
การควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่1 

จดุที่ควรประเมนิ ความคดิเห็น/
ค าอธิบาย 

1. สภาพแวดลอ้มของการควบคุม 
     ผู้ประเมินควรพจิารณาแต่ละปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมการควบคุมเพือ่
พิจารณาว่าหน่วยรับตรวจมีสภาพแวดล้อมการควบคุมท่ีดี หรือไม่ 
     1.1 ปรัชญาและรปูแบบการทำงานของผู้บริหาร 
          - มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีภายในองค์กร รวมท้ังการติดตา
ผล การตรวจสอบและการประเมินผล ท้ังจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบ
ภายนอก 
         - มีทัศนคติท่ีเหมาะสมต่อการการรายงานทางการเงิน งบประมาณและการ
ดำเนินงาน 
         - มีทัศนคติท่ีเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ี
เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวธิีการลดหรอืปอ้งกันความเสี่ยง 
         - มีความมุ่งมั่นท่ีจะใชก้ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิข์องงาน (Performance – 
Based Management) 
     1.2 ความซือ่สัตย์และจริยธรรม 
           - มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณอ์ักษร และเวียนให้
พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว 
           - พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมท่ียอมรับและไม่ยอมรับและ
บทลงโทษตามกำหนดด้านจรยิธรรมและแนวทางการปฏิบตัิท่ีถูกต้อง 
           - ฝ่ายบริหารส่งเสรมิและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของ
ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 
           - ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมือ่ไม่มีการปฏิบัติตาม
นโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบยีบปฏิบัติ 
          - ฝ่ายบริหารการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานท่ีเป็นไปได้และไม่สร้างความ
กดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามป้าหมายท่ีเป็นไปไม่ได้ 
          - ฝ่ายบริหารกำหนดสิ่งจูงใจท่ียุตธิรรมและจำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะ
มีความซ่ือสัตย์และถือปฏิบัตติามจริยธรรม 
          - ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยเร่งดว่นเมือ่มีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่อง
ความซ่ือสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดข้ึน 
 

 



     1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
           - มีการกำหนดระดบัความรู้ ทักษะและความสามารถ 
           - มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งและเป็น
ปัจจุบัน 
           - มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะและความสามารถ
ท่ีต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน 
           - มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานท้ังหมดอย่างเหมาะสม 
           - การประเมินผลการปฏิบัติงานพจิารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลตอ่
ความสำเร็จของงาน และมีการระบอุย่างชัดเจนในสว่นพนกังานมีผลการปฏิบัติงานดี 
และสว่นท่ีต้องมีการปรับปรุง 
      1.4 โครงสร้างองค์กร 
           - มีการจัดโครงสรา้งและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับ
ขนาดและลักษณะการดำเนินงานของหนว่ยรับตรวจ 
           - มีการประเมินโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนท่ีจำเป็นให้สอดคลอ้ง
กับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
           - มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้พนักงานทุกคน
ทราบ 
      1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรบัผิดชอบ 
           - มีการมอบหมายอำนาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสม
และเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ 
           - ผู้บริหารมีวธิีการทีม่ีประสิทธภิาพในการติดตามผลการดำเนินงานท่ี
มอบหมาย 
      1.6 นโยบายวิธบีริหารด้านบุคลากร 
           - มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการวา่จ้างบุคลากรท่ีเหมาะสม 
โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม 
           - มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่าง
สม่ำเสมอและตอ่เนือ่ง 
           - การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดอืน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
           - การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พจิารณารวมถึงความซ่ือสัตย์
และจรยิธรรม 
           - มีการลงโทษทางวนิัยและแก้ไขปัญหา เมือ่มีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรอื
ข้อกำหนดด้านจริยธรรม 
 



 
      1.7 กลไกลการติดตามการตรวจสอบการปฏบิัติงาน 
            - มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ และมีการกำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการ
ควบคุมภายในท่ีกำหนดอย่างต่อเนือ่งและสม่ำเสมอ 
            - มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในตอ่หัวหนา้
ส่วนราชการ 
       1.8 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
       สรปุ / วธิีการทีค่วรปฏิบัต ิ
............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ... 
 
                                            
                                                     ช่ือผู้ประเมนิ....................................... 
                                                     ตำแหน่ง............................................. 
                                                     วันที่............../................./................. 
 
 
          
          
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 



จุดที่ควรประเมิน ความเหน็/คำอธบิาย 
2. การประเมินความเสี่ยง 
      ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์การดำเนินงานท้ังในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับกิจกรรม 
(เช่น แผนงาน หรืองานท่ีได้รบัมอบหมาย) 
      วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้เพื่อ
ทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวเิคราะห์ และการบริหารความเสี่ยง
ว่า เหมาะสม เพยีงพอ หรือไม่ 
      2.1 วัตถุประสงคร์ะดับหนว่ยรับตรวจ 
           - มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเปา้หมายการดำเนินงานของ
หน่วยงานอย่างชัดเจนและวดัผลได ้
           - มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจ
ตรงกัน 
      2.2 วัตถุประสงคร์ะดับกิจกรรม 
           - มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนนิงานในระดับกิจกรรม 
และวัตถุประสงค์นี้สอดคลอ้งและสนับสนุนวัตถุประสงคร์ะดับหน่วยรับ
ตรวจ 
           - วัตถุประสงค์ระดบักิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได ้
           - บุคลากรทุกคนท่ีเกี่ยวข้องมีสว่นรว่มในการกำหนดและให้การ
ยอมรับ 
      2.3 การระบุปัจจัยเส่ียง 
           - ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนรว่มในการระบุและประเมินความเสี่ยง 
           - มีการระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจัยภายใน
และภายนอก เข่น การปรับลดบุคลากรการใชเ้ทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิด
ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 
      2.4 การวิเคราะห์ความเส่ียง 
           - มีการกำหนดเกณฑ์ในการพจิารณาระดับความสำคัญของความ
เสี่ยง 
           - มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบ
ของความเสี่ยงและความถ่ีท่ีจะเกิดหรอืโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
      2.5 การกำหนดวิธีการควบคมุเพือ่ปอ้งกันความเสีย่ง 
           - มีการวิเคราะหส์าเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและกำหนด
วิธีการควบคุมเพือ่ป้องกันหรอืลดความเสี่ยง 
           - มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนท่ีจะเกิดข้ึนจากการ

 



กำหนดวิธีการควบคุมเพือ่ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
           - มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเก่ียวกับวิธีการควบคุมเพือ่
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
 
           - มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวธิีการควบคุมท่ีกำหนดเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
       2.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
        สรปุ / วิธีการที่ควรปฏิบัต ิ
..................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
   
 
                                          ช่ือผู้ประเมนิ..................................... 
                                          ตำแหน่ง........................................... 
                                            วันที่................/.................../............. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จุดที่ควรประเมิน ความคิดเห็น/คำอธิบาย 
3. กิจกรรมการควบคมุ 
      ในการประเมินความเพยีงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมินควร
พิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมท่ีสำคัญเหมาะสม เพียงพอและมี
ประสิทธิผลหรือไม่ 
      3.1 กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดข้ึนตามวัตถุประสงค์และผลการ
ประเมินความเสีย่ง 
      3.2 บุคคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ
ควบคุม 
      3.3 มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหนา้ท่ีและวงเงนิอนมุัติของผู้บริหารแต่
ละระดับไวอ้ย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
      3.4 มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรดักุมและเพียงพอ 
      3.5 มีการแบ่งแยกหน้าท่ีการปฏิบัติงานท่ีสำคัญหรืองานท่ีเสี่ยงตอ่ความ
เสียหายตัง้แต่ต้นจนจบ เข่น การอนุมัติ การบันทึก บัญชี และการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน 
      3.6 มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณอ์ักษร และบทลงโทษกรณีฝา่ฝืนในเรือ่ง
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าท่ี 
      3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไป
ตามกฎระเบยีบ ข้อบังคับ และมติคณะรฐัมนตร ี
      3.8 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
       สรปุ / วธิีการทีค่วรปฏิบัต ิ
.......................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
           
 
                                               ช่ือผู้ประเมิน........................................ 
                                             ตำแหน่ง............................................. 
                                               วันที่............./..................../................ 
 

 

 

 



จุดที่ควรประเมิน ความเหน็ /คำอธบิาย 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะตอ้งมีสารสนเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง
และเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน 
      4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและ
ตัดสินใจของฝ่ายบิหาร 
      4.2 มีการทำและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการดำเนินงานการเงิน และการ
ปฏิบัตติามกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับ และมติคณะรฐัมนตรีไวอ้ย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
      4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชี
ไว้ครบถ้วน สมบรณู์ และเป็นหมวดหมู่ 
      4.4 มีการรายงานข้อมูลท่ีจำเป็นท้ังจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุก
ระดับ 
      4.5 มีระบบการติดต่อสือ่สารทั้งภายในและภายนอกอย่างพยีงพอ เชือ่ถือ
ได้ และทันกาล 
      4.6 มีการสื่อสารอยา่งชดัเจนใหพ้นักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาท
หน้าท่ีของตนเก่ียวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดออ่นของการควบคุม
ภายในที่เกิดข้ึนและแนวทางการแก้ไข 
      4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุการดำเนินงานขององค์กร 
      4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิรัฐสภา 
ประชาชน สือ่มวลชน 
      4.9 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
         สรุป / วธิีการทีค่วรปฏบิัต ิ
.......................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 

                                              ช่ือผู้ประเมิน....................................... 
                                              ตำแหน่ง.............................................. 
                                              วันที่................./................./............... 

 



จุดทีค่วรประเมิน ความคดิเหน็/ค าอธิบาย 

 

5. การติดตามประเมินผล 
         ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของ
ระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน 
  5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนนิงาน 
และรายงานใหผู้้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างตอ่เนือ่งและสม่ำเสมอ 
  5.2 กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการ
ดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
  5.3 มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงานอยา่งต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
 5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในท่ีกำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ 
 5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผล
การควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการ
ควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 5.6 มีการรายงานการประเมนิและรายงานการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับ
ดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
 5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบจาก
การประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
 5.8 มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับ
ดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต 
มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรฐัมนตรีและมีการกระทำอื่นที่อาจมผีลกระทบต่อ
องค์กรอย่างมีนัยสำคัญ 
 5.9 อื่นๆ(โปรดระบ)ุ 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 

 



 สรุป/วิธีการที่ควรปฎบิัต ิ
..................................................................................... 
...................................................................................... 
                             ชื่อผู้ประเมิน........................... 
                              ตำแหน่ง................................. 
                              วันท่ี........../........./................ 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


