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“การบริหารความเสี่ยง” 
กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของ
รัฐสามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ รวมถึงเพื่อเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 

2

ความหมายของการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

“การควบคุมภายใน” 
กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากร

ของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้าง   
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงาน

ของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม ด้านการด าเนินงาน

ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

“ความเสี่ยง” ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหนว่ยงาน
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ตัวอย่าง: การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

กิจกรรม : เดินทางถึงจุดหมายโดยปลอดภัย
- การควบคุมภายใน
➧ กฎ ระเบียบการจราจร
➧ สัญญาณไฟจราจร
➧ เนินระนาด
➧ กล้องวงจรปิด

- การตรวจสอบภายใน
➧ ต ารวจจราจร

* ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน จะ
แสดง สภานภาพการควบคุมของหน่วยงานใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่ครอบคลุมตลอดไป 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยน สถานการณ์เปลี่ยน 
เวลาเปลี่ยน การควบคุมภายในจะเปลี่ยนตาม*

68/23/2022
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แนวคิดการควบคุมภายใน

8/23/2022

แนวคิดการควบคุมภายใน

1. การควบคุมเป็น กระบวนการที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน ตามปกติ
2. การควบคุมเกิดขึ้นโดย บุคลากรทุกระดับ ขององค์กร
3. การควบคุมให้ ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์

ทีก่ าหนดไว้

“Internal Control Build in Process”
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แนวคิดการควบคุมภายใน

8/23/2022

 กระบวนการในการปฏิบัติงาน  ที่ผู้ก ากับดูแลและ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรจัดให้มีขึ้น ซึ่งเป็นระบบการ
ควบคุมทีมีอยู่แล้วในกระบวนการปฏิบัติงาน เช่น กระบวนการรับ - ส่ง หนังสือ มีทะเบียนคุมหนังสือรับ และ
ทะเบียนคุมหนังสือส่ง เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงาน

 การควบคุมภายใน  ไม่ได้เพ่ิมการปฏิบัติงาน แต่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีอยู่แล้ว ในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมาว่าการควบคุมที่มีอยู่สามารถท าให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ หากพบว่าการควบคุมที่มี
อยู่ไม่เพียงพอ จะต้องหาวิธีการปรับปรุง และการควบคุมใหม่ เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 การควบคุมภายใน  ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นการประเมินผลร่วมกันของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กร

Internal Control Build in Process
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ประโยชน์ของการประเมินผลการควบคุมภายใน

8/23/2022

 เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้หรือไม่ อย่างไร 
หากระบบการควบคุมภายในเพยีงพอจะสามารถลดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้น้อยลงได้

 เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานเปน็ไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานทีก่ าหนดไว้ในระบบการควบคมุภายในมีการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ
หรือไม่

“ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน”



การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ข้อก าหนดอื่นของทางราชการ

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมาย ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน 
การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาดของหน่วยงาน ตลอดจน
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน

การรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงินท่ีใช้ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
การรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อก าหนดอื่นของทางราชการ

1

2

3

ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives)

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objective)

ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

108/23/2022



มิติของ COSO Framework 2013 การควบคุมภายใน

“โครงสร้างองค์กร” 
• องค์กร (Entity)

• ฝ่ายงาน (Division)

• หน่วยงาน (Operation Unit)

• หน้าที่งาน (Function)

“3 วัตถุประสงค์” 
• ด้านการด าเนินงาน (Operation)  

• ด้านการรายงาน (Reporting) 

• ด้านการปฎิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance)

“5 องค์ประกอบ 17 หลักการ” 
• สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

• กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

• กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)

• การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

• สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

118/23/2022



มิติ COSO Framework 2017 บริหารความเสี่ยง
Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and Performance Framework

128/23/2022

“5 องค์ประกอบ 20 หลักการ” 
• การก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรม

องค์กร (Governance and 
Culture)

• กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร
(Strategy & Objective Setting)

• เป้าหมายผลการด าเนินงาน
(Performance)

• การทบทวนและปรับปรงุ (Review & 
Revision)

• สารสนเทศ การสื่อสาร และการ
รายงาน (Information, 
Communication & Reporting)

“4 วัตถุประสงค์” 
• ด้านกลยุทธ ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategy)

• ด้านการด าเนินงาน (Operation)  

• ด้านการรายงาน (Reporting) 

• ด้านการปฎิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance)



การเชื่อมโยง COSO 2013 VS COSO ERM 2017

COSO 2013
• ระดับกระบวนการหลัก + ทุจริต 

• เป็น BOTTOM – UP

• ใช้การประเมินตนเองเป็นหลัก

• 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ

• สภาพแวดล้อมการควบคุม

• ประเมินความเสี่ยง

• กิจกรรมควบคุม (ชั้นที่ 2)

• สารสนเทศและการสื่อสาร

• การติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง

COSO ERM 2017
• ระดับยุทธศาสตร์ ก ากับดูแล วัฒนธรรม

• เป็น TOP – DOWN

• ใช้การประเมินตนเองเป็นหลัก

• 5 องค์ประกอบ 20 หลักการ

• การก ากับดูแลที่ดีและวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

• ก าหนด ERM แทรกในยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ธุรกิจ

• ด าเนินงานจริง ทบทวนและแก้ไขปรับปรุง และสื่อสาร ERM

• ติดตาม ประเมินผล เพื่อทบทวน และปรับปรุง แก้ไข ERM

• การสื่อสารและการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
138/23/2022



ความแตกต่างระหว่างการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
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ความสัมพันธ์ Risk & Internal Control

8/23/2022



Controls Controls

Desired level       
of residual risk 
or risk appetite

Effective 
controls

Risk Management Concept

ความเสี่ยง
ก่อนการจัดการ

(Inherent Risk) ความเสี่ยง
ท่ีคงเหลือ

(Residual Risk)

แผนการแก้ไข
Treatment 

Plan (s)

Acceptable 
Residual Risk
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ความเสี่ยง : ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการสูญหาย
ระดับของความเสี่ยง

ทรัพย์สินของ
ผู้ใช้บริการ
สูญหาย

H x H
ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม

ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง

1. ติดประกาศแจ้ง
ผู้ใช้บริการให้ระวัง
ทรัพย์สินสูญหาย

2.ก าชับ จนท. /รปภ.
ตรวจค้น ดูแล

บุคคลแปลกหน้า

M x H
ระดบัความเส่ียงหลงัการควบคุม

การควบคุม
ความเสี่ยง
ปัจจุบัน

เกณฑ์
มาตรฐาน

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้1. ติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมย
2. ติดตั้งระบบ Access Control เพื่อความปลอดภัย
ในการเข้า-ออกก่อนเวลาเปิดท าการ
3. ท าประกันความเสียหาย

แผนบริหารความเสี่ยง

L x L



การควบคุมภายใน การบรหิารความเสี่ยง

ขอบเขต ความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อองคก์ร

ลักษณะงาน เน้นการควบคุมภายใน เน้นการประเมินความเสี่ยง

การจัดการ ท าความเข้าใจและจัดการ

กระบวนการควบคุมภายใน

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานปกติ

ท าความเข้าใจและจัดการความเสี่ยง                
จากปัจจัยภายในและภายนอก                  
ที่มีผลกระทบต่อองค์กร โดยอาจจัดท า         
เป็นแผนแยกต่างหากจากการด าเนินงาน
ปกติหรือเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน
ตามปกติก็ได้

18

ความแตกต่างระหว่างการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

8/23/2022
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การระบุปัจจัยเสี่ยง 
และวิเคราะห์ความเสี่ยง อย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญว่า
เหตุการณ์ใด/เงื่อนไขใดที่จะมีผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยง
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ความเสี่ยง คืออะไร ????
o โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด
o ความเสียหาย (ผลกระทบ)
o การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ
o เหตุการณ์ซึ่งไม่พึงประสงค์ ที่ท าใหง้าน
ไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด

ฝ่ายบริหาร ต้องประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

การประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

*บุคลากร         * ทรัพยากร
*กฎ ระเบียบ      * กระบวนการปฏิบัติงาน
*ระบบสารสนเทศ  * สิ่งแวดล้อม/สถานการณ์

ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุด้วยว่า เหตุการณ์น้ันจะเกิดขึ้นที่ไหน 
เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม
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กล้วย กล้วย
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• การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 ด้าน:
- โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood)
- ผลกระทบ (Impact)

• เพื่อวัดระดับความเสี่ยง: ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ า
• สามารถท าได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
• เป็นการประเมินทั้งความเสี่ยงทั่วไป (inherent risk) และ ความ

เสี่ยงที่เหลืออยู่ (residual risk)

การประเมินความเสี่ยง
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การประเมินความเสี่ยง
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การประเมินความเสี่ยงการเดินทาง
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การประเมินความเสี่ยง

Risk Profile Map มาตรการจัดการความเสี่ยง
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การควบคุมภายใน มี ๒ ลักษณะ

Hard 
Control

Soft
Control

• นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ
• การก าหนดหน้าที่
• โครงสร้างองค์กร
• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
• การมอบอ านาจ ฯลฯ

• การปลูกฝังจิตส านึก
• ภาวะผู้น า
• การชื่นชม ยกย่อง
• การสร้างวัฒนธรรมความซ่ือสัตย์สุจริต   
• การบ่มเพาะให้เกิดจิตส านึกสาธารณะ
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ประเภทของกิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

Preventive Detective

Mitigate Directive

การป้องกัน 
• แบ่งแยกหน้าที่
• คุมด้วยรหัส
• ก าหนดระดับอนุมัติ
• เก็บรักษาทรัพย์สินมีค่า

การลดความเสี่ยง
การควบคุมอัตโนมัติ
(Automate Control)

การค้นพบ
• สอบทานรายงานผลลัพธ์
• รายงานสิ่งผิดปกติ
• กระทบยอด ตรวจนับ

การแก้ไข
• ก าหนดนโยบาย
• แนวทางคู่มือปฏิบัติงาน
• ฝึกอบรม
• จูงใจ

29
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o วัตถุประสงค์
* ปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
* สุขภาพแข็งแรง
o ความเสี่ยง
* งานไม่ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
* ร่างกาย อ่อนแอ เจ็บป่วย

o ปัจจัยเสี่ยง
* ไม่ได้มาปฏิบัติงานตามปกติ   * นโยบายจ ากัดการเดินทาง
* ติดเชื้อ Covid-19 / กักตัวเพราะเสี่ยง
o มาตรการจัดการความเสี่ยง
* WFH /ก าหนดให้รายงานผลการปฏิบัติงาน
* ทานวิตามิน C รักษาสุขภาพให้แข็งแรง  
* ใส่หน้ากาก  *ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์  *หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง
* ฉีดวัคซีน     * ท าประกันภัย Covid-19
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o วัตถุประสงค์..........................
o ความเสี่ยง..............................
o ปัจจัยเสี่ยง..............................
o การควบคุมภายใน ...........................
o มาตรการจัดการความเสี่ยง ...............................................





ความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริต

องค์ประกอบที่เกิดการทุจริต
1. มีโอกาส (Opportunity)
2. การใช้เหตุผลที่เข้าข้างตนเอง

(Rationalization)
3. มีแรงกดดัน (Pressure)

338/23/2022
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ตัวอย่าง ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต
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• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

• พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ

จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด

• หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏิบัติการบริหารจัดการ   

ความเสี่ยงส าหรบัหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียง

498/23/2022



• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

• พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ

จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด

• หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบัติการควบคมุภายใน 

ส าหรับหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน

508/23/2022



การจัดท ารายงาน
การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ส่วนงานย่อย
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที่ 1 ด้านการบริหาร ประกอบด้วย

1. ภารกิจ
2. กระบวนการปฏิบัติงาน
3. การใช้ทรัพยากร
4. สภาพแวดล้อมของการด าเนินงาน

ชุดที่ 2 ด้านการเงิน ประกอบด้วย
1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
2. ทรัพย์สิน
3. รายงานการเงิน

ชุดที่ 3 ด้านการผลิต ประกอบด้วย
1. การวางแผนการผลิต
2. การด าเนินการผลิต
3. การบริหารคลังสินค้า

ชุดที่ 4 ด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย
1. การบริหารบุคลากร
2. ระบบสารสนเทศ
3. การบริหารพัสดุ

8/23/2022
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รายงานองค์ประกอบการควบคุมภายใน  
ส่วนงานย่อย
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แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
........................................................................................................

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
…………………………………………………………………………………….
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
............................................................................................
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 
Communications)
............................................................................................
5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring)

57

ชื่อส่วนงานย่อย ...........................................................
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565

สรุป/วิธีการประเมิน
........................................................................................... ช่ือผู้ประเมิน 

( )
ต ำแหน่ง   

วันที ่

ให้อธิบายสิ่งที่ด าเนินการหรือที่มีอยู่
ของหน่วยงานในแต่ละหัวข้อ 

(17 หลักการ)
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ตัวอย่าง-แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
(1) การยึดม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรงและจริยธรรม
(2) แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง

การควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
(3) จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมใน

การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล
(4) ความมุ่งม่ันในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(5) บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
2. การประเมินความเสี่ยง

(6) ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กร

(7) ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลวุัตถปุระสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง
หน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยง

(8) พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงท่ีส่งผลตอ่การ
บรรลุวัตถุประสงค์

(9) ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน

ส่วนราชการมีสภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมเหมาะสม อย่างไรก็ตาม
สภาพแวดล้อมการควบคุมยังมีจุดอ่อน ได้แก่ การมอบอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบไม่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือไม่ชัดเจน บุคลากรมีจ านวนและมี
ความรู้/ทักษะไม่เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจ และงบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ์
มีจ ากัด

ส่วนราชการมีการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในส่วนราชการ
อย่างไรก็ตาม การประเมินความเสี่ยงยังมีจุดอ่อน ได้แก่ การระบุความเสี่ยงไม่
ครบถ้วนในภารกิจที่ส าคัญ ซึ่งควรมีการจัดล าดับความเสี่ยงและก าหนดแนว
ทางแก้ไขต่อไป
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป

3. กิจกรรมการควบคุม
(10) ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้
(11) ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์     
(12) จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง
4. สารสนเทศและการสื่อสาร

(13) จัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในที่ก าหนด    

(14) การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการ
ควบคุมภายใน

(15) การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด
5. การติดตามและการประเมินผล

(16) ระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นราย
ครั้งตามที่ก าหนด 

(17) ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหารและผู้ก ากับดูแล 

ส่วนราชการมีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลตาม
สมควร อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการควบคุมยังมีจุดอ่อน ได้แก่ ไม่สามารถก าหนด
กิจกรรมการควบคุมได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากมาจากปัจจัยภายนอกและบุคลากรไม่
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมอย่างเคร่งครัด

ส่วนราชการมีข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การ
สื่อสารยังมีจุดอ่อน ได้แก่ ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลไม่เพียงพอหรือ มี
ประสิทธิภาพไม่เท่าที่ควร การสื่อสารยังไม่ครอบคลุมกลุ่มบุคคลภายนอก ที่
เกี่ยวข้อง และอุปกรณ์การสื่อสารมีไม่เพียงพอ

ส่วนราชการมีระบบการติดตามและประเมินผลที่เหมาะสม  โดยผู้บริหารมีการ
ติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอ และมีการประเมิน
ตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  อย่างไรก็ตาม การติดตามประเมินผล
ยังมีจุดอ่อน ได้แก่ บางหน่วยงานยังไม่เห็นความส าคัญของการปฎิบตัิตามระบบ
การควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ ท าให้ยังคงมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

ตัวอย่าง-แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
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ประเมินที่หน่วยงานมี
และเป็นอยู่เพียงพอ 
หรือไม่ 
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ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
และสรุปเป็นแบบ ปค. 4-1 ส่วนงานย่อย  
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................................(1)...............................

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด.......................(2)...................... 

ผลการประเมินโดยรวม (5)
หน่วยงานของรัฐมีองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ที่มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะส่งผลให้การด าเนินงาน

ในภารกิจต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ลำยมือชื่อ ............................(6)...........................................
ต ำแหน่ง ........(7).................................................................
วันที่ .......(8)....... เดอืน ....................... พ.ศ. ............

(3)
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(4)
ผลการประเมิน/ข้อสรุป

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
...............................................................
...............................................................

2. การประเมินความเสี่ยง
...............................................................
...............................................................

3. กิจกรรมการควบคุม
...............................................................
...............................................................

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
...............................................................
...............................................................

5. กิจกรรมการติดตามผล
...............................................................
...............................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ปค.4-1

สรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ

พร้อมความเสี่ยง/จุดอ่อนที่ยังมีอยู่
กำรประเมินทีห่น่วยงำน
มีและเป็นอยู่เพยีงพอ

หรือไม่

สอดคล้องกับ ปค. 5

8/23/2022
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น าผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(ภาคผนวก ก) มาสรุปรายงานการประเมินองค์ประกอบ
การควบคุมภายใน แบบ ปค. 4-1 ส่วนงานย่อย

8/23/2022



แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ปค. 5-1 (ส่วนงานย่อย)
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ส่วนราชการ ........................(1)...............................

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด.......................(2)...................... 

ลายมือชื่อ ............................(10)...........................................

ต าแหน่ง ........(11).................................................................

วันที่ .......(12)....... เดือน ....................... พ.ศ. ............

(3)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือ ภารกิจตามแผนการด าเนินการ
หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์

(4)
ความเสี่ยง

(5)
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล

การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง

การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
/ก าหนดเสร็จ

ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ

หรือ ภารกิจตามแผนการด าเนินการ
หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

เหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งที่
อาจเกิดขึ้นและ
เป็นอุปสรรคต่อ

การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ

หน่วยงาน
ระบุ ความเสี่ยง 
ส าคัญ ของแต่ละ 

ภารกิจ

กระบวนการ/
ขั้นตอนปฏิบัติงานที่
จัดให้มีขึ้นเพ่ือสร้าง
ความมั่นใจว่าการ
ด าเนินงานจะบรรลุ

วัตถุประสงค์
สรุปข้ันตอน/
วิธีปฏิบัติงาน/

นโยบาย/
กฎเกณฑ์

การควบคุมภายในมี
ความเพียงพอหรือไม่

เพียงพอและ
มีประสิทธิผล

หรือไม่

ยอมรับได้ = จบ
ระบุ

ความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่

ยอมรับไม่ได้ 

การปรับปรุง
เพ่ือป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ/
ปีปฏิทินถัดไป

ปรับปรุงกิจกรรม
อย่างไร

ระบุผู้รับผิดชอบ

ปค. 5-1

8/23/2022



แบบรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ปค. 5-1 (ส่วนงานย่อย)
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ตัวอย่าง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. 5-1
ส าหรับส่วนงานย่อย
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ปัจจัยสู่ความส าเร็จ

การสนับสนุนจากผู้บริหาร

การสื่อสารมีประสิทธิผลการด าเนินการต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบ

การวัดและติดตามผล

เป้าหมายท่ีชัดเจน
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Excise Connect Audit
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532001 - 532011
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