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                                        หน่วยตรวจสอบภายใน 
                    รายงานการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
              ส าหรับระยะเวลาด าเนนิงานสิน้สดุ ณ วนัที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖5 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
    (1.1) การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม 
 
    (1.2) ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหารและมีหน้าท่ีก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน  รวมถึงการด าเนินการ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
    (1 .3) ผู้บริหาร จัดให้มี โครงสร้ างอง ค์กร        
สายการบังคับบัญชา  อ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับ
ดูแล 
 
 
     (1.4) การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
สร้างแรงจูงใจ  พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน 
 
     (1.5) การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายใน  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 

 
    (1.1) มีข้อก าหนดด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้ตรวจสอบภายในและประกาศใช้ในองค์กร 
 
    (1.2) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในมีทัศนคติ
ท่ี ดี และสนั บสนุ น ก ารปฏิ บั ติหน้ า ท่ี ภ าย ใน
หน่วยงาน  มีความมุ่งมั่นท่ีจะใช้การบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานมีการติดตามการปฏิบัติงานท่ี
มอบหมายอย่างจริงจังและมีการควบคุมดูแลอย่าง
ใก ล้ ชิ ด เพื่ อ ใ ห้ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เ ป็ น ไ ป ต าม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
    (1.3) มีการจัดโครงสร้างและสายงานการ
บังคับบัญชาท่ีชัดเจน  และเหมาะสมกับขนาดและ
ลักษณะการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยจัดแบ่ง
งานเป็น 2 งาน  คือ  งานตรวจสอบภายใน  และ
งานบริหารทั่วไป  มีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เป็นผู้บังคับบัญชา 
 
     (1.4) มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่  
และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้  พัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากร  และมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 
     (1.5.1) มีการจัดท าค าส่ังมอบหมายงานให้กับ
บุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน  พร้อมท้ังแจ้ง
ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ 
     (1.5.2) มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  และเปิดโอกาสให้
ได้รับการอบรมอย่างสม่ าเสมอ 
     (1 .5.3 )  มี การควบคุม  ก ากั บดูแล  การ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการ
ควบคุมภายในท่ีก าหนดอย่างต่อเนื่อง  และสม่ าเสมอ  มี
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2. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
    (2.1) การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 
ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององ ค์กรไว้อย่ าง ชัดเจนและเพียงพอท่ีจะ
สามารถระบุและประเมินความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
    (2.2) การระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการบรรลุ
วั ตถุ ประสง ค์ของการควบคุมภาย ในอย่ า ง
ครอบคลุมท้ังหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเส่ียง
เพื่อก าหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 
 
 
 
 
 
 
     (2.3) การพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดความ
ทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผล
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
       (2.4) การระบุและประเมินการเปล่ียนแปลง      
ท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 
3. กิจกรรมควบคุม 
    (3.1) การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม 
เพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับ 

การประชุมร่วมกัน 
 
 
    (2.1.1) มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรม 
ท่ีด าเนินการและเป้าหมายทิศทางการด าเนินการ
ของหน่วยงานอย่างชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจ      
มีการส่ือสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
    (2.1.2) บุคลากรทุกคนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม   
ในการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้
การยอมรับ โดยค านึงถึงความเหมาะสมตาม
ภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้ 
 
     (2.2) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความ
เส่ียงอาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาและ
จัดล าดับความเส่ียง ผลกระทบความส่ียง และ
ความถ่ีท่ีจะเกิดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง จากการ
วิเคราะห์ความเส่ียงดังกล่าว หน่วยตรวจสอบ
ภายในมีจุดอ่อน/ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน 
คือ บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 
    (2.3) มีการวิ เคราะห์และประเมินระดั บ
ความส าคัญหรือผลกระทบของความเส่ียงและ
ความถ่ีท่ีจะเกิดขึ้นหรือโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น 
 
    (2.4) มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเส่ียง
นั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยท่ีสุด      
เมื่อก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความ
เส่ียงได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและน าไปใช้
ปฏิบัติ 
 
 
     (3.1) บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกิจกรรมควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์
และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความ
เส่ียง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ใน
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    (3.2) การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ท่ัวไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
     (3.3) การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมภายใน 
โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จท่ี
คาดหวั งและขั้นตอนการปฏิบั ติงาน เพื่อน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    (4.1) การจัดท าหรือจัดหา และใช้สารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
 
 
    (4.2) การส่ือสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ีมีต่อการ
ควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
 
   (4.3) การส่ือสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ
เรื่อง ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามการ

ระดับท่ียอมรับได้ 
 
    (3.2) มีการประสานงานกันทางโทรศัพท์        
ในแอปพิเคช่ันไลน์ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ เพื่อส่ง
ข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามงาน 
 
     (3 .3.1) มีการก าหนดหน้า ท่ีและความ
รับผิดชอบไว้เป็นลายลักอักษรอย่างชัดเจน และมี
การแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ให้ทราบท่ัวกัน 
     (3.3.2) มีการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ครอบคลุมทุกส่วนราชการ 
     (3 .3 .3 )  มี การตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบภายใน 
     (3.3.4) มีการจัดท าแนวทางการตรวจสอบ
ภายในในแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
     (3.3.5) มีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
ภายในครบทุกหน่วยงานท่ีเข้าตรวจสอบ และให้
ข้อเสนอแนะหากเห็นว่าการปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย และการควบคุมภายในไม่
พอเพียงและเหมาะสม 
 
 
    (4 .1 )  มี การ ใ ช้ระบบสารสน เทศในการ
ติดต่อส่ือสารท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก 
อย่างเพียงพอ เหมาะสม เช่ือถือได้ และทันต่อ
เหตุการณ์ 
 
    (4.2) มีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง และน าข้อมูลแจ้งในท่ี
ประชุม เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหา
ความรู้ 
 
 
    (4.3.1) มีการบริการให้ค าปรึกษา แนะน าการ
ปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในและใช้ระบบ
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ควบคุมภายในท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
    (5.1) การระบุ  พัฒนา  และด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน  หรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามท่ีก าหนด  เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน  
 
 
 
 
 
     (5.2) การประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่อง  
หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา
ต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล  เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

สารสนเทศการติดต่อส่ือสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง
และทันเหตุการณ์ 
 
     (4.3.2) มีการจัดท าหนังสือแจ้งเข้าท าการ
ตรวจสอบให้ จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ตรวจสอบทุกหน่วยงาน 
 
 
    (5 .1 .1 )  มี กา ร ติดตามประ เมิ น ผลการ
ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงทุกงวด  3  
เดือน  เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอ  เหมาะสม  หรือต้อง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
    (5.1.2) มีการรายงานผลการตรวจสอบเป็น
รายส่วนราชการในท่ีประชุมประจ าเดือน  และ
รายงานผลการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสให้กับ
ผู้บริหารทราบเป็นประจ า 
     
    (5 .2. 1 )  มี ก า ร ติดตาม ประ เมิ น ผลกา ร
ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงทุกงวด 3  
เดือน  เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอ  เหมาะสม หรือต้อง
ด าเนินการแก้ไข 
    (5.2.2) มีการสรุปรายงานผลการตรวจสอบทุก 
6 เดือน เพื่ อประเมินผลการปฏิบั ติงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน  และผ่านการประเมินโดย
คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ 
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ผลการประเมินโดยรวม 

          หน่วยตรวจสอบภายในมีการประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายในท้ัง  5  องค์ประกอบ 
17 หลักการ  สรุปโดยภาพรวม  พบว่า  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ก าหนด  มีระบบการควบคุม 
เพียงพอ  เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง  อย่างไรก็ตามยังมีความเส่ียงในด้านบุคลากรไม่เพียงพอ 
ต่อภารงานในความรับผิดชอบจึงได้ก าหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมไว้ใน 
แบบ ปค. 5 

 
 

                                     (ลงช่ือ)  

 
(นางเมทินี  ปรีดากิตวรกุล) 

 
นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
                                      วันท่ี  28  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 

 

 

 

 

 

 


