
 

 

 

 
รายงานการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย  ปย.๑ 

 

คําอธิบายรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

๑. ชื่อสวนงานยอย ไดแก ชื่อสํานักที่จัดทํารายงาน 

๒. ชื่อรายงาน ไดแก รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

๓. งวดรายงาน 
     - ระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาในการประเมินองคประกอบของการ 
ควบคุมภายใน  

๔. คอลัมน (๑) องคประกอบของการควบคุมภายใน 
   - ขอมูลสรุปการควบคุมภายในของแตละองคประกอบ 

๕.  คอลัมน (๒)  
 ชอง “มี / ใช” 

- กรณีมีการปฏิบัติตามที่ระบุในคอลัมน (๑) ใหใสเครื่องหมาย “” 
ในชอง “มี / ใช” ของคอลัมน (๒) 

- กรณีมีการปฏิบัติตามที่ระบุในคอลัมน (๑) แตควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม 

ใหใสเครื่องหมาย “θ” ในชอง “มี / ใช” ของคอลัมน (๒) 
 ชอง “ไมมี / ไมใช” 

- กรณีไมมีการปฏิบัติตามที่ระบุในคอลัมน (๑) ใหใสเครื่องหมาย “X” 
ในชอง “ไมมี / ไมใช 

- กรณีไมมีเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่ระบุในคอลัมน (๑) ใหใสเครื่องหมาย 
“N/A” 

๖.  คอลัมน (๓) คําอธิบายเพ่ิมเติม 
       - ระบุผลการประเมินตามรายละเอียดของแตละองคประกอบของการควบคุมภายใน       
พรอมจุดออนหรือความเส่ียงท่ียังมีอยู  

๗. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบของการควบคุมภายใน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

ช่ือสวนงานยอย ................................................ 
รายงานการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕.... 
ดานสภาพแวดลอมการควบคุมดานสภาพแวดลอมการควบคุม  ((CCoonnttrrooll  EEnnvviirroonnmmeenntt))  

สภาพแวดลอมการควบคุม หมายถึง ปจจัยหรือมาตรการตาง ๆ ท่ีสงผลใหมีการควบคุมข้ึนภายในหนวยงาน หรือ
ทําใหการควบคุมท่ีมีอยูไดผลดีข้ึน เชน โครงสรางของหนวยงาน ปรัชญา และรูปแบบการทํางานของผูบริหาร ระดับสํานัก  
ความซ่ือสัตยและจริยธรรม ความรู ทักษะ และความสามารถของบุคลากร เปนตน   
 ในการดําเนินงานเก่ียวกับสภาพแวดลอมของการควบคุม ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากรของหนวยงาน
จะตองสรางบรรยากาศของการควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอการควบคุมภายใน โดยสงเสริมใหบุคลากรทุกคน 
ในหนวยงาน เกิดจิตสํานักท่ีดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญ 
ของการควบคุมภายใน รวมท้ังดํารงรักษาไวซ่ึงสภาพแวดลอมของการควบคุมท่ีดี 
 

องคประกอบของการควบคุมภายใน มี/ใช 
ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

สภาพแวดลอมการควบคุมสภาพแวดลอมการควบคุม  
๑. ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร 
๑.๑ มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีภายใน
องคกร รวมท้ังการติดตามผลการตรวจสอบและการ
ประเมินผล ท้ังจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบ
ภายนอก 

 
 
 

  
 
 

๑.๒ มีทัศนคติท่ีเหมาะสมตอการรายงานทางการเงิน    
๑.๓ มีทัศนคติและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมตอการกระจาย
อํานาจ 

   

๑.๔ มีทัศนคติท่ีเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการ
วิเคราะหความเสี่ยงท่ีเก่ียวของอยางรอบคอบ และการ
พิจารณาวิธีการลดหรือปองกันความเสี่ยง 

   

๑.๕ มีความมุงม่ันท่ีจะใชการบริหารแบบมุงสัมฤทธิ์ของ
งาน (Performance – Based Management) 

   

๒. ความซ่ือสัตยและจริยธรรม 
๒.๑ มีขอกําหนดดานจริยธรรมและบทลงโทษเปนลาย
ลักษณอักษร และเวียนใหพนักงานทุกคนลงนามรับทราบ
เปนครั้งคราว 

   
 
 

๒.๒ พนักงานทราบและเขาใจลักษณะของพฤติกรรมท่ี
ยอมรับและไมยอมรับและบทลงโทษตามขอกําหนดดาน
จริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตอง 

   

๒.๓ ฝายบริหารมีการดําเนินการตามควรแกกรณี เม่ือไมมี
การปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ 

   

๒.๔ ฝายบริหารกําหนดเปาหมายการดําเนินงานท่ีเปนไป
ไดและไมสรางความกดดันใหแกพนักงานในการปฏิบัติงาน

   

ปย. ๑ 



 

 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน มี/ใช 
ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

ใหบรรลุตามเปาหมายท่ีเปนไปไมได 
๒.๕  ฝายบริหารกําหนดสิ่งจูงใจท่ียุติธรรมและจําเปน
เพ่ือใหม่ันใจวาพนักงานจะมีความซ่ือสัตยและถือปฏิบัติ
ตามจริยธรรม 

   

๒.๖ ฝายบริหารดําเนินการโดยเรงดวนเม่ือมีสัญญาณแจง
วาอาจมีปญหาเรื่องความซ่ือสัตยและจริยธรรมของ
พนักงานเกิดข้ึน 

   

๓. ความรู ทักษะ และความสามารถของบุคลากร 
๓.๑ มีการกําหนดระดับความรู ทักษะและความสามารถ 

  
 

 

๓.๒ มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงานของแต
ละตําแหนง และเปนปจจุบัน 

   

๓.๓ มีการระบุและแจงใหพนักงานทราบเก่ียวกับความรู
ทักษะและความสามารถท่ีตองการสําหรับการปฏิบัติงาน 

   

๓.๔ มีแผนการฝกอบรมตามความตองการของพนักงาน
ท้ังหมดอยางเหมาะสม  

   

๓.๕ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการ
ประเมินปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของงาน และมีการระบุ
อยางชัดเจนในสวนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และสวน
ท่ีตองมีการปรับปรุง 

   

๔. โครงสรางขององคกร  
๔.๑ มีการจัดโครงสรางและสายงาน การบังคับบัญชาท่ี
ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดําเนินงาน 
ของหนวยรับตรวจ 

   
 

๔.๒ มีการประเมินผลโครงสรางเปนครั้งคราวและ
ปรับเปลี่ยนท่ีจําเปนใหสอดคลองกับสถานการณท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

   

๔.๓ มีการแสดงแผนภูมิการจัดองคกรท่ีถูกตองและ
ทันสมัยใหพนักงานทุกคนทราบ 

   

๕. การมอบอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
๕.๑ มีการมอบอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบใหกับ
บุคคลท่ีเหมาะสมและเปนไปอยางถูกตองและมีการแจงให
พนักงานทุกคนทราบ 

   

๕.๒ ผูบริหารมีวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการติดตามผล
การดําเนินงานท่ีมอบหมาย  

   

๖. นโยบายและวิธีบริหารดานทรัพยากรบุคคล 
๖.๑ มีการกําหนดมาตรฐานหรือขอกําหนดในการวาจาง
บุคลากรท่ีเหมาะสม โดยเนนถึงการศึกษา ประสบการณ 

   



 

 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน มี/ใช 
ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

ความซ่ือสัตยและมีจริยธรรม 
๖.๒ มีการจัดปฐมนิเทศใหกับพนักงานใหม และจัดฝก 
อบรมพนักงานทุกคนอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง  

   

๖.๓ มีการเลื่อนตําแหนงและอัตราเงินเดือน และการ
โยกยายข้ึนอยูกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   

๖.๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได
พิจารณารวมถึงความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

   

๖.๕ มีการลงโทษทางวินัยและแกไขปญหา เม่ือมีการไม
ปฏิบัติตามนโยบายหรือขอกําหนดดานจริยธรรม 

   

๗. กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
๗.๑ มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล และมีการกํากับดูแล การ
ปฏิบัติงานภายในองคกรใหเปนไปตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีกําหนดอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

   

๗.๒ มีผูตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในตอหัวหนาสวนราชการ 

   

 
สรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบของการควบคุมภายใน 

 ....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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ช่ือสวนงานยอย ................................................ 
รายงานการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕.... 
ดานการประเมินความเสี่ยง (ดานการประเมินความเสี่ยง (RRiisskk  AAsssseessssmmeenntt))  

ความเส่ียง  หมายถึง  โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลา  หรือเหตุการณ 
ซ่ึงไมพึงประสงคท่ีทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด 

การประเมินความเส่ียง หมายถึง กระบวนการท่ีใชในการระบุ วิเคราะห และการจัดลําดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบ
ตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน รวมท้ังการกําหนด แนวทางในการควบคุม เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 

ในการดําเนินการเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยง ฝายบริหารจะตองประเมินความเสี่ยงท้ังจากปจจัยภายใน และ 
ปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานอยางเพียงพอ และเหมาะสม 
 

จุดท่ีประเมิน มี/ใช 
ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 

๑. การกําหนดวัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ  
๑.๑ มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการ
ดําเนินงานของหนวยงานอยางชัดเจนและวัดผลได 

   

๑.๒     

๒. การกําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรม 
๒.๑ มีการกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานในระดับ
กิจกรรม และวัตถุประสงคนี้สอดคลองและสนับสนุน
วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ 

   

๒.๒ วัตถุประสงคระดับกิจกรรมชัดเจนปฏิบัติได และ
วัดผลได 

   

๒.๒ บุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการกําหนด
และใหการยอมรับ 

   

๓. การระบุปจจัยเส่ียง 
๓.๑ ผูบริหารและผูปฏิบัติทุกระดับมีสวนรวม 
ในการพิจารณาระบุและประเมินปจจัยเสี่ยง 

   

๓.๒ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 

   

๔. การวิเคราะหความเส่ียง 
๔.๑ มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับความสําคัญ
ของความเสี่ยง 

   

๔.๒ มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงและความถ่ีท่ีจะเกิดหรือโอกาสท่ี
จะเกิดความเสี่ยง 

   

๕. การกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันความเส่ียง    

ปย. ๑ 



 

 

 

จุดท่ีประเมิน มี/ใช 
ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

๕.๑ มีการวิเคราะหสาเหตุของความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน
และกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเส่ียง 
๕.๒ มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนท่ีจะเกิดข้ึน
จากการกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความ
เส่ียง 

   

๕.๓ มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการ
ควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเส่ียง 

   

๕.๔ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมท่ี
กําหนดเพ่ือปองกันหรือลดความเส่ียง 

   

 
สรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบของการควบคุมภายใน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ช่ือสวนงานยอย ................................................ 
รายงานการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕.... 
ดานกิจกรรมการควบคุม  ดานกิจกรรมการควบคุม  ((CCoonnttrrooll  AAccttiivviittiieess))  

กิจกรรมการควบคุม  หมายถึง นโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และคําสั่งหรือขอบังคับตาง ๆ ท่ีหนวยงานกําหนด 
เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน อันจะมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 
 ในการดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมการควบคุม ฝายบริหารจะตองจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาด ท่ีอาจเกิดข้ึน และใหสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายใน 

จุดท่ีประเมิน มี/ใช 
ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

กิจกรรมการควบคุมกิจกรรมการควบคุม  
๑. กิจกรรมการควบคุมไดกําหนดข้ึนตามวัตถุประสงค
และผลการประเมินความเส่ียง 

   

๒. บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของ
กิจกรรมการควบคุม 

   

๓. มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและวงเงินอนุมัติของ
ผูบริหารแตละระดับไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณ
อักษร 

   

๔. มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุม
และเพียงพอ 

   

๕. มีการแบงแยกหนาท่ีการปฏิบัติงานท่ีสําคัญหรืองานท่ี
เส่ียงตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบ เชนการอนุมัติ 
การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพยสิน 

   

๖. มีขอกําหนดเปนลายลักษณอักษร และบทลงโทษกรณี
ฝาฝนในเรื่องการมีผลประโยชนทับซอนโดยอาศัยอํานาจ
หนาท่ี 

   

๗. มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการดําเนินงานของ
องคกรเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี 

   

 
สรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบของการควบคุมภายใน 

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

 

ปย. ๑ 



 

 

 

ช่ือสวนงานยอย ................................................ 
รายงานการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕.... 
ดานสารสนเทศและการสื่อสาร  (ดานสารสนเทศและการสื่อสาร  (IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonnss))  

สารสนเทศและการส่ือสาร  หมายถึง การจัดใหมีระบบสารสนเทศซ่ึงเปนขอมูลขาวสาร ท่ีถูกตอง เชื่อถือได  
ทันตอเวลา รวมท้ัง สะดวกในการเขาถึงและมีความปลอดภัย ตลอดจนการจัดใหมีระบบการสื่อสารท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิด
ความเขาใจอันดีระหวางบุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในงานท่ีสัมพันธกันอยางท่ัวถึง 

ในการดําเนินการเก่ียวกับสารสนเทศและการสื่อสาร ฝายบริหารจะตองจัดใหมีสารสนเทศอยางเพียงพอ และ
สื่อสารใหฝายบริหารและบุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน ซ่ึงจําเปนตองใชสารสนเทศนั้น  
ในรูปแบบท่ีเหมาะสมและทันเวลา 

 

จุดท่ีประเมิน มี/ใช 
ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

สารสนเทศและการสื่อสารสารสนเทศและการสื่อสาร  
๑. จัดใหมีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสําหรับ
การบริหารและตัดสินในของฝายบริหาร 

   

๒. มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงาน
การเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีไวอยางถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 

   

๓. มีการจัดเก็บขอมูล/เอกสารประกอบการจายเงินและการ
บันทึกบัญชีไวครบถวน สมบูรณ และเปนหมวดหมู 

   

๔. มีการรายงานขอมูลท่ีจําเปนท้ังจากภายในและภายนอก
ใหผูบริหารทุกระดับ 

   

๕. มีระบบการติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอกอยาง
เพียงพอ เชื่อถือได และทันกาล 

   

๖. มีการสื่อสารอยางชัดเจนใหพนักงานทุกคนทราบและ
เขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเก่ียวกับการควบคุมภายใน
ปญหาและจุดออนของการควบคุมภายในท่ีเกิดข้ึน และ
แนวทางการแกไข 

   

๗. มีกลไกหรือชองทางใหพนักงานสามารถเสนอขอคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร 

   

๘. มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียนจากภายนอก 
อาทิ รัฐสภา ประชาชน ส่ือมวลชน  

   

 
สรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบของการควบคุมภายใน 

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

ปย. ๑ 



 

 

 

ช่ือสวนงานยอย ................................................ 
รายงานการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕.... 
ดานการติดตามประเมินผล (ดานการติดตามประเมินผล (MMoonniittoorriinngg))  

การติดตามและประเมินผล  หมายถึง กระบวนการสอบทานและพิจารณาการดําเนินงานตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีกําหนดข้ึนของหนวยงานวาอยูในระดับท่ีเหมาะสม เปนไปตามวัตถุประสงคการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล .คุมคาและมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน 

ในการดําเนินการเก่ียวกับการติดตามประเมินผล ฝายบริหารจะตองจัดใหมีการติดตามประเมินผล ในระหวางการ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลเปนรายครั้ง อยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ 

 

จุดท่ีประเมิน มี/ใช 
ไมมี/ 
ไมใช 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

การติดตามประเมินผลการติดตามประเมินผล  
๑. มีการเปรียบเทียบขอมูลผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง  
กับแผนการปฏิบัติงาน และรายงานใหผูกํากับดูแลทราบ
เปนลายลักษณอักษรอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ   

   

๒. กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน มีการ
ดําเนินการแกไขอยางอยางทันกาล 

   

๓. มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวางการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

   

๔. มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในท่ีกําหนดไวอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

   

๕. มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค
ขององคกรในลักษณะการประเมินการควบคุมดวยตนเอง
และ/หรือการประเมินการควบคุมอยางอิสระ อยางนอยป
ละหนึ่งครั้ง 

   

๖. มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบ
ของผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอผูกํากับดูแลและ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

   

๗. มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองท่ีพบจากการ
ประเมินผลและการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 

   

๘. มีการกําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูกํากับดูแล
ทันทีในกรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริต มีการไม
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
และมีการกระทําอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบตอองคกรอยางมี
นัยสําคัญ 

   

 

ปย. ๑ 



 

 

 

 
สรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบของการควบคุมภายใน 

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