำนมีกำรสื่อสำรกับบุคคลภำยนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุม
ภำยในที่กำหนด
15.1 องค์กรมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น การจัดให้
มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
15.2 องค์กรจัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งทางปกติ และทางลับ เพื่อให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับ
การฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่องค์กรได้อย่าง
ปลอดภัย
สรุปผลกำรประเมิน .......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(กำรเขียนสรุปผลกำรประเมินให้เขียนเชิงพรรณนำ
...................................................................................................................................................................
อธิบำยเป็นภำพรวมของกำรดำเนินงำนในแต่ละข้อ)
........................................................................
หำกข้อไหนที่ตอบคำถำมว่ำไม่ใช่ในช่องว่ำง (×) ให้นำมำเขียนเป็นจุดอ่อน
...........................................................................................
โดยใช้คำว่ำแต่อย่ำงไรก็ตำม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ด้ำนกิจกรรมกำรติดตำมผล (Monitoring Activities)
ที่
คำถำม
ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบำย
16 หน่วยงำนระบุ พัฒนำ และดำเนินกำรประเมินผลระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน และหรือกำรประเมินผลเป็นรำย
ครั้งตำมที่กำหนด เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ ได้มีกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
16.1 องค์กรจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมองค์กร
และข้อกาหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้ แต่ละส่วนงาน
ติดตามการปฏิบัติและรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นต้น
16.2 องค์กรจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดย
ผู้ตรวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16.4 ผู้ที่ทาการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เป็น
ผู้มีความรู้และความสามารถ

19
ที่

คำถำม
ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบำย
16.5 องค์กรกาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ให้
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ /อธิการบดี
16.6 องค์กรส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกาหนด
17 หน่วยงำนประเมินผลและสื่อสำรข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทันเวลำต่อ
ฝ่ำยบริหำร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสำมำรถสั่งกำรแก้ไขได้อย่ำงเหมำะสม
17.1 องค์กรประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน
และดาเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
แตกต่างจากเป้าหมายหรือแนวทางที่กาหนดไว้อย่างมีนัยสาคัญ
17.2 องค์กรมีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อสภาฯ /คณะกรรมการประจา
ส่วนงานโดยพลันในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือข้อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต
อย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น
ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินขององค์กรอย่างมีนัยสาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ พร้อมแนวทาง
การแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดาเนินการจัดการแล้ว) ต่อสภาฯ หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็น
สาระสาคัญต่อสภาฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ จนแก้ไขข้อบกพร่อง
ได้แล้วเสร็จ
สรุปผลกำรประเมิน ......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(กำรเขียนสรุปผลกำรประเมินให้เขียนเชิงพรรณนำ
...................................................................................
อธิบำยเป็นภำพรวมของกำรดำเนินงำนในแต่ละข้อ)
................................................................................
หำกข้อไหนที่ตอบคำถำมว่ำไม่ใช่ในช่องว่ำง (×) ให้นำมำเขียนเป็นจุดอ่อน
..................................................................................................................................................................
โดยใช้คำว่ำแต่อย่ำงไรก็ตำม
...................................................................................................................................................................
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แบบ ปค. ๔
..........................(๑)......ชื่อหน่วยงำน.............................
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำดำเนินงำนสิ้นสุด ......(๒)...๓๐ กันยำยน ..๒๕XX...................
(๓)
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
๑. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม
สภามหาวิทยาลัย และฝ่ายบริหารของหน่วยงานได้สร้าง
บรรยากาศให้ทุก ระดับ ตระหนัก ถึง ความสาคัญ และการ
ดาเนินงาน ตามความคาดหวังของสภามหาวิทยาลัย และ
ฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหารของหน่วยงานยึดมั่นในคุณค่าของ
ความซื่อสัตย์และจริยธรรม โดยสภามหาวิทยาลัยและฝ่าย
บริหารได้แสดงให้เห็ นถึงความเป็น อิสระจากฝ่ายบริ ห าร
และมี ห น้า ที่ก ากั บ ดูแลให้ มีการพัฒ นาหรือ ปรับ ปรุง การ
ควบคุมภายใน รวมถึง การดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน มีการกาหนดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกากับดูแล และหน่วยงาน
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และ
รั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถที่ ส อดคล้ อ งกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ข องหน่ว ยงาน รวมทั้ งก าหนดให้บุคลากรมี
หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๒. กำรประเมินควำมเสี่ยง
หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นประจา
ทุกปี เพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มี ผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยระบุวัตถุประสงค์การ
ควบคุ ม ภายในของการ ปฏิ บั ติ ง าน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วั ตถุ ประสงค์ ขององค์ กรไว้ อย่ างชั ดเจนและเพี ยงพอ ที่ จะ
สามารถระบุ แ ละประเมิน ความเสี ่ย งที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ
วัต ถุป ระสงค์ นอกจากนี้ยังระบุค วามเสี่ ยงที่มีผลต่ อ การ
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งครอบคลุ ม ทั้ ง หน่ ว ยงาน และ
วิเ คราะห์ค วามเสี่ยงเพื่อ กาหนดวิธีก ารจัดการความเสี่ยง
นั้ น รวมทั้ ง พิ จ ารณาโอกาสที่ อ าจเกิ ด การทุ จ ริ ต เพื่ อ
ประกอบการประเมิ น ความเสี่ ย งที่ ส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ รวมทั้งระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน

(๔)
ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป

ดึ ง ข้ อ มู ล กำรสรุ ป ผลกำรประเมิ น
ด้ ำ นสภำพแวดล้ อ มกำรควบคุ ม
มำใส่ในตำรำง

ดึ ง ข้ อ มู ล กำรสรุ ป ผลกำรประเมิ น
ด้ ำ น ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ค ว ำ ม เ สี่ ย ง
มำใส่ในตำรำง
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๓. กิจกรรมกำรควบคุม
ห น่ ว ย ง า น มี กิ จ ก ร ร ม ก า ร ป ฏิ บั ติ ที่ ก า ห น ด ไ ว้
ในนโยบายและกระบวนการดาเนินงาน โดยระบุ และพัฒนา
กิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ รวมทั้งระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้าน
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุ ประสงค์ จัดให้มี
กิจกรรมการควบคุม โดยกาหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย
ผลส าเร็ จ ที่ ค าดหวั ง และขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อ น า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง
๔. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
หน่ ว ยงานจั ด ท า หรื อ จั ด หาและใช้ ส ารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในที่กาหนด โดยมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการ
ควบคุมภายใน ซึ่งมีความจาเป็นในการสนับสนุนให้มีการ
ปฏิ บั ติ ต ามระบบควบคุ ม ที่ ก าหนด และมี ก ารสื่ อ สารกั บ
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ติ าม
การควบคุมภายในที่กาหนด
๕. กิจกรรมกำรติดตำมผล
หน่วยงานระบุ พัฒนา และดาเนินการประเมินผลระหว่าง
การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่
ก าหนด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า ได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีการประเมินผลและ
สื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทั น เวลาต่ อ ฝ่ายบริหาร และผู้ ก ากั บดูแล เพื่ อให้ ผู้ รับผิดชอบ
สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

ดึ ง ข้ อ มู ล กำรสรุ ป ผลกำรประเมิ น
ด้ ำ น กิ จ ก ร ร ม ก ำ ร ค ว บ คุ ม
มำใส่ในตำรำง

ดึ ง ข้ อ มู ล กำรสรุ ป ผลกำรประเมิ น
ด้ ำ นสำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร
มำใส่ในตำรำง

ดึ ง ข้ อ มู ล กำรสรุ ป ผลกำรประเมิ น
ด้ ำ น กิ จ ก ร ร ม ก ำ ร ติ ด ต ำ ม ผ ล
มำใส่ในตำรำง

ผลกำรประเมินโดยรวม (๕)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อหน่วยงำน ........................... ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามมาตรการควบคุมภายในของ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หน่วยงานภาครัฐทั้ง ๕ ด้าน ๑๗ หลักการ ซึ่งประกอบไปด้วย ๑.ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ๒.ด้านการประเมิน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ความเสี่ยง ๓.ด้านกิจกรรมการควบคุม ๔.ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ๕.ด้านกิจกรรมการติดตามผล พบว่า
.........................................................................................................................................................................................
ด้ำน...................................... มีกำรควบคุมเพียงพอเหมำะสม
.........................................................................................................................................................................................
แต่อย่ำงไรก็ตำม คณะ/หน่วยงำนยังมีจุดอ่อนในด้ำน........................................... ดังนี้ (หำกท่ำนไม่มีจุดอ่อนให้
ตัดข้อควำมนี้ออกไป )
ด้ำน..............................................................................
ข้อที่ ๑ ...............................................................................
ข้อที่ ๒................................................................................

ลำยมือชื่อ (๖) (หัวหน้าหน่วยงาน)
.
ตำแหน่ง..............(๗)....(ระบุตาแหน่ง)...........................................
วันที.่ ..(๘)...๑... เดือน...ตุลาคม...พ.ศ....๒๕xx...................
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คำอธิบำยแบบรำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค. ๔)
(๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
(๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดาเนินงานประจาปีที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (ระบุเป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕...... ตามปีงบประมาณ )
(๓) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ
(๔) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่/จุดอ่อน
(๕) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ
(๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(๗) ระบุตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(๘) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน (ระบุเป็นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕.....)
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แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดทาข้อมูลการควบคุมภายใน

24
RM ๑

แบบกำหนดขอบเขตควำมรับผิดชอบตำมประเด็นพันธกิจ/ยุทธศำสตร์
พันธกิจ
(1)

ยุทธศำสตร์
(2)

กระบวนงำนกิจกรรม
ที่สนับสนุนยุทธศำสตร์
(3)

วัตถุประสงค์
(4)

ตัวชี้วัด
(5)

เป้ำหมำย
(6)

25

คำอธิบำยแบบประเมินควำมเสี่ยงเพื่องำนควบคุมภำยใน
(๑) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ แผนการดาเนินงาน หรือกระบวนงานอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงาน
(๒) ระบุประเด็นแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
(๓) ระบุกระบวนงาน กิจกรรมที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ หรือกระบวนงานที่สาคัญ
(๔) ระบุวัตถุประสงค์ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ หรือกระบวนงานที่สาคัญ
(๕) ระบุตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
(๖) ระบุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
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RM 2

แบบประเมินควำมเสี่ยงเพื่องำนควบคุมภำยใน
พันธกิจ/ยุทธศำสตร์/
กระบวนงำนกิจกรรม
(๑)

วัตถุประสงค์ตำมพันธ
กิจ/ยุทธศำสตร์ของ
หน่วยงำน
(๒)

ประเภทควำมเสี่ยง

ควำมเสี่ยง
(๓)

ประเภทควำมเสีย่ ง
()
(๔)
S F O C

S = ด้ำนกลยุทธ์

Risk ID
(๕)

F = ด้ำนกำรเงิน

ปัจจัยเสีย่ ง
(๖)
ภำยใน

ภำยนอก

ผลกระทบ
(๗)
ทำงตรง

O = ด้ำนกำรปฏิบัติงำน

ทำงอ้อม

ค่ำคะแนน
โอกำสที่จะ
เกิด
(๘)

ค่ำคะแนน
ผลกระทบ
(๙)

ค่ำคะแนน
ควำมเสี่ยง
(๑๐)

C = ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏระเบียบ

ระดับ
ควำมเสี่ยง
(๑๑)
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คำอธิบำยแบบประเมินควำมเสี่ยงเพื่องำนควบคุมภำยใน
(๑) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ แผนการดาเนินงาน หรือกระบวนงานอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงาน
(๒) ระบุวัตถุประสงค์ตามภารกิจตามช่อง (๑)
(๓) ระบุความเสี่ยงสาคัญของแต่ละภารกิจ ยุทธศาสตร์ หรือกระบวนงานที่สาคัญ
(๔) ระบุ “/” ตามประเภทความเสี่ยง
โดย
S = ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์
F = ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
O = ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน
C = ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
(๕) ระบุ รหัสความเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยง
(๖) ระบุปัจจัยเสี่ยงของความเสี่ยงตามช่อง (๖) ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน
(๗) ระบุผลกระทบทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากความเสี่ยงตามช่อง (๗)
(๘) ระบุโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงตามช่อง (๘) และค่าคะแนนผลการประเมินโอกาสที่เกิดความเสี่ยงนั้นๆ
(๙) ระบุค่าคะแนนผลการประเมินผลกระทบตามช่อง (9)
(๑๐) ระบุค่าคะแนนความเสี่ยง โดยนาค่าคะแนนโอกาสตามช่อง (๘) คูณด้วยค่าคะแนนผลกระทบ (๙) ตามช่องพร้อมทั้งระบุระดับความเสี่ยง
(๑๐) ระบุระดับความเสี่ยง คือ ( สูงมำก,สูง,ปำนกลำง,น้อย )
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RM 2-1

กำรระบุควำมเสี่ยงและกำหนดมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
พันธกิจ/ยุทธศำสตร์/
กระบวนงำนกิจกรรม
(๑)

ควำมเสี่ยง
(๒)

Risk ID ค่ำคะแนน
(๓)
ควำมเสี่ยง
(๔)

กำรตอบสนอง
ควำมเสี่ยง

แผนงำน/กิจกรรม/มำตรกำรควบคุม
และลดควำมเสี่ยงที่เกิดขึน้

ช่วงระยะเวลำในกำร
ดำเนินกำร

(๕)

(๖)

(๗)

กำรตอบสนองควำมเสี่ยง ประกอบด้วย
1. Take กำรยอมรับควำมเสี่ยง 2. Treat กำรลดควำมเสี่ยง 3. Terminate กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ
(๘)

4. Transfer กำรกระจำยหรือโอนควำมเสี่ยง
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คำอธิบำยแบบระบุควำมเสี่ยงและกำหนดมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ แผนการดาเนินงาน หรือกระบวนงานอื่นๆที่สาคัญของหน่วยงาน
ระบุความเสี่ยงสาคัญของแต่ละภารกิจ ยุทธศาสตร์ หรือกระบวนงานที่สาคัญ
ระบุ รหัสความเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยง
ระบุระดับค่าคะแนนความเสี่ยงหลังจากการประเมินความเสี่ยง
ระบุแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง (ประกอบไปด้วย 1.Take = การยอมรับความเสี่ยง 2. Treat = การลดความเสี่ยง 3. Terminate = การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
4. Transfer = การกระจายหรือโอนความเสี่ยง)
(๖) ระบุแผนงาน/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
(๗) ระบุช่วงระยเวลาในการดาเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง
(๘) ระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นความเสี่ยง
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RM ๓

แบบสรุปผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
พันธกิจ/ยุทธศำสตร์/
กระบวนงำนกิจกรรม
(๑)

ควำมเสี่ยง
(๒)

ระดับค่ำ
คะแนน
ควำมเสี่ยง
(๓)

แผนงำน/กิจกรรม/มำตรกำร
ควบคุมและลดควำมเสีย่ งที่
เกิดขึ้น
(๔)

กำรประเมินและ
สรุปผลกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ()
(๕)
ควบคุม
ไม่
ได้
สำมำรถ
ควบคุม
ได้

ควำมเสี่ยงที่
ยังคงอยู่ (กรณี
ยังมีประเด็น
ควำมเสี่ยงที่ยัง
ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้)
(๖)

แนวทำง/มำตรกำร/กำรปรับปรุง
สำหรับปีถัดไป (กรณียังมีประเด็น
ควำมเสี่ยงที่ยังไม่สำมำรถ
ควบคุมได้)
(๗)

ผู้รับผิดชอบ
(๘)

***** หมำยเหตุ ***** ให้ยกประเด็นควำมเสี่ยงที่มีค่ำระดับสูงมำกและสูงไปเขียนในรำยงำนแบบประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.5)
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คำอธิบำยแบบสรุปผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ แผนการดาเนินงาน หรือกระบวนงานอื่นๆที่สาคัญของหน่วยงาน
ระบุความเสี่ยงสาคัญของแต่ละภารกิจ ยุทธศาสตร์ หรือกระบวนงานที่สาคัญ
ระบุระดับความเสี่ยงหลังจากการประเมินความเสี่ยง
ระบุแผนงาน/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ระบุการประเมินและสรุปผลการบริหารความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ โดยพิจารณาจาก (๔) ว่าสามารถบริหารและจัดการความเสี่ยงให้ลดลงจากเดิมได้หรือไม่
ระบุความเสี่ยงที่ยังพบอยู่ หลังจากการประเมินและสรุปผลการบริหารความเสี่ยงแล้ว และต้องนาไปบริหารจัดการความเสี่ยงต่อในปีงบประมาณถัดไป
ระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นความเสี่ยงที่ยังพบอยู่ เพื่อรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป
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ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง
แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile)

ระดับผลกระทบ
(Consequent)

5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

โอกำสที่จะเกิด (Likelihood)

5
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ระดับค่ำคะแนนและระดับควำมเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงต่า ค่าคะแนน ระหว่าง 1-3
ระดับความเสี่ยงปานกลาง ค่าคะแนน ระหว่าง 4-9
ระดับความเสี่ยงสูง ค่าคะแนน ระหว่าง 10-16
ระดับความเสี่ยงสูงมาก ค่าคะแนน ระหว่าง 20 -25

กำรตอบสนองควำมเสี่ยงจำแนกเป็น 4 ประเภทได้แก่
1. Take = กำรยอมรับควำมเสี่ยง
(Risk Acceptance)
2. Treat = กำรลดควำมเสี่ยง
(Risk Reduction)
3. Terminate = กำรหลีกเลี่ยง
ควำมเสี่ยง (Risk Sharing)
4. Transfer = กำรกระจำยหรือ
โอนควำมเสี่ยง (Risk Avoidance)

หากทาการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยง
สูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
การลดโอกาสน่าจะเกิดหรือความเสียหายของความเสี่ยงได้ โดยมีกระบวนการ วิธีการ หรือแผนงานที่สามารถลดความเสี่ยงให้
ลดลงจากเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้
การปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการ รูปแบบ
การทางาน กระบวนการต่างๆที่จะนาไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสี ยหายโดยการกระจายและแบ่งโอนความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น การหาผู้ รับผิ ดชอบ
ความเสี่ยง การถ่ายโอนให้กับองค์กรหรือบุคคลอื่นมารวมแบ่งปันและรับผิดชอบความเสี่ยงร่วมกัน
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หลักเกณฑ์ประกอบกำรพิจำรณำระดับค่ำคะแนนควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
กำรพิจำรณำ

4=สูง

5=สูงมำก

มีโอกาสเกิดบางครั้ง
1 ครั้ง ภายใน 1 ปี

มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
1 ครั้ง ภายใน 6 เดือน

มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
1 ครั้ง ภายใน1 เดือน

สูญเสียทรัพย์สินพอสมควร
ตั้งแต่ 10,000 - 50,000 บาท
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง

สูญเสียทรัพย์สินพอสมควร
ตั้งแต่ 50,000 - 2.5 แสนบาท
ถูกทาทัณฑ์บน และบรรยากาศการ
ปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม

สูญเสียทรัพย์สินมาก
ตั้งแต่ 2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท
ถูกลงโทษทางวินัย /ตัดเงินเดือน /
ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน

สูญเสียทรัพย์สินมาก
ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
ถูกเลิกจ้างออกจากงาน /เป็นอันตราย
ต่อร่างกายและชีวิตโดยตรง

เกิดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานน้อย

เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
นานๆครั้ง

เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
บางครั้ง

เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ค่อนข้างสูง

เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
เกือบทุกครั้ง

(4) ด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของ
หน่วยงาน

ไม่มีการโจษถึงมหาวิทยาลัย
ในทางไม่ดี

มีข่าวเชิงลบในสิ่งพิมพ์ , ผลการประเมิน
ของ สมศ.สกอ. ต่ากว่าเกณฑ์ภายใน 3 ปี

มีข้อร้องเรียน, ผลการประเมินของ
สมศ.สกอ. ต่ากว่าเกณฑ์ภายใน 2 ปี

มีข้อร้องเรียน, ผลการประเมินของ สมศ.
สกอ. ต่ากว่าเกณฑ์ภายใน 1 ปี

มีข้อร้องเรียน, ผลการประเมินของ
สมศ.สกอ. ต่ากว่าเกณฑ์ทุกปี

(5) ด้านกฎ ระเบียบ สัญญาและ
ข้อบังคับ

มีการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ
สัญญาและข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ไม่มีการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ สัญญา
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนานๆครั้ง

ไม่มีการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ สัญญา
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบางครั้ง

ไม่มีการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ สัญญา
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบ่อยครั้ง

ไม่มีการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ สัญญา
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยทุกครั้ง

(6) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ได้คะแนนผลประเมินอยู่ใน
ช่วง 4.51 - 5

ได้คะแนนผลประเมินอยู่ใน
ช่วง 3.51 - 4.5

ได้คะแนนผลประเมินอยู่ใน
ช่วง 2.51 - 3.5

ได้คะแนนผลประเมินอยู่ใน
ช่วง 1.5 - 2.5

ได้คะแนนผลประเมินอยู่ใน
ช่วง 0 - 1.5

(7) ด้านการดาเนินงานตาม ภารกิจ
ขององค์กร(ด้านยุทธศาสตร์)

การดาเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนด

บรรลุเป้าหมายที่กาหนด การดาเนินงาน
เพียงบางส่วนแต่ยังพบข้อผิดพลาดหรือ
มีปัญหาอุปสรรคบ้าง

บรรลุเป้าหมายที่กาหนด การดาเนินงาน
เพียงบางส่วนแต่ยังพบข้อผิดพลาดหรือมี
ปัญหาอุปสรรคมาก

บรรลุเป้าหมายที่กาหนด การดาเนินงาน
เพียงบางส่วนแต่ยังพบข้อผิดพลาดหรือ
มีปัญหาอุปสรรคมากที่สุด

(8) ด้านสารสนเทศที่สนันสนุน
การดาเนินงานของบุคลากร

มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของบุคลากร
มากที่สุด

มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของบุคลากรระดับมาก

บรรลุเป้าหมายที่กาหนด การ
ดาเนินงานเพียงบางส่วน
แต่ยังพบข้อผิดพลาดหรือมีปัญหา
อุปสรรคปานกลาง
มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของบุคลากรระดับปานกลาง

มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของบุคลากรระดับน้อยที่สุด

ไม่มีมีระบบสารสนเทศที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของบุคลากร

1. โอกำสของกำรเกิดควำมเสี่ยง
(Likelihood : L)
(1) โอกาสที่จะเกิดเชิงคุณภาพ
(2) โอกาสที่จะเกิดเชิงปริมาณ
2. ควำมรุนแรง/ผลกระทบของควำมเสี่ยง
(Consequences : C/Impact : I)
(1) ด้านทรัพย์สิน/เงิน และทรัพยากร
(2) ด้านการปฏิบัติงานและวินัย
บุคลากร
(3) ด้านคุณภาพของบุคลากร

1=น้อยมำก

2=น้อย

ไม่มีโอกาสหรือเกิดได้น้อย
1 ครั้ง ภายใน 5 ปี

มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
1 ครั้ง ภายใน 2 - 4 ปี

สูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อยหรือ
ไม่เกิน10,000 บาท
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
นาน ๆ ครั้ง

ระดับคะแนน
3=ปำนกลำง
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แบบ ปค. 5
......................... (๑)...ชื่อหน่วยงำน...........................
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้นสุด .....(๒)...๓๐ กันยำยน ๒๕XX.......................
(๓)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำร
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์

(๔)
ควำมเสี่ยง

(๕)
กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

(๖)
กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน

(๗)
ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(๘)
กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

(๙)
หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

ระบุ แ ผนงาน/มาตรการ/
วิธีการในการควบคุมจุดอ่อน
ที่ พ บ และประเด็ น ความ
เสี่ยงที่มีค่าสูงมากและสูง
๑.ยกด้ า นที่ พ บจุ ด อ่ อ นจากการประเมิ น ผลใน
(แบบ ปค.๔ ) มาระบุในช่องว่าง
๒. ยกประเด็นพันธกิจ/ยุทธศาสตร์/กระบวนงาน
ที่ได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วพบว่ามี
ค่าสูงมากและสูง มาระบุในช่องว่าง

๑.ระบุจุดอ่อนที่พบจาการประเมิน แบบ ปค.๔ )
มาระบุในช่องว่าง
๒. ระบุประเด็นความเสี่ยงที่มีค่าสูงมาก และสูง
ที่ ไ ด้ จ าการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย ง มาระบุ ใ น
ช่องว่าง โดยเรียงลาดับตามพันธกิจ/ยุทธศาสตร์/
กระบวนงานที่วิเคราะห์ความเสี่ยง

ระบุ ก ารประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน (เพี ย งพอ หรื อ
ไม่เพียงพอ) กรณีที่การประเมินผลแล้วพบว่ายังไม่เพียงพอ
ให้ดาเนินการจัดทาข้อมูลเพิ่มเติมในตารางที่ ๗,๘,๙

ลำยมือชื่อ (๑๐) (หัวหน้าหน่วยงาน)
.
ตำแหน่ง..............(๑๑)....(ระบุตาแหน่ง)...........................................
วันที.่ ..(๑๒)...๑... เดือน...ตุลาคม...พ.ศ....๒๕xx................
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คำอธิบำยแบบรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค. 5)
(๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
(๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดาเนินงานประจาปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน (ระบุเป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕..... ตามปีงบประมาณ)
(๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดาเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจ
ดังกล่าวที่ประเมิน
(๔) ระบุจุดอ่อนและความเสี่ยงสาคัญของแต่ละภารกิจ
(๕) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ แผนงาน มาตรการต่างๆ
(๖) ระบุ ผ ลการประเมิ น การควบคุ ม ภายในว่ า มี ค วามเพี ย งพอและปฏิ บั ติ ต ามอย่ า งต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่ โดยอาจระบุในลักษณะต่างๆ เช่น มีการกาหนดหรือสั่งการ
อย่างเป็นทางการ มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและช่วยให้งานสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และหรือความเสี่ยงที่ลดลงหรือสามารถป้องกันได้ คุ้มค่ากับต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว
(๗) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ (กรณีที่ประเมินผลแล้วพบว่ายังไม่เพียงพอ หรือยังคงอยู่)
(๘) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป
(๙) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและกาหนดแล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี) ของการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรณีการจัดทารายงานในระดับกระทรวงหรือในภาพรวม
ของจังหวัด ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐในระดับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรม ก. สานักงาน ข. เทศบาลตาบล ค. เป็นต้น
(๑๐) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(๑๑) ระบุตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(๑๒) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน (ระบุเป็นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕..... )

