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บทที่ 1 
บทน ำ 

หลักการและเหตุผล 

ตำมที่ได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้มีผลบังคับใช้เมื่อ 
วันที่ 20 เมษำยน 2561 โดยมำตรำ 79 บัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุม 
ภำยใน และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงกำรคลัง 
ก ำหนด นั้น ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนกำรควบคุมภำยในของส่วนรำชกำรตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงิน 
แผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ซึ่งก ำหนดตำมมำตรฐำนสำกลของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO 1992 สิ้นสุดลง 
ต่อมำกระทรวงกำรคลังได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติกำร
ควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 แจ้งตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนมำก ที่กค 
0409.3/ว 105ลงวันที่ 5 ตุลำคม 2561 โดยมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ ดังกล่ำว 
จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนสำกลของ COSO 2013 ซึ่งปรับให้เหมำะสมกับบริบทของระบบกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน ส่งผลให้มีกำรปรับกรอบ แนวคิด วิธีกำร ตลอดจนแบบในกำรรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุม
ภำยใน เพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐในก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์มีเครื่องมือในกำรด ำเนินกำร 
ตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ในฐำนะหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ในกำรรวบรวม สรุป และจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินผลกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ จึงได้จัดท ำคู่มือนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้บริหำร ผู้ปฏิบัติงำนตลอดจนผู้รับผิดชอบในกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ของ
หน่วยงำนในก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติ ตำม
หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน ส ำหรับหน่วยงำนของ
รัฐ พ.ศ. 2561 

2. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภำยใน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถสอบทำนกำรประเมินผล    กำร
ควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน
ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 

ขอบเขตของคู่มือ 

1. คู่มือนี้ก ำหนดตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำร 
ควบคุมภำยใน ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561  

2. คู่มือเล่มนี้ กล่ำวเฉพำะกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนของรัฐที่วำงระบบ 
กำรควบคุมภำยในไว้แล้ว ไม่รวมกรณีหน่วยงำนจัดตั้งใหม่ทีย่ังมิได้จัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในมำก่อน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
กำรควบคุมภำยใน หมำยถึง กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ผู้ก ำกับดูแล หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 

ฝ่ำยบริหำร และบุคลำกรของหน่วยงำนของรัฐ จัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผล ว่ำกำร 
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรรำยงำน และด้ำนกำร
ปฏิบัติ ตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ 

ควำมเสี่ยง หมำยถึง ควำมเป็นไปได้ที่เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งอำจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรค 
ต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ 

กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ หมำยถึง กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. หน่วยงำนภำยในก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ รำยงำนกำรประเมินผล
กำรควบคุม ภำยใน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำร
ควบคุมภำยใน ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 

2. ผู้ตรวจสอบภำยในรำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในได้ตำม
หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของ
รัฐ พ.ศ. 2561 

3. หน่วยงำนภำยในก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่
สร้ำงควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้ำนกำร
ด ำเนินงำน ด้ำนกำรรำยงำน และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับ 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 2 

กรอบมำตรฐำน หลักเกณฑ์ และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

กรอบมาตรฐาน COSO 2013 
ตำมท่ีกระทรวงกำรคลังได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ 

ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 แจ้งตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนมำก ที่  
กค 0409.3/ว 105 ลงวันที่5 ตุลำคม 2561 โดยมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 
ดังกล่ำว จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนสำกลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission : COSO 2013 ในขณะที่กรอบมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในของคณะกรรมกำร 
ตรวจเงินแผ่นดินตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน 
พ.ศ. 2544 เดิม ก ำหนดตำม COSO 1992 ท ำให้มีกำรปรับเปลี่ยน ขยำยกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกำรควบคุม
ภำยในเพิ่มขึ้น 

COSO 2013 เปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างไร 
COSO 2013 ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของ COSO 1992 ที่ก ำหนดให้กำรควบคุมภำยใน มี 5 

องค์ประกอบ ประกอบด้วย สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control environment) กำรประเมินควำมเสี่ยง 
(Risk Assessment) กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information 
and Communication) และกิจกรรมกำรติดตำมผล (Monitoring Activities) แต่มีกำรก ำหนดประเด็น 
หรือหลักกำรเพิ่มเต ิม เพ่ือกระตุ้นให้องค์กรเกิดกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

1. เกิดกำรทบทวนในระดับกลยุทธ์ว่ำ ควรมีกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพและ 
ประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน  

2. เกิดกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงหน้ำที่ ด้ำนกำรค้นหำควำมเสี่ยง และกำรก ำกับดูแลกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เป็นส่วนหนึ่งในข้ันตอนกำรด ำเนินงำนปกติอย่ำงชัดเจนในองค์กร 

3. เกิดกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้มั่นใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในภำยในองค์กรมีอยู่จริง และ
ปฏิบัติได้จริง  
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 เป็นหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติวินัย 
กำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มำตรำ 79 ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยใน 
กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง 
กำรคลังก ำหนด ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนมำก ที่ กค 0409.3/ว 105 ลงวันที่  5 ตุลำคม 2561 
หน่วยงำนของรัฐถือปฏิบัติสำระส ำคัญ สรุปได้ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำรควบคุมภำยในเพ่ือให้ เกิดควำมมั่นใจอย่ำง
สมเหตุสมผล ว่ำจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรรำยงำน และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบ และข้อบังคับ 
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ข้อ 2 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจำกวันที่กระทรวงกำรคลังประกำศเป็นด้นไป (ประกำศวันที่ 
3 ตุลำคม พ.ศ. 2561) 

ข้อ 4 กรณีหน่วยงำนของรัฐ มีเจตนำหรือปล่อยปละละเลยในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน หรือ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐที่กระทรวงกำรคลังก ำหนดโดยไม่มีเหตุอันควร 
ให้กระทรวงกำรคลังพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับพฤติกำรณ์ของหน่วยงำน 
ดังกล่ำว ให้ผู้ที่เก่ียวข้องด ำเนินกำรตำมอ ำนำจและหน้ำที่ต่อไป 

2. มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (Internal Control standard 
for Government Agency) 

นิยามที่ส าคัญ 
“หน่วยงำนของรัฐ” หมำยถึง ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนของรัฐสภำ ศำลยุติธรรม 

ศำลปกครอง ศำลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยกำร องค์กำรมหำชน ทุนหมุนเวียน ที่
มีฐำนะเป็นนิติบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐตำมที่กฎหมำยก ำหนด ทุก
หน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของรัฐ 

“ผู้ก ำกับดูแล” หมำยถึง บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรก ำกับดูแล หรือ 
บังคับบัญชำของหน่วยงำนของรัฐโดยสรุป หมำยถึง คณะกรรมกำรที่มีหน้ำที่ในกำรบริหำรหรือบังคับบัญชำ 
ในกรณีส่วนรำชกำร 

“หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ” หมำยถึง ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของรัฐ 
“ฝ่ำยบริหำร” หมำยถึง ผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำนของรัฐ 
“ผู้ตรวจสอบภำยใน” หมำยถึง ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน หรือด ำรง 

ต ำแหน่งอื่นท่ีท ำหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนของรัฐ 
“กำรควบคุมภำยใน” หมำยถึง กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ผู้ก ำกับดูแล หัวหน้ำหน่วยงำน 

ของรัฐ ฝ่ำยบริหำร และบุคลำกรของหน่วยงำนของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ 
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรรำยงำน และด้ำนกำร 
ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ 

“ควำมเสี่ยง” หมำยถึง เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งอำจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อกำร
บรรลุวัตถุประสงค์ 

โดยสรุปมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในฉบับนี้ใช้กับทุกหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล 
ของภำครัฐ 

แนวคิดของการควบคุมภายใน 
(1) กำรควบคุมภำยในเป็นกลไกที่ท ำให้หน่วยงำนภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

นครสวรรค์บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำนใดด้ำนหนึ่ง หรือหลำยด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำร
ด ำเนินงำน ด้ำนกำรรำยงำน และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ 

(2) กำรควบคุมภำยในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในกระบวนกำรปฏิบัติงำนตำมปกติ ของ
หน่วยงำนของรัฐ เป็นสิ่งที่ต้องท ำเป็นขั้นตอนอย่ำงต่อเนื่องไม่ใช่กระบวนกำรสุดท้ำย 
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(3) กำรควบคุมภำยในเกิดขึ้นได้โดยบุคลำกรของหน่วยงำนของรัฐ โดยผู้ก ำกับดูแล และฝ่ำย
บริหำร ผู้ปฏิบัติงำน และผู้ตรวจสอบภำยในเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญในกำรท ำให้มีกำรควบคุมภำยในเกิดขึ้น ซึ่ง
ไม่ใช่ เพียงกำรก ำหนดนโยบำย ระบบงำน คู่มือกำรปฏิบัติงำนและแบบฟอร์มด ำเนินงำนเท่ำนั้น แต่ต้องมีกำร
ปฏิบัติจริง 

(4) กำรควบคุมภำยในสำมำรถให้ควำมเชื่อมั่นแก่ผู้ก ำกับดูแลและฝ่ำยบริหำร อย่ำงสมเหตุ 
สมผลว่ำกำรด ำเนินงำนจะบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด แต่ไม่อำจให้ควำมเชื่อมั่นได้อย่ำงสมบูรณ์ว่ำจะ 
ด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ 

(5) กำรควบคุมภำยในควรก ำหนดให้เหมำะสมกับโครงสร้ำงองค์กรและภำรกิจของ 
หน่วยงำนภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

โดยสรุป แนวคิดกำรควบคุมภำยในก ำหนดให้ชัดเจนขึ้นว่ำกำรควบคุมภำยในเป็นกลไก ที่
จะท ำให้หน่วยงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน ด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน โดยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนกำรปฏิบัติงำนปกติที่มีควำมเหมำะสมกับโครงสร้ำงเกี่ยวข้องกับบุคลำกรทั้งหมด และต้องมี
กำรปฏิบัติจริง 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

(1) วัตถุประสงค์ด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ 
ควำมมีประสิทธิผล และประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนรวมถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำน
กำรเงิน ตลอดจนกำรใช้ทรัพยำกร กำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำดของหน่วยงำน
ภำยใน ตลอดจนควำมเสียหำย กำรรั่วไหล กำรสิ้นเปลือง หรือกำรทุจริตในหน่วยงำนของมหำวิทยำลัย    
รำชภัฏนครสวรรค์ 

(2) วัตถุประสงค์ด้ำนกำรรำยงำน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำร 
รำยงำนทำงกำรเงินและมิใช่กำรเงิน ที่ใช้ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน รวมถึงกำรรำยงำนที่เชื่อถือได้ 
ทันเวลำ โปร่งใสหรือข้อก ำหนดอ่ืนของทำงรำชกำร 

(3) วัตถุประสงค์ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance 
Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน รวมทั้งข้อก ำหนดอ่ืนของทำงรำชกำร 
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กรอบมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักกำร 
 

ที ่ องค์ประกอบ ที ่ หลักกำร 

1 สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 1 หน่วยงำนได้แสดงให้เห็นถึงกำรยึดมั่นในคุณค่ำของควำมชื่อตรง และ
จริยธรรม 
 
 
 

 

2 ผู้ก ำกับดูแลแสดงให้เห็นถึงควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และมีหน้ำที่
ก ำกับดูแลให้มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน รวมถึงกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน 

3 ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนจัดให้มีโครงสร้ำงองค์กร สำยกำรบังคับบัญชำ 
อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่เหมำะสม ในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงำน 

 

 

4 
หน่วยงำนแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงแรงจูงใจ พัฒนำ และรักษำ
บุคลำกรทีม่ีควำมรู้ควำมสำมำรถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 

5 หน่วยงำนก ำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ต่อผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมระบบกำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงำน 

2 กำรประเมินควำมเสี่ยง 
 

 

6 หน่วยงำนระบุวัตถุประสงค์กำรควบคุมภำยในของกำรปฏิบัติงำน ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่ำงชัดเจนและ เพียงพอที่จะ
สำมำรถระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 

7 หน่วยงำนระบุควำมเสี่ยงที่มีผลต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์กำรควบคุมภำยใน
อย่ำงครอบคลุมทั้งหน่วยงำน และวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงเพ่ือก ำหนดวิธีกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงนั้น 

8 หน่วยงำนพิจำรณำโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริต เพ่ือประกอบกำรประเมินควำม
เสี่ยงที่ส่งผลต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ 

9 หน่วยงำนระบุและประเมินกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลกระทบอย่ำงมี
นัยส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยใน 
 
 
 
 
 
 
 

4 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 13 หน่วยงำนจัดท ำ หรือจัดหำและใช้สำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภำพ เพ่ือ
สนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด 

11 หน่วยงำน ระบุ และพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมทั่วไป ด้ำนเทคโนโลยี เพ่ือ
สนับสนุนกำรบรรลุวัตถุประสงค์ 

 

12 หน่วยงำนจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมโดยก ำหนดไว้ในนโยบำย ประกอบด้วย 
ผลส ำเร็จที่คำดหวัง และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือน ำนโยบำยไปสู่กำร
ปฏิบัติจริง 



 

 

ที ่ องค์ประกอบ ที ่ หลักกำร 

4 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 13 หน่วยงำนจัดท ำ หรือจัดหำและใช้สำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภำพ เพ่ือ
สนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด 

14 หน่วยงำนมีกำรสื่อสำรภำยในเกี่ยวกับสำรสนเทศรวมถึง วัตถุประสงค์และ
ควำมรับผิดชอบที่มีต่อกำรควบคุมภำยใน ซึ่งมีควำมจ ำเป็นในกำรสนับสนุน
ให้มีกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด 

15 หน่วยงำนมีกำรสื่อสำรกับบุคคลภำยนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำร
ปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด 

5 กิจกรรมกำรติดตำมผล 16 หน่วยงำนระบุ พัฒนำ และด ำเนินกำรประเมินผลระหว่ำง กำรปฏิบัติงำน 
และหรือกำรประเมินผลเป็นรำยครั้ง ตำมที่ก ำหนด เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ 
ได้มีกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

17 หน่วยงำนประเมินผลและสื่อสำรข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของกำรควบคุม
ภำยในอย่ำงทันเวลำต่อฝ่ำยบริหำร และผู้ก ำกับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
สำมำรถสั่งกำรแก้ไขได้อย่ำงเหมำะสม  

โดยสรุปภำพรวมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน บังคับใช้กับหน่วยงำนทั้งหมดในก ำกับดูแล ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยขยำยขอบเขตควำมรับผิดชอบด้ำนกำรควบคุมภำยในจำกหัวหน้ำ
หน่วยงำนถึงผู้ก ำกับดูแลของหน่วยงำน ซึ่งอยู่เหนือหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐอีกหนึ่งระดับ พร้อมทั้งก ำหนด
แนวคิดด้ำนกำรควบคุมภำยในเพ่ิมเติมจำกเดิม กล่ำวคือ กำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์เป็นกระบวนกำรที่ แทรกอยู่ในกระบวนกำรปกติของหน่วยงำน มีบุคลำกรทุกส่วนที่
เกี่ยวข้อง ครอบคลุมโครงสร้ำงและภำรกิจ ของหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยต้องมีกำร
ปฏิบัติจริง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน และให้ควำมเชื่อมั่นในระดับหนึ่งเท่ำนั้น
ว่ำจะลดควำมเสี่ยงเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนบรรลุ วัตถุประสงค์เป้ำหมำย อีกทั้งมีกำรก ำหนด
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน เป็นด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรรำยงำนขยำยจำกรำยงำนกำรเงิน
รวมถึงรำยงำนที่มิใช่กำรเงิน และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 

3. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
ข้อ 2 ให้หน่วยงำนของรัฐจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน โดยใช้มำตรฐำนกำรควบคุม

ภำยใน ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด เป็นแนวทำงในกำรจัดวำงระบบกำรควบคุม
ภำยใน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน 

ข้อ 3 ให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ข้อ 4ให้ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรก ำกับดูแล ให้น ำมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดวำงและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
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ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง ท ำหน้ำที่อ ำนวยกำรประเมิน ก ำหนดแนวทำงกำร
ประเมิน ภำพรวมของหน่วยงำน รวบรวม พิจำรณำกลั่นกรอง และสรุปผลกำรประเมิน รวมทั้งประสำน และ
จัดท ำ รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำนของรัฐ 

ข้อ 8 ให้คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำน
ของรัฐ ประกอบด้วย (1) กำรรับรองว่ำกำรควบคุมภำยในเป็นไปตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่
กระทรวงกำรคลัง ก ำหนด (2) กำรประเมินผลองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (3 ) กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในของภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ และ (4) ควำมเห็นของผู้ตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับกำรสอบทำนกำรควบคุมภำยในของ
หน่วยงำนของรัฐ 

ข้อ 9 ให้คณะกรรมกำร เสนอรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ระดับหน่วยงำน 
ของรัฐ ตำมข้อ 8 ต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ และจัดส่งผู้ก ำกับดูแล และกระทรวงเจ้ำสังกัด ภำยใน 90 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ 

ข้อ 10 ให้กระทรวงเจ้ำสังกัด ด ำเนินกำรรวบรวมและสรุปรำยงำนกำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในที่ได้รับตำมข้อ 9 มำจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับกระทรวง และส่งให้ 
กระทรวงกำรคลังภำยใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ 

ข้อ 14 กรณีที่หน่วยงำนของรัฐไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์นี้ได้ให้ขอท ำควำม   
ตกลงกับกระทรวงกำรคลัง 

โดยสรุป หน่วยงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ต้องจัดให้มีกำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยในโดยฝ่ำยบริหำร หมำยถึง ผู้บริหำรทุกระดับมีหน้ำที่ก ำกับดูแลให้มีกำรน ำมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในมำใช้ในทุกหน่วยงำน กรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมหลักปฏิบัตินี้ได้ให้ ขอท ำ
ควำมตกลงกับกระทรวงกำรคลัง ส ำหรับกำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำนให้ต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นมำชุดหนึ่งมีหน้ำที่ประเมินและรำยงำน อย่ำงน้อยปีละครั้ง ส่งให้มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครสวรรค์และผู้ก ำกับดูแลหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ทั้งนี้ในหลักเกณฑ์ปฏิบัติมิได้
ก ำหนดในระดับส่วนงำนย่อย ดังนั้น จึงเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรที่จัดตั้งขึ้นในกำรที่จะอ ำนวยกำรในกำร
ประเมิน ก ำหนดแนวทำง/วิธีกำรประเมินในภำพรวม เกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยง บัญชีกำรให้คะแนน
โอกำสและผลกระทบจำกควำมเสี่ยง รวมถึงแบบที่ใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงระดับส่วนงำนย่อย เพ่ือให้
คณะกรรมกำรรวบรวม ประสำน พิจำรณำ กลั่นกรอง สรุป และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยในระดับหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่  3 
การประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรื่องท่ีต้องประเมิน 
กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนของรัฐ มีกำรประเมินใน 2 เรื่องหลัก คือ 
1. กำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
2. กำรประเมินภำรกิจ 

1. การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
กำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน เป็นกำรประเมินเพ่ือทรำบว่ำหน่วยงำนของ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ด ำเนินกำรเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน 5 องค์ประกอบ 17 
หลักกำร หรือไม่ มีองค์ประกอบหรือ หลักกำรใด ที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ หรือไม่ กรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมมำตรฐำน หน่วยงำนต้อง
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในต่อไป 

2. การประเมินภารกิจ 
กำรประเมินภำรกิจเป็นกำรประเมินเพ่ือทรำบว่ำภำรกิจของหน่วยงำนมีกำรควบคุม เพ่ือให้กำร

ด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย หรือไม่ โดยภำรกิจที่หน่วยงำนต้องท ำกำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน ประกอบด้วยภำรกิจ 3 ประเภท คือ 

1. ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ 
2. ภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ 
3. ภำรกิจอ่ืนที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ 

ขั้นตอนการประเมิน 
กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและ 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้ด ำเนินกำรประเมินตำมขั้นตอน 
ดังภำพ 3-1 รำยละเอียด ดังนี้
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ภาพ 3 - 1 แสดงขั้นตอนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วย 
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 

1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบ /ศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง 
1.1 ให้หน่วยงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ก ำหนดผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำร

ควบคุมภำยใน ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ ที่มีกำรก ำหนดหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรควบคุมภำยในเดิมอยู่แล้ว 
อำจให้หน่วยงำนเดิมรับผิดชอบก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมิใช่หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เนื่องจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่สอบทำนกำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน
ส ำหรับหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ หำกก ำหนดให้ผู้ตรวจสอบภำยใน เป็นผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในด้วย จะท ำให้ขำดควำมเป็นอิสระและเกิดกำรขัดกัน ทำงผลประโยชน์ 



 

-11-  

 

1.2 ให้ผู้รับผิดชอบท ำกำรศึกษำหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและ
หลักเกณฑ์ ปฏิบัติกำรควบคุมควบภำยในส ำหรับหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์พ.ศ. 2561 
ส ำหรับผู้รับผิดชอบที่เคยได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในเดิมของคณะกรรมกำร
ตรวจเงินแผ่นดิน  ให้ศึกษำเพ่ือทรำบควำมแตกต่ำงของกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงกำรคลัง และกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยในเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
ให้หน่วยงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับหน่วยงำน

ขึ้นมำชุดหนึ่ง เพ่ือท ำหน้ำที่อ ำนวยกำรประเมิน ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินภำพรวม รวบรวม พิจำรณำ
กลั่นกรอง และสรุปผลกำรประเมินรวมทั้งประสำน และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
ระดับหน่วยงำนประกอบด้วย 

2.1 ประธำนคณะกรรมกำร ซึ่งควรเป็นหัวหน้ำหน่วยงำน หรือผู้ที่หัวหน้ำหน่วยงำนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์มอบหมำย 

2.2 กรรมกำร ซึ่งควรเป็นฝ่ำยบริหำรจำกทุกกลุ่มฝ่ำยที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงชัดเจน ใน
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งและภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญของหน่วยงำน ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไป
ตำม หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับ
หน่วยงำน ซึ่งก ำหนดเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

2.3 เลขำนุกำรคณะกรรมกำร ซึ่งควรเป็นหัวหน้ำหน่วยงำนที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับกำร 
ควบคุมภำยในของหน่วยงำน ที่มิใช่หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่งต้องท ำหน้ำที่สอบทำนกำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ 
ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ ที่ก ำหนดเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำนของ 
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

กรณีที่หน่วยงำนมีคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในอยู่แล้ว ให้ทบทวน 
องค์ประกอบของคณะกรรมกำร และอ ำนำจหน้ำที่ว่ำเป็นหลักเกณฑ์ปฏิบั ติกำรควบคุมภำยในส ำหรับ
หน่วยงำน กรณีที่พบว่ำไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำวอำจด ำเนินกำรปรับปรุงค ำสั่งเดิม หรือยกเลิกค ำสั่ง
แล้วแต่งตั้งใหม่ก็ได้ 

3. ก ำหนดแนวทำงกำรประเมิน และเครื่องมือกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ด้วยกระทรวงกำรคลังมิได้ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินและเครื่องมือกำรประเมินผล กำร

ควบคุมภำยใน แต่ก ำหนดเฉพำะแบบรำยงำนระดับหน่วยงำน ซึ่งได้แก่ หนังสือรับรองกำรประเมินผล กำร
ควบคุมภำยใน (แบบ ปค. 1) รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.4) และ
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.5) เท่ำนั้น ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงำนปฏิบัติเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ กำรควบคุมภำยในส ำหรับ หน่วยงำน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งของหน่วยงำนต้องก ำหนดแนวทำง กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในให้เหมำะสมกับลักษณะของหน่วยงำน  

ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงำนทรำบระดับกำรควบคุมภำยใน ควำมเสี่ยง/จุดอ่อนของกำรควบคุม 
ภำยในของหน่วยงำน พร้อมทั้งปรับปรุงกำรควบคุมภำยในให้เพียงพอเหมำะสม อีกทั้งยังสำมำรถน ำข้อมูล 
มำใช้ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำน 
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4. ประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับหน่วยงำน/บุคลำกรในหน่วยงำน 
ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับหน่วยงำน พ.ศ. 2561 ก ำหนดตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน COSO 2013 ซึ่งเน้นกำรปฏิบัติจริง 
และเจ้ำของกระบวนงำน (Process Owner) มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ดังนั้นกำรที่หน่วยงำนจะสำมำรถ 
ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือ
บรรลุประสิทธิผล บุคลำกรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ 
ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำน เนื่องจำกทุกคนในหน่วยงำนเป็นเจ้ำของกระบวนงำน อย่ำงน้อย 
1 กระบวนงำน หน่วยงำนที่รับผิดชอบจึงต้องประชุมชี้แจงให้ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์
กระทรวงกำรคลังและสิ่งที่ต้องปฏิบัติรวมถึงแนวทำงกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เครื่องมือกำร
ประเมิน และรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในที่หน่วยงำนก ำหนด 

5. ด ำเนินกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำมแนวทำงที่ก ำหนด 
หลังสิ้นปีงบประมำณให้ฝ่ำยเลขำนุกำรเริ่มกระบวนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ให้

เป็นไปตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนก ำหนด โดยหัวใจหลัก ของ
กำรประเมินขึ้นอยู่กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กล่ำวคือ หำกผู้ท ำกำรประเมินมีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนใด กำร
ประเมินควำมเสี่ยง และกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ก็จะเป็นไปในทิศทำงนั้น ดังนั้น หน่วยงำนไม่ควร 
มอบหมำยให้บุคลำกรใหม่เป็นผู้ท ำกำรประเมิน เพรำะอำจท ำให้หน่วยงำนไม่ทรำบควำมเสี่ยงที่แท้จริง และ 
ไม่สำมำรถปรับปรุงกำรควบคุมภำยในให้บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของหน่วยงำน 

6. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ฝ่ำยเลขำนุกำรจะก ำหนดระยะเวลำในกำรประเมินให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำร 

ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน พร้อมทั้งก ำหนดระยะเวลำในกำรรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ซึ่งหลังจำกที่ได้รับรำยงำนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ฝ่ำยเลขำนุกำรจะท ำกำรประมวลผล สอบทำนควำม 
ครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับก่อนที่จะเสนอคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในพิจำรณำผล
กำรประเมินและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนต่อไป 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน มีกำรประเมินใน 2 เรื่องหลัก คือ 
1. กำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
2. กำรประเมินภำรกิจ 
เครื่องมือที่ใช้ในประเมิน อย่ำงน้อยควรประกอบด้วย 

1. เครื่องมือกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
1.1 แบบประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
1.2 แบบรำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค. 4) 

2. เครื่องมือกำรประเมินภำรกิจ 
2.1 แบบประเมินควำมเสี่ยงภำรกิจเพ่ือกำรควบคุมภำยใน 
2.2 แบบรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค. 5) 

เพ่ือให้กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในภำพรวมของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และลดควำมคลำดเคลื่อนในกำรประมวลผล 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ จึงได้ออกแบบเครื่องมอืกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ดังต่อไปนี้  
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1. เครื่องมือกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
1.1 แบบประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน  

ค าชี้แจงแบบ 
1. กำรประเมินให้ผู้ประเมินด ำเนินกำรประเมิน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง หลังเดือนกันยำยน โดยใช้ 

ข้อมูลปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ เพียงวันที่ 30 กันยำยน ส ำหรับวิธีกำรประเมินให้ประเมินในข้อย่อย 1 ระดับ 
เท่ำนั้น เช่น ข้อ 1.1 หรือ 1.2 หรือ 2.1 หรือ 2.2 ในทุกองค์ประกอบทุกหลักกำร 

2. ให้สอบถำมตำมแบบสอบถำม ถ้ำมีกำรปฏิบัติตำมค ำถำมแสดงถึงกำรควบคุม
ภำยในที่ดี ให้กรอก เครื่องหมำย “V”ในช่อง “ใช่” ถ้ำไม่มีกำรปฏิบัติหรือมีกำรปฏิบัติแต่ไม่เหมำะสมให้
กรอกเครื่องหมำย “x” ในช่อง “ไม'ม ี/ใม่ใช่”แล้วอธิบำยเพิ่มเดิมในช่อง “ค ำอธิบำย” 

3. กรณีที่หน่วยงำน ระบุ “x” ในช่อง “ไม'ใช่” หมำยถึง หน่วยงำนยังขำดกำรควบคุม
ภำยในที่เพียงพอเหมำะสม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบกำรควบคุมภำยใน ซึ่งผู้ประเมินควรหำสำเหตุ และ
พิจำรณำหำแนวทำงกำรแก้ไข 

4. ผลกำรประเมินในแต่ละองค์ประกอบ ให้สรุปไว้ในท้ำยองค์ประกอบทุกด้ำนแล้ว
น ำไปสรุปภำพรวม หน้ำสุดท้ำยของแบบประเมิน 

5. ท้ำยแบบประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ช่อง “ผู้ประเมิน” คือ 
หัวหน้ำหน่วยงำน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย และต ำแหน่ง ส ำหรับ ช่อง “วันที่” ให้ระบุวันที่ท ำกำรประเมิน
แล้วเสร็จ 

 

แบบประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 25XX 

แบบประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรทบทวนหรือประเมินผล 

กำรควบคุมภำยในซึ่งควรด ำเนินกำรทุกปี เพ่ือช่วยให้ผู้บริหำรและผู้ประเมินพิจำรณำตัดสินได้ว่ำ  ระบบกำร 

ควบคุมภำยในของหน่วยงำนได้รับกำรออกแบบอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอหรือไม่ ควรปรับปรุง แก้ไข ใน

จุดใด อย่ำงไร 

แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น5 องค์ประกอบของกำรควบคุมภำย ใน ในแต่ละองค์ประกอบ 

ประกอบด้วย หลักกำร (principle) และประเด็นย่อย (point of focus) ซึ่งผู้ใช้หรือผู้ประเมินอำจปรับปรุง

แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อควำมตำมควำมเหมำะสม ช่องว่ำง “ค ำอธิบำย” ใช้ส ำหรับจดบันทึกข้อคิดเห็นหรือ

ค ำอธิบำยในหัวข้อนั้นๆ  
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ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment) 

ที ่ ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

1 หน่วยงำนได้แสดงให้เห็นถึงกำรยึดมั่นในคุณค่ำของควำมซื่อสัตย์และจริยธรรม 
1.1 ผู้ก ำกับดูแลและผู้บริหำร ก ำหนดแนวทำง และมีกำรปฏิบัติที่อยู่ บน
หลักควำมชื่อตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณในกำรด ำเนินงำน            
ที่ครอบคลุมถึง 

   

1.1.1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำวันและกำรตัดสินใจในเรื่องต่ำงๆ    

1.1.2 กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ ลุกค้ำ และบุคคลภำยนอก    

1.2 มีข้อก ำหนดที่เป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้บริหำรและพนักงำน ปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมชื่อตรงและรักษำจรรยำบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 

   

1.2.1 ข้อก ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ส ำหรับ 
ผู้บริหำรและพนักงำนที่เหมำะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1.2.2 ข้อห้ำม ผู้บริหำรและพนักงำนในกำรปฏิบัติตนในลักษณะ ที่
อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับองค์กร ซึ่งรวมถึงข้อห้ำม 
ในกำรปฏิบัติที่อำจท ำให้เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

   

1.2.3 บทลงโทษที่เหมำะสมหำกมีกำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนดข้ำงด้น    
1.2.4 กำรสื่อสำรข้อก ำหนดและบทลงโทษข้ำงด้นให้ผู้บริหำร และ

พนักงำนทุกคนรับทรำบ เช่น รวมอยู่ในกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ กำร
ให้พนักงำนลงนำมรับทรำบข้อก ำหนดและบทลงโทษเป็นประจ ำทุกปี 
รวมทั้ งมี ก ำร เผ ยแพ ร่  Code of Conduct ให้ แก่ พ นั ก งำน และ
บุคคลภำยนอก ได้รับทรำบ 

   

1.3 มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 
ทำงด้ำนจริยธรรม Code of Conduct 

   

1.3.1 กำรประเมินตนเองโดยผู้บริหำรและพนักงำน    
1.3.2 กำรติดตำมและประเมินผล โดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

ผู้ประเมินอิสระจำกภำยใน หรือกำรประเมินโดยผู้เชี่ยวชำญที่เป็นอิสระ 
จำกภำยนอกองค์กร 

   

1.4 มีกำรจัดกำรอย่ำงทันเวลำ หำกพบกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 
เกี่ยวกับควำมชื่อตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณ 

   

1.4.1 มีกระบวนกำรที่ท ำให้สำมำรถตรวจพบกำรฝ่ำปีนได้ ภำยใน 
เวลำที่เหมำะสม 

   

1.4.2 มีกระบวนกำรที่ท ำให้สำมำรถลงโทษหรือจัดกำรกับ        
กำรฝ่ำฝืน ได้อย่ำงเหมำะสม และภำยในเวลำอันควร 

   

1.4.3 มีกำรแก่ไขกำรกระท ำที่ขัดต่อหลักควำมชื่อตรงและ      
กำรรักษำ จรรยำบรรณอย่ำงเหมำะสม และภำยในเวลำอันควร 
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V  ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

2 ผู้ก ำกับดูแลแสดงให้เห็นถึงควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และมีหน้ำที่ก ำกับดูแลให้มีกำรพัฒนำ หรือ
ปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน รวมถึงกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน 
2.1 มีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของผู้ก ำกับดูแล แยกจำกฝ่ำยบริหำร ไว้
อย่ำงชัดเจน และมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงแท้จริง เช่น 
ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับหน่วยงำน ไม่มีควำมสัมพันธ์อ่ืนใด อัน
อำจมีอิทธิพลต่อกำรใช้ดุลยพินิจ และปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระ 

   

2.2 ผู้ก ำกับดูแล ด ำเนินกำรก ำกับดูแลให้มีกำรพัฒนำ หรือปรับปรุง กำร
ควบคุมภำยในให้เป็นไปตำมมำตรฐำนก ำหนด รวมทั้งก ำกับดูแล ให้มี
กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรควบคุมภำยใน 

   

2.3 ผู้ก ำกับดูแล เป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับพันธกิจขององค์กร และมี ควำม
เชี่ยวชำญที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสำมำรถขอค ำแนะน ำ จำก
ผู้เชี่ยวชำญในเรื่องนั้นๆ ได ้

   

2.4 ผู้ก ำกับดูแลให้กำรสนับสนุนในทุกด้ำนที่เกี่ยวเนื่องกับกำรควบคุม 

ภำยใน 

   

3 ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนจัดให้มีโครงสร้ำงองค์กร สำยกำรบังคับบัญชำ อ ำนำจหน้ำที่ และควำม 
รับผิดชอบที่เหมำะสมในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 

3.1 ผู้บริหำรระดับสูง ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรให้สนับสนุนกำรบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนตำมภำรกิจ 

   

3.2 ผู้บริหำรระดับสูงก ำหนดสำยกำรบังคับบัญชำ และกำรรำยงำน ให้
ซัดเจน โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ ควำม - 
รับผิดชอบ และกำรสื่อสำรข้อมูล 

   

3.3 มีกำรก ำหนด มอบหมำย และจ ำกัดอ ำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบ อย่ำงซัดเจน ระหว่ำงผู้ก ำกับดูแล ผู้บริหำร ฝ่ำยบริหำร และ
พนักงำน 

   

4 หน่วยงำนแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงแรงจูงใจ พัฒนำ และรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 
4.1 หน่วยงำนมีนโยบำยและวิธีกำรปฏิบัติเพ่ือจัดหำ พัฒนำ และ รักษำ
บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสม และมีกระบวนกำร สอบ
ทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและวิธีกำรปฏิบัตินั้นอย่ำงสม่ ำเสมอ 

   

4.2 หน่วยงำนมีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถและระบุข้อบกพร่อง 
ของบุคลำกรที่มีอยู่ 

   

4.3 หน่วยงำนด ำเนินกำรสร้ำงแรงจูงใจ พัฒนำ และรักษำบุคลำกร ทั้ง
ผู้บริหำรและพนักงำนเป็นรำยบุคคล 

   

4.4 หน่วยงำนมีวำงแผนและด ำเนินกำรเตรียมกำรในกำรสืบทอด
ต ำแหน่ง (succession plan) ทีส ำคัญ 

   

  



 

  -16- 
 

 

ที ่ ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

5 หน่วยงำนก ำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ต่อผลกำรปฏิบัติงำนตำมระบบกำรควบคุม 
ภำยใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 
5.1 หน่วยงำนมีกระบวนกำรและกำรสื่อสำรเชิงบังคับให้บุคลำกรทุก
คน มีควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน ผ่ำนทำงโครงสร้ำง อ ำนำจ
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 

   

5.2 หน่วยงำนก ำหนดตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้แรงจูงใจ และ 
รำงวัลที่เหมำะสม 

   

5.3 หน่วยงำนมีกำรประเมินว่ำ มีกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำน กำรให้ 
แรงจูงใจและกำรให้รำงวัลอย่ำงต่อเนื่อง โดยเน้นให้สำมำรถเชื่อมโยง 
กับควำมส ำเร็จของหน้ำที่ในกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในด้วย 

   

5.4 ฝ่ำยบริหำรไม่สร้ำงแรงกดคันที่มำกเกินไปในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ของ
บุคลำกรแต่ละคน 

   

5.5 มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรให้แรงจูงใจ กำรให้รำงวัลหรือ 
กำรปฏิบัติตำมระเบียบ/วินัย เป็นรำยบุคคล 

   

6 หน่วยงำนระบุวัตถุประสงค์กำรควบคุมภำยในของกำรปฏิบัติงำน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของ
องค์กรไว้อย่ำงชัดเจนและเพียงพอ ที่จะสำมำรถระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ วัตถุประสงค์ 
6.1 มีกำรระบุวัตถุประสงค์กำรควบคุมภำยในด้ำนกำรด ำเนินงำน    

6.1.1 วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดสะท้อนนโยบำย/แนวทำงของ
ผู้บริหำร 

   

6.1.2 มีกำรพิจำรณำค่ำที่ยอมรับได้ของควำมเสี่ยงด้ำนกำร
ด ำเนินงำน 

   

6.1.3 มีกำรก ำหนดกำรใช้ทรัพยำกร และเป้ ำหมำยกำร
ด ำเนินงำน โดยรวม เป้ำหมำยด้ำนกำรเงินรวมด้วย 

 
 
 
 
 
 

   

 6.2 มีกำรระบุวัตถุประสงค์กำรควบคุมภำยในด้ำนกำรรำยงำน    

6.2.1 รำยงำนทำงกำรเงิน มีกำรระบุว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
บัญชี ของหน่วยงำนภำครัฐโดยรำยกำรที่เปิดเผยสะท้อนสถำนะและ
กิจกรรม ของหน่วยงำน 

   

6.2.2 รำยงำนที่มิใช่รำยงำนกำรเงิน มีกำรระบุว่ำรำยงำนมีควำม 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้บริหำร มีควำมถูกต้องเพียงพอต่อ 
กำรตัดสินใจ และสะท้อนกิจกรรมของหน่วยงำน 

 

   

6.3 มีกำรระบุวัตถุประสงค์กำรควบคุมภำยในด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฎระเบียบ 

   

6.3.1 มีกำรระบุว่ำ กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

   



 

-17-  

 

ที ่ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

 6.3.2 มีกำรก ำหนดค่ำที่ยอมรับของควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำร
ปฏิบัติ ไม่เป็นไปตำมกฎระเบียบ 

   

7 หน่วยงำนระบุควำมเสี่ยงที่มีผลต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์กำรควบคุมภำยในอย่ำงครอบคลุมทั้งหน่วยงำน 
และวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเพ่ือก ำหนดวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงนั้น 

7.1 หน่วยงำนมีกำรระบุควำมเสี่ยงทุกประเภท ซึ่งอำจมีผลกระทบ ต่อ
กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ ทั้งระดับหน่วยงำน หน่วยงำนย่อย ส ำนัก 
กลุ่ม ฝ่ำย และงำน 

   

7.2 หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทุกประเภท ที่อำจเกิดจำก ทั้ง
ปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงด้ำน กล
ยุทธ์ (s) กำรด ำเนินงำน (0) กำรรำยงำน (R) กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ 
(0 และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) 

   

7.3 ทุกระดับกำรบริหำรจัดกำรในหน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสมกับระดับนั้นๆ 

   

7.4 มีกำรประเมินควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำทั้งโอกำส 
เกิดเหตุกำรณ์ (L) และผลกระทบที่อำจเกิดข้ึน (c) 

   

 7.5 มีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรตอบสนองควำมเสี่ยง โดยอำจเป็น 
กำรยอมรับควำมเสี่ยงนั้น (acceptance/take) กำรลดควำมเสี่ยง 
(reduction /treat) ก ำ ร ห ลี ก เ ลี่ ย ง ค ว ำ ม เ สี่ ย ง 
(avoidance/terminate) หรือกำรร่วม รับควำมเสี่ยง (sharing) /ถ่ำย
โอนควำมเสี่ยง (Transfer) 

   

8 หน่วยงำนพิจำรณำโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริต เพ่ือประกอบกำรประเมินควำมเสี่ยงที่ส่งผลต่อกำรบรรลุ 
วัตถุประสงค์ 
8.1 ในระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน ได้มีกำรพิจำรณำถึง
โอกำส ที่จะเกิดกำรทุจริตครอบคลุมกำรทุจริตที่หลำกหลำย เช่น กำร
จัดท ำ รำยงำนกำรเงินเท็จ กำรท ำให้สูญเลียทรัพย์ กำรคอร์รัปชั่น กำร
เปลี่ยน- แปลงข้อมูลในรำยงำนที่ส ำคัญ กำรได้มำหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สิน 
โดย ไม่ถูกต้อง รวมทั้งกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรละเว้นกำรปฏิบัติตำม
ระบบ ควบคุมด้วย เป็นด้น 
 

   

8.2 หน่วยงำนมีกำรประเมินโอกำสในกำรเกิดทุจริต    
8.3 หน่วยงำนมีกำรสื่อสำรให้พนักงำนทุกคนเข้ำใจและปฏิบัติตำม 
นโยบำยและแนวปฏิบัติที่ก ำหนดไว้ 
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9 หน่วยงำนระบุและประเมินกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อระบบกำรควบคุม 
ภำยใน 

9.1 หน่วยงำนมีกำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงจำกปัจจัยภำยนอก ที่
อำจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตำมภำรกิจของหน่วยงำน 

   

9.2 หน่วยงำนมีกำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจที่อำจมี 
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตำมภำรกิจของหน่วยงำน 

   

9.3 หน่วยงำนมีกำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงผู้น ำองค์กรที่อำจมี 
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตำมภำรกิจของหน่วยงำน 

   

ด้ำนกิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) 

10 หน่วยงำน ระบุ และพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุม เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่  
ในระดับท่ียอมรับได้ 

10.1 กิจกรรมกำรควบคุมของหน่วยงำน มีควำมเหมำะสมกับควำม
เสี่ยง ของหน่วยงำน 
 
 
 
 
 

   

10.2 กำรก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมภำยใน ได้มีกำรพิจำรณำปัจจัย ที่
เป็นลักษณะเฉพำะของหน่วยงำน 

   

10.3 กำรก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมภำยใน ครอบคลุมกระบวนกำร 
ต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เช่น มีนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับ กำรจัดเก็บเงินรำยได้/ค่ำบริกำร กำรบริหำรงำนบุคคล กำร
ก ำหนด หลักสูตร/โครงกำร'ฟิกอบรมระยะสั้น กำรก ำหนดขอบเขต
อ ำนำจหน้ำที่ และล ำดับชั้นกำรอนุมัติของผู้บริหำรในแต่ละระดับไว้
อย่ำงชัดเจน รัดกุม เป็นด้น 

   

10.4 หน่วยงำนมีกำรควบคุมภำยในที่มีควำมหลำกหลำยผสมผสำน 
อย่ำงเหมำะสม เช่น ชั้นตอนที่มีกำรควบคุมแบบ manual ชั้นตอนที่ มี
กำรควบคุมแบบ automated หรือชั้นตอนกำรควบคุมแบบป้องกัน 
และติดตำม หรือแบบค้นพบข้อผิดพลำด เป็นด้น 

   

10.5 หน่วยงำนมีกำรควบคุมภำยในในทุกระดับ เช่น ระดับหน่วยงำน 
ส ำนัก กลุ่ม ฝ่ำย กอง งำน หน่วย และกระบวนกำร เป็นด้น 
 

   

10.6 หน่วยงำนมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในงำน 3 ด้ำน 
ต่อไปนี้ ออกจำกกันโดยเด็ดขำด เพ่ือสอบยันกัน กล่ำวคือ 

(1) หน้ำที่อนุมัติ 
(2) หน้ำที่บันทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ และ 
(3) หน้ำที่ในกำรดแลและจัดเก็บทรัพย์สิน 
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11 หน่วยงำน ระบุ และพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมท่ัวไปด้ำนเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนกำรบรรลุ วัตถุประสงค์ 
11.1 หน่วยงำนก ำหนดกำรควบคุมทั่วไปของระบบสำรสนเทศ ให้
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกระบวนกำร 
ปฏิบัติงำน 

   

11.2 หน่วยงำนก ำหนดกำรควบคุมของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำง
เทคโนโลยี ให้มีควำมเหมำะสม 

   

11.3 หน่วยงำนก ำหนดกำรควบคุมด้ำนควำมปลอดภัยของระบบ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำมเหมำะสม 

   

11.4 หน่วยงำนก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมกำรจัดหำ กำรพัฒนำ และ
กำรบ ำรุงรักษำเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำมเหมำะสม 

   

12 

 

 

 

 

 

หน่วยงำนจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุม โดยก ำหนดไว้ในนโยบำย ประกอบด้วย ผลส ำเร็จที่คำดหวัง และ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติจริง 
12.1 หน่วยงำนจัดให้มีนโยบำยและขั้นตอนกำรควบคุมที่สนับสนุน ให้มี
กำรน ำนโยบำยของฝ่ำยบริหำรสู่กำรปฏิบัติ 
 
 
 
 

   

12.2 หน่วยงำนก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้ฝ่ำยบริหำร และ
พนักงำนน ำนโยบำยและกระบวนกำรไปสู่ปฏิบัติ 

   

12.3 หน่วยงำนมีกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมกำรควบคุมในเวลำ ที่
เหมำะสม 

   

12.4 กิจกรรมกำรควบคุม  ด ำเนิ นกำรโดยบุ คลำกรที่ มี ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ มีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยด ำเนินกำร 
ครอบคลุมถึงกำรแกไขข้อผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำนด้วย 

   

12.5 หน่วยงำนมีกำรทบทวนนโยบำย กระบวนกำรปฏิบัติงำนและ มี
กำรปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมกำรควบคุมภำยใน ให้มีควำมเหมำะสม อยู่
เสมอ 

   

13 หน่วยงำนจัดท ำ หรือจัดหำและใช้สำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภำพ เพ่ือสนับสนุนให้มีกำร ปฏิบัติตำม
กำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด 
13.1 หน่วยงำนมีกำรระบุข้อก ำหนดด้ำนข้อมูล ที่หน่วยงำนต้องกำรใช้ 
ในกำรด ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมภำรกิจ 

   

13.2 หน่วยงำนมีกำรรวบรวมแหล่งข้อมูลที่มีคุณภำพและเกี่ยวข้อง ต่อ
งำน ทั้งจำกภำยในและภำยนอก 

   

13.3 หน่วยงำนพิจำรณำทั้งด้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับในกำรจัดท ำ 
หรือจัดหำและใช้สำรสนเทศ รวมถึงปริมำณ ควำมถูกต้อง และคุณภำพ 
ของข้อมูลที่ได้รับ 

   

13.4 หน่วยงำนมีกำรประมวลผลข้อมูลเป็นสำรสนเทศที่เหมำะสม และ
เพียงพอต่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 

   



 

  -20- 
 

 

ที ่ ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

14 หน่วยงำนมีกำรสื่อสำรภำยในเกี่ยวกับสำรสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบที่มีต่อกำร 
ควบคุมภำยในซึ่งมีควำมจ ำเป็นในกำรสนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด 
14.1 หน่วยงำนมีกำรสื่อสำร สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีช่องทำงกำรสื่อสำรที่เหมำะสม 

   

14.2 หน่วยงำนมีกำรสื่อสำร รำยงำนข้อมูลที่ส ำคัญต่อคณะกรรมกำร 
บริหำร อย่ำงสมำเสมอ และกรรมกำรสำมำรถเข้ำถึงแหล่งสำรสนเทศ ที่
จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน หรือสอบทำนรำยกำรต่ำงๆ ตำมท่ีต้องกำรได้ 

   

14.3 หน่วยงำนมีกำรจัดเตรียม กำรแบ่งแยกสำยกำรสื่อสำร และ เลือก
วิธีกำรสื่อสำรอย่ำงเหมำะสม 

   

14.4 หน่วยงำนจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำร เพ่ือให้บุคลำกรภำยใน 
องค์กรสำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเกี่ยวกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริต 
ภำยในองค์กร (whistle-blower hotline) ได้อย่ำงปลอดภัย 

   

15 หน่วยงำนมีกำรสื่อสำรกับบุคคลภำยนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยใน 
ที่ก ำหนด 

15.1 มีกำรสื่อสำรข้อมูลกับบุคคลภำยนอก เช่น ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ฯลฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน เช่น 
เว็บไซต์ประชำสัมพันธ์ ประกำศเผยแพร่กระบวนกำรปฏิบัติงำน และ
ระยะเวลำกำรให้บริกำร ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นด้น 

   

15.2 หน่วยงำนมีกำรสื่อสำรข้อมูลส ำคัญจำกภำยนอกต่อคณะกรรมกำร 
บริหำรโดยกรรมกำรสำมำรถเข้ำถึงแหล่งสำรสนเทศที่จ ำเป็นเพ่ือติดตำม 
กำรด ำเนินงำนได ้

   

 15.3 หน่วยงำนมีกำรจัดเตรียม กำรแบ่งแยกสำยกำรสื่อสำร และเลือก 
วิธีกำรสื่อสำรอย่ำงเหมำะสม กับภำยนอก 

   

15.4 หน่วยงำนจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรทั้งทำงปกติ และทำงลับ 
เพ่ือให้ผู้รับบริกำร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถแจ้งข้อมูลหรือ 
เบำะแสเกี่ยวกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่ 
องค์กรได้อย่ำงปลอดภัย 
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ที ่ ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

16 หน่วยงำนระบุ พัฒนำ และด ำเนินกำรประเมินผลระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน และหรือกำรประเมินผล เป็นรำย
ครั้งตำมที่ก ำหนด เพ่ือให้เกิดควำมม่ันใจว่ำ ได้มีกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของกำรควบคุม ภำยใน 
16.1 หน่วยงำนก ำหนดให้มีกำรประเมินผลระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน และ/
หรือกำรประเมินผลเป็นรำยครั้ง โดยผสำนรูปแบบ/ผสำนวิธีให้ เหมำะสม
กับหน่วยงำน 

   

16.2 หน่วยงำนมีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจพ้ืนฐำนด้ำนกำรควบคุมภำยใน ใน
หน่วยงำน 

   

16.3 กำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ด ำเนินกำรโดย ผ้มี
ควำมรู้และควำมสำมำรถ 

   

16.4 กำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ด ำเนินกำรควบคู่ ไป
กับกระบวนกำรปฏิบัติงำนปกติของหน่วยงำน 

   

16.5 มีกำรก ำหนดขอบเขต และควำมถี่ในกำรติดตำมและประเมินผล ให้
เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลง โดยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

   

16.6 กำรติดตำมประเมินผล มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเท่ียงธรรม    

17 หน่วยงำนประเมินผลและสื่อสำรข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทันเวลำต่อ ฝ่ำย
บริหำร และผู้ก ำกับดแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสำมำรถสั่งกำรแก้ไขได้อย่ำงเหมำะสม 
17.1 หน่วยงำนมีประเมินผลลัพธ์ (assess result) ของกำรควบคุมภำยใน    
17.2 หน่วยงำนมีกำรสื่อสำรข้อบกพร่อง/จุดอ่อนของกำรควบคุมภำยใน 
ต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำรบริหำร เช่น กรณีมีเหตุกำรณ์หรือ มีข้อ
สงสัยว่ำทุจริตอย่ำงร้ำยแรง มีกำรปฏิบัติที่ฝ่ำปีนกฎหมำย หรือ มีกำร
กระท ำที่ผิดปกติอ่ืนซึ่งอำจกระทบต่อชื่อเสียงและหรือฐำนะกำรเงิน ของ
หน่วยงำนอย่ำงมีนัยส ำคัญ เป็นด้น มีกำรรำยงำนโดยพลัน 

   

17.3 หน่วยงำนมีกำรติดตำมกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในตำมผลกำร 
ประเมิน และ/หรือกำรตรวจสอบภำยในที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง ของ
กำรควบคุมภำยใน 
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1.2 แบบรำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ ได้ก ำหนดแบบรำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในระดับส่วนงานย่อย  
ค าชี้แจง 

1. ระบุชื่อหน่วยงำนที่จัดท ำรำยงำน พร้อมระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

2. ให้น ำผลกำรประเมินที่สรุปเป็นภำพรวมของแต่ละองค์ประกอบ ในท้ำยองค์ประกอบจำกแบบ 
ประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน มำใส่ในช่อง “ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป” 

3. น ำผลกำรประเมินภำพรวมจำกท้ำยแบบกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ระบุ ใน
ช่อง “ผลกำรประเมินภำพรวม” 

4. ท้ำยแบบรำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ช่อง “ลงลำยมือชื่อ” ให้เสนอ 
หัวหน้ำหน่วยงำน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยลงนำม พร้อมระบุต ำแหน่ง และวันที่ท ำกำรประเมินแล้ว เสร็จ ให้
ครบถ้วน 

แบบ ปค.4 

ระบุชื่อหน่วยงำน ...................  

รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 25xx 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 

ผู้ก ำกับดูแล และฝ่ำยบริหำรสร้ำงบรรยำกำศให้ทุก

ระดับ ตระหนักถึงควำมส ำคัญและกำรด ำเนินงำน ตำม

ควำม คำดหวังของผู้ก ำกับดูแลและฝ่ำยบริหำร โดย

หน่ วยงำน ยึดมั่ น ในคุณค่ำของควำมชื่ อสัตย์และ

จริยธรรม และมีกำร ก ำกับดูแล พัฒนำหรือปรับปรุงกำร

ควบคุมภำยใน รวมถึง 

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

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

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

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

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

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

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

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

..................... 
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องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 

   
 
 
 
 

3. กิจกรรมกำรควบคุม 

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

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

  
 
 
 
  

5. กิจกรรมกำรติดตำมผล 

  
 
 
 
  

 

ลำยมือชื่อ...................................................................... 

(. 
ต ำแหน่ง..................................................................  

วัน............เดือน.......................พ.ศ.25xx 
 
  

) 
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2. เครื่องมือกำรประเมินภำรกิจ 
2.1 แบบประเมินควำมเสี่ยงภำรกิจเพ่ือกำรควบคุมภำยใน ใช้ในกำรประเมินภำรกิจของ 

หน่วยงำน เพ่ือทรำบควำมเสี่ยงตำมวัตถุประสงค์ของแต่ละภำรกิจว่ำอยู่ในระดับใด สูงกว่ำระดับควำมเสี่ยง ที่
ยอมรับได้ หรือไม่ และหน่วยงำนเลือกท่ีจะตอบสนองควำมเสี่ยงด้วยวิธีกำรใด  
ค าชี้แจงแบบ 

1. กำรประเมินให้ผู้ประเมิน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง หลังเดือนกันยำยน โดยใช้ข้อมูลปีงบประมำณที่
ผ่ำนมำ เพียงวันที่ 30 กันยำยน ในกำรประเมินให้หน่วยงำนทุกระดับประเมินภำรกิจ ตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง 
ภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ และภำรกิจอื่นที่ส ำคัญของหน่วยงำน 

2. กำรบันทึกข้อมูลในแบบ ให้ระบุข้อควำม ในช่องต่อไปนี้ 
ช่องที่ 1 ระบุชื่อหน่วยงำนที่ประเมินควำมเสี่ยง 
ช่องที่ 2 ระบุภำรกิจของหน่วยงำน ประกอบด้วย (1) ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง (2) ภำรกิจ ตำม

แผนกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ และ (3) ภำรกิจอ่ืนที่ส ำคัญของหน่วยงำน ตำมล ำดับ ในกรณีที่หน่วยงำน มีควำม
จ ำเป็นต้องเลือกประเมินภำรกิจเพียงบำงส่วนเนื่องจำกหน่วยงำนมีภำรกิจจ ำนวนมำก ขอให้หน่วยงำนเลือก
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งก่อน โดยเฉพำะหน่วยงำนที่รับภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐมำด ำเนินกำร ต้อง
ประเมินภำรกิจของหน่วยงำนก่อน 

ช่องที่ 3 ระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละภำรกิจ โดยพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน 
3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรรำยงำน และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ โดยควรก ำหนดให้
สอดคล้อง กับนโยบำยของผู้บริหำรด้วย ทั้งนี้ในแต่ละภำรกิจอำจมีวัตถุประสงค์ได้มำกกว่ำ 1 ข้อ แต่อย่ำงน้อย
ต้องมี 1 วัตถุประสงค์ 

ช่องที่ 4 ระบุประเภทของวัตถุประสงค์ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน โดยพิจำรณำ 
จำกวัตถุประสงค์หน่วยงำนที่ระบุในช่องที่ 3 ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่ำหน่วยงำนมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของ  
กำรควบคุมภำยในครอบคลุมทั้ง 3 ด้ำน 

ช่องที่ 5 ระบุควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุในช่องที่ 3 คือ ผู้ประเมิน
ต้องพิจำรณำถึง “สิ่ งที่ เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ” ทั้ งนี้ ในแต่ละ 
วัตถุประสงค์อำจมีควำมเสี่ยงได้มำกกว่ำ 1 ข้อ แต่อย่ำงน้อยต้องมี 1 ควำมเสี่ยง 

ช่องที่ 6 ระบุปัจจัยเสี่ยง โดยพิจำรณำให้สอดคล้องกับควำมเสี่ยงที่ระบุในช่องที่ 5 คือ ผู้ประเมิน
ต้องพิจำรณำถึง “สิ่งที่เป็นปัจจัย/สำเหตุที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยง” โดยต้องค้นหำให้ได้มำกที่สุด เนื่องจำกปัจจัย
เสี่ยงเป็นสิ่งที่หน่วยงำนต้องใช้ในกำรพิจำรณำหำวิธีกำรลดหรือควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ 
เมื่อระบุปัจจัยเสี่ยงได้แล้ว ให้พิจำรณำว่ำสิ่งที่เป็นปัจจัย/สำเหตุ นั้นอยู่ภำยใต้โครงสร้ำง อ ำนำจ หน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนหรือไม่ ถ้ำใช่ให้ถือว่ำเป็นปัจจัยภำยในที่หน่วยงำน สำมำรถควบคุมได้ หำกไม่ใช่
ให้ถือว่ำเป็นปัจจัยภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ 

ช่องที่ 7 ระบุกำรควบคุมที่มีอยู่ โดยพิจำรณำจำกสิ่งที่หน่วยงำนด ำเนินกำรเพ่ือให้ภำรกิจของ 
หน่วยงำนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด ซึ่งต้องสอดคล้องกับควำมเสี่ยงวัตถุประสงค์ และปัจจัยเสี่ยงที่ระบุ 

ช่องที่ 8 ระบุควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ โดยพิจำรณำว่ำจำกควำมเสี่ยง ในช่องที่ 5 พิจำรณำเปรียบ 
เทียบกับกำรควบคุมที่มีอยู่ ในช่องที่ 7 ว่ำยังคงมีควำมเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ในเรื่องใดบ้ำง 

ช่องที่  9 ระบุผลกระทบ โดยพิจำรณำให้สอดคล้องกับควำมเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ว่ำท ำให้เกิด 
ผลกระทบอย่ำงใดบ้ำง  



 

-25-  

 

ช่องที่ 10 ระบุค่ำคะแนนผลกระทบ โดยผู้ประเมินพิจำรณำจำกรำยกำรผลกระทบที่ระบุในช่องที่ 
9 ว่ำมีควำมรุนแรงมำกน้อยเพียงใด ด้วยกำรน ำไปเปรียบเทียบรำยละเอียดรำยกำรผลกระทบที่ระบุ  

ช่องที่ 11 ระบุค่ำคะแนนโอกำส โดยผู้ประเมินพิจำรณำจำกควำมเสี่ยงที่ระบุในช่องที่ 5 ว่ำ ควำม
เสี่ยงเรื่องนั้น มีโอกำสเกิดขึ้นมำกน้อยเพียงใด ด้วยกำรน ำไปเปรียบเทียบรำยละเอียดโอกำสที่เกิดตำมที่ระบุใน
บัญชีหลักเกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำยและควำมรุนแรงของผลกระทบ  

ช่องที่ 12 ระบุค่ำควำมเสี่ยง/ระดับควำมเสี่ยง  
ช่องที่ 13 ระบุวิธีกำรตอบสนองควำมเสี่ยง ตำมแนวทำงกำรตอบสนองควำมเสี่ยงที่หน่วยงำน 

ก ำหนด โดยน ำระดับควำมเสี่ยงที่ระบุในช่องที่ 12 ไปเปรียบเทียบกับแนวทำงกำรตอบสนองควำมเสี่ยง ของ
หน่วยงำนแล้วระบุลงในช่อง  

ช่องที่ 14 ท้ำยแบบประเมิน ให้เสนอหัวหน้ำหน่วยงำน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยลงนำม พร้อมระบุ
ต ำแหน่ง และวันที่ท ำกำรประเมินแล้วเสร็จให้ครบล้วน
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ชื่อหน่วยงำน  ................. (1) ..............................  
แบบประเมินควำมเสี่ยงภำรกิจเพื่อกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินกำรสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 25xx 

 (2) ภำรกิจ (3) วัตถุประสงค ์
(4) ประเภท 

OBJ. (5) ควำมเสี่ยง 
(6) ปัจจัยเสี่ยง 

(7) 

กำรควบคุม ท่ีมี

อยู ่

(8) ควำมเสี่ยง 

ที่เหลืออยู ่
(9) ผลกระทบ 

(10) ค่ำคะแนน 

ผลกระทบ 

(11) ค่ำคะแนน 

โอกำส 

(12) ค่ำ/ระดับ 

ควำมเสีย่ง 

(13) วิธีกำร 

ตอบสนอง ควำม

เสี่ยง 
0 R C ภำยใน ภำยนอก 

       
 
 

        
               
               
               
              

48 

               
               
               
               
               
                

      ลำยมือช่ือ ............... (14) .................................................  

ต ำแหน่ง ..........................................................................  
วันท่ี ................................................................................ 
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2.2 แบบรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค. 5) แบบประเมิน นี้ 
กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลังก ำหนด อย่ำงไรก็ตำมคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ
หน่วยงำนอำจก ำหนดให้หน่วยงำนในสังกัดรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในด้วยแบบนี้ต่อ
หน่วยงำนด้นสังกัด เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพียงพอต่อกำรรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับ
หน่วยงำน 

ค าชี้แจง 
1. แบบรำยงำนนี้ก ำหนดตำมหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 
2. แบบรำยงำนนี้หำกใช้ในระดับหน่วยงำนจะไม่สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจำกเป็นแบบ รำยงำน

ที่กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ก ำหนดให้หน่วยงำนรำยงำนต่อกระทรวงเจ้ำสังกัด แต่หำกน ำแบบ
รำยงำนนี้ไปให้หน่วยงำนในสังกัดใช้ในกำรรำยงำนต่อหน่วยงำนด้นสังกัด ก็สำมำรถปรับเปลี่ยนแบบให้
เหมำะสมได ้

3. แบบรำยงำนนี้ให้รำยงำนเฉพำะรำยกำรที่หน่วยงำนประเมินควำมเสี่ยงแล้วพบว่ำ กำรควบคุม 
ภำยในยังไม่เพียงพอเหมำะสม ควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่สูงกว่ำระดับที่หน่วยงำนยอมรับได้ ซึ่งหน่วยงำนต้อง 
ปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

4. แบบรำยงำนนี้ ส่วนใหญ่เป็นกำรลอกรำยกำรมำจำกแบบประเมินควำมเสี่ยงภำรกิจเพ่ือกำร 
ควบคุมภำยใน 

5. กำรบันทึกข้อมูลในแบบให้ระบุข้อควำม ในช่องต่อไปนี้ 
ช่องที่ 1 ระบุชื่อหน่วยงำนที่ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ช่องที่ 2 (1) ระบุภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำน ที่

ส ำคัญ หรือภำรกิจอ่ืนๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน และวัตถุประสงค์ของภำรกิจ โดยลอกรำยกำรมำจำก แบบ
ประเมินควำมเสี่ยงภำรกิจเพ่ือกำรควบคุมภำยใน ช่องที่ 2 และช่องที่ 3 เฉพำะรำยกำรที่มีควำมเสี่ยง สูงกว่ำ
ระดับท่ียอมรับได้ที่ต้องปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

(2) ระบุภำรกิจที่ยังมิได้มีกำรปรับปรุง หรือปรับปรุงแล้วแต่ไม่สำมำรถลดควำมเสี่ยง ลง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ที่ยกมำจำกปีงบประมำณก่อน (ถ้ำมี) จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำม
รำยงำน กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของปีงบประมำณก่อน 

(3) ระบุภำรกิจด้ำนกำรควบคุมภำยในจำกผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุม 
ภำยใน (ตำมรำยงำน แบบ ปค. 4) พบว่ำ มีองค์ประกอบด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลักกำรใดหลักกำรหนึ่ง ใน
องค์ประกอบ มีจุดอ่อนหรือควำมเสี่ยงที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน 5 องค์ประกอบ 17 
หลักกำร (ถ้ำมี) ซึ่งหน่วยงำนต้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก่ไข โดยหน่วยงำนต้องระบุเป็น “ภำรกิจด้ำนกำร
ควบคุมภำยใน” วัตถุประสงค์เพ่ือ “ให้กำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรควบคุม
ภำยใน ส ำหรับ หน่วยงำนของรัฐ 5 องค์ประกอบ 17 หลักกำร” 

ช่องที่ 3 ระบุควำมเสี่ยง โดยลอกรำยกำรมำจำกแบบประเมินควำมเสี่ยงภำรกิจเพ่ือกำรควบคุม 
ภำยในช่องที่ 5โดยอำจเพ่ิมเดิมปัจจัยเสี่ยงตำมช่องท่ี 6 ในช่องนี้ด้วย เพื่อให้เกิดควำมชัดเจน 

ช่องที่ 4 ระบุกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ โดยลอกรำยกำรมำจำกแบบประเมินควำมเสี่ยงภำรกิจ 
เพ่ือกำรควบคุมภำยใน ช่องที่ 7 
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ช่องที่ 5 ระบุกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในโดยให้ผู้ประเมินพิจำรณำว่ำกำรควบคุมที่มีอยู่ มี
ควำมเพียงพอเหมำะสม หรือไม่ และมีกำรปฏิบัติตำมระบบควบคุมภำยในที่ก ำหนดอย่ำงต่อเนื่อง หรือไม่ 

ช่องที่ 6 ระบุควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยลอกรำยกำรมำจำกแบบประเมินควำมเสี่ยงภำรกิจเพ่ือ 
กำรควบคุมภำยใน ช่องที่ 8 

ช่องที่ 7 ระบุกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน โดยให้ผู้ประเมินก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุม 
ภำยในให้สอดคล้องกับควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นสำเหตุ/ปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงนั้น และกิจกรรม 
กำรควบคุมที่ปรับปรุง ควรเป็นส่วนหนึ่งหรือแฝงอยู่ในกระบวนกำรปฏิบัติงำน และควรก ำหนดโดยเจ้ำของ 
กระบวนงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นหลัก เพ่ือให้เกิดกำรปฏิบัติจริง และท ำให้กิจกรรมกำรควบคุมภำยใน 
มีประสิทธิผล 

ช่องที่ 8 ระบุหน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่เป็นกำรรำยงำนในระดับหน่วยงำนของรัฐ ให้ระบุ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ และในกรณีที่ เป็นรำยงำนระดับหน่วยงำนในสังกัดหน่วยงำนของรัฐ ให้ระ บุ 
ผู้รับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนต่อไป 

ช่องที่ 9 ท้ำยแบบประเมิน ให้เสนอหัวหน้ำหน่วยงำน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยลงนำม พร้อม 
ระบุต ำแหน่ง และวันที่ท ำกำรประเมินแล้วเสร็จ ให้ครบล้วน
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แบบ ปค5 

ระบุชื่อหน่วยงำน ........... (1) ...............  
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 25XX 
 

ลำยมือชื่อ  ..................... (9) ................................  

( .................................................. ) 
ต ำแหน่ง  ...........................................................  

วันที่  ................  เดือน ............. พ.ศ. 25xx

(2) 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จดัตั้งหน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจ

ตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือภำรกิจอ่ืนๆ ท่ีส ำคัญของ

หน่วยงำนของ รัฐ/วัตถุประสงค ์

(3) ควำมเสี่ยง (4) กำรควบคุมภำยใน ที่มี

อยู่ 

(5) กำรประเมินผลกำร 

ควบคุมภำยใน 

(6) ควำมเสี่ยง ที่ยังมี

อยู ่

(7) กำรปรับปรุงกำร 

ควบคุมภำยใน 

(8) หน่วยงำน/ 

ผู้รับผิดชอบ 

       

       

       

       

       

       

5
4 



 
 

 

 

บทที่ 4 

การรายงานและการติดตามผล 

การรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
ตำมหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ ข้อ 8 9 และก ำหนดให้ 

คณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนของรัฐ จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุม 
ภำยใน ระดับหน่วยงำนของรัฐ เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐพิจำรณำลงนำม จัดส่งให้ผู้ก ำกับดูแล และ 
กระทรวงเจ้ำสังกัด ภำยใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ ประกอบด้วย 

1. กำรรับรองว่ำกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนของรัฐเป็นไปตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ 
ปฏิบัติที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด ตำมแบบ ปค. 1 

2. กำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ตำมแบบ ปค. 4 
3. กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของภำรกิจ ตำมแบบ ปค. 5 
4. ควำมเห็นของผู้ตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับกำรสอบทำนกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน 

แบบ ปค. 6 

วิธีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
เมื่อด ำเนินกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน และประเมินผลภำรกิจของกำร 

ควบคุมภำยในแล้วเสร็จ ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดท ำรำยงำนระดับหน่วยงำน ประกอบด้วย รำยงำนกำร
ประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ตำมแบบ ที่
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนของรัฐก ำหนด ล่งให้ฝ่ำยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำร ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ด ำเนินกำรตำมภำพ 4-1 

1. ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน จัดท ำรำยงำนระดับหน่วยงำน 
ประกอบด้วย รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำนของรัฐ แบบ ปค. 4 
และรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำนของรัฐ แบบ ปค. 5 พร้อมจัดท ำร่ำง หนังสือ
รับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน แบบ ปค. 1 เสนอคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
พิจำรณำแล้วปรับปรุงตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในหลังจำกนั้น เสนอ 
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐพิจำรณำลงนำม 
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ภาพ 4-1 แสดงขั้นตอนกำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน 
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ตัวอย่างแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. 1 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

เรียน ..........................(1)..................................................... 

.........................(2).............................................ได้ประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ
หน่วยงำนส ำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ ...(3).... เดือน-กันยำยน. พ.ศ. ........25xx ...... ด้วยวิธีกำรที่หน่วยงำน
ก ำหนดซึ่งเป็นไป 
ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำน 
ของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมม่ันใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ ภำรกิจของหน่วยงำนจะบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ด้ำนกำรรำยงำนที่
เกี่ยวกับ กำรเงิน และไม่ใช่กำรเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลำ และโปร่งใส รวมทั้งด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบ และ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน 

จำกผลกำรประเมินดังกล่ำว ......................(4).................................. เห็นว่ำ กำรควบคุม
ภำยในของหน่วยงำนมีควำมเพียงพอปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง
ว่ำ ด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ภำยใต้กำร
ก ำกับ ดูแลของ...............(5).............................. 

 

         ลำยมือชื่อ (4)................................................................... 
ต ำแหน่ง.(5)..................................................................... 

วันที่...(6).... เดือน..................................พ.ศ. .25xx 
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2. ขณะเดียวกันให้ผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนของรัฐ ด ำเนินกำรสอบทำนกำร
ประเมินผล กำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน โดยด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน 
ซึ่งเมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ให้รำยงำนผลกำรสอบทำนต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ และคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนของรัฐ (ถ้ำมี) 

3. จัดส่งรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ประกอบด้วย 
(1) หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน - แบบ ปค. 1 
(2) รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน - แบบ ปค. 4 
(3) รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน - แบบ ปค. 5 
(4) รำยงำนผลกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน - แบบ ปค. 6 ให้ผู้ก ำกับ

ดูแลหน่วยงำนของรัฐ เช่น คณะกรรมกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หนังสือ
น ำเรียนกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

การติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
หลังจำกจัดส่งรำยงำนแล้วเสร็จ หน่วยงำนของรัฐต้องแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร 

ปรับปรุงกำรควบคุมภำยในให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ส ำหรับ 
หน่วยงำนของรัฐ (แบบ ปค. 5) พร้อมทั้ง ควรก ำหนดวิธีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนปรับปรุงกำรควบคุม 
ภำยใน เพ่ือทรำบว่ำ มีกำรด ำเนินกำรปรับปรุงตำมที่ก ำหนด หรือไม่ และเมื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแล้ว เสร็จ 
หน่วยงำนสำมำรถลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง รำยละเอียด 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำม ดังภำพ 6-2 

อย่ำงไรก็ตำม ในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลั งมิได้ก ำหนด 
แบบหรือวิธีกำรไว้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ จึงได้ก ำหนดแบบกำรติดตำมผลกำรประเมินกำรควบคุม
ภำยใน ส ำหรับหน่วยงำน (แบบติดตำม ปค. 5) เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมน ำไปปรับใช้ ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมรำยงำนกำร
ประเมินผลกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ มีประสิทธิภำพ 

วิธีการติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1. ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ด ำเนินกำรแจ้งเวียน รำยงำน 

ผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน ประกอบด้วย 
(1) หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน แบบ ปค. 1 
(2) รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน แบบ ปค. 4 
(3) รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน แบบ ปค. 5 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนทรำบ พร้อมแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรปรับปรุงกำร 

ควบคุมภำยในตำมที่ก ำหนด 
2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ให้เป็นไปตำมรำยงำนกำร 

ประเมินผลกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด โดยเร็ว 
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3. เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จ หรือเมื่อครบระยะเวลำตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
ประเมินผลกำรควบคุมภำยในแจ้ง (อย่ำงน้อยปีละครั้ง) ให้หน่วยงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรปรับปรุง กำร
ควบคุมภำยใน ว่ำด ำเนินกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนด หรือไม่ และผลกำรด ำเนินกำรปรับปรุงสำมำรถลด ควำม
เสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่ 

4. ฝ่ำยเลขำบุกำรฯ ประมวลผลกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน จัดท ำ 
รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน เสนอคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
เพ่ือพิจำรณำ แล้วเสนอรำยงำนต่อหัวหน้ำหน่วยงำนเพ่ือพิจำรณำ และรำยงำนต่อผู้ก ำกับดูแลเพ่ือทรำบ 
ต่อไป 

 

ภาพ 4-2 แสดงขั้นตอนกำรติดตำมผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน 
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