
แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

แบบประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน เปนเครื่องมือสําหรับการบริหารการควบคุม
ภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือชวยใหผูบริหารและผูประเมินพิจารณาตัดสินไดวา ระบบ
การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจไดรับการออกแบบอยางเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม ควรปรับปรุง
แกไขในจุดใด อยางไร 

แบบประเมินฯ นี้แยกเปน ๕ องคประกอบของการควบคุมภายใน ในแตละองคประกอบ ประกอบ 
ดวยขอความภายใตหัวขอหลักๆ และหัวขอยอยท่ีเก่ียวเนื่องกับหัวขอหลัก ผูใชหรือผูประเมินอาจปรับปรุง
แกไขเพ่ิมเติมขอความตามความเหมาะสม  ชองวางใตหัวขอ “ความเห็น/คําอธิบาย ” ใชสําหรับจดบันทึก
ขอคิดเห็นหรือคําอธิบายในหัวขอนั้นๆ 

ขอคิดเห็นหรือคําอธิบายจะไมเปนลักษณะ “ใช” หรือ “ไมใช” แตจะสรุปรวมวาหนวยงานให
ความสําคัญหรือปฏิบัติอยางไรในเรื่องนั้นๆ ซ่ึงจะชวยใหไดขอสรุปเก่ียวกับการควบคุมภายในของแตละ
องคประกอบของการควบคุมภายใน    สวนท่ีวางตอนทายของแตละองคประกอบการควบคุมภายใน
ใชสําหรับบันทึกผลการประเมินโดยท่ัวไป และระบุวิธีการท่ีควรปฏิบัติ หรือควรพิจารณาองคประกอบนั้นๆ 
และชองวางตอนทายสุดของแบบประเมินใชสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม 

ในการพิจารณาใหขอสรุปผลการประเมินแตละองคประกอบของการควบคุมภายใน ผูประเมิน
ควรใชวิจารณญาณวา 

๑. ขอความใตขอตางๆ ในแบบประเมิน  เหมาะสมท่ีจะนําไปประยุกตใชกับเหตุการณตางๆ ใน
องคกรหรือไม ถาไมเหมาะสม ควรปรับปรุงแกไขเนื้อหาแบบประเมิน ในหัวขอยอยนั้นๆ กอน 

๒. หนวยท่ีไดรับการประเมินมีการปฏิบัติตามท่ีระบุ หรือไม อยางไร 
๓. การปฏิบัติจริงมีจุดออนของการควบคุมภายใน หรือไม อยางไร 
๔. การปฏิบัติจริงมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค หรือไม อยางไร 
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๑. สภาพแวดลอมของการควบคุม 

ผูประเมินควรพิจารณาแตละปจจัยท่ีมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม

การควบคุมเพ่ือพิจารณาวา หนวยรับตรวจมีสภาพแวดลอมการควบคุม

ท่ีดี หรือไม  

๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร 

 มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีภายในองคกร  

รวมท้ังการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล 

ท้ังจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก  

 มีทัศนคติท่ีเหมาะสมตอการรายงานทางการเงิน 

งบประมาณ และการดําเนินงาน 

 มีทัศนคติและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมตอการกระจายอํานาจ 

 มีทัศนคติท่ีเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการ

วิเคราะหความเสี่ยงท่ีเก่ียวของอยางรอบคอบ และการ

พิจารณาวิธีการลดหรือปองกันความเสี่ยง  

 มีความมุงม่ันท่ีจะใชการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(Performance – Based Management) 

๑.๒ ความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

 มีขอกําหนดดานจริยธรรมและบทลงโทษเปนลายลักษณ

อักษร และเวียนใหพนักงานทุกคนลงนามรับทราบเปน

ครั้งคราว 

 พนักงานทราบและเขาใจลักษณะของพฤติกรรมท่ียอมรับ

และไมยอมรับและบทลงโทษตามขอกําหนดดานจริยธรรม 

และแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตอง 

 ฝายบริหารสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงเนน

ความสําคัญของความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

 ฝายบริหารมีการดําเนินการตามควรแกกรณี เม่ือไมมีการ

ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบ ปฏิบัติ 

 ฝายบริหารกําหนดเปาหมายการดําเนินงานท่ีเปนไปได 

และไมสรางความกดดันใหแกพนักงานในการปฏิบัติงานให

บรรลุตามเปาหมายท่ีเปนไปไมได 

 ฝายบริหารกําหนดสิ่งจูงใจท่ียุติธรรมและจําเปนเพ่ือให

ม่ันใจวาพนักงานจะมีความซ่ือสัตยและถือปฏิบัติตาม
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จริยธรรม  

 ฝายบริหารดําเนินการโดยเรงดวนเม่ือมีสัญญาณแจงวา

อาจมีปญหาเรื่องความซ่ือสัตยและจริยธรรมของพนักงาน

เกิดข้ึน  

๑.๓ ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร 

 มีการกําหนดระดับความรู ทักษะและความสามารถ 

 มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงานของแตละ

ตําแหนง และเปนปจจุบัน  

 มีการระบุและแจงใหพนักงานทราบเก่ียวกับความรูทักษะ 

และความสามารถท่ีตองการสําหรับการปฏิบัติงาน 

 มีแผนการฝกอบรมตามความตองการของพนักงานท้ังหมด

อยางเหมาะสม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมิน

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของงาน และมีการระบุอยาง

ชัดเจนในสวนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และสวนท่ี

ตองมีการปรับปรุง 

๑.๔ โครงสรางองคกร  

 มีการจัดโครงสรางและสายงาน  การบังคับบัญชาท่ีชัดเจน

และเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดําเนินงานของ

หนวยรับตรวจ 

 มีการประเมินผลโครงสรางเปนครั้งคราวและปรับเปลี่ยนท่ี

จําเปนใหสอดคลองกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองคกรท่ีถูกตองและทันสมัยให

พนักงานทุกคนทราบ 

๑.๕ การมอบอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 มีการมอบหมายอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบใหกับ

บุคคลท่ีเหมาะสมและเปนไปอยางถูกตอง และมีการแจง

ใหพนักงานทุกคนทราบ 

 ผูบริหารมีวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการติดตามผลการ

ดําเนินงานท่ีมอบหมาย 

๑.๖ นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร 

 มีการกําหนดมาตรฐานหรือขอกําหนดในการวาจาง
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บุคลากรท่ีเหมาะสม โดยเนนถึงการศึกษา ประสบการณ 

ความซ่ือสัตยและมีจริยธรรม 

 มีการจัดปฐมนิเทศใหกับพนักงานใหม และจัดฝก  อบรม

พนักงานทุกคนอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

 การเลื่อนตําแหนงและอัตราเงินเดือน และการโยกยาย

ข้ึนอยูกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานไดพิจารณา

รวมถึงความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

 มีการลงโทษทางวินัยและแกไขปญหา เม่ือมีการไมปฏิบัติ

ตามนโยบายหรือขอกําหนดดานจริยธรรม 

๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ  และมีการกํากับดูแล การ

ปฏิบัติงานภายในองคกรใหเปนไปตามระบบการควบคุม

ภายในท่ีกําหนดอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 มีผูตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในตอหัวหนาสวนราชการ 

๑.๘ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

สรุป / วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

 ช่ือผูประเมิน ………………………… 

 ตําแหนง ……………………………… 

 วันท่ี ............../................/...................... 
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๒. การประเมินความเส่ียง 

กอนการประเมินความเสี่ยงจะตองสรางความชัดเจนเก่ียวกับ
วัตถุประสงคการดําเนินงานท้ังในระดับหนวยรับตรวจ                  
และระดับกิจกรรม (เชน แผนงาน หรืองานท่ีไดรับมอบหมาย) 

วัตถุประสงคของการประเมินองคประกอบการควบคุมภายในนี้ 
เพ่ือทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห และการบริหาร
ความเสี่ยงวา เหมาะสม เพียงพอ หรือไม  

๒.๑ วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ 
 มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงาน

ของหนวยงานอยางชัดเจนและวัดผลได 
 มีการเผยแพรและชี้แจงใหบุคลากรทุกระดับทราบและ

เขาใจตรงกัน 

๒.๒ วัตถุประสงคระดับกิจกรรม 
 มีการกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานในระดับ

กิจกรรม และวัตถุประสงคนี้สอดคลองและสนับสนุน
วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ 

 วัตถุประสงคระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได และวัดผลได 
 บุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการกําหนดและให

การยอมรับ 

๒.๓ การระบุปจจัยเส่ียง 
 ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการระบุและประเมินความ

เสี่ยง  
 มีการระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากปจจัย

ภายในและภายนอก  เชน การปรับลดบุคลากร การใช
เทคโนโลยีสมัยใหม การเกิดภัยธรรมชาติ  การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เปนตน 

๒.๔ การวิเคราะหความเส่ียง 
 มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับความสําคัญของ

ความเสี่ยง 
 มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญหรือ

ผลกระทบของความเสี่ยงและความถ่ีท่ีจะเกิดหรือโอกาสท่ี
จะเกิดความเสี่ยง 

๒.๕ การกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันความเส่ียง 
 มีการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนและ

กําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 
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 มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนท่ีจะเกิดข้ึนจากการ

กําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง  
 มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเก่ียวกับวิธีการควบคุม

เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 
 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมท่ีกําหนด

เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 
 ๒.๖ อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 

สรุป / วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
 

 ช่ือผูประเมิน ………………………… 

 ตําแหนง ……………………………… 

 วันท่ี ............../................/...................... 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผูประเมินควร

พิจารณาวา มีกิจกรรมการควบคุมท่ีสําคัญเหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิผลหรือไม 

๓.๑  กิจกรรมการควบคุมไดกําหนดข้ึนตามวัตถุประสงคและผล
การประเมินความเสี่ยง 

๓.๒  บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรมการ
ควบคุม 

๓.๓  มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและวงเงินอนุมัติของ
ผูบริหารแตละระดับไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร 

๓.๔  มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุมและ
เพียงพอ 

๓.๕  มีการแบงแยกหนาท่ีการปฏิบัติงานท่ีสําคัญหรืองานท่ีเสี่ยงตอ
ความเสียหายตั้งแตตนจนจบ เชน การอนุมัติ การบันทึกบัญชี 
และการดูแลรักษาทรัพยสิน  

๓.๖  มีขอกําหนดเปนลายลักษณอักษร และบทลงโทษกรณีฝาฝน
ในเรื่องการมีผลประโยชนทับซอนโดยอาศัยอํานาจหนาท่ี 

๓.๗  มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการดําเนินงานขององคกร



จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น / คําอธิบาย 
เปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

๓.๘  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
สรุป / วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………….. 
 

 ช่ือผูประเมิน ………………………… 

 ตําแหนง ……………………………… 

 วันท่ี ............../................/..................... 

 
๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 

การดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายในจะตองมีสารสนเทศท่ี
เก่ียวของและเชื่อถือได ผูประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารตอความตองการของผูใช และการ
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  

๔.๑  จัดใหมีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสําหรับการ
บริหารและตัดสินใจของฝายบริหาร 

๔.๒  มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานการเงิน 
และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีไวอยางถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 

๔.๓  มีการจัดเก็บขอมูล /เอกสารประกอบการจายเงินและการ
บันทึกบัญชีไวครบถวน สมบูรณ และเปนหมวดหมู 

๔.๔  มีการรายงานขอมูลท่ีจําเปนท้ังจากภายในและภายนอกให
ผูบริหารทุกระดับ 

๔.๕  มีระบบการติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอกอยางเพียงพอ 
เชื่อถือได และทันกาล 

๔.๖  มีการสื่อสารอยางชัดเจนใหพนักงานทุกคนทราบและเขาใจ
บทบาทหนาท่ีของตนเก่ียวกับการควบคุมภายในปญหาและ
จุดออนของการควบคุมภายในท่ีเกิดข้ึน และแนวทางการแกไข 

๔.๗  มีกลไกหรือชองทางใหพนักงานสามารถเสนอขอคิดเห็น หรือ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร 

๔.๘  มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียนจากภายนอก อาทิ 
รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน 

๔.๙  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 



จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น / คําอธิบาย 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

สรุป / วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

 

 ช่ือผูประเมิน ………………………… 

 ตําแหนง ……………………………… 

 วันท่ี ............../................/...................... 
 
๕. การติดตามประเมินผล 

ผูประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององคกรในอันจะชวยใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  

๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน และรายงานใหผู
กํากับดูแลทราบเปนลายลักษณอักษรอยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอ 

๕.๒ กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน มีการดําเนินการแกไข
อยางทันกาล 

๕.๓ มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  

๕.๔ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีกําหนดไวอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  

๕.๕  มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงคของ
องคกรในลักษณะการประเมินการควบคุม ดวยตนเอง และ/
หรือการประเมินการควบคุม อยางเปนอิสระ  อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง  

๕.๖ มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู
ตรวจสอบภายในโดยตรงตอผูกํากับดูแลและ/หรือ

 



จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น / คําอธิบาย 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

๕.๗ มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองท่ีพบจากการประเมินผล
และการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน  

๕.๘ มีการกําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูกํากับดูแลทันที ใน
กรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริต มีการไมปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทํา
อ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบตอองคกรอยางมีนัยสําคัญ 

๕.๙ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
สรุป / วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

 
ช่ือผูประเมิน …………………….  
ตําแหนง ………………………… 

วันท่ี ............../................/.............. 
 
 
 


