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                                                       บทที่ 1 

                                           มาตรฐานการควบคุมภายใน 

ความหมายและค าจ ากัดความ 
 

ก่อนท าการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ผู้ประเมินผลควรให้ความส าคัญหรือความ
เข้าใจว่า “การควบคุมภายในคืออะไร” และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในหน่วยงานอย่างไร 
เนื่องจากการควบคุมภายในไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นสิ่งที่ต้องก าหนดและจัดให้มีขึ้นภายใน
หน่วยงาน  

 การคุมภายใน  หมายถึง  กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของ            
หน่วยงานจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การ
ป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน ด้าน
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

 ความเสี่ยง  หมายถึง  โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า
หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

  ปัจจัยเสี่ยง  หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดเมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และสาเหตุ
ของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในได้
อย่างถูกต้อง  

   ปัญหา หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนและจะส่งผลกระทบในทางลบ และเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายการ 
  ด าเนินงาน จ าเป็นต้องมีการแก้ไข เพราะปัญหาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเป็นความเสี่ยงใหม่ และเกิด 
  ความเสียหายตามมา  

   สภาพแวดล้อมการควบคุม หมายถึง  ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งส่งเสริมให้องค์ประกอบการควบคุมภายใน     
มีประสิทธิผลในหน่วยงาน ท าให้การควบคุมที่มีอยู่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น หรือท าให้บุคลากรเห็นความส าคัญ 
กับการควบคุมมากขึ้น  ในกรณีตรงข้ามสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ ไม่มีประสิทธิผลอาจท าให้
องค์ประกอบการควบคุมอ่ืน ๆ มีประสิทธิผลลดลง สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในสะท้อนให้เห็น
ทัศนคติ และการรับรู้ถึงความส าคัญของการควบคุมภายในของบุคลากรระดับต่าง ๆ ในหน่วยงาน 

 การประเมินความเสี่ยง  หมายถึง  กระบวนการที่ใช้ในการระบุและการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งการก าหนดแนวทางที่จ าเป็นต้องใช้ในการควบคุมความเสี่ยง 
หรือการบริหารความเสี่ยง 

 กิจกรรมการควบคุม  หมายถึง  นโยบายและวิธีการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารก าหนดให้บุคลากรของ
หน่วยงานปฏิบัติเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง และได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม ตัวอย่าง
กิจกรรมการควบคุม เช่น การอนุมัติ การสอบทานงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน การแบ่งแยกหน้าที่ การ
ควบคุมระบบสารสนเทศ การจัดท าเอกสารหลักฐาน การบันทึกรายการอย่างถูกต้องและทันเวลา เป็นต้น   
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  สารสนเทศ  หมายถึง  ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน และข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เกี่ยวกับการด าเนินงาน

ของ 
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากแหล่งภายในหรือจากภายนอก 

 การติดตามและประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) ซึ่งแยกเป็นการประเมินการควบคุม
ด้วยตนเอง (Control Self Assessment) เช่นการประเมินการควบคุมโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายในส านัก/ 
กอง/ กลุ่มงาน  และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ ( Independent  Assessment)  เช่น  การ
ประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายนอก เป็นต้น 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 

1. เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน (Operation Objectives) ได้แก่ 
การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยงาน 

2. เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Financial Report Objectives)  ได้แก่   
การจัดท ารายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และ
ทันเวลา 

3. เ พ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง (Compliance 
Objectives)ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้ก าหนดขึ้น 
 

นโยบายการควบคุมภายใน 

          1.  จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย 

การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  

          2. การปฏิบัติหรือการด าเนินการการควบคุมภายในใหถือเปนภารกิจที่ตองปฏิบัติตามปกติ 

          3. ติดตามประเมินผลตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการประมวลผลการรายงานและการสื่อสาร 

          4. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการควบคุม
ภายในจนเกิดวัฒนธรรมการควบคุมภายในที่ดีในหน่วยงาน 
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สาเหตุที่ต้องมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 มาตรา 15 ให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน การก าหนด
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ออกระเบียบว่า
ด้วย การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 โดยก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในให้หน่วย
รับตรวจ ได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน เพ่ือควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงานและการใช้ทรัพย์สินโดยรวม 

ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อการควบคุมภายใน  
 

            การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารน ามาใช้เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  
 

            ผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ในการก าหนดหรือออกแบบและประเมินผลการควบคุมภายใน รวมถึง
การก าหนด หรือออกแบบระบบการควบคุมภายในของส่วนงานต่างๆ ภายใต้ความรับผิดชอบให้มี
ประสิทธิผลในระดับที่น่าพอใจ โดยริเริ่มและด าเนินการสร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุม และปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรมและจริยธรรม  
 

           ผู้บริหารระดับรองลงมาทุกระดับ มีหน้าที่ก าหนดหรือออกแบบการควบคุมภายในของส่วนงานที่
รับผิดชอบ   และสอบทานหรือประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่น ามาใช้ 
           การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  (Control Self Assessment)   เป็นวิธีการที่ช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในให้มีความรัดกุม การปลูกฝังให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจ มองเห็นความส าคัญ มีวินัยและจิตส านึกที่ดีก็เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง “ผู้บริหารควรตระหนักว่าโครงสร้างการควบคุมภายในที่ดี เป็น
พ้ืนฐานที่ส าคัญของการควบคุมเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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บทบาทความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 

บทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการ
ควบคุมภายใน 
 
      สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีโดย 

- จัดท าข้อก าหนดด้านจริยธรรมและ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีโดยเฉพาะ
ในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีจริยธรรม  

- สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด
อย่างต่อเนื่อง 

- ฝ่ายบริหารปฏิบัติตนเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี 
- พิจารณาผลการปฏิบัติโดยค านึงถึงความ

ซื่อสัตย์และจริยธรรม  
      พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
      เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 
      มอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับ 
      ส่วนงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
      จัดให้มีสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม 
      พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
      เพ่ือสนับสนุนกระบวนการควบคุมภายใน  
 

บทบาทความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อ
การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
 
     ด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและเท่ียงธรรม 
     ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถ 
     ระมัดระวังในวิชาชีพและความรับผิดชอบ 
     ให้ค าแนะน าวิธีการประเมินการควบคุม 
     ภายในแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
     สอบทานประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
     ติดตามผลการปรับปรุงระบบการควบคุม  
     ภายในตามแผนปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติจาก 
     ฝ่ายบริหาร  

ประโยชน์ของการควบคุมภายใน 
1.ผู้บริหารจะได้ทราบข้อมูลผลการปรับปรุงการควบคุมภายในและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและ 

                      ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ มาด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
                    2.การใช้ทรัพยากรและการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น 
                    3.การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                    4.การปฏิบัตใินหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารก ากับดูแลการ 
                      ปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยงคืออะไร  และเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในอย่างไร 
 

                   การปฏิบัติภารกิจในแต่ละวันทั้งเรื่องส่วนตัวและการท างาน มีโอกาสพบกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน และมีผลท าให้เกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  ความสูญ
เปล่า  ไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้  หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน จึงต้องระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์ข้างต้น ซึ่งเรียกว่าความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของงานในระดับต่าง ๆ  คือ วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์  วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการปฏิบัติงาน  เมื่อระบุความเสี่ยงแล้ว ล าดับถัดไปคือการระบุปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาว่ามีเรื่องใด  
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เหตุการณ์ใด  กิจกรรมใด  หรือขั้นตอนใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิด    ความผิดพลาด ความ
เสียหาย ซึ่งเป็นอุปสรรคในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดรวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นจะต้องได้รับการ
ดูแลป้องกันรักษา  การรับรู้ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางเพ่ือป้องกัน
หรือลดความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจว่าความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น หรือหาก
เกิดข้ึนจะอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
 

การจ ัดวางระบบการควบค ุมภายใน 
   การจ ัดวางระบบการควบค ุมภายใน ควรเล ือกใช ้ให ้เหมาะสมก ับล ักษณะ ขนาดของ

หน ่วยงาน  ซ ึ่งหน ่วยงานภาคร ัฐต่างๆ ปัจจ ุบันส ่วนใหญ ่มีการควบคุมภายในอย ู ่แล้ว การก  าหนดหร ือ
ออกแบบการควบค ุม โดยท ั่วไปจะใช ้ว ิธ ีปร ับปร ุงการควบค ุมท ี่ม ีอย ู่แล ้ว 

  วิธีการควบคุมและเครื่องมือที่ใช้ในปัจจุบันอาจเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในขณะที่ใช้  เมื่อ
เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป วิธีการควบคุมท่ีใช้อยู่อาจไม่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการควบคุม
ภายใน จึงต้องคิดน าวิธีการควบคุมใหม่ ๆ มาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสม นอกจากนี้ยังต้องปรับเปลี่ยนเครื่องมือ
ที่ใช้ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไป 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
        การก  าหนดหร ือออกแบบระบบการควบค ุมภายในท ี่ม ีประส ิทธ ิผล 

1) ก  าหนดว ัตถ ุประสงค ์ 
2) ค ้นหาความเส ี่ยงท ี่ม ีน ัยส  าค ัญ 
3) พ ิจารณาก ิจกรรมการควบค ุมท ี่ม ีอย ู่แล ้วว ่าสามารถท ี่จะป ้องก ันหร ือลดความเส ี่ยงได ้ในระด ับใด 

               4) ระบ ุก ิจกรรมการควบค ุมใหม ่เพ ื่อป ้องก ันความเส ี่ยงหร ือลดความเส ี่ยงท ี่เหล ือให ้อย ู่ในระด ับ 
                     ทีย่อมร ับได้ 

5) ประมาณการต ้นท ุนท ี่ต ้องใช ้ในการควบคุมต ้องไม ่ส ูงกว ่าประโยชน ์ท ี่ได ้ร ับ 
6) จ ัดท  าแผนการด  าเน ินก ิจกรรมควบค ุม 
7) ด าเนินกิจกรรมควบค ุมและติดตามผล 
 

ความจ าเป็นในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

                ระบบการควบคุมภายในถึงแม้จะก าหนดไว้อย่างดี เมื่อระยะเวลาผ่านไปความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการควบคุมด้านต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้อาจเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกเปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง  เปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ เป็นต้น การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจะท าให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุม
ภายในที่มีอยู่ยังคงสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือจ าเป็นต้องปรับปรุงให้
ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
                  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ.2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจ หมายถึง มหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานย่อยในมหาวิทยาลัย มีหน้าที่
รับผิดชอบจัดวางระบบการควบคุมภายใน  และสอบทานการปฏิบัติตามระบบการควบคุมที่ก าหนดขึ้นใน
หน่วยงาน 
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     องค์ประกอบของการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด มี 5 องค์ประกอบ คือ 
               1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 4. สารสนเทศ และ การสื่อสาร (Information and Communications) 
 5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
 
 

          องค์ประกอบทั้ง 5 ประการ มีความเก ี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยมีสภาพแวดล ้อมของการควบคุมเป็น 
รากฐานที่สำคัญขององค์ประกอบอ่ืนๆ   องค์ประกอบทั้ง  5  นี้  เป็นส ิ่งจ าเป็นที่มอียู่ในการด าเนินงานตาม  
ภารกิจของหน่วยงานเพ่ือให้การปฏิบ ัติงานบรรลุผลสำเร็จตามว ัตถุประสงค์  3  ประการ   คือ การ
ด าเนินงาน   เกิดประสิทธิภาพและประสิทธ ิผล รายงานทางการเงินน่าเช ื่อถือ และม ีการปฏิบ ัติตามกฎ 
ระเบียบและข ้อบังคับ     ท ี่เกี่ยวข้อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพแวดล้อม
ของการ
ควบคุม

การประเมิน
ความเสี่ยง

กิจกรรมการ
ควบคุม

สารสนเทศ
และการสื่อสาร

การติดตาม
ประเมินผล
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องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผล
ต่อทัศนคติและความตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการควบคุมภายในของบุคลากรทุกคนใน
องค์กร โดยบุคลากรทุกคนเข้าใจความรับผิดชอบและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตนเอง มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และวิธีการท างานต่าง ๆ ที่
องค์กรก าหนดไว้ 
           สภาพแวดล้อมของการควบคุม มีผลกระทบอย่างมากกับกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนใน
องค์กร จึงเป็นรากฐานที่ส าคัญขององค์ประกอบอ่ืนๆ ของการควบคุมภายใน เพ่ือสร้างระเบียบวินัยด้านการ
ควบคุมภายในให้แก่ทุกคนในองค์กร และจัดให้มีโครงสร้างของการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

สภาพแวดล ้อมของการควบคุมประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ  ได้แก ่ 
1) ปร ัชญาและร ูปแบบการบร ิหาร 
2) ความซ ื่อส ัตย์และจร ิยธรรม 
3) ความร ู ้ ท ักษะ และความสามารถของบ ุคลากร 
4) โครงสร ้างองค ์กร 
5) การมอบอ  านาจและหน ้าท ี่ความร ับผ ิดชอบ 
6) นโยบายว ิธ ีบร ิหารด ้านบ ุคลากร 
7) กลไกการต ิดตามการตรวจสอบการปฏ ิบ ัต ิงาน 
8)  การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในองค์กร 
สภาพแวดล้อมของการควบคุมในองค์กร จะเป็นตัวก าหนดแนวทางขององค์กร  สภาพแวดล้อม

ของการควบคุมให้ความส าคัญกับการควบคุมภายในที่มุ่งให้เกิดจิตส านึก หรือการควบคุมแบบ Soft 
Control เช่น ความซื่อสัตย์ จริยธรรม ความโปร่งใส นอกเหนือไปจากการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็น
โครงสร้าง นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ หรือการควบคุมแบบ Hard Control  สภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมจึงถือเป็น “ฐานราก” ที่ส าคัญของการควบคุมภายใน ซึ่งจะท าให้องค์ประกอบอ่ืน ๆ อยู่ได้อย่าง
มั่นคง ท าให้เกิดโครงสร้างที่ดีของการควบคุมภายใน เพ่ือให้บุคลากรการยอมรับ และปฏิบัติให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในซึ่งได้จัดขึ้นภายในองค์กรนั้น 
 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 

          การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการทีใ่ช ้ในการระบ ุและว ิเคราะห ์ความเสี ่ยงทีมี่ผลกระทบ
ตอ่การบรรล ุว ัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทัง้การค ้นหาและนำเอาว ิธ ีการควบค ุมเพ ื่อป ้องก ันหร ือ ลด
ความเสี่ยงมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธ ิผลต่อหน่วยงาน 
          ทุกองค์กร ไม่ว่าขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจประเภทใด ย่อมด าเนินการภายใต้
ความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ และสาเหตุแห่งความเสี่ยงนั้นมาจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องประเมินความเสี่ยงเพ่ือให้ทราบว่าความเสี่ยงมีหรือไม่ และอาจเกิดขึ้นในเรื่องหรือ
ขั้นตอนใดของการด าเนินงาน จะได้ก าหนดการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตรงกับเรื่องหรือ
ขั้นตอนนั้นเพ่ือให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น หรือ
หากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ไม่อันตราย หรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
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           โดยธรรมชาติทุกองค์กรย่อมต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงอาจเกิด
จากนโยบายของผู้บริหาร หรือสภาพการแข่งขันท าให้ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน นอกจากนั้น
ยังมีปัจจัยที่มาจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ท าให้ความเสี่ยงหรือจุดเสี่ยงเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จึงท าให้มี
ความจ าเป็นต้องประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบข้อมูลความเสี่ยงที่
ถูกต้อง ตรงกับสภาพที่เป็นอยู่จริง 
           โดยสรุปแล้ว องค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น ระบบการท างานไม่
เหมาะสม พนักงานไม่มีประสิทธิภาพ การทุจริตในองค์กร เป็นต้น  และปจัจัยภายนอกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เชน่ 
สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย คู่แข่งขัน เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องหามาตรการเพ่ือจัดการกับความเสี่ยง
ดังกล่าวโดยการระบุถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 

การประเม ินความเสี่ยง ประกอบด ้วย  
1)  การระบ ุป ัจจ ัยเสี่ยง  
2)  ว ิเคราะห ์ความเสี่ยง 
3)  การจัดการความเสี่ยง  

 

1) การระบุปัจจัยเสีย่ง (Risk Identification)   เป็นการค้นหาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องการการ
ด าเนินงานของหน่วยงานโดยดูจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมีผลกกระทบต่อวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กรหรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและกิจกรรม โดยปกติการระบุ
ความเสี่ยงจะดูจากประวัติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาหรือการคาดเดาเหตุการณ์ที่อาจมี
ผลกระทบในอนาคต   ในการระบุปัจจัยเสี่ยงฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องตั้งค าถามว่ามีเหตุการณ์ใด หรือ
กิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และการไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

วิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ยง มีหลายวิธีซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจเลือกใช้ได้ตาม
ความเหมาะสม ดังนี้ 

1) การระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุ่มระดมสมอง เพื่อให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย 
2) การระบุความเสี่ยงโดยการใช้ checklist ในกรณีที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณและ 
   ทรัพยากร 

         3) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะมี 
                   ผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ที่จะท าให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย  
                  เสียโอกาส 

4) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์สถานการณ์จากการตั้งค าถาม “ what-if ” เป็นการ         
   ตั้งค าถามโดยใช้โดยใช้ค าว่า  “ถ้า” 
                  ถ้าเกิดเหตุ ...................... จะเกิดอะไรขึ้น 
                  จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเกิดเหตุ ....................  ?        
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  ตัวอย่างการระบุความเสี่ยงโดยตั้งค าถาม “What if” 

ค าถาม What if 
ความเสี่ยง/
ผลกระทบ 

การจัดการ/การ
ควบคุม 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
  คะแนน 
ความเสี่ยง 

 ระดับ 
ความเสี่ยง 

1.อะไรจะเกิดข้ึนถ้า
รถสภาพไม่สมบูรณ ์

อาจเกิดอุบัติเหตุ
เฉ่ียวชน 
- พนักงานบาดเจ็บ 
- ทรัพย์สินเสียหาย 

1.ตรวจสภาพรถก่อน 
  เดินทาง 
2.คนขับรถต้องศึกษา 
  ระเบียบปฏบิัติที ่
  เก่ียวข้อง 

    

2.อะไรจะเกิดข้ึนถ้า
คนขับรถมีสภาพไม่
พร้อม เช่น เมาเหล้า 

อาจเกิดอุบัติเหตุ
เฉ่ียวชน 
- พนักงานบาดเจ็บ 
- ทรัพย์สินเสียหาย 
 

1.ตรวจสภาพคนขับรถ     

3.อะไรจะเกิดข้ึนถ้า
อุปกรณ์เก็บสารเคมี
เสื่อมสภาพ 

สารเคมีร่ัวไหล 
- อาจเกิดไฟไหม้ 
- พนักงานบาดเจ็บ 
- ทรัพย์สินเสียหาย 
 

1.Safety Audit 
2.ตรวจสอบอุปกรณ์ 
  เก็บสารเคมี 

    

4.พนักงานขึ้นไป
ซ่อมระบบไฟฟา้ในที่
สูงแต่ไม่มีระบบ
ป้องกันความ
ปลอดภัยจะเกิด
อะไรข้ึน 

ไฟฟ้าดูด ไฟฟา้ช็อต  
- อาจเกิดไฟไหม้ 
- พนักงานบาดเจ็บ/ 
  เสียชีวิต 
- ทรัพย์สินเสียหาย 
 

1.ตรวจสอบอุปกรณ์ 
  ไฟฟ้า 
2.ตรวจสอบความ  
  พร้อมของพนักงาน 

    

 
สาเหตุที่เกิดความเสี่ยง 
   ความเสี่ยงเกิดขึ้นจากสาเหตุที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
1. ปัจจัยภายในองค์กรเกิดขึ้นจาก 
    1.1 ขนาดขององค์กร   องค์กรขนาดใหญท่ี่มบีุคลากร มีงบประมาณ รายรับ รายจ่าย  มี 
         ผู้เกีย่วขอ้งมากย่อมมีความเสี่ยงตอ่ ความเสียหายสูงกว่าองคก์รขนาดเล็ก 
    1.2 ความสลับซับซ้อน   การบริหารกิจการงานที่มีความละเอียดอ่อน ยุ่งยาก สลับซับซ้อน ย่อมมี 
         โอกาสเกิดความเสี่ยง ได้ มากกว่าการบริหารกิจการงานที่ไม่ ยุ่งยากซับซ้อน โดยเฉพาะใน 
         เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องระบบการควบคุม ก ากับดูแล สาขาเครือข่าย 
   1.3 คุณภาพของระบบควบคุมภายใน  ระบบควบคุมภายในที่มีคุณภาพย่อมลดโอกาสและระดับ 
         ความรุนแรงของความเสี่ยงลงได้ และองคก์รที่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ  มีระบบ 
         ควบคุมภายในที่เข้มงวด  มีธรรมาภิบาล (Good Governance) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงใน 
         เรื่องคุณภาพของระบบควบคุมภายในก็จะมีน้อย 
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   1.4 อัตราความเจริญเติบโตขององค์กร  องคก์รที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว  หรือมีอัตราความเจริญ 
        เจริญกา้วหน้าแบบกา้วกระโดด กระบวนการ ตัดสินใจในการบริหารงานต้องแข่งกับเวลา 
        โอกาสที่จะเสี่ยงต่อความผิดพลาดย่อมมีสูง 
   1.5 ความสามารถของฝ่ายบริหาร กิจกรรมใดมีผู้บริหารทีไ่ม่มีความสามารถ  หรือด้อย 
        ความสามารถโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการบริหารงานก็จะมีมาก 
   1.6 การทุจริตทางการบริหาร  เป็นความเสี่ยงที่มีอันตรายอย่างยิ่ง เพราะเกิดขึ้นได้จากการกระท า 
        ของผู้บริหารที่ขาดความซื่อตรงต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของตน  การตรวจสอบท าได้ 
        ยากกว่าปกติและท าให้มูลค่าความเสียหายมีค่าสูง ย่อมส่งผลตอ่ความอยู่รอดขององค์กร 
   1.7 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการควบคุม มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่สง่ผล   
        กระทบให้เกิดความเสี่ยงที่ส าคัญต่อองคก์ร เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบงาน การเปลี่ยนตัว 
        ผู้บริหารท าให้นโยบาย ปรัชญาการท างานเปลี่ยนไป การเปลี่ยนสถานที่ท างาน 
    

       2. ปจจัยภายนอกองคกร เกิดขึ้นจาก 
       1. การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ  เช่น การเปดการคาเสรีอาเซียน 
       2.ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
       3.การเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองการปกครอง  ซึ่งมีผลต่อแนวนโยบายของรัฐ กฎหมาย  
         ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
       4.การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคม ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในดานความตองการ 
          และความคาดหวัง 
      5.จ านวนคแูขงเพ่ิมมากขึ้น 
      6.ความเสี่ยงจากสถานการณตาง ๆ  เชน สงคราม แผนดินไหว  อุทกภัย  ไฟไหม สภาวการณ 
        ของการแขงขัน ตลาดเงิน ตลาดทุน ฯลฯ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) การวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือผลกระทบต่อหน่วยงาน 

โดยทั่วไปจะวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง นอกจากการใช้
แนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว ในทางปฏิบัติฝ่ายบริหารควรพิจารณาถึงปัจจัยอ่ืน ๆ 
ประกอบ  เช่น ความเสี่ยงบางประเภทอาจมีโอกาสที่จะเกิดสูงมาก ถึงแม้ผลเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ครั้งมีจ านวนเงินน้อย แต่หากเกิดขึ้นบ่อยครั้งผลโดยรวมอาจมีจ านวนเงินสูงอาจก่อให้เกิดผลเสียหาย
ต่อองค์กรได ้

 

3) การจัดการความเสี่ยง เมื่อทราบความเสี่ยงที่ส าคัญ จากการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง
แล้ว  จึงพิจารณาก าหนดกิจกรรมควบคุม โดยต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนและประโยชน์ที่ได้รับ
ว่าคุ้มค่าหรือไม่ 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
                กิจกรรมการควบคุมเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า นโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับ

การควบคุมภายในก าหนดขึ้นนั้น ได้มีการน าไปปฏิบัติตามภายในองค์กรอย่างทั่วถึง นอกจากนี้กิจกรรมการ
ควบคุมยังช่วยสร้างความมั่นใจว่าองค์กรมีกิจกรรมที่เหมาะสมในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน ดังนั้ 
กิจกรรมการควบคุมควรก าหนดให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ โดยมีข้อควรพิจารณาในการก าหนด
กิจกรรมการควบคุม ดังต่อไปนี้   

             - กิจกรรมการควบคุมควรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
               - กิจกรรมการควบคุมต้องสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
               - ค่าใช้จ่ายในการก าหนดให้กิจกรรมการควบคุมต้องไม่สูงกว่าผลเสียหายที่คาดว่าจะ 
เกิดข้ึน หากไม่ก าหนดให้มีกิจกรรมการควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กรส่วนใหญ่ คือ การก าหนดกิจกรรมการ 
ควบคุมตามที่มีการปฏิบัติอยู่เดิม โดยมิได้พิจารณาความมีประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของการด าเนินงาน และความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปขององค์กร 

กิจกรรมควบคุม หมายถึง  นโยบายและระเบียบ  ว ิธ ีปฏ ิบัติ  รวมถ ึงมาตรการต่างๆ  ที่ฝ่าย
บร ิหารก าหนดขึ้น และได้รับการสนองตอบโดยมกีารปฏ ิบัติตาม ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม เช ่น การสอบ
ทานงาน การดูแลป้องก ันทรัพย์สิน และการแบ่งแยกหน้าที ่เป็นต้น 

การควบคุมแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
1. การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Controls) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน 

ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 
2. การควบคุมแบบค้นหา (Detective Controls) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือค้นหข้อ

ผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้ว 
                  3.  การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Controls) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 
                  4.   การควบคุมแบบสั่งการ (Directive Controls) เป็นวิธีการควบคุมท่ีเพ่ือให้ได้ผลซึ่งเป็นที่
ต้องการของฝ่ายบริหาร 

5.  การควบคุมแบบทดแทน (Compensating Controls) เป็นวิธีการควบคุมท่ีมีอยู่เพ่ือช่วย
ลดระดับความเสี่ยงจากการที่ไม่มีการควบคุมบางอย่างอยู่ในกิจกรรมนั้น 
ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม เช่น 
 1) การก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 2) การสอบทานโดยผู้บริหาร 
 3) การอนุมัติ 
 4) การดูแลป้องกันทรัพย์สิน 
 5) การแบ่งแยกหน้าที่ 
 6) การจัดท าเอกสารหลักฐาน 
    
           สิ่งส าคัญที่มีผลต่อกิจกรรมการควบคุม คือการก าหนดนโยบายและมาตรการหรือขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานตามนโยบาย ซึ่งผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทในเรื่องนี้ โดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุด
จ าเป็นต้องแสดงบทบาทในการก าหนดนโยบาย แผนงาน รวมตลอดถึงงบประมาณ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายแผนงาน ซึ่งต้องใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
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องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 
 

ข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน และข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ
การด าเนินงานด้านอื่น ๆ 
                    การสื่อสาร หมายความรวมทั้งการสื่อสารกับบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
องค์กร ข้อมูลสารสนเทศจะมีประโยชน์เมื่อองค์กรมีระบบสื่อสารที่สามารถส่งถึงผู้สมควรได้รับและสามารถน า 
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ การสื่อสารที่ดีต้องเป็นการสื่อสารสองทาง คือ มีการรับและส่งข้อมูลแบบโต้ตอบกันได้ 
การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรควรมีการประเมินเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือทราบประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของระบบการสื่อสารที่องค์กรใช้อยู่ 
                    การควบคุมภายในที่ดีจะเกิดข้ึนได้ เมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานนั้นได้มีการบ่งชี้
รวบรวมและชี้แจงให้แก่บุคคลที่ควรทราบ โดยผ่านทางรูปแบบและเวลาการสื่อสารที่เหมาะสมข้อมูลที่มี
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานนั้น อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการ 
ด าเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยแหล่งข้อมูลอาจมาจากภายในหรือภายนอก 
องค์กร องค์ประกอบในเรื่องสารสนเทศและการสื่อสาร อาจพิจารณาประเด็นที่ส าคัญได้ดังนี้ 
               - ข้อมูลเพียงพอ ถูกต้อง ภายใต้รูปแบบที่เหมาะสม และทันเวลา เพ่ือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ 
การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ 
               - การสื่อสารข้อมูลเกิดขึ้นอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรจากผู้บริหารถึงพนักงานและในทางกลับกันระหว่าง
หน่วยงานหรือแผนก ระหว่างองค์กรกับบุคคลภายนอก เช่น สื่อมวลชน ผู้ออกกฎระเบียบ 
               - การสื่อสารอย่างชัดเจนให้บุคลากรทราบถึงความส าคัญและความรับผิดชอบต่อการควบคุม
ภายใน 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
องค์ประกอบท่ี 5 การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
        

              การควบคุมภายในทั้งหลายที่จัดให้มีขึ้นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกลไกในการติดตามประเมินผล 
เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติการควบคุมภายในนั้นอย่างสม่ าเสมอ และการปฏิบัตินั้นยังมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะอย่าลืมว่า การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจมี
ผลกระทบต่อความเสี่ยงในการด าเนินงาน และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป อาจจ าเป็นต้องปรับปรุงการควบคุม
ภายในให้เหมาะสมด้วย 
              การติดตามผล นั้นสามารถท าได้โดยรวมอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ เช่น การที่ผู้บังคับบัญชา
คอยติดตามถามไถ่ปัญหาในการท างาน ก็ถือว่าเป็นการติดตามผลอย่างหนึ่ง 
              การประเมินผล คือ การประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะหรือเป็นครั้งคราว เช่น การตรวจสอบ
โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบุคคลในองค์กรนั้นเอง หรือการมอบหมายให้บุคคลภายนอกมาท าหน้าที่เป็น
ผู้ตรวจสอบภายใน หากองค์กรมีหน่วยตรวจสอบภายใน ก็ต้องส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานนี้ให้สามารถท างาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
              ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างรากฐานของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ทุกหน่วยงานในองค์กรจะจัดให้มีระบบ 
การควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมขึ้นมา ซึ่งการจัดวางระบบการควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ที่ 
เป็นผู้ทราบว่างานจุดใดขององค์กรมีความเสี่ยง แล้วท าการประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบการควบคุมขึ้น 
เพ่ือป้องกัน แก้ไข หรือตรวจหาความเสี่ยงเหล่านั้น โดยการควบคุมภายในมักจะถูกก าหนดออกมาในรูปของ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ และเช่นเดียวกันการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
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ขึ้นมานั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของแต่ละองค์กร การควบคุมภายในดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การท างานขององค์กร ช่วยให้องค์กรเห็นฐานะการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และในที่สุด ก็คือการช่วยให้องค์กร 
เติบโตได้อย่างมั่นคง 

 การท างานขององค์กร ช่วยให้องค์กรเห็นฐานะการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และในที่สุดก็คือการ
ช่วยให้องค์กรด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผล ทั้งระหว่างการปฏิบัติงาน และเป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอเพ่ือให้ความมั่นใจว่า 

1. ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง 
2. การควบคุมภายในด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล 
3. ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอ่ืนๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม

และทันเวลา 
4. การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

        ความจ าเป็นในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

  ระบบการควบคุมภายในถึงแม้จะก าหนดไว้อย่างดี เมื่อระยะเวลาผ่านไปความมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของมาตรการควบคุมด้านต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้อาจเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกเปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง  การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ เป็นต้น การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจะท าให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุม
ภายในที่มีอยู่ยังคงสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
หรือจ าเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
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                                                       บทท่ี 2 
 

                              แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
 

หน่วยงานท าความเข้าใจโครงสร ้างองค์กร ภาระหน้าที่และว ัตถุประสงค์ของส่วนงานตาม 
โครงสร้างองค์กร แล้วจึงก าหนดงานในความรับผ ิดชอบออกเป็นก ิจกรรม โดยพิจารณาจากกระบวนงานที่
ปฏ ิบัติอยู่ โดยมีวิธ ีในการออกแบบระบบการควบคุมภายใน  2 ว ิธ ี 

1) ว ิธ ีทั่วไป  เป็นการควบคุมส าหรับงาน/กิจกรรมทัว่ไป เช ่น การบร ิหารงานนโยบาย 
 การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผ ิดชอบ ซึ่งสามารถเลือกจากรายการควบคุมทั่วไป เช ่น 
แบบสอบถามการควบคุมภายใน เป็นต้น 

2) ว ิธ ีเฉพาะ  เป็นการควบคุมจากการออกแบบโดยเฉพาะส าหรับงาน /กิจกรรมที่แตกต่าง
จากงาน/กิจกรรมทัว่ไป 

โดยทั้ง 2 ว ิธ ี ต้องเข ้าใจกระบวนงานของก ิจกรรมนั้นเป็นอย่างด ีโดยจัดท าแผนผ ังกระบวนงาน 
แล้วพ ิจารณาว ่า การควบคุมภายในที่ดีม ีอะไรบ้างที่สามารถป้องก ันหร ือลดความเสี่ยงในแต่ละข ั้นตอนตาม
แผนผ ังกระบวนงานเพือ่ให้การด าเนินงานตามก ิจกรรมนั้นบรรล ุว ัตถุประสงค ์
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ขั้นตอนการประเมินระบบควบคุมภายในและการรายงานของส่วนงานย่อย    
ขั้นตอนที่ 1 

  การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม 
– ปย 2)   เป็นการติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ
งวดก่อนว่าด าเนินการอยู่ในสถานะใด 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)  ที่ได้จัดท าไว้ในงวดก่อน  
2. เพ่ือให้หน่วยงานบันทึกผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม 
   ภายในเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นระบบในรูปแบบเดียวกัน  
3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
วิธีการ 
  1. ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี   ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  น าข้อมูล ปย.2 (ปีงบประมาณที่แล้ว) 

คอลัมน์ 1,4,5,6 มาใส่ในแบบติดตาม - ปย.2 คอลัมน์ที่ 1,2,3,4   จากนั้นติดตามผลว่าได้ด าเนินงานการ
ตามแผนปรับปรุงการควบคุมหรือไม่ ใน (คอลัมน์ที่ 5  สถานะด าเนินการ) ว่ายังมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่
จะต้องควบคุมต่อหรือไม่  โดยใส่เครื่องหมาย  ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด เครื่องหมาย   
ด าเนินการเสร็จล่าช้ากว่าก าหนด  เครื่องหมาย  ยังไม่ด าเนินการ  เครื่องหมาย 0 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
แล้วให้ระบุวิธีการติดตามรวมทั้งสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็นในคอลัมน์ที่ 6 

2. เมือ่ด าเนินการเสร็จตามข้อ 1 แล้ว  ให้น าผลเฉพาะในส่วนของกิจกรรมขั้นตอนที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการหรือยังไม่ได้ด าเนินการ  มาประเมินใหมใ่นแบบรายงานการระบุ ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง  
(แบบ ปย.)   ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับใด    
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ปย.2 ของงวดก่อน

 กระบวนการปฏบิตัิงาน      

 โครงการ/กิจกรรม/ด้าน  การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผล ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง ก าหนดเสร็จ/   หมายเหตุ

ของงานที่ประเมินและ   การควบคุม   การควบคุม ผู้รับผดิชอบ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

                                 ช่ือผู้ รายงาน ...............................................

(ช่ือหวัหน้าส่วนงานย่อย)

                                   ต าแหนง่ .....................................................

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

                           ช่ือหน่วยงานย่อย.............................................                   

 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.25xx 

 กระบวนการปฏบิตัิงาน      

 โครงการ/กิจกรรม/ด้าน  ความเส่ียงที่มีอยู่  การปรับปรุง ก าหนดเสร็จ/  สถานการณ์  วิธีการติดตามและสรุปผล

ของงานที่ประเมินและ   การควบคุม ผู้รับผดิชอบ ด าเนินการ  ประเมิน/ข้อคิดเหน็

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

สถานะด าเนินการ                                                                                                                 

=  ด ำเนินกำรแล้ว เสร็จตำมก ำหนด                                                                                                                                                                             ช่ือผู้รำยงำน …………………………..             ช่ือผู้รายงาน ..................................

=  ด ำเนินกำรแล้ว เสร็จล่ำช้ำกว่ำก ำหนด                                                                                                                                                                      ต ำแหน่ง  (หัวหน้ำส่วนงำนย่อย)             ต าแหน่ง (หวัหน้าส่วนงานย่อย)

         X  =  ยงัไม่ด ำเนินกำร                                                                                                                                                                                                       วันที่ …………………………………             วันที่ ........ เดือน ................ พ.ศ. .........

   =  อยุ่ระหว่ำงด ำเนินกำร

                                                                                ช่ือหน่วยงำนย่อย .............................................                                                                                                             แบบติดตำม - ปย.2

 รายงานผลการติดตามการปฏบิตัิตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน

 ณ วันที่...............เดือน.....................พ.ศ. ............... 
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ขั้นตอนที่ 2 
 

        การระบุ ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง (แบบ ปย) 
     วัตถุประสงค์  
        เพ่ือให้หน่วยงานทราบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   เพ่ือเลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงหรือสูง
มากไปวางแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      วิธีการ 
               คอลัมน์ที่ 1 และ 2  ระบุกิจกรรม วัตถุประสงค์ของงานที่จะประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการ
ปฏิบัติงานหรือโครงการ  ให้ระบุขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น รวมทั้ง
วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก  ทั้งนี้  หนึ่งกิจกรรม/ด้านของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมีได้หลาย
วัตถุประสงค์  
               คอลัมน์ที่ 3 ระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
               คอลัมน์ที่ 4 ระบุปัจจัยเสี่ยง สาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
               คอลัมน์ที่ 5 ระบุความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นใน ( เช่น เสียงบประมาณ เสียชื่อเสียงต่อ
องค์กร  เสียเวลาในการด าเนินการ ฯลฯ ) 

        การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และวิเคราะห์  
ความเสี่ยง เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ (ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ก าหนด) 
              คอลัมน์ที ่6   ประเมินโอกาสที่จะเกิด  
                      โอกาสที่จะเกิด (Likelihood: L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
                      ซึ่งจ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ  

         ระดับ 1  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อยมาก  
         ระดับ 2  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อย 
         ระดับ 3  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง 
         ระดับ 4  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูง 
         ระดับ 5  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูงมาก 
 

 คอลัมน์ที่ 7   ประเมินผลกระทบที่จะเกิด 
           ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหาก  

เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ให้ประเมินผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน  จ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ 
 

         ระดับ 1  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อยมาก 
         ระดับ 2  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อย 
         ระดับ 3  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีปานกลาง 
         ระดับ 4  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูง 
         ระดับ 5  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูงมาก 
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                    คอลัมน์ที ่8    คือคะแนนรวมจาก คอลัมน์ที ่(6) x คอลัมน์ที ่(7) หรือ 
                            คะแนนความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง  หรือ  = L x I 
                                         คอลัมน์ที่ 9   ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยง
ที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง  ระดับของความสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง  แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง 
ปานกลาง และต่ า น ามาใสในน ามาใส่คอลัมน์ที่ 9 

           คอลัมน์ที่ 10    การจดัล าดบัความเส่ียง เป็นการจดัล าดบัความรุนแรงของความเส่ียง
ท่ีมีผลต่อองค์การ/หน่วยงานเพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคมุในแต่ละสาเหตขุองความเส่ียงท่ี
ส าคญัให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดบัของความเส่ียงท่ีเกิดจากความสมัพนัธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะ
เกิดความเส่ียง และผลกระทบของความเส่ียงท่ีประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเส่ียง จดัเรียง
ตามล าดบัจากระดบั สงูมาก  สงู   ปานกลาง   ต ่า  
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 กระบวนการปฏิบัติงาน/    ความสูญเสีย/ผล

 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ความเส่ียง  ปัจจัยเส่ียง กระทบท่ีอาจเกิดข้ึน โอกาส ผล คะแนน  ระดับ จัดล าดับ

     ท่ีจะเกิด กระทบ ความเส่ียง ความเส่ียง ความเส่ียง

(1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7) (6)*(7)=(8) (9) (10)

3 4 12

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

          การประเมินความเส่ียง

 ช่ือหน่วยงานย่อย.................................

 การระบุ ประเมิน และจดัล าดับความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 25xx

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 25xx
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ขั้นตอนที่ 3 
 

         รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย 2) เพ่ือใช้ในกระบวนการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ระบุการควบคุมที่มีอยู่  การประเมินผลความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  และก าหนด
กิจกรรมปรับปรุงการควบคุมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

         วัตถุประสงค์  
          เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในให้สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
และสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

 
         วิธีการ 
         ให้พิจารณาจากรายงานระบุ ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง (แบบ ปย) โดยพิจารณาจากกิจกรรม
ที่ได้มีการประเมินและจัดล าดับแล้ว และมีความเสี่ยงสูงมาก สูง   (หรือในกรณีที่ผลการประเมินไม่มี
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง หน่วยงานอาจะพิจารณากิจกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลาง หรือต่ า เพ่ือมา
ปรับปรุงการควบคุมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น)  โดยน าข้อมูลในรายงานระบุ ประเมินฯ คอลัมน์ที่ 1 และ 
2 มาใส่ในคอลัมน์ที่ 1 ของแบบ ปย 2   
          คอลัมน์ที ่ 2  ให้ระบุก ิจกรรมที่แสดงการควบคุมที่ม ีอยู่แล้วลงในโดยเป็น การวิเคราะห์ ว ่าได้มกีาร
ด าเนินกิจกรรมที่มีอยู่เดิมเพ ื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยง อาจระบุในลักษณะสร ุปขั้นตอน ว ิธ ีปฏ ิบัติงาน/
นโยบาย/กฎเกณฑ์ท ี่ใช้ปฏ ิบัติอยูเ่ดิม ในกรณียังไม่เคยมีการควบคุม ให้ระบุว่า “ยังไม่มีการควบคุม” 

               คอลัมน์ที่ 3 ประเม ินผลการควบคุมว ่า การควบคุมทีไ่ด้ก าหนดไว ้แล้วนั้น ได้มกีารน ามาปฏ ิบัติด้วย
หร ือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร  เพ ื่อประเม ินว ่ามี ความเพ ียงพอเหมาะสมตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และ
สามารถควบคุมความเสี่ยงได้หรือไม่ เพราะเหตุใด  

                  คอลัมน์ที่ 4 ใ ห้ น า ข้ อ มู ล ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ ปั จ จั ย เ สี่ ย ง ค อ ลั ม น์ ที่  3  แล ะ  4  ข อ ง
แ บ บ  ป ย  ม า ใ ส่ ค อ ลั ม น์  4  ซึ่งความเสี่ยงที่ยังมอียู่ อาจว ิเคราะห์เพ่ิมเติมจาก 

                    -  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
                   -  รายงานผลการติดตามการปฏ ิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของ งวด
ก่อน (แบบติดตาม ปย .2)    
             ให้พิจารณาว่าความเสี่ยงที่ระบุสามารถบริหารจัดการภายใน กอง/ส าน ัก ได้ ถ้าความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนหนว่ยงานไม ่สามารถบริหารจัดการเองภายในได้ ให้เสนอมหาวิทยาลัยด าเนินการ   
            คอลัมน์ ที่ 5 เป็นการระบุก ิจกรรมการปรับปรุง ที่จะใช้ด าเนินการควบคุมความเสี่ยงของ 
คอลัมน์ที่ 4 ส าหรับกิจกรรมควบคุมหรือวิธ ีการที่น ามาใช้ในการปฏ ิบัติงานเพ่ือควบคุมความเสี่ยงที่จะ
เกิดข ึ้นนั้น   โดยปกติจะมีอยู่ในทุกขั้นตอนการปฏิบ ัติงานอยู่แล้ว   เช ่น การกำหนดนโยบาย   การสอบ
ทาน  การบันทึกบัญช ี  การดูแลป้องก ันทรัพย์สิน การควบคุมงาน การอนุมัติ การมอบอำนาจ การ
ตรวจสอบ การให้คำปร ึกษา/ค าแนะน า การจัดท าเอกสารหล ักฐาน การรายงานผลการปฏ ิบัติงาน การให้
รางวัลจูงใจ เป็นต้น เพ ียงแต่ต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมให้สามารถปฏ ิบัติได ้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 
ช ัดเจน เหมาะสม และตอบสนองความเสี่ยงได้ โดยต้องเป็นกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมหรือปรับปร ุง
ขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    
              คอลัมน์ที ่6 ระบุระยะเวลาแล้วเสร ็จและผู้ร ับผ ิดชอบของแต่ละกิจกรรมที่มีการปรับปรุง  โดย
ให้ค านึงถ ึงความเหมาะสมและความสอดคล้องก ัน ระหว่างล ักษณะของก ิจกรรมปรับปรุงกับระยะเวลาแล้ว
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เสร ็จของก ิจกรรม  เพ ื่อให้การด าเนินการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธ ิภาพ สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท ี่ตั้งไว ้     
              คอลัมน์ที่  7 หมายเหตุ ระบุข้อมูลอ่ืนๆที่ต้องการอธิบายหรือชี้แจงให้ทราบผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                 
หน่วยงานหรือผู้ร ักษาการแทน  พ ิจารณาและลงนามในแบบ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                
 
         
 
 
                                                                                                                                                               แบบ ปย 
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 กระบวนการปฏบิตัิงาน/    ความสูญเสีย/ผล

 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ความเส่ียง  ปัจจัยเส่ียง กระทบที่อาจเกิดขึน้ โอกาส ผล คะแนน  ระดับ จัดล าดับ

     ที่จะเกิด กระทบ ความเส่ียง ความเส่ียง ความเส่ียง

(1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7) (6)*(7)=(8) (9) (10)

3 4 12

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

          การประเมินความเส่ียง

 ช่ือหน่วยงานย่อย.................................

 การระบุ ประเมิน และจัดล าดับความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 25xx

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25xx

          

          

      ปย.2

 กระบวนการปฏบิตัิงาน      

 โครงการ/กิจกรรม/ด้าน  การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผล ความเส่ียงที่ยงัมีอยู่ การปรับปรุง ก าหนดเสร็จ/   หมายเหตุ

ของงานที่ประเมินและ   การควบคุม   การควบคุม ผู้รับผดิชอบ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

                                 ช่ือผู้ รายงาน ...............................................

(ช่ือหวัหน้าส่วนงานย่อย)

                                   ต าแหนง่ .....................................................

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

                              ช่ือหน่วยงำนย่อย .............................................                   

 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่...............เดือน.....................พ.ศ. ............... 
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ขั้นตอนที่ 4 
  
       การประเมินองค ์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) เป็นการประเมินมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 
    วัตถุประสงค์ 
             เพ่ือให้หน่วยงานประเมินความเสี่ยง ความเหมาะสมและความเพียงพอของ 5 องค์ประกอบตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน ได้แก่  

1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม  
2) การประเมินความเสี่ยง  
3) กิจกรรมการควบคุม  
4) สารสนเทศและการสื่อสาร  
5) การติดตามประเมินผล      

วิธีการ  
            ผู้รับผิดชอบในการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ซึ่งควร
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสม  อาจก าหนดให้มีผู้ประเมินคนเดียวหรือก าหนดเป็นกลุ่มก็ได้ 
โดยสรุปประมวลข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบจากแบบประเม ินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบภาคผนวก ก   และระบุผลการประเมิน/ขอ้สร ุปของแต่ละองค์ประกอบ   
            สร ุปผลการประเมินโดยรวมของ  5 องค์ประกอบลงในตอนท้ายของแบบรายงาน 
            เสนอหัวหน้าหน่วยงาน (คณะ/ส าน ัก/สถาบัน/กลุ่มงาน) ให้ความเห็นชอบและลงนามในแบบ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  (แบบ ปย.1) 
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                                                                                                                      ปย.1 

                                                    ชื่อหน่วยงาน .......................                 
                                   รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
                                                  ณ วันที่ 30 กันยายน 25xx 
         องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                 ผลประเมิน/ข้อสรุป 
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  ................................................................................ 
  ................................................................................ 
  ……………………………………………………………………… 
2.การประเมินความเสี่ยง 
  ............................................................................... 
  ............................................................................... 
  ……………………………………………………………………. 
3.กิจกรรมการควบคุม 
  ............................................................................... 
  ............................................................................... 
  .............................................................................. 
4.สารสนเทศและการสื่อสาร 
  .............................................................................. 
  .............................................................................. 
  ……………………………………………………………………. 
5.การติดตามประเมินผล 
  .............................................................................. 
  .............................................................................. 
  .............................................................................. 
 

 

   
 ผลการประเมินโดยรวม 
........................................................................... ...............................................................................................
...................................................................................... .................................................................. .................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
                                                                     
                                                                    ชื่อผู้รายงาน. .......................................................                   
                                                                                    (ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย) 
                                                                  ต าแหน่ง ......................................................... 
                                                                  วันที่ ............เดือน ..............  พ.ศ. ................. 
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แนวทางการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
          1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญท่ีสุดของการบริหารองค์กร ผู้ก ากับ ดูแล ฝ่าย
บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน ต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุม
ภายใน โดยส่งเสริมให้เกิดจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์ จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
    จุดที่ควรประเมิน 
                1.ปรชัญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
                2.ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
                3.ความรู้ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
                4.โครงสร้างองค์กร 
                5.การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                6.นโยบายการบริหารด้านบุคลากร   
        2.การประเมินความเสี่ยง ฝ่ายบริหารต้องให้ความส าคัญและประเมินความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกด้วยวิธีการที่เป็นระบบ  
     จุดที่ควรประเมิน 
                 1.วัตถุประสงค์หน่วยรับตรวจ 
                 2.วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
                 3.การระบุปัจจัยเสี่ยง 
                 4.การวิเคราะห็ความเสี่ยง 
                 5.การก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยง 
        3.กิจกรรมการควบคุม เป็นวิธีการต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการปฎิบัติงานซึ่งก าหนดหรือออกแบบเพ่ือ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันหรือลความเสียหาย ความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น                                                                        
       จุดที่ควรประเมิน 
                 1.บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
                 2.ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารไว้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
                 3.มาตรการป้องกัน ดูแลทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ 
                 4.แบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญ หรือที่เสี่ยงต่อความเสียหาย เช่น การอนุมัติ การ 
                   บันทึกบัญชี ดูแลทรัพย์สิน 
                 5.การตรวจสอบให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
        4.สารสนเทศและการสื่อสาร  ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ เหมาะสมเชื่อถือได้ 
และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 
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           จุดที่ควรประเมิน 
                 1. ระบบสารสนเทศและรายงานส าหรับการบริหารและการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
                 2. การจัดเก็บข้อมูล/เอกสาร ครบถ้วน สมบูรณ์เป็นหมวดหมู่หรือไม่ 
                 3. ระบบติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล 
                 4. กลไก ช่องทางให้บุคลากรสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ 
                     ด าเนินงาน 
                 5. รับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
           5.การติดตามประเมินผล  เป็นวิธีการที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีการ
ปฏิบัติตาม ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และเป็นรายครั้งอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดหรือออกแบบไว้เพียงพอ เหมาะสม 
มีประสิทธิผลหรือต้องปรับปรุง 
          จุดที่ควรประเมิน 
              1.เปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน และรายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
                 อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
              2. กรณีผลไม่เป็นตามแผนมีการด าเนินการแก้ไขอย่างไร 
              3. มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ 
              4. การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
              5. การประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผล ของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมิน CSA และ/หรือประเมินอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 
              6. ไดต้ิดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมิน และการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ 
                 ภายใน 
 

ขั้นตอนที่ 5   รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน) 
 

                เป็นการรับรองการควบคุมภายใน เพ่ือให้ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่มี
ประสิทธิผล และมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่
เพียงใด ซึ่งมีรายงาน 2 กรณี 
            -  เมื่อประเมินแล้วไม่มีความเสี่ยงที่ส าคัญหรือมีความเสี่ยงระดับต่ าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ให้ใช้ 
                กรณีท่ี 1  เป็นแบบรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ไม่มี ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
             -  เมื่อประเมินแล้วมีความเสี่ยงระดับที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จ าเป็นต้องจัดการความ
เสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ให้ใช้ 
                 กรณีท่ี 2  เป็นแบบรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน มี ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
 

 



แนวปฏิบัติการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย 
 

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน   26 

 

 
 

 

หน่วยงาน .....................................          

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 25xx

วันที่ 1 ตุลาคม 25xx ถงึวันที่ 30 กันยายน 25xx
กรณีที่ 1     ผลการประเมินฯไม่มีความเส่ียงที่ส าคัญ

เรียน  อธิการบดี

                     .........(ช่ือหน่วยงาน)........ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์และประเมนิผลกำรควบคุมภำยใน  ณ วันที่

30 กันยำยน พ.ศ.25xx  ด้วยวิธีกำรที ่ .... (ชื่อหน่วยงำน).... ก ำหนดโดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจอย่ำง

สมเหตุสมผลว่ำกำรด ำเนินงำนจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน  ด้ำนประสิทธิผลและประสิทธิภำพ

ของกำรด ำเนินงำนและกำรใช้ทรัพยำกร ซ่ึงรวมถึงกำรดูแลทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย

กำรร่ัวไหล กำรส้ินเปลือง หรือกำรทุจริต รวมถึงกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ
                      จำกผลประเมนิดังกล่ำวเห็นว่ำกำรควบคุมภำยในของ  ..........(ช่ือหน่วยงาน)................

ณ วันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 25xx   พบว่ำยังมคีวำมเส่ียงเหลืออยู่บำงส่วน ซ่ึงเป็นควำมเส่ียงทีย่อมรับได้และ

ไมม่ผีลต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยตำมแผนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน

 

                      จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป

 

 

                                           ลงชื่อ ...................................................

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

                                                            หัวหน้ำส่วนงำนย่อย        

                                            วันท่ี.........เดือน.................... พ.ศ. ...........



แนวปฏิบัติการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย 
 

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน   27 

 

 

หน่วยงาน …………………………………….

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 25xx

วันท่ี 1 ตุลาคม 25xx ถึงวันท่ี 30 กันยายน 25xx

กรณีท่ี 2      ผลการประเมินฯมีความเส่ียงท่ีส าคัญจ าเป็นต้องจดัท าแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน

เรียน  อธิการบดี

                     .........(ช่ือหน่วยงาน)........ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์และประเมนิควำมเส่ียงตำมแผนงำน/งำน/

โครงกำร/กิจกรรม   งำนในควำมรับผิดชอบตำมพันธกิจ   วัตถุประสงค์    และโครงสร้ำงของหน่วยงำน  ณ

วันที ่ 30  กันยำยน  พ.ศ. 25xx  ด้วยวิธีกำรทีห่น่วยงำนก ำหนด    โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจ

อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรด ำเนินงำนจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน  ด้ำนประสิทธิผล

และประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนและกำรใช้ทรัพยำกร ซ่ึงรวมถึงกำรดูแลทรัพย์สิน กำรป้องกัน

หรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรร่ัวไหล กำรส้ินเปลือง หรือกำรทุจริต รวมถึงกำรปฏิบัติตำมระเบียบ 

ข้อบังคับและควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน

               จำกผลกำรประเมนิควำมเส่ียงและวิเครำะห์ควำมเส่ียง ดังกล่ำว  พบว่ำควำมเส่ียงของ (ชื่อหน่วยงำน)

ลดลงจ ำนวน .........เร่ืองคือ
1.      …………………………..
2.      …………………………..

                 และปรำกฎว่ำยังคงมคีวำมเส่ียงทีเ่ป็นจุดอ่อนทีม่นีัยส ำคัญ ซ่ึงอำจมผีลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์

กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน จ ำนวน .......  เร่ือง/ประเด็นดังนี้
1.      …………………………..
2.      …………………………..

                 (ชื่อหน่วยงำน) จึงได้ก ำหนดวิธีกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน  ก ำหนดผู้รับผิดชอบ และระยะเวลำ          

แล้วเสร็จไว้แล้ว  ตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในทีแ่นบ
 

                    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป

                                   ลงชื่อ..................................................

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

                                                  หัวหน้ำส่วนงำนย่อย 

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



แนวปฏิบัติการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย 
 

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน   28 

 

 
ขั้นตอนการจัดท ารายงานการควบคุมภายในทั้ง 5 ขั้นตอนที่กล่าวมาแล้ว สรุปเป็นแผนภูมิ ดังนี้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การติดตามผลการปฏิบัติงานตาม 
   แผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน 
   (น าแบบ ปย.2 งวดปีก่อนมาติดตาม)   
   
 

4.การประเมินองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน 5 
องค์ประกอบ (แบบ ปย.1) 

-   การประเมินตามแบบสอบถาม 
    การควบคุมภายใน  (ถ้ามี) 
-   การประเมินโดยวิธีอื่น ๆ 
      ผลการประเมินของสมศ. 
      ผลการประเมินแผนงาน/  
          โครงการ 
      
                   ฯลฯ 

-  สรุปผลการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
   ลงในแบบติดตามแบบ ปย.2 
  

3.  รายงานประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     (แบบ ปย.2) 

5. จัดท าหนังสือรับรองรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน  

     

2.  ระบุ ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง 
     (แบบ ปย.) 



แนวปฏิบัติการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย 
 

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน   29 

 

 
ข้อควรค านึงในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
         1. ความสอดคล้องกับเป้าหมาย  การประเมินควรด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการหรือ
เป้าหมายของหน่วยงาน เพ่ือให้ผลที่ได้จากการประเมินสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
         2. การใช้วิธีประเมินผลที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย การประเมินระบบการควบคุมภายในควรมี
ทางเลือกใช้เทคนิคหรือวิธีการที่จะท าให้สามารถบ่งชี้ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นอย่างไร  
การประเมินผลที่ใช้วิธีวิเคราะห์ที่ยุ่งยากหรือซับซ้อนเกินไปอาจท าให้เกิดความเข้าใจยากจนท าให้ผลสรุป
ของการประเมินไม่ได้รับการยอมรับ 
          3. ผลสรุปที่เป็นสาระส าคัญ การประเมินผลระบบการควบคุมภายในควรสรุปผลการประเมินให้มี
ข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญเพียงพอที่จ าน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในต่อไป  
          4. ความทันกาล  การประเมินผลระบบการควบคุมภายในควรด าเนินการให้ทันกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เพราะการประเมินผลที่ใช้เวลานานเกินไป จะท าให้ข้อมูลที่ได้รับล้าสมัยและไม่เกิดประโยชน์ 
 
ข้อจ ากัดของระบบการควบคุมภายใน 
          1. การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ในบางครั้งแม้ว่าจะมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม แต่
หากฝ่ายบริหารตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจไม่ถูกต้อง อันเนื่องจากระบบข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น หรือเหตุ
จ าเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  ระบบการควบคุมภายในก็ไม่สามารถเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจได้ 
          2. การปฏิบัติงานของบุคลากร การที่บุคลากรละเว้นไม่ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมภายในที่วางไว้ 
ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ก็ไม่สามารถเป็นกลไกและเครื่องมือช่วยปฏิบัติงานได้ 
          3. เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่อาจไม่สามารถรองรับ
เหตุการณ์ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือกรณีเกิดเหตุการณ์พิเศษที่มิได้คาดคิดมาก่อน 
          4. การทุจริตในหน่วยงาน ในบางกรณีบุคลากรในหน่วยงานร่วมมือทุจริตเพ่ือหาประโยชน์ร่วมกัน
ซึ่งจะเป็นการท าลายระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ 
          5. ต้นทุนค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้ บางครั้งผู้บริหารต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึน เมื่อเห็นว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการป้องกันความเสี่ยงมากกว่าผลตอบแทนที่จะได้รับ 

 
สาเหตุที่ท าให้การควบคุมภายในล้มเหลว 
          1. การใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจผิดพลาด 
          2. ผู้บริหารใช้อ านาจหน้าที่สั่งการให้เป็นอย่างอ่ืน 
          3. ผู้ ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามมาตรการณ์ที่องค์กรก าหนด 
          4. การสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลภายนอกกระท าการทุจริต 
          5. ขากความเข้าใจกลไกของการควบคุมที่ก าหนด 
 
 
 

 
 



แนวปฏิบัติการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย 
 

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน   30 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

             ภาคผนวก ก 
 
             แบบฟอร์มรายงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แนวปฏิบัติการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย 
 

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน   31 

 

 

สรุปแบบรายงานระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงานย่อยต้องจัดท าส่งให้มหาวิทยาลัย  

 

1.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ( มี 2 กรณี) 
2.รายงาน ระบุ ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง (แบบ ปย) 
3.รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ  ปย.1) 
4.รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปย.2) 
5.รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน   
   (แบบติดตาม – ปย.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวปฏิบัติการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย 
 

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน   32 

 

 
 
                                                                                            หวัหน้าส่วนงานย่อย  
                                                                        วันที่.........เดือน.................... พ.ศ. ........... 
 
 

หน่วยงาน .....................................          

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 25xx

วันที่ 1 ตุลาคม 25xx ถงึวันที่ 30 กันยายน 25xx
กรณีที่ 1     ผลการประเมินฯไม่มีความเส่ียงที่ส าคัญ

เรียน  อธิการบดี

         ...(ช่ือหน่วยงาน)....ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์และประเมนิควำมเส่ียงตำมแผนงำน/งำน/โครงกำร/กิจกรรม

งำนในควำมรับผิดชอบตำมพันธกิจ   วัตถุประสงค์    และโครงสร้ำงของหน่วยงำน  ณ วันที ่30 กันยำยน

พ.ศ. 25xx   ด้วยวิธีกำรทีห่น่วยงำนก ำหนด    โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจอย่ำงสมเหตุสมผล

ว่ำกำรด ำเนินงำนจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน  ด้ำนประสิทธิผลและประสิทธิภำพของ

กำรด ำเนินงำนและกำรใช้ทรัพยำกร ซ่ึงรวมถึงกำรดูแลทรัพย์สิน กำรป้องกัน หรือลดควำมผิดพลำด

ควำมเสียหำย กำรร่ัวไหล กำรส้ินเปลือง หรือกำรทุจริต รวมถึงกำรปฏิบัติตำมระเบียบ   ข้อบังคับ

และควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน
                      จำกผลประเมนิดังกล่ำวเห็นว่ำกำรควบคุมภำยในของ  ..........(ช่ือหน่วยงาน)................

ณ วันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 25xx   พบว่ำยังมคีวำมเส่ียงเหลืออยู่บำงส่วน ซ่ึงเป็นควำมเส่ียงทีย่อมรับได้และ

ไมม่ผีลต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยตำมแผนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน

 

                      จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป

 

 

 

                                           ลงชื่อ ...................................................

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

                                                            หัวหน้ำส่วนงำนย่อย        

                                            วันท่ี.........เดือน.................... พ.ศ. ...........



แนวปฏิบัติการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย 
 

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน   33 

 

 
 
                                  หน่วยงาน ……………………………………. 
                       รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 25xx 
                                  วันที่ 1 ตุลาคม 25xx ถึงวันที่ 30 กันยายน 25xx 
 
กรณีที่ 2      ผลการประเมินฯมีความเสี่ยงที่ส าคัญจ าเป็นต้องจัดท าแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 
เรียน  อธิการบดี 
 
                     .........(ชื่อหน่วยงาน)........ได้ด าเนนิการวเิคราะหแ์ละประเมินความเสี่ยงตามแผนงาน/งาน/ 
โครงการ/กิจกรรม   งานในความรับผิดชอบตามพันธกิจ   วัตถุประสงค์    และโครงสร้างของหน่วยงาน  ณ 
วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 25xx  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนด    โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจ 
อย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  ด้านประสิทธิผลและ 
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ 
และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 
               จากผลการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว  พบว่าความเสี่ยงของ             
(ชื่อหน่วยงาน) ลดลงจ านวน .........เรื่อง คือ 
1.      ………………………….. 
2.      ………………………….. 
                 และปรากฎว่ายังคงมีความเสี่ยงที่เป็นจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การด าเนินงานของหน่วยงาน จ านวน .......  เรือ่ง/ประเด็นดังนี้ 
1.      ………………………….. 
2.      ………………………….. 
                 (ชื่อหน่วยงาน) จึงได้ก าหนดวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ก าหนดผู้รับผิดชอบ และ
ระยะเวลาแล้วเสร็จไว้แล้ว  ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่แนบ 
  
                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 
 
                                                                        ลงชื่อ.................................................. 
                                                                             ( ............................................... ) 
                                                                                    หัวหน้าสว่นงานย่อย  
                                                                        วันที่.........เดือน.................... พ.ศ. ........... 
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ค ำอธิบายหนงัสือรับรองรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

ประกอบด้วย 
 

1.ชื่อหน่วยงาน  
2.ชื่อรายงาน หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย 
3.งวดรายงาน 
   - ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการรายงาน 
4.ผู้รับรายงาน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุด 
5.วรรคแรก 
    - ระบุขอบเขตของการประเมินการควบคุมภายใน ตามแนวการติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 

6.วรรคสอง 
   - สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน พร้อมจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 
7.วรรคสี่ 
    - ระบุรายงานและข้อมูลที่แนบ 
8.ผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าส่วนงาน พร้อมระบุต าแหน่ง และวันที่รายงาน 
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                                                                                                                       แบบ ปย. 1 
ชื่อส่วนงานย่อย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน  พ.ศ. 25xx 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 

2. การประเมินความเสี่ยง 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 

3. กิจกรรมการควบคุม 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 

5. การติดตามประเมินผล 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
 

ผลการประเมินโดยรวม 
.............................................................................................. .................................................................................. 
............................................................................................ .................................................................................... 
....................................................................... ......................................................................................................... 
........................................................................................ ........................................................................................ 
.................................................................................... ............................................................................................ 
................................................................................................. ............................................................................... 
                                                             
 
                                                            ชื่อผู้รายงาน....................................................... 
                                                                                (ชื่อหัวหน้าส่วนงานยอ่ย) 

                                            ต าแหน่ง................................................................ 
                                            วันที.่............... เดือน..................พ.ศ. ................. 
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อธิบายแบบรายงาน   แบบ ปย 1 
 

 

1.ชื่อส่วนงานย่อย 
2.ชื่อรายงาน  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
3.งวดรายงาน 
   -  ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
4. คอลัมน์ (1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
   - ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ 
     1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     2.การประเมินความเสี่ยง 
     3.กิจกรรมการควบคุม 
     4.สารสนเทศและการสื่อสาร 
     5.การติดตามประเมินผล 
5. คอลัมน์  (2)  ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
   - ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมจุดอ่อน
หรือ 
     ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

                   6.สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
                   7.ชื่อผู้รายงานได้แก่หัวหน้าส่วนงานย่อย   พร้อมระบุต าแหน่ง และวัน เดือน ปี ที่รายงาน 
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 ชื่อหน่วยงานย่อย................................. 
 

                                                                     การระบุ ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยง ปีงบประมาณ 25 XX 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25xx 

 กระบวนการปฏิบัติงาน/       ความสูญเสีย/ผล           การประเมินความเสี่ยง 

 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยง กระทบท่ีอาจเกิดขึ้น โอกาส ผล คะแนน  ระดับ จัดล าดับ 

          ที่จะเกิด กระทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง 

(1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7) (6)*(7)=(8) (9) (10) 

          3 4 12     

                           -      

                           -      

                           -      

                           -      

                           -      

                           -      

                           -      

                           -      

                           -      

                           -      
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ค าอธิบายรายงานระบุ ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง (แบบ ปย.) 
1.ชื่อรายงาน   การระบุ ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ  25xx   
2.ชื่อส่วนงานย่อย 
3.งวดรายงาน 

   -  ณ วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  25xx     
4. คอลัมน์ (1 และ 2)  กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ.............และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
   - ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่ก าลังประเมิน  ถ้าเป็นกระบวนการ

ปฏิบัติงานหรือโครงการ  ให้ระบุขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือ
โครงการนั้น รวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก  ทั้งนี้  หนึ่งกิจกรรม/ด้านของ
งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมีได้หลายวัตถุประสงค์ 

 5. คอลัมน์ (3)  ความเสี่ยง 
   - ระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 6. คอลัมน์ (4)   ปัจจัยเสี่ยง 
    - ระบุสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้   

                     7.คอลัมน์ (5) ความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
                            - ระบุความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น 
                     8.การประเมินความเสี่ยง คอลัมน์ 6 - 10 

    การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และ
วิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ (ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ก าหนด) 

1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood: L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์     
ความเสี่ยง ให้ประเมินโอกาสที่จะเกิดแล้วน าคะแนนไปใส่ในคอลัมน์ (6) ซึ่งจ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ
  

         ระดับ 1  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดน้อยมาก  
         ระดับ 2  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดน้อย 
         ระดับ 3  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดปานกลาง 
         ระดับ 4  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูง 
         ระดับ 5  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูงมาก 
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2) ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหาก
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ให้ประเมินผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แล้วน าคะแนนไปใส่ ใน
คอลัมน์ (7) จ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ 

 

         ระดับ 1  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อยมาก 
         ระดับ 2  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อย 
         ระดับ 3  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีปานกลาง 
         ระดับ 4  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูง 
         ระดับ 5  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูงมาก 

   9. คอลัมน์ (8)  คะแนนความเสี่ยง คือคะแนนรวมจาก คอลัมน์ (6) x คอลัมน์ (7) หรือ 
คะแนนความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง 
หรือ  = L x I 

 
 10.คอลัมน์ (9) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่

ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง  ระดับของความสี่ยงที่ได้จากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง  แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 
คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า น ามาใสในคอลัมน์ที่ (9) 

                    11.คอลัมน์ (10) ล าดับความเสี่ยง หมายถึงการจัดล าดับของความเสี่ยง  
                          โดยให้ใส่ตัวเลข 1,2,3,4 ในคอลัมน์ (10)    
                               1 หมายถึง     ความเสี่ยงสูงมาก 
                         2 หมายถึง     ความเสี่ยงสูง 
                         3 หมายถึง     ความเสี่ยงปานกลาง 
                         4 หมายถึง     ความเสี่ยงต่ า 
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                                                                                                                                                                                      แบบ ปย.2 
ชื่อส่วนงาน..................................................... 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่30  เดือนกันยายน พ.ศ.  25xx 

กระบวนการปฏิบัตงิาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
                (1) 

 
การควบคุมที่มีอยู่ 

 
 

(2) 

 
การประเมินผล 

การควบคุม 
 

(3) 

 
ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 
 

(4) 

 
การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
(5) 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
                (6) 

 
หมายเหตุ 

 
 

(7) 
 

 
 
 
 
 

 

      

 

                                                                                                                                                                  ชื่อผู้รายงาน ..................................... 
                                                                                                                                                                  ต าแหน่ง .......................................... 
                                                                                                                                                                  วันที่ ................................................. 
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  ค าอธิบายรายงาน  แบบ ปย.  2 

1. ชื่อ ส่วนงานย่อย 
2. ชื่อรายงาน  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
3. งวดรายงาน 

- ระบุส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  25xx (กรณีรายงานตาม
ปีงบประมาณ) หรือ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25xx  (กรณีรายงานตามปีปฏิทิน) 

4.  คอลัมน์ (1)  กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ..................และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่ก าลังประเมิน  ถ้าเป็นกระบวนการ

ปฏิบัติงานหรือโครงการ  ให้ระบุขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือ
โครงการนั้น รวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก  ทั้งนี้  หนึ่งกิจกรรม/ด้านของงาน/
ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมีได้หลายวัตถุประสงค์ 

5.  คอลัมน์ (2)  การควบคุมที่มีอยู่ 
-  สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่ส าหรับกิจกรรมต่างๆ 

6. คอลัมน์ (3)  การประเมินผลการควบคุม 
                    ประเมินว่าการควบคุมท่ีมีอยู่ตามคอลัมน์ (2) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ โดยตอบค า 
                      ตามต่อไปนี้ 

- ก าหนด/สั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่ 
- มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่ 
- ถ้ามีการปฏิบัติจริง การควบคุมช่วยให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดหรือไม่ 
- ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่ 

          7.คอลัมน์ (4)  ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใด 
   ด้านหนึ่งหรือหลายด้าน  คือ  
 - ด้านการด าเนินงาน (Operation = O) 
 - ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting =F) 
 - ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ (Compliance = C) 

           8.คอลัมน์ (5) การปรับปรุงการควบคุม 
 - เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (4) 

 9.คอลัมน์ (6)  ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
                     - ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ด าเนินการปรับปรุงแล้ว  
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          10.คอลัมน์ (7)  หมายเหตุ 
                   -ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีการด าเนินการ  และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
          11.ชื่อผู้รายงาน ต าแหน่ง และวันที่ 
                   -ระบุชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย ซึ่งรับผิดชอบในการจัดท า พร้อมทั้งต าแหน่งและวันที่ เดือน 
                    ปี พ.ศ. ที่จัดท าเสร็จสิ้น
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                                                                                                                                                                            (แบบติดตาม ปย.2) 
                                                                                ชื่อหน่วยงาน …………….    
                                                           รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน 

                 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.  25xx 
กระบวนการปฎิบัติงาน/โครงการ 
กิจกรรม/ ด้านของงานที่จะประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
                         (1) 

  
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
(2) 

 
การปรับปรุงการควบคุม  

 
(3) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

 
(5) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 
(6) 

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

สถานะด าเนนิการ                                                                                                                  
=  ด าเนินการแล้ว เสร็จตามก าหนด                                                                                                                                
 =  ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าชา้กว่าก าหนด                                                                                                                         ชื่อผู้รายงาน ………………………….. 
 O =  อยู่ระหว่างด าเนินการ                                                                                                                                             ต าแหน่ง  (หัวหน้าส่วนงานย่อย) 
 X  =  ยังไม่ด าเนินการ                                                                                                                                                    วันที่ …......……………………………… 
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ค าอธิบายรายงาน  (แบบติดตาม ปย.2) 
รายงานผลการติดตามผลการการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน ในงวดก่อน 
  
1. ชื่อส่วนงานย่อย 
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการติดตามผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในในงวดก่อน 
3. งวดรายงาน 
       ระบุ ณ วันที่ ………………………………… 
4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ..................วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
       ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่จะประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการ

ปฏิบัติงาน หรือโครงการให้ระบุขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น รวมถึง
วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก (ข้อมูลมาจาก แบบ ปย.2 คอลัมน์ (1)) 

5. คอลัมน์ (2) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
       ระบุความเสี่ยงและสาเหตุที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม  

(ข้อมูลจาก แบบ ปย.2 คอลัมน์ (4) ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่) 
6. คอลัมน์ (3) การปรับปรุงการควบคุม  
        ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการหรือแนวทางการปรับปรุงการควบคุมหรือการจัดการความ

เสี่ยงเพ่ือป้องกันหรือลดจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (ข้อมูลจากแบบ ปย.2 คอลัมน์ 
(5) การปรับปรุงการควบคุม) 

7. คอลัมน์ (4) ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
        ระบุเวลาที่สามารถด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบสูงสุดในการด าเนินงาน  

(ข้อมูลจาก แบบ ปย.2 คอลัมน์ (6) ก าหนดเสร็จและผู้รับผิดชอบ) 
8. คอลัมน์ (5) สถานะด าเนินการ ให้ใส่เครื่องหมายดังต่อไปนี้ 
      เครื่องหมาย  หมายถึงส่วนงานได้ด าเนินการตามที่ได้ก าหนดไว้ในช่องการปรับปรุงแล้ว

เสร็จภายในก าหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในช่องก าหนดเสร็จ   
      เครื่องหมาย   หมายถึงส่วนงานได้ด าเนินการตามที่ได้ก าหนดไว้ในช่องการปรับปรุงแล้ว

เสร็จ ณ วันประเมิน แต่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ในช่องก าหนดเสร็จ   
     เครื่องหมาย  X หมายถึง ส่วนงานยังไม่ได้เริ่มด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในช่องการ

ปรับปรุง  
     เครื่องหมาย   หมายถึง ส่วนงานได้เริ่มด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในช่องการปรับปรุง    

แต่ ณ วันที่ประเมินยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
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     9. คอลัมน์ (6) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 

          ระบุวิธีการหรือเทคนิคท่ีใช้ในการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงที่ระบุไว้ใน  
คอลัมน์ (3) และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการติดตามผล 

(ก)  กรณีด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้สรุปผลการติดตาม
ประเมินผล เช่น สรุปความเห็นว่าการด าเนินการปรับปรุงสามารถลดจุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามที่ระบุไว้ในคอลัมน์ 2 

(ข) กรณียังไม่ได้เริ่มด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมที่ระบุไว้ในคอลัมน์ 4 ให้ระบุ
เหตุผลที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

(ค) กรณีท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้ระบุเป็นอัตราร้อย
ละ หรือสัดส่วนของงานที่ได้ด าเนินการเสร็จแล้วโดยประมาณ (ถ้าท าได้) 

                   10. ชื่อผู้รายงาน  
          ระบุชื่อผู้รับผิดชอบของส่วนงาน พร้อมต าแหน่ง และวันที่จัดท ารายงานแล้วเสร็จ 
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                              ภาคผนวก  ข 
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เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง 
 
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะพิจารณาถึงโอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ที่

จะเกิด เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ 
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย คือพิจารณาปัจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยว่ามีโอกาสที่จะเกิดในระดับมาก

น้อยเพียงใด 
ความเสี่ยงหายที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน คือการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงแตจ่ละปัจจัยว่าหาก

เกิดข้ึนแล้วมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้หยเพียงใด 
วิธีประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) จะไม่มีการระบุค่าของความ

เสียหายออกมาเป็นตัวเลขแต่ระบุออกเป็นระดับความรุนแรงของความเสียหาย และระดับความเป็นไป
ได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น 

วิธีประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) เป็นการระบุค่าของความ
เสียหายออกมาเป็นตัวเลข และโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นออกมาในรูปของความน่าจะเป็น 
(Probability) ซึ่งแสดงในรูปของตัวเลขเช่นกัน 
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      ตัวอย่างเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง 
 

เกณฑ์ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)   
 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(เชิงคุณภาพ) 

เปอร์เซ็นต์ 
โอกาสที่จะเกิดขึ้น 

จ านวนครั้งที่เกิด 
      ระดับการ  
   เกิดความเสี่ยง 

   ระดับ    
  คะแนน 

น่าจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดหรือเกิด
ประจ า 

มากกว่า  20% 
 

มากกว่า 10 ครั้ง/ปี 
 

           สูงมาก         5 
 

 
น่าจะเกิดขึ้นได้หรือบ่อยครั้ง 

 
16% - 20% 

 
 8 – 10 ครั้ง/ปี 

 
 สูง 

 
4 

 
เป็นไปได้หรือเกิดขึ้นบ้าง 
 

 
11% - 15% 

 

 
 6 – 7 ครั้ง/ป ี

 

 
 ปานกลาง 

 

 
3 
 

 
มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
 

 
5% - 10% 

 

 
 3 - 5 ครั้ง / ปี 

 

 
 น้อย 

 

 
2 
 

 
ยากท่ีจะเกิดขึ้น 
  

 
น้อยกว่า 5% 

 

 
 1 – 2 ครั้ง/ป ี

 
 น้อยมาก 

 
1 
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     ผลกระทบ (Impact) 

                 หน่วยงานระบุตัวเลขระดับความรุนแรงของผลกระทบ (5-4-3-2-1) ซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบ
ของการด าเนินงานในรูปของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงาน ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจเป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน 

              1.  ผลกระทบความรุนแรงด้านการเงิน เป็นการประเมินผลกระทบของการด าเนินงานในรูปของความ
เสียหายที่เป็นตัวเงิน การสูญเสียรายได้ หรือ การเพ่ิมขึ้นของต้นทุน/ค่าใช้จ่าย 

                          ตัวอย่าง  ผลกระทบ (Impact) 
    ระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ                                    ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ความเสียหายเป็นเงินมากกว่า 50,000 บาท 
4 สูง ความเสียหายเป็นเงินน้อยกว่า 30,000 – 50,000 บาท 
3 ปานกลาง ความเสียหายเป็นเงินน้อยกว่า 20,000 - 30,000 บาท 
2 น้อย ความเสียหายเป็นเงินมากกว่า 10,000 - 20,000 บาท 
1 น้อยมาก ความเสียหายเป็นเงินน้อยกว่า 10,000 บาท 

 

              2.ผลกระทบด้านเวลา เป็นการประเมินความเสี่ยงในการด าเนินงานล่าช้า  ซึ่งอาจเกิดจากการ 
บริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 

                ตัวอย่าง  ผลกระทบ (Impact) 
      
ระดับ 

ความรุนแรงของผลกระทบ                                    ค าอธิบาย 

5 สูงมาก  ท าให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 4 เดือน 
4 สูง  ท าให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 3 ถึง 4  เดือน 
3 ปานกลาง  ท าให้เกิดความล่าช้ามากกว่า  2 ถึง 3 เดือน 
2 น้อย  ท าให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 1 ถึง 2 เดือน 
1 น้อยมาก  ท าให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 1 เดือน 
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                        3. ผลกระทบด้านชื่อเสียงองค์กร เป็นผลกระทบหรือความเสียหายที่ส่งผลต่อชื่อเสียง
องค์กร ไม่ว่าจะเป็นผลจากการด าเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม  หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับตลอดจนการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร ซึ่งส่งผลต่อ
ภาพพจน์ความน่าเชื่อถือต่อหน่วยงาน 

                ตัวอย่าง  ผลกระทบ (Impact) 
      
ระดับ 

ความรุนแรงของผลกระทบ                                    ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุและ
โทรทัศน์ 

4 สูง มีการเผยแพร่ข่าวทั้งหนังสือพิมพ์และวิทยุ 
3 ปานกลาง มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์ 
2 น้อย มีการเผยแพร่ข่าวในวงจ ากัด 
1 น้อยมาก ไม่มีการเผยแพร่ข่าว 

     

                     4. ผลกระทบด้านลูกค้า/ผู้รับบริการ/นักศึกษา  เป็นการประเมินผลกระทบที่มีต่อความ       
พึงพอใจของลูกค้า/ผู้รับบริการ/นักศึกษา เนื่องจากการด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติไม่
เป็นไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลภายในหน่วยงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

 

                ตัวอย่าง  ผลกระทบ (Impact) 
   ระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ                                    ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานน้อยกว่า 50 % 
   
4 สูง มีความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน  50 - 59%  
3 ปานกลาง มีความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน  60 - 69%  
2 น้อย มีความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน  70 - 79 % 
1 น้อยมาก มีความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 80 % ขึ้นไป 
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                5.  ผลกระทบด้านการด าเนนิงาน เป็นการประเมินผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงาน  
ให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร รวมถึงความเสียหายจากการปฏิบัติงานหยุดชะงักหรือความเสียหายอื่นที่จะ  
ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

                ตัวอย่าง  ผลกระทบ (Impact) 
   ระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ                                    ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ด าเนินงานส าเร็จตามแผนน้อยกว่า 25 % 
4 สูง ด าเนินงานส าเร็จตามแผน  25 % - 45 % 
3 ปานกลาง ด าเนินงานส าเร็จตามแผน  46 % - 65% 
2 น้อย ด าเนินงานส าเร็จตามแผน  66 % - 75% 
1 น้อยมาก ด าเนินงานส าเร็จตามแผนมากกว่า 75 % ขึ้นไป 

         

              6. ผลกระทบด้านทรัพย์สินและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นการประเมินผลกระทบที่มี 
ต่อทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

                ตัวอย่าง  ผลกระทบ (Impact) 
   ระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ                                    ค าอธิบาย 

5 สูงมาก สูญเสียทรัพย์สินมาก/บาดเจ็บถึงชีวิต 
4 สูง สูญเสียทรัพย์สินมาก/บาดเจ็บสาหัส  
3 ปานกลาง สูญเสียทรัพย์สินมาก/บาดเจ็บต้องรักษา  
2 น้อย สูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย/มีการบาดเจ็บเล็กน้อย 
1 น้อยมาก สูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย /ไม่มีการบาดเจ็บ   

              

                   7. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการประเมินผลกระทบจากความเสียหายของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ     

                ตัวอย่าง  ผลกระทบ (Impact) 
       ระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ                                    ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ระบบ ITที่ส าคัญทั้งหมดเสียหายท าให้การด าเนินงาน
หยุดชะงักนานเกิน 2 วัน 

4 สูง ระบบ ITที่ส าคัญเสียหายท าให้การด าเนินงาน                                                                                                                                                                      
หยุดชะงักนานเกิน 1 วัน 

3 ปานกลาง ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียบางส่วน ท าให้การ
ด าเนินงานหยุดชะงักนานเกิน  4 ชม                

2 น้อย ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก  ท าให้การ
ด าเนินงานหยุดชะงักนานเกิน 1 ชม                

  1 น้อยมาก ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความสูญเสียเล็กน้อย 
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                   8. ผลกระทบด้านประสิทธิผล เป็นการประเมินผลกระทบที่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

                ตัวอย่าง  ผลกระทบ (Impact) 
       ระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ                                    ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายเกิน 20 % 
4 สูง ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย  16 - 20% 
3 ปานกลาง ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 11 - 15% 
2 น้อย ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 5 - 10 % 
1 น้อยมาก ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายไม่เกิน 5 % 

 
                     9. ผลกระทบด้านการสอน  เป็นการประเมินผลกระทบจากสัดส่วนอาจารย์ผู้สอนต่อนักศึกษาไม่

เป็นไปตามเกณฑ์ 

           ตัวอย่าง      ผลกระทบ (Impact) 
       ระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ                                    ค าอธิบาย 

5 สูงมาก สัดส่วนอาจารย์ผู้สอนต่อนักศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์มากกว่า 4% 
4 สูง สัดส่วนอาจารย์ผู้สอนต่อนักศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ไม่เกิน 4% 
3 ปานกลาง สัดส่วนอาจารย์ผู้สอนต่อนักศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ไม่เกิน 3% 
2 น้อย สัดส่วนอาจารย์ผู้สอนต่อนักศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ไม่เกิน 2% 
1 น้อยมาก สัดส่วนอาจารย์ผู้สอนต่อนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ 

 

                  10.ผลกระทบ – ต่อชุมชน หมายถึง เกิดเหตุร าคาญต่อชุมชน การบาดเจ็บ เจ็บป่วยของประชาชน 
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของชุมชน 
 

              ตัวอย่าง   ผลกระทบ (Impact) 
       ระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ                                    ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนเป็นบริเวณกว้าง หน่วยงานของรัฐ
เข้าด าเนินการแก้ไข 

4 สูง มีผลกระทบต่อชุมชนต้องใช้เวลานานในการแก้ไข 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อชุมชนและแก้ไขได้ในระยะเวลาสั้น 
2 น้อย มีผลกระทบเล็กน้อย 
1 น้อยมาก ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบองค์กร 
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                  11.ผลกระทบ – ต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การเสื่อมโทรมและเสียหายของสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ 
ดิน แหล่งน้ า เป็นต้น 

               ตัวอย่าง  ผลกระทบ (Impact) 
       ระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ                                    ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงมาก ต้องใช้ทรัพยากรและ
เวลานานในการแก้ไข 

4 สูง มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต้องใช้เวลานานในการแก้ไข 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปานกลางและแก้ไขได้ในระยะเวลาสั้น 
2 น้อย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเล็กน้อยสามารถควบคุมและแก้ไขได้ 
1 น้อยมาก ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) 

   ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย 

          ตัวอย่าง     ระดับของความเสียหาย (Degree of Risks) 
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เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง 

ระดับ       
ความเสี่ยง 

ระดับ
คะแนน 

แทนด้วย   
แถบส ี

 
                              ความหมาย 

สูงมาก 16 - 25  
  ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความ
เสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ทันที 

สูง 10 - 15  
  ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จ าเป็นต้องจัดการความ
เสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ต่อไป 

ปานกลาง 4 – 9  
  ระดับท่ีพอยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 

ต่ า 1 - 3  
   ระดับท่ียอมรับความเสี่ยงได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่เดิม                                 
ไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 

   
 

               การจัดล าดับความเสี่ยง  เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน / โครงการ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการ
ควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่
ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลางน้อย 
และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และหรือสูง มาจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง/แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในในขั้นตอนต่อไป 
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  ตัวอย่าง                                                                                                         แบบ ปย. 1 
ชื่อส่วนงานย่อย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 

 
                                    
 
 

               องค์ประกอบการควบคุมภายใน                       ผลการประเมิน/สรุป 

 สภาพแวดล้อมการควบคุม 
       ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่  ดีและเอ้ือต่อการ     
ควบคุมภายใน  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการมีศีลธรรม 
จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณาด าเนินการ
ตามควรแก่กรณี   ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่
เหมาะสมการยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  
การรับทราบข้อมูล และการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่
ต้องตรวจสอบ  ปรัชญา   และรูปแบบการท างานของ
ผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน  และ
ด ารงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล   โครงสร้าง
องค์กร การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และจ านวน
ผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ต้องปฏิบัติ  นโยบายและการ
ปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุน
ผู้ปฏิบัติงาน 
 

     การประเมินความเสี่ยง 
   มีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับหน่วยงานที่ชัดเจนฝ่าย 
บริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากภายใน และภายนอกที่
อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หน่วยงานมีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 
 
 

 

 
 สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมมีความ
เหมาะสมและมีส่วนท าให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล โดยมีการมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบชัดเจน  มีการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
สนับสนุนให้บุคลากรวางระบบการปฏิบัติงานที่ลด
ขั้นตอนให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 

   
 
 
 
การประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสมพอสมควร
โดยน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ อีกท้ังมี
การประเมินความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอกท่ี
มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม
เพ่ือให้การประเมินความเสี่ยงโดยรวมมีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ยังต้องกระตุ้นให้ผู้บริหารทุก
ระดับร่วมวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงกับ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดแนวทางแก้ไขที่มี
ประสิทธิภาพร่วมกัน 
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 ผลการประเมินโดยรวม 

             องค์ประกอบการควบคุมภายใน                    ผลประเมิน/ข้อสรุป 

       กิจกรรมการควบคุม 
  มีนโยบายและ วิธีปฏิบัติงานที่จะเกิดผลส าเร็จตามที่ก าหนด
ไว้  กิจกรรมการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความระมัดระวังและ
สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
     ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
   มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้ง
จากภายนอกและภายใน การรายงานทางการเงินและการ
ด าเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการควบคุมและด าเนินกิจกรรม  ในรูปแบบที่ช่วยให้
ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายใน
และภายนอกองค์กร ที่ท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 
 

     การติดตามประเมินผล 
        มหาวิทยาลัยฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุม 
ภายในปีละครั้ง และมีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 
โดยก าหนดวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายใน 
    นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานเมื่อพบจุดอ่อน หรือข้อ      
บกพร่อง ได้สั่งการให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 
 
 

 
ในภาพรวมมีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพพอสมควร  มีการประเมินความเสี่ยง
เพ่ือปรับปรุงการควบคุมปีละหนึ่งครั้ง  แต่ในบาง
กิจกรรมย่อยยังมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ   ต้องมี
การปรับปรุงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

   มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาสมตาม
สมควร สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่าง
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ถือ
ปฏิบัติตามแนวการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ฯ ข้อ6  มีการประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในด้วยตนเองปีละ
หนึ่งครั้ง   
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 หน่วยงานมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  ซึ่งการ
ควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  มีการควบคุมที่
เพียงพอและมีประสิทธิผลพอสมควร อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในดังนี้ 

1.บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ หรือไม่ครบตามกระบวนการทั้งหมด ทุกหน่วยงาน
จะมีการประเมินผลการควบคุมปีละหนึ่งครั้ง และให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความส าคัญเพ่ือ    
ปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ผู้บริหารบางหน่วยงานยังขาดความตระหนักการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนชี้น าแนวทางการแก้ปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดการบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพของหน่วยงานต่อไป 

 
 

 

                                                         ลายมือชื่อ ……………………………… 
                                                                      ( ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน) 
                                                           ต าแหน่ง  ………………………………             
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ตวัอย่าง การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง 
  (Control Self Assessment : CSA) 

 
1. ให้วิเคราะห์งาน/กิจกรรมการมีความเสี่ยงสูงมา 1 เรื่องพร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น (แบบ
ประเมิน ระบุ และจัดล าดับความเสี่ยง) 
   1.1 เรื่องการให้บริการยานพาหนะ 
   1.2 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้การใช้ยานพาหนะเป็นไปตามระเบียบ 
  2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
2. งานกิจกรรมขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
   2.1 จัดท ามาตรการควบคุมการใช้ยานพาหนะ 
   2.2 การบ ารุง รักษา ซ่อมแซมยานพาหนะ 
   2.3 การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และการบริหารงานยานพาหนะ 
   2.4 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการยานพาหนะ และการประเมินผลการให้บริการโดยพนักงานขับรถ 

        ประเมินตนเอง 
 
3. วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2)   

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ กิจกรรมปฏิบัติ 
1. จัดท ามาตรการควบคุมการใช้ยานพาหนะ 1. ขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถ 

2. แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถ 
3. มีสมุดควบคุมยานพาหนะแต่ไม่เป็นปัจจุบัน 
4. ตารางการใช้รถไม่สม่ าเสมอ   
5. รายงานผลการใช้รถไม่สม่ าเสมอ 

2. การบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ยานพาหนะ 1. บ ารุงรักษาตามก าหนดเวลา และระยะทาง (ปกติ) 
2. บ ารุงรักษาตามเหตุการณ์ (ไม่ปกติ)  
3. ไม่จัดท าทะเบียนประวัติการซ่อมบ ารุงรักษารถ 

3. การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรและ      
การให้บริการงานยานพาหนะ 

1. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
บ ารุงรักษา ซ่อมแซมยานพาหนะ 
2. สรรหาและพัฒนาบุคลากร พนักงานขับรถ 

4. การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
ยานพาหนะ และการประเมินผลการให้บริการ
โดยพนักงานขับรถประเมินตนเอง 

1. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ และ
แบบประเมินตนเอง 
2. การประเมินความพึงพอใจ และพนักงานขับรถ
ประเมินตนเองไม่สม่ าเสมอ 
3. สรุปผลการประเมิน และรายงาน 
4. ไม่น าผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางาน
บริการยานพาหนะ 

 



แนวปฏิบัติการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย 
 

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน   62 

 

 
 
4. จากกิจกรรมท่ีปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร(บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุประสงค์) ถ้าไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร 
   4.1 จากการประเมินผลการควบคุมพบว่า มีการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ เป็นส่วนใหญ่สามารถควบคุม  
        ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง บางกิจกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน 
   4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง 
  4.2.1 กิจกรรมที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วน ได้แก่ 
   1. สมุดควบคุมยานพาหนะ ไม่เป็นปัจจุบัน 
   2. รายงานผลการใช้รถแต่ละครั้งไม่สม่ าเสมอ 
   3. พนักงานขับรถประเมินตนเองไม่สม่ าเสมอ 
  4.2.2 กิจกรรมที่ไม่ปฏิบัติ ได้แก่ 
   1. การจัดท าทะเบียนประวัติการซ่อมบ ารุงรักษารถ 
   2. การพัฒนาบุคลากร พนักงานขับรถ 
   3. การน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานการให้บริการยานพาหนะ 
 
5.ให้พิจารณาว่าถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ ให้วิเคราะห์ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคน
แก้ไข 
 

ความเสี่ยง/สาเหตุ การแก้ไข  
(การปรับปรุงการควบคุม) 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยง  1. สมุดควบคุม
ยานพาหนะไม่เป็นปัจจุบัน 
สาเหตุ   1. พนักงานขับรถไม่ตระหนัก 
           2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มี
การก ากับติดตาม 

 
 
1. มีมาตรการในการปฏิบัติที่ก าหนด
ชัดเจน 
2. อบรมสร้างความตระหนัก 
3. ก าหนดให้สรุปรายงานผลเป็นรายเดือน 

 
 
30 ก.ย.61/จนท.ผู้รับผิดชอบ 
 
  

ความเสี่ยง   2. รายงานผลการใช้รถ  
แต่ละครั้งไม่สม่ าเสมอ 
สาเหตุ   พนักงานขับรถไม่ 
ตระหนักและเห็นความส าคัญ 

 
 
1. ก าหนดมาตรการในการปฏิบัติที่ชัดเจน  
2. อบรมสร้างความตระหนัก 

 
 
30 ก.ย.61/จนท.ผู้รับผิดชอบ 
  

ความเสี่ยง 3. พนักงานขับรถประเมิน 
ตนเองไม่สม่ าเสมอ 
สาเหตุ   พนักงานขับรถไม่ 
ตระหนักเห็นความส าคัญ 

 
 
1. มีมาตรการปฏิบัติที่ชัดเจน 
2. อบรม พนักงานขับรถ 

 
 
30 ก.ย.61/จนท.ผู้รับผิดชอบ 
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ความเสี่ยง  4. ไม่มีการจัดท าทะเบียน 
ประวัติการซ่อมบ ารุงรักษา 
สาเหตุ   บุคลากรมีภาระงานมากและ
ไม่เพียงพอ 
 

 
 
ประสานขออัตราก าลังจาก        กลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

 
 
30 ก.ย.61/จนท.ผู้รับผิดชอบ                    

ความเสี่ยง  5. ไม่มี การพัฒนา
พนักงานขับรถ 
สาเหตุ   1. ไม่มีแผนการพัฒนางาน
บริการยานพาหนะ 
            2. ไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนา 
             3. ขาดการประเมินผล 
การบริการยานพาหนะ 
 

1. จัดท าแผนการพัฒนางานบริการ(แผน
ระยะปานกลาง 3 ปี) 
2. จัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณประจ าปี 2557 
3. ก าหนดการประเมินและรายงานผลที่
ชัดเจน 
4. ก ากับ ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงาน
บริการยานพาหนะ 
 

30 ก.ย.61/จนท.ผู้รับผิดชอบ  
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ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยง 
 

และ 
 

การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน        
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                                                                           ชื่อส่วนงานย่อย........................                                                                               
                                                      การระบุ ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ ………                                               แบบ ปย 
                                                                               ณ วนัที่… เดือน ........ พ.ศ........ 

กระบวนการ
ปฏิบัติ/
โครงการ/
กิจกรรม 
(1) 

     
วัตถุประสงค์ 
 
      
                
           (2) 

 ความเสี่ยง/
สาเหตุ 
 
 
 
          (3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 
        (4) 

ความสูญเสีย/
ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น 
   (5) 

                              การประเมินความเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิด     
(L 
=Likelihood)  
           (6) 

ผลกระ(I = 
Impact) 
(7) 

คะแนน 
ความ
เสี่ยง  
       
(8) 

ระดับ
ความ     
เสี่ยง 
(9) 

ล าดับ
ความ     
เสี่ยง 
      
(10) 

1.ด้านกลยุทธ์ 
   แผนกลยุทธ์ 
 
   
 
  

  
 1.เพ่ือให้การ
วางแผนกลยุทธ์
น าไปสู่วิสัยทัศน์
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
1.แผนกลยุทธ์
ไม่ได้ถูกน าไปใช้
อย่างเป็น
รูปธรรม   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.เจ้าหน้าที่
ไม่ได้น าเอา
แผนกลยุทธ์ไป
ใช้อย่างเป็น
รูปธรรมและ
ผู้บริหารมีการ
เปลี่ยนแปลง
บ่อยท าให้
นโยบาย
เปลี่ยนแปลง
ตามไปด้วย 
 

 
1. สูญเสียเวลาและ
งบประมาณ 

 
         4 

 
       4 

 
      16 

 
   สูง 

 
      2 
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                                                                        ช่ือส่วนงานย่อย........................                                                                                                
                                                      การระบ ุประเมินและจดัล าดบัความเส่ียงประจ าปีงบประมาณ ……….. 
                                                                                        ณ วนัท่ี …. เดือน......... พ.ศ. ........... 

กระบวนการ

ปฏิบติั/

โครงการ/

กิจกรรม 

                (1) 

     วตัถปุระสงค ์

 

      
               (2) 

      ความเส่ียง/สาเหตุ 

 
 

                 (3) 

ปัจจยัเส่ียง 

 
 
 

(4) 

ความสญูเสีย/
ผลกระทบท่ี
อาจเกิดขึน้ 

 

(5) 

                              การประเมินความเส่ียง 

โอกาสท่ีจะเกิด     

(L =Likelihood)  

           (6) 

ผลกระ(I = 

Impact) 

(7) 

คะแนน 

ความเส่ียง  

       (8) 

ระดบัความ     

เส่ียง 

(9) 

ล าดบัความ     

เส่ียง 

      (10) 

2.ด้านการ
ด าเนินงาน 
1.การศึกษา 
 1.1 การพฒันา
และการ
ปรบัปรงุ
หลกัสตูร 

   

 

  

  

 1.เพือ่พฒันาหลกัสตูรให้

ไดม้าตรฐานสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูเ้รยีน 

และสถานประกอบการ 

 

1.หลกัสตูรบางสาขาไม่
สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รยีนและ
สถานประกอบการ  

 

 

 1.ไมม่กีารส ารวจ
ความตอ้งการของ
ผูเ้รยีนและสถาน
ประกอบการกอ่น
จดัท าหลกัสตูร 
2.การวางแผนและ

ก าหนดนโยบายใน

การเปิดหลกัสตูรไม่

ชดัเจน 

 
1.บางหลกัสตูร

นกัศกึษาสมคัร

เรยีนลดน้อยลง 

 

         4 

 

       5 

 

      20 

 

   สงูมาก 

 

      1 
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                                                                                                                                                                                                                                               ปย. 
กระบวนการ
ปฏิบติั/
โครงการ/
กิจกรรม 
                (1) 

     วตัถปุระสงค ์

 
      

               (2) 

      ความเส่ียง 

 

 
                 (3) 

         ปัจจยัเส่ียง       

                  

 

           (4) 

ความสญูเสีย/
ผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึน้ 

 
        (5) 

                              การประเมินความเส่ียง 

โอกาสท่ีจะเกิด  
(L =Likelihood) 
 

(6) 

ผลกระทบ   
(I = Impact) 

 

(7) 

คะแนน 
ความเส่ียง 

  
       (8) 

ระดบั 
ความเส่ียง 

(9) 

ล าดบั                
ความเส่ียง 

 

(10) 

 1.2 การรบั
สมคัรนกัศกึษา 
   
 
  

 

 

 

 

 เพือ่ใหก้ารรบั

นกัศกึษาเป็นไป

ตามแผนที่

ก าหนด 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนนกัศกึษาทีส่มคัร
เรยีนลดน้อยลงไมเ่ป็นไป
ตามแผนทีก่ าหนด 

  
 

1.มสีถาบนัการศกึษา
อืน่ๆ เปิดหลกัสตูร
เดยีวกนัท าใหม้กีาร
แขง่ขนัสงู 
2.มนีกัศกึษาสละสทิธ์
ในการเขา้เรยีน 
3.การประชาสมัพนัธ์
ไมเ่พยีงพอ 
4.ผูส้มคัรขาดความ
เขา้ใจในหลกัสตูร 
 

1.รายไดล้ดลง          4 

           

       4       16 
        

     สงู 

     

      2 
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                                                                                                                                                                                                                                          ปย. 
                                                                         ชื่อส่วนงานย่อย........................                                                                                                                          
                                                         การระบุ ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ ………. 
                                                                          ณ วันที่ … เดือน ......พ.ศ ........... 
กระบวนการ
ปฏิบัติ/
โครงการ/
กิจกรรม 

 
                
(1) 

     วัตถุประสงค ์

 

      

               (2) 

   ความเสี่ยง  

 

 

                 (3) 

       ปัจจัยเสี่ยง          

 

 
            (4) 

ความสูญเสีย/
ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น 
 

            (5)    

                              การประเมินความเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิด     
(L 
=Likelihood)  

           (6) 

  ผลกระทบ   
(I = Impact) 

            (7) 

คะแนน 
ความเสี่ยง  

       (8) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

        (9) 

ล าดับความ     
เสี่ยง 

      (10) 

2. การบริหาร
งานวิจัย 
2.1 การ
สนับสนนุ
ผลงานวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่
และน า
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์

 

   

  

1.เพื่อให้มีงานวิจัย
เพิ่มข้ึนและมีคุณภาพ 
2.เพื่อให้งานวิจัยได้รบั
การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวชิาการ
ระดับชาต ิ
 

  

 1.ผลงานวิจัยบางเร่ือง
ยังไม่ได้รบัการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการและ
ระดับชาติและนานาชาต ิ
   
 

 

 1.ผู้วิจัยขาดทักษะใน
การเขียนผลงานวิจัย 
เพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ 
2.ผู้วิจัยไม่แจ้งผลการ
ด าเนินงานต่อ
หน่วยงาน 
 

 

1.ผลงานวิจัยไม่
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 

 

1 

 

3 

 

3 

 

ต่ า 
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                                                                                                                                                                                                                                            ปย. 
 
                                                                                     ชื่อส่วนงานย่อย........................                                                                                                  
                                                      การระบุ ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ ………. 
                                                                                           ณ วันที่ … เดือน ....... พ.ศ............ 
กระบวนการ

ปฏิบัติ/
โครงการ/
กิจกรรม                         

(1) 

     วัตถุประสงค ์

 

      

               (2) 

      ความเสี่ยง 

 

 

                 (3) 

         ปัจจัยเสี่ยง       
           

 

            (4) 

ความสูญเสีย/
ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น 

 
        (5) 

                              การประเมินความเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิด     
(L =Likelihood)  
 
           (6) 

ผลกระทบ   
(I = Impact) 

 
(7) 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

 

       (8) 

ระดับความ     
เสี่ยง 

         
          (9) 

ล าดับความ     
เสี่ยง 

 
      (10) 

  2.2 การ
ด าเนินงานวิจัย 

   

 

2.3 ผลงานวิจยั 

 

 

 เพื่อให้งานวิจัยด าเนนิ
ไปด้วยความรวดเร็ว 
ถูกต้องและเป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 
 

เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัย
ให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 
   
 

 1.การด าเนินงานวิจัย
ของบางหน่วยงานยังไม่
เป็นไปตามแผน  
การผลิตผลงานวิจัยไม่
เป็นไปตามแผน   
 
1.โครงการวิจัยมีน้อย 
 
 

1.ได้รับงบประมาณ
ล่าชา้ 
2.ผู้วิจัยมีภาระงาน
มาก 

 
1.นักวิจัยหน้าใหม่มี
น้อย  
2.นักวิจัยขาดความ
เข้าใจในการเสนอขอ
งบประมาณ 

1.เสียชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของ
องค์กร 

 

1.รายรับลดลง 

         2 

  

 

         2 

       3 

 

 

       3 

  

6 

  

 

     6 

 ปานกลาง 

     

 

 ปานกลาง 

      2 

  

 

      2 

    
 

 7
5 
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                                                                                                                                                                                               ปย. 
ตัวอย่าง                                                                           
                                                                           ชื่อส่วนงานย่อย........................                                                                                                
                                                      การระบ ุประเมินและจดัล าดบัความเส่ียงประจ าปีงบประมาณ ……… 
                                                                                    ณ วนัท่ี … เดือน .......พ.ศ ........... 

กระบวนการปฏิบติั/

โครงการ/กิจกรรม 

 

                (1) 

     วตัถปุระสงค ์

 

      

               (2) 

      ความเส่ียง 

 

 

                 (3) 

        ปัจจยัเส่ียง 

 

        
           (4) 

ความสญูเสีย/
ผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึน้ 
  

          (5) 

                              การประเมินความเส่ียง 

โอกาสท่ีจะเกิด      

(L =Likelihood)  

           (6) 

  ผลกระทบ   

(I = Impact) 

            (7) 

คะแนน  

ความเส่ียง  

       (8) 

ระดบัความ     

เส่ียง 

        (9) 

ล าดบัความ     

เส่ียง 

      (10) 

3.ด้านการเงินและ
บญัชี 

 

3.1 ระบบการเบกิ
จ่ายเงนิ 

  

 

 
 

 
1.เพือ่ใหร้ะบบการ
เบกิจ่ายเงนิเป็นไป
ตามแผนทีว่างไว ้
  

 

 
 
 
 
 

 
1.ขาดความเขา้ใจ
ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน   
2.ระบบเทคโนโลยทีีใ่ช้
อยูไ่มม่ปีระสทิธภิาพ 
 
 
 

 

 
 
1.ข ัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานไม่
ครบถว้นและไม่
ชดัเจน 
2.ระบบเทคโนโลยทีี่
ใชข้าดการดแูลแกไ้ข 
 

 
 

 
 
1.การเบกิจ่ายล่าชา้ 
 
 
 
1.การเบกิจ่ายล่าชา้ 
 
 

 

 
               

        3 

 
 
        2 

 

 
      

      2 

 

       4 

 

 
        

     6 

 

     8 

 

 
 

 ปานกลาง  

 

ปานกลาง 

 

 
       

      2 

 

      3 

     

 8
4 
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                                                                                                                                                                                                                                               ปย. 
ชื่อส่วนงานย่อย........................ 

การระบุ ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ ………. 
ณ วันที่…. เดือน ........ พ.ศ............ 

กระบวนการ
ปฏิบัติ/โครงการ/
กิจกรรม 

 

                (1) 

     วัตถุประสงค ์

 

      

               (2) 

      ความเสี่ยง 

 

 

                 (3) 

        ปัจจัยเสี่ยง        

                  
 

            (4) 

ความสูญเสีย/
ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น 

 
         (5) 

                              การประเมินความเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิด      
(L =Likelihood)  

           (6) 

  ผลกระทบ   
(I = Impact) 

            (7) 

คะแนน  
ความเสี่ยง  

       (8) 

ระดับความ     
เสี่ยง 

        (9) 

ล าดับความ     
เสี่ยง 

      (10) 

 4.การบริหารงาน
บุคคล 

1.การพัฒนา
บุคลากร 

 

  
  

1.เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 

1.บุคลากรบางคนยังขาด
ทักษะในการปฏบิัติงาน   
 
 
 
  
  
 
 

1.ไม่ได้รับการพัฒนา
ที่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.บุคลากรขาดการ
พัฒนาตนเอง 
 

1.การปฏิบัติงาน
ล่าชา้ 
   
 

 
 
 

         4 

               

 

 

  

      3 

   

 

 

         

      12 

  

 

 

  

    สูง 

 

 

 

  

      2 
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                                                                                                                                                                                                                                         ปย. 
 

ชื่อส่วนงานย่อย........................ 
การระบุ ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ ……… 

ณ วันที่ …. เดือน .........พ.ศ........... 
กระบวนการ
ปฏิบัติ/โครงการ/
กิจกรรม 
 

 
                (1) 

     วัตถุประสงค ์

 

      

               (2) 

      ความเสี่ยง 

 
 

 

                 (3) 

      ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

             (4) 

ความสูญเสีย/
ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น 

 
         (5) 

                              การประเมินความเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิด      
(L =Likelihood)  

           (6) 

  ผลกระทบ   
(I = Impact) 

            (7) 

คะแนน  
ความเสี่ยง  

       (8) 

ระดับความ     
เสี่ยง 

        (9) 

ล าดับความ     
เสี่ยง 

      (10) 

5.ด้านความ
ปลอดภัย 
5.1.การเกิดอัคคีภัย 
 
   

 

 

 

 

  
 
1.เพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ดับเพลิงและ
สามารถระงบัอัคคีภัย
เพื่อมิให้ลุกลามรุนแรง 
2.เพื่อสร้างความมั่นใจ
ในระบบรักษาความ
ปลอดภัยในหน่วยงาน 

  
 
 

 1.เกิดอัคคีภัยและ
บุคลากรไม่มีความรู้ใน
เก่ียวกับการใช้อุปกรณ์
ดับเพลิง 
 
 
 
2.อุปกรณ์ไม่พร้อมใน
การใช้งาน 
 

   
 
 1.ไม่มีการจัดซ้อม
อพยพหนีไฟ 
 2.บุคลากรส่วนใหญ่
ไม่ได้รับการอบรม
การใช้อุปกรณ์
ดับเพลิง 
 
1.ไม่มีการตรวจเช็ค
ความพร้อมของ
อุปกรณ์ 
 

  
 
1.เกิดความเสียหาย
ในทรัพย์สินและชวีิต 

 

 
 
1.เกิดความเสียหาย
ในทรัพย์สินและชวีิต 
 

         

        2 

               

 

 

        1 

  

     5 

   

 

 

      5 

  

   10       

  

 

 

    5 

      

ปานกลาง 

 

 

 

 ปานกลาง 

       

      3 

 

 

 

      3 
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ตัวอย่าง                                                                  ชื่อส่วนงานย่อย................................................                                             แบบ ปย. 2 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับปสีิ้นสดุวันที่ ............... เดือน............................. พ.ศ. ................... 
กระบวนการปฏิบัตงิาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

                (1) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 

 
 

(2) 

     การประเมินผล 
         การควบคุม 
 
 
          
              ( 3) 

   ความเสี่ยงที่ 
        ยังมีอยู่ 
 
 
 
            ( 4) 

    การปรับปรุง 
     การควบคุม 
 
 
 
             (5) 

   ก าหนดเสร็จ/ 
     ผู้รับผิดชอบ 
 
             
 
             (6) 

 
       หมายเหตุ 
 
 
  
        (7) 

 1.ด้านกลยุทธ์ 

  1.แผนกลยุทธ ์
เพื่อให้การวางแผนกลยุทธ์
น าไปสู่วสิัยทัศน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  

1.มีการก าหนดแผนงานและ
ประชุมเพื่อก าหนดกลยุทธ์
การบริหารงาน 

 

 การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
เพียงพอ 

 

 1.แผนการด าเนินงานไม่
เชื่อมโยงกลยุทธ ์
2.ขาดการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร 

 

1.ทบทวนแผนงานให้
สอดคล้องกับกลยุทธ ์
2.ก าหนดนโยบายการมี
ส่วนรวมจากทุกหน่วยงาน 

 

 ก.ย.61/ ผู้บริหารทุก
หน่วยงาน 
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ตวัอยา่ง                                                                       ชือ่สว่นงานยอ่ย................................................                                                        แบบ ปย. 2 
                                                                          รายงานการประเมนิผลและการปรบัปรงุการควบคมุภายใน 
                                                                        ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่............... เดอืน............................. พ.ศ. ................... 

กระบวนการปฏิบติังาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานท่ีประเมินและ
วตัถปุระสงคข์องการ
ควบคมุ 

                (1) 

การควบคมุท่ีมีอยู่ 
 

 
              (2) 

     การประเมินผล 
         การควบคมุ 
 
 
          
              ( 3) 

   ความเส่ียงท่ี 
        ยงัมีอยู่ 
 
 
 
            ( 4) 

    การปรบัปรงุ 
     การควบคมุ 
 
 
 
             (5) 

   ก าหนดเสรจ็/ 
     ผู้รบัผิดชอบ 
 
             
 
             (6) 

 
       หมายเหต ุ
 
 
  
        (7) 

2.ด้านการด าเนินงาน 

2.1การจดัการเรียนการ
สอน 

1.การพฒันาและการ
ปรบัปรงุหลกัสตูร 
วตัถุประสงค ์
เพือ่พฒันาหลกัสตูรและมี
หลกัสตูรทีไ่ดม้าตรฐาน
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รยีนและสถาน
ประกอบการ 

 

จดัใหม้กีารทบทวน
หลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูเ้รยีน 

 

มกีารทบทวนหลกัสตูร
เป็นประจ าทกุปีแต่ยงัมี
บางหลกัสตูรทีย่งัไม่
สามารถปรบัปรงุให้
สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน 

 

1.หลกัสตูรบางสาขาไม่
สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รยีนและ
สถานประกอบการ 
เนื่องจาก 
1.ไมม่กีารส ารวจความ
ตอ้งการของผูเ้รยีนและ
สถานประกอบการกอ่น
จดัท าหลกัสตูร 
2.การวางแผนและ

ก าหนดนโยบายในการ

เปิดหลกัสตูรไมช่ดัเจน 

 

1.แต่งตัง้กรรมการเพือ่
ส ารวจความตอ้งการของ
ผูเ้รยีนและสถาน
ประกอบการ 
2.จดัโครงการวพิากษ์
หลกัสตูรเพือ่พฒันา
หลกัสตูรส าหรบัการผลติ
บณัฑติใหต้รงกบัความ
ตอ้งการของสถานประ
กอ 

 

 ก.ย.61/คณะ/รอง
อธกิารบดฝ่ีายการ
วชิา 
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                                                                                ชือ่สว่นงานยอ่ย................................................                                                            แบบ ปย. 2 
                                                                     รายงานการประเมนิผลและการปรบัปรงุการควบคมุภายใน 
                                                                    ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่........... เดอืน........................ พ.ศ. ................... 

กระบวนการปฏิบติังาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานท่ีประเมินและ
วตัถปุระสงคข์องการ
ควบคมุ 

                (1) 

การควบคมุท่ีมีอยู่ 

 

 
              (2) 

     การประเมินผล 
การควบคมุ 
 
 
          
              ( 3) 

ความเส่ียงท่ี 
ยงัมีอยู่ 
 
 
 
            ( 4) 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุ 
 
 
 
             (5) 

ก าหนดเสรจ็/ 
ผู้รบัผิดชอบ 
 
             
 
             (6) 

 
หมายเหตุ 
 
 
  
        (7) 

 2.2 การรบัสมคัรเรยีน 
วตัถุประสงค ์                                                               
เพือ่ใหก้ารรบันกัศกึษา

เป็นไปตามแผนทีก่ าหนด 

   
  

 

 

1.ประชาสมัพนัธผ์า่น

เวบ็ไซต ์

2.จดัโครงการ OPEN 

HOUSE 

3.ประชาสมัพนัธใ์ห้

ทนุการศกึษา 

การควบคมุทีม่อียูย่งัไม่
เพยีงพอ 
 

จ านวนนกัศกึษาทีส่มคัร
เรยีนลดน้อยลงไมเ่ป็นไป
ตามแผนทีก่ าหนด 

เนื่องจาก 
1.มสีถาบนัการศกึษาอืน่ๆ 
เปิดหลกัสตูรเดยีวกนัท า
ใหม้กีารแขง่ขนัสงู 
2.มนีกัศกึษาสละสทิธใ์น
การเขา้เรยีน 
3.การประชาสมัพนัธไ์ม่
เพยีงพอ 
4.ผูส้มคัรขาดความ
เขา้ใจในหลกัสตูร 

1.จดัท าคูม่อื/เอกสาร
ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูร 
2.เพิม่จ านวนโรงเรยีน
เครอืขา่ย 
3.เพิม่ชอ่งทาง
ประชาสมัพนัธ ์

ทกุปีการศกึษา/
ผูบ้รหิารคณะ 
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กระบวนการปฏิบติังาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานท่ีประเมินและ
วตัถปุระสงคข์องการ
ควบคมุ 

                (1) 

การควบคมุท่ีมีอยู่ 

 

 
(2) 

การประเมินผล 
การควบคมุ 

 
 
 

( 3) 

ความเส่ียงท่ี 
ยงัมีอยู่ 

 
 
 

( 4) 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุ 

 
 
 

(5) 

ก าหนดเสรจ็/ 
ผู้รบัผิดชอบ 
 
             
 
             (6) 

 
หมายเหตุ 
 
 
  
        (7) 

 2.3 การผลติบณัฑติ 

วตัถุประสงค ์
1.เพือ่ใหก้ารผลติบณัฑติ

เป็นไปตามแผนทกุหลกัสตูร 

 

 

 

1.มอีาจารยท์ีป่รกึษา 
2.มงีานทะเบยีนใหบ้รหิาร
นกัศกึษา   
3.มคีูม่อืนกัศกึษา   
4.มสีาขาวชิารบัผดิชอบใน
การจดัแผนการเรยีนให้
เป็นไปตามหลกัสตูร                                                                                     
 

 

  
การควบคมุทีม่อียูย่งัไม่
เพยีงพอ 

  

1.นกัศกึษาไมส่ าเรจ็ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดตาม
หลกัสตูร 
2.อาจารยท์ีป่รกึษามภีาระ
งานหลายดา้น 
3.การเปิดรายวชิาในแต่ละ
ภาคการศกึษาไมเ่ป็นไปตาม
แผนการเรยีนตลอด
หลกัสตูร 
 
 

  

1.จดัระบบอาจารยท์ีป่รกึษา
ทีช่ดัเจน มชีว่งเวลาให้
ค าปรกึษาแกน่กัศกึษา 
2.ตรวจตดิตามประเมนิผล
โครงการพฒันาหลกัสตูรให้
เป็นไปตามแผน 
3.ตดิตามตรวจสอบการเปิด

รายวชิาตามแผนการเรยีน

ของสาขาใหเ้ป็นไปตาม

หลกัสตูร 

 

 
 

30 ก.ย.61/ฝ่าย
วชิาการ/ภาควชิา/
คณะ/งานทะเบยีน 
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