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คำนำ 

  

          ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  

20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติใหห้น่วยงานของรัฐ จัดให้มกีารตรวจสอบภายใน การควบคุม

ภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ซึ่งการควบคุมภายใน  

ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด  

และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง จากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่า

ของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต โดยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลังได้จัดทำขึน้ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission : COSO 2013 โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบ

การบริหารราชการแผ่นดิน เพื ่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดประเมินและปรับปรุงระบบ 

การควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ อันจะทำให้การดำเนินงาน และการบริหารงานของหน่วยงาน

ของรัฐบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลที่ดี 

 มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดทำรายงานการควบคุมภายในฉบั บนี ้ โดยให้คณะ 

วิทยาลัย กอง ศูนย์และหน่วยงานอื่น ๆ ปรับแบบฟอร์มและรูปแบบการจัดทำรายงานตามที่กระทรวง 

การคลังได้กำหนดขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบขั้นตอนการดำเนินงานตามระบบ  

การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก 

การควบคุมภายในนั้นเป็นกระบวนงานที่สอดแทรกอยู่ในขั ้นตอนการปฏิบัติงานตามปกติ ดังนั ้น

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในและเพื่อให้การดำเนินงาน

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รายงานการควบคุมภายในฉบับนี้ จึงเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยนำไปถือปฏิบ ัต ิ เพ ื ่อให้การควบคุมภายในสอดคล้องกับมาตรฐานที ่ เก ี ่ยวข ้อง  

และแนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป 

        

 

            

      มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 



 

หนา้ที่ 2 
 

สารบัญ 

 

                                                                                                                 หน้า 

มาตรฐานการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 

• แนวคิด 3 

• คำนยิาม  3 

• ขอบเขตการใช้ 3 

• วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน                           4 

องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  

• สภาพแวดล้อมการควบคุม 4 

• การประเมนิความเสี่ยง 5 

• กิจกรรมการควบคุม 5 

• สารสนเทศและการสื่อสาร 5 

• กิจกรรมการตดิตามผล 5 

การจัดทำรูปเล่มรายงานการควบคุมภายใน            7 

รูปแบบรายงานการควบคุมภายใน          7 

การรายงานการควบคุมภายใน 6 

• หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) 9 

• รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 11 

• รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 13 

• รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 15 

(แบบ ปค.6) 

ภาคผนวก                                                                                                    
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มาตรฐานการควบคมุภายใน มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

แนวคดิ 

1. การควบคุมภายในเป็นกลไกที่จะทำให้มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน

ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 

2. การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของมหาวิทยาลัย

การควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ตอ้งกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง   

3. การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร และผู้ตรวจสอบ

ภายใน เป็นผู้มบีทบาทสำคัญในการทำให้มีการควบคุมภายในเกิดขึน้ ซึ่งไม่ใช่เพียงการกำหนดนโยบาย 

ระบบงานคู่มอืการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มดำเนนิงานเท่านั้น หากแต่ต้องมีการปฏิบัติ 

4. การควบคุมภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์

กำหนดของมหาวิทยาลัย   

5. การควบคุมภายในควรกำหนดให้เหมาะสมกับโครงสรา้งและภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 

คำนิยาม 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 

“หน่วยงาน” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย กอง ศูนย์ หรอืหน่วยงานอื่น ๆ 

 “ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผูบ้ริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 “ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผูด้ำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

 “การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที ่มหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ ้น  

เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะบรรลุวัตถุประสงค์  

ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

ที่เกี่ยวข้อง 

 “ความเสี ่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ที ่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ ่งอาจเกิดขึ ้น  

และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

 

ขอบเขตการใช้ 

 รายงานการควบคุมภายในฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื ่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำระบบ  

การควบคุมภายในให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุง  

การควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมกีารปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 

 



 

หนา้ที่ 4 
 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

 มหาวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) เก ี ่ยวก ับความมีประส ิทธ ิผลและ

ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจน

การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหลการสิ้นเปลือง หรอืการทุจริต 

2. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและไม่ใช่

การเงนิ รวมถึงการรายงานที่เช่ือถอืได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นของทางราชการ 

3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) 

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

รวมทั้งขอ้กำหนดอื่นของทางราชการ 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 การควบคุมภายในจะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 

2. การประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment) 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

5. กิจกรรมการตดิตามผล (Monitoring Activities) 

 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม  

สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานที่ส่งผลให้มีการนำการควบคุม

ภายในมาปฏิบัติทั ่วทั ้งมหาวิทยาลัย ในการดำเนินการเกี ่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม 

ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ต้องสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื ่อให้เกิดทัศนคติที ่ด ีต่อ  

การควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน

ตามหน้าที่ และตระหนักถึง ความจำเป็นและความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งดำรงรักษาไว้

ซึ่งสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี 

ทั ้งนี ้ สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพื ้นฐานสำคัญที ่จะส่งผลกระ ทบต่อ

องค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่น ๆ โดยปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน  

เช่น ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ความรู้ ทักษะและ

ความสามารถของบุคลากร โครงสร้างการจัดองค์กร การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

นโยบายและวิธีบริหารด้านบุคลากร เป็นต้น  
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2. การประเมินความเสี่ยง 

การประเมนิความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ เพื่อระบุ

และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงกำหนด

วิธีการจัดการความเสี่ยงนัน้  

ทั ้งนี ้ ในการดำเนินการเกี ่ยวกับการประเมินความเสี ่ยง มหาวิทยาลัยต้องประเมิน 

ความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

 

3. กิจกรรมการควบคุม 

กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน 

เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรอืควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์กิจกรรมการควบคุมควรได้ร ับการนำไปปฏิบัติทั ่วทุกระดับของหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีกิจกรรม  

การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ

เกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน สำหรับกิจกรรมการควบคุม  

ในเบื้องต้นจะต้องแบ่งแยกหน้าที่งานภายในมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม ไม่มอบหมายให้บุคคลใด

บุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผดิชอบปฏิบัติงานที่สำคัญหรอืงานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบแต่ถ้ามี

ความจำเป็นให้กำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมทดแทน 

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

สารสนเทศและการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่จะช่วย  

ให ้ม ีการดำเน ินการตามการควบคุมภายในที ่กำหนด เพ ื ่อสน ับสนุนให ้บรรลุว ัตถ ุประสงค์  

ของมหาวิทยาลัย การสื่อสารเกิดขึ้นได้จากทั้งภายในและภายนอก และเป็นช่องทางเพื่อให้ทราบถึง

สารสนเทศที่สำคัญในการควบคุมการดำเนินงาน การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  

มีความเข้าใจถึงความรับผดิชอบและความสำคัญของการควบคุมภายใน 

 

5. กิจกรรมการติดตามผล 

กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็น 

รายครั ้ง หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม

หลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีที ่ผลการประเมิน 

การควบคุมภายในจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย ให้รายงานต่อฝ่ายบริหารอย่างทันเวลา 
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การติดตามประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง  

มีดังต่อไปนี ้ 

1) การตดิตามประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) โดยทั่วไปการควบคุม

ภายในจะได้รับการออกแบบเพื ่อให้เกิดความมั ่นใจว่ามีการติดตามผลอย่างต่อเนื ่อง รวมเป็น  

ส่วนเดียวกันและอยู่ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามปกติของมหาวิทยาลัย การติดตามผลครอบคลุม

ทุกกิจกรรม และต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ

ความถูกต้องและการเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ และกิจกรรมอื่นซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ประจำ

ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  

2) การประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) คือ การประเมินเป็นครั้งคราวตามงวด

เวลาที่กำหนดหรือตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลของการควบคุม

ภายใน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การติดตาม

ประเมินผล 
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การจัดทำรูปเล่มรายงานการควบคุมภายใน (ระดับคณะ กอง ศูนย์ หน่วย) 

 

รูปแบบรายงานการควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกอบดว้ย 

1. ส่วนหน้า 

1.1 ปก  

1.2 คำนำ  

1.3 สารบัญ  

1.4 ประวัติหน่วยงาน  

2. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)  

3. รายงานการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)  

4. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)  

5. ภาคผนวก  

5.1 สำเนาหนังสือและคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน)  

5.2 แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคมุภายใน 5 องคป์ระกอบ 17 หลักการ 

 

 
แบบประเมนิประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน  

5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 

รายงานการประเมนิองค์ประกอบของการ

ควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

(แบบ ปค.5) 

หนังสือรับรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) 

รายงานการควบคุมภายใน ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย 

 

รายงานการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

 

รายงานปค.1 ปค.4 ปค.5 และ ปค.6 (ระดับมหาวทิยาลัย) แก่กระทรวงเจ้าสังกัด 

ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ/สิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

สอบทานรายงานการควบคุมภายในระดับคณะ/

กอง/ศูนย์/หน่วยและระดับมหาวทิยาลัย พร้อมท้ัง 

รายงานการสอบทานการประเมนิผลการควบคุม

ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6) 
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การรายงานการควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค ์

 เพื ่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช้ประกอบในการจัดทำรายงานการประเมินผล  

การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

 

รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) เป็นแบบหนังสือรับรอง  

การประเมนิผลการควบคุมภายใน  

2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) เป็นแบบรายงาน 

การประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) เป็นแบบรายงานการประเมินผล

การควบคุมภายใน 

4. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) 

เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นผู้จัดทำ 
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แบบ ปค. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

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

 

                          (2)                            ได้ประเมนิผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด

วันที ่    (3)       เดือน                         พ.ศ.          ด้วยวิธีการที ่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถื อได้

ทันเวลา และโปร่งใส รวมท้ังดา้นการปฏบัิตติามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนนิงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว                   (4)                     เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน

มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัต ิการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของ                       (5)                             

.          

 

                                        ลายมือชื่อ         (6)                                                    . 

                                        ตำแหน่ง..............(7)................................................................ 

                       วันที่...(8)........ เดือน................พ.ศ. ................. 

 

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว  

ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธบิายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มคีวามเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรอืปีปฏิทินถัดไป 

สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ท่ีต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (9) 

1.1............................................................................................................................... 

1.2............................................................................................................................... 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (10) 

2.1............................................................................................................................... 

2.2............................................................................................................................... 
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คำอธบิายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 (แบบ ปค. 1) 

 

(1) ระบุตำแหน่งผู้กำกับดูแล 

- ระดับมหาวิทยาลัย  คือ  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

- ระดับหน่วยงาน คือ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 (2) ระบุช่ือหน่วยงานท่ีประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้ 

  - ระดับมหาวิทยาลัย  คือ  มหาวทิยาลัยพะเยา 

  - ระดับหน่วยงาน  คือ  คณะ วทิยาลัย กอง ศูนย์ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 

 (3) ระบุว ันเดือนปีส ิ ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีท ี ่ได ้ประเมิ นผลการควบคุมภายใน  

คือ วันท่ี 30 กันยายน ของทุกปี 

 (4) ระบุช่ือหน่วยงานท่ีประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้ 

  - ระดับมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยพะเยา 

  - ระดับหน่วยงาน คือ คณะ วทิยาลัย กอง ศูนย์ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 

 (5) ระบุตำแหน่งผู้กำกับดูแล  

- ระดับมหาวิทยาลัย  คือ  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

- ระดับหน่วยงาน คือ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 (6) ลงลายมือชื่อ 

- ระดับมหาวิทยาลัย  คือ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

- ระดับหน่วยงาน คือ  คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหนา้หน่วยงาน 

 (7) ระบุตำแหน่ง 

- ระดับมหาวิทยาลัย  คือ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

- ระดับหน่วยงาน คือ  คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหนา้หน่วยงาน 

 (8) ระบุวันเดอืนปีท่ีรายงาน คือ วันท่ี 30 กันยายน ของทุกปี 

 (9) ระบุความเสี่ยงท่ียังมอียู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวทิยาลัยหรือหน่วยงาน 

(10) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (9) ในปีงบประมาณหรอื 

ปีปฏทิินถัดไป 

 

 

 

 หมายเหตุ  ให้คณะ วิทยาลัย กอง ศูนย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผล 

การควบคุมภายใน  (แบบ ปค.1) ให้มหาวิทยาลัยพะเยา ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
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แบบ ปค.4 

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

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ........................(2)......................... 

(3) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 

ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  

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

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

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

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

2. การประเมินความเสี่ยง  

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

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

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

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

3. กจิกรรมการควบคุม  

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

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

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

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

4. สารสนเทศและการสื่อสาร  

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

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

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

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

5. กจิกรรมการตดิตามผล  

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

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

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

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

ผลการประเมนิโดยรวม (5) 

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

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

ลายมือชื่อ .........................(6)............................ 

 (………………………………………………………………….) 

ตำแหน่ง ...........................(7)............................. 

วันที ่.....(8)..... เดือน ..................... พ.ศ. 



 

หนา้ที่ 12 
 

คำอธบิาย 

แบบรายงานการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 

 

 (1) ระบุช่ือหน่วยงานท่ีประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้ 

  - ระดับมหาวิทยาลัย  คือ  มหาวทิยาลัยพะเยา 

  - ระดับหน่วยงาน  คือ  คณะ วทิยาลัย กอง ศูนย์ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 

 (2) ระบุวันเดอืนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนนิงานประจำปท่ีีประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

  คือ วันท่ี 30 กันยายน ของทุกปี 

 (3) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 

 (4) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงท่ียังมอียู่/จุดอ่อน 

 (5) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในท้ัง 5 องค์ประกอบ 

 (6) ลงลายมือชื่อ 

- ระดับมหาวิทยาลัย  คือ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

- ระดับหน่วยงาน คือ  คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหนา้หน่วยงาน 

 (7) ระบุตำแหน่ง 

- ระดับมหาวิทยาลัย  คือ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

- ระดับหน่วยงาน คือ  คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหนา้หน่วยงาน 

 (8) ระบุวันเดอืนปีท่ีรายงาน คือ วันท่ี 30 กันยายน ของทุกปี 

 

 

 หมายเหตุ  ให้คณะ วิทยาลัย กอง ศูนย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดส่งแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบ

ของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) ให้มหาวิทยาลัยพะเยา ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 



 

หนา้ที่ 13 
 

แบบ ปค. 5 

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

รายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน  

สำหรับระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด ............................(2).......................... 

 (3) 

ภารกิจตามแผนการดำเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ทีส่ำคัญ/วัตถุประสงค ์

(4) 

ความเสี่ยง 

(5) 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

(6) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(8) 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ/

กำหนดเสร็จ 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

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

 ตำแหน่ง .........................(11).................................................. 

             วันที ่....(12).... เดือน …............... พ.ศ. .............. 
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คำอธบิาย 

แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 

 

(1) ระบุช่ือหน่วยงานท่ีประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้ 

- ระดับมหาวิทยาลัย  คือ  มหาวทิยาลัยพะเยา 

- ระดับหน่วยงาน  คือ  คณะ วทิยาลัย กอง ศูนย์ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 

 (2) ระบ ุว ันเด ือนป ีส ิ ้นรอบระยะเวลาการดำเน ินงานประจำป ีท ี ่ประเม ินผลการควบคุมภายใน  

คือ วันท่ี 30 กันยายน ของทุกปี 

 (3) ระบุภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื ่น ๆ ที ่สำคัญของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน  

และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน 

 (4) ระบุความเสี่ยงสำคัญของแต่ละภารกจิ 

 (5) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง  เช่น ขั ้นตอน วิธีปฏิบัติงาน 

กฎเกณฑ์ 

 (6) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อ เนื่องหรือไม่  

โดยอาจระบุในลักษณะต่าง ๆ  เช่น มีการกำหนดหรือสั่งการอย่างเป็นทางการ มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

และช่วยให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และหรือความเสี่ยงที่ลดลงหรือสามารถป้องกันได้ คุ ้มค่า  

กับต้นทุนหรือค่าใชจ้่ายในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว 

 (7) ระบุความเสี่ยงท่ียังมอียู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกจิ 

 (8) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (7) ในปีงบประมาณหรือปีปฏทิิน

ถัดไป 

 (9) ระบุช่ือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

- ระดับมหาวิทยาลัย  คือ  มหาวทิยาลัยพะเยา  

- ระดับหน่วยงาน คือ  คณะ วทิยาลัย กอง ศูนย์ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

  และกำหนดแล้วเสร็จ (วัน เดอืน ป)ี ของการปรับปรุงการควบคุมภายใน    

 (10) ลงลายมือชื่อ 

- ระดับมหาวิทยาลัย  คือ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

- ระดับหน่วยงาน คือ  คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหนา้หน่วยงาน 

 (11) ระบุตำแหน่ง 

- ระดับมหาวิทยาลัย  คือ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

- ระดับหน่วยงาน คือ  คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหนา้หน่วยงาน 

(12)  ระบุวันเดอืนปีท่ีรายงาน คือ วันท่ี 30 กันยายน ของทุกปี 

 

 หมายเหตุ  ให้คณะ วทิยาลัย กอง ศูนย์ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดส่งแบบรายงานการประเมนิผลการควบคุม

ภายใน (แบบ ปค. 5) ให้มหาวิทยาลัยพะเยา ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
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แบบ ปค. 6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6) 

 

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

 

ผู้ตรวจสอบภายในของ                    (2)                            ได้สอบทานการประเมินผลการควบคมุภายใน

ของหน่วยงาน สำหรับปีสิ ้นสุดวันที ่     (3)   เดือน                    พ.ศ.        .ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ด้านการดำเนนิงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  ด้านการรายงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินท่ีเชื่อถือได้ ทันเวลา 

และโปร่งใส รวมท้ังด้านการปฏบัิตติามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนนิงาน 

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ            (4)                

มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏบัิตกิารควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 

 

 

                                          ลายมือชื่อ                              (5)                               . 

                                        ตำแหน่ง..........(6)................................................................... 

                        วันที่...(7)........ เดือน................พ.ศ. ................. 

 

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี ่ยง  

และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสีย่งดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบ

หรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มขี้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุง 

การควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยง (8) 

    1.1............................................................................................................................... 

    1.2............................................................................................................................... 

2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน (9) 

    2.1............................................................................................................................... 

    2.2............................................................................................................................... 

 

 



 

หนา้ที่ 16 
 

คำอธบิาย 

แบบรายงานการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6) 

(1) ระบุตำแหน่ง คือ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 (2) ระบุช่ือหน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 (3) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบ

ภายในดำเนนิการสอบทานการประเมินดังกล่าว 

 (4) ระบุช่ือหน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 (5) ลงลายมือชื่อ  คือ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  

 (6) ระบุตำแหน่ง คือ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 (7) ระบุวันท่ีรายงาน 

 (8) ระบุขอ้ตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยง 

 (9) ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการ

ควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (8) 

 

 

หมายเหตุ  หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้จัดส่งแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6)  ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามระยะเวลา 

ท่ีกำหนด 
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ภาคผนวก 
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สำเนาหนังสือและคำสั่งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

   (ระดับหน่วยงาน)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินประสิทธผิลของระบบควบคุมภายใน  

5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 
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แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 

แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ   

เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้

ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานได้รับการออกแบบ

อย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรอืไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร 

แบบประเมินฯ นี ้แยกเป็น 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ของการควบคุมภายใน ในแต่ละ

องค์ประกอบ ประกอบด้วยข้อความภายใต้หัวข้อหลักๆและหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก ข้อคิดเห็น

หรือคำอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้ความสำคัญหรือ

ปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้นๆซึ่งจะช่วยใหไ้ด้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบของ

การควบคุมภายใน ส่วนตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายใน  ใช้สำหรับบันทึกผล

การประเมินโดยทั่วไป ระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติหรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้นๆ และสรุปผลการ

ประเมินการควบคุมภายในโดยรวม พร้อมทั้งแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

ในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน   

ผูป้ระเมินควรใช้วิจารณญาณว่า 

 1. หน่วยที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัตติามที่ระบุ หรอืไม่ อย่างไร  

 2. การปฏิบัติจรงิมจีุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรอืไม่ อย่างไร  

 3. การปฏิบัติจรงิมผีลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรอืไม่ อย่างไร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา้ที่ 21 
 

แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

 สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นปัจจัยพื ้นฐานในการดำเนินงานที ่ส ่งผลให้มีการนำ  

การควบคุมภายในมาปฏิบัติทั ่วทั ้งองค์กร ทั้งนี้ผู ้กำกับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศ 

ให้ท ุกระดับตะหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน การรักษาคุณค่าของความซื ่อตรง  

และมาตรฐานของความประพฤติ องค์ประกอบนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานของโครงสร้าง

องค์กร การกำหนดหน้าที ่ร ับผิดชอบ การจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที ่ม ีความสามารถ  

การมีตัววัดในการประเมินผลและให้แรงจูงใจบุคลากรที่เหมาะสม ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุม

ดังกล่าวเป็นพืน้ฐานสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่น ๆ ประกอบด้วย 

5 หลักการ ดังนี้ 

หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจรยิธรรม 

หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงความรับผดิชอบในการกำกับดูแล  

หลักการที่ 3 ผู้บริหารขององค์กรต้องจัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชาและการ

กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผดิชอบในการตดิตามงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 

หลักการที่ 4 องค์กรต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒนา และรักษาความสามารถ

ของบุคลากรใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน 

หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในตามหน้าที่  

ความรับผดิชอบและตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 

 

จุดท่ีควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

คำอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บรหิาร 

▪ มีทัศนคติที ่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที ่ภายในองค์กร 

รวมทั ้งการติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินผล 

ท้ังจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก 

√  มีการนำเสนอต่อที่ประชุมภายใน 

หน่วยงาน เกี่ยวกับการตรวจสอบ

และการประเมินผลการปฏิบ ัติ

หนา้ที ่  

(ระบกุารประชุม..ครัง้ท่ี….วันท่ี….) 

▪ มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงินงบประมาณ 

และการดำเนนิงาน  

√  มีการนำเสนอต่อที่ประชุมภายใน

หน่วยงาน เกี่ยวกับการใช ้ 

(ระบกุารประชุม..ครัง้ท่ี….วันท่ี….) 
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จุดท่ีควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

คำอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

▪ มทัีศนคติและการปฏบัิตท่ีิเหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ  √  มีคำสั ่งแต่งตั ้งรองคณบดี และ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น 

ชุดต่างๆภายใน หน่วยงาน  

(ระบุเลขท่ีคำสั่ง) 

▪ มทัีศนคติท่ีเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการ

ลดหรือป้องกันความเสี่ยง 

√  - มีคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการ

บร ิหารจ ั ดการความ เส ี ่ ย ง ฯ 

ช ุ ดต ่ า งๆภาย ใน  หน ่ วยงา น  

(ระบุเลขท่ีคำสั่ง) 

- ม ี ก า ร ป ร ะ ช ุ ม เ ก ี ่ ย ว กั บ 

การดำเนินงาน/การมอบหมาย

ความรับผิดชอบ ด้านการบริหาร

จ ั ดการความ เส ี ่ ยง ฯ  ภายใน 

หน่วยงาน (ระบุการประชุม...... 

ครัง้ท่ี….วันท่ี….) 

▪ มีความมุ่งมั ่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(Performance – Based Management) 

√  มีการกำหนด SUPER KPI ตามแผน

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (URL) 

1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

▪ มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร 

และเวยีนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นคร้ังคราว 

   

▪ พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและ

ไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรม และ

แนวทางการปฏบัิตท่ีิถูกต้อง 

   

▪ ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ ่งเน้น

ความสำคัญของความซื่อสัตย์และจรยิธรรม 

   

▪ ฝ่ายบริหารมกีารดำเนนิการตามควรแก่กรณีเมื่อไม่มีการปฏบัิติ

ตามนโยบาย วิธีปฏบัิต ิหรอืระเบียบปฏบัิติ 

   

▪ ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้ และไม่

สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติ งานให้บรรลตุาม

เป้าหมายท่ีเป็นไปไม่ได้ 

   

▪ ฝ่ายบริหารกำหนดสิ่งจูงใจท่ียุติธรรมและจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่า

พนักงานจะมคีวามซื่อสัตย์และถือปฏบัิตติามจริยธรรม 

   



 

หนา้ที่ 23 
 

จุดท่ีควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

คำอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

▪ ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจ 

มปัีญหาเร่ืองความซื่อสัตย์และจรยิธรรมของพนักงานเกดิขึน้ 

   

1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 

▪ มกีารกำหนดระดับความรู้ทักษะและความสามารถ    

▪ มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละ

ตำแหน่งและเป็นปัจจุบัน 

   

▪ มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะ และ

ความสามารถท่ีต้องการสำหรับการปฏบัิตงิาน 

   

▪ มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมด

อย่างเหมาะสม 

   

▪ การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัย

ที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนใน

ส่วนพนักงานมีผลการปฏบัิตงิานดแีละส่วนท่ีต้องมกีารปรับปรุง 

   

1.4 โครงสรา้งองค์กร 

▪ มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและ

เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนนิงาน    

   

▪ มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั ้งคราวและปรับเปลี ่ยน 

ท่ีจำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

   

▪ มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที ่ถูกต้องและทันสมัยให้

พนักงานทุกคนทราบ 

   

1.5 การมอบอำนาจและหนา้ที่ความรับผิดชอบ 

▪ มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบคุคล

ที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้องและมีการแจ้งให้พนักงาน

ทุกคนทราบ 

   

▪ ผู ้บริหารมีวิธ ีการที ่ม ีประสิทธิภาพในการติดตามผลการ

ดำเนนิงานท่ีมอบหมาย 

   

1.6 นโยบายวธิีบรหิารด้านบคุลากร 

▪ มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากร 

ที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษาประสบการณ์ ความซื่อสัตย์

และมีจริยธรรม 

   

▪ มกีารจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่และจัดฝึกอบรมพนักงาน

ทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
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จุดท่ีควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

คำอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

▪ การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดอืนและการโยกย้ายขึ้นอยู่กับ

การประเมินผลการปฏบัิตงิาน 

   

▪ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณารวมถึง

ความซื่อสัตย์และจรยิธรรม 

   

▪ มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตาม

นโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม 

   

1.7 กลไกการตดิตามการตรวจสอบการปฏิบัตงิาน 

▪ มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ และมีการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน

ภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด

อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

   

▪ มผีู้ตรวจสอบภายในและมกีารรายงานผลการตรวจสอบภายใน

ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

   

 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 

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

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

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

 

 

ชื่อผู้ประเมนิ ………………………………..……… 

(...............................................................) 

ตำแหน่ง ……คณบดี/ผูอ้ำนวยการ………… 

วันที่ ............../................/...................... 
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องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายต่างๆ ในการระบุ

และประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกองค์กร ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  

ขององค์กรเพื่อหาวิธีจัดการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

ประกอบด้วย 4 หลักการ ดังนี้ 

หลักการที่ 6 การระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเหมาะสม 

หลักการที่ 7 ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆขององค์กรและวิเคราะห์

ความเสี่ยงเพื่อพิจารณาหาวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

หลักการที่ 8 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อพิจารณาโอกาสที่อาจเกิด 

การทุจริตในการประเมนิความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ขององค์กร 

หลักการที่ 9 ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบ

การควบคุมภายใน 

 

จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

2.1 วัตถุประสงค์ระดบัหน่วยรับตรวจ    

▪ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของ

หน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ 

   

▪ มกีารเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากร ทุกระดับทราบและเข้าใจ

ตรงกัน 

   

2.2 วัตถุประสงค์ระดับกจิกรรม    

▪ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับ

ก ิจกรรมและว ัตถ ุประสงค ์น ี ้สอดคล้องและสน ับสนุน

วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน 

   

▪ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจนปฏบัิตไิด้และวัดผลได้    

▪ บุคลากรทุกคนที่เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้

การยอมรับ 

   

2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง    

▪ ผู ้บร ิหารทุกระด ับม ีส ่วนร ่วมในการระบุและประเม ิน 

ความเสี่ยง  

   



 

หนา้ที่ 26 
 

จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

▪ มีการระบุและประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัย

ภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง

ทางการเมอืงเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 

   

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง    

▪ มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญ 

ของความเสี่ยง 

   

▪ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบ

ของความเสี ่ยงและความถี ่ที ่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิด 

ความเสี่ยง 

   

2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง    

▪ มกีารวเิคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นและกำหนด

วธีิการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

   

▪ มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการ

กำหนดวธีิการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง  

   

▪ มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

   

▪ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

   

▪ มกีารวเิคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นและกำหนด

วธีิการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

   

 

 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 

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

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

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

ชื่อผู้ประเมนิ ………………………………..……… 

(...............................................................) 

ตำแหน่ง ……คณบดี/ผูอ้ำนวยการ………… 

วันที่ ............../................/...................... 



 

หนา้ที่ 27 
 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมควบคุม 

 กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติท ี ่กำหนดตามนโยบายและวิธ ีปฎิบัติงานในการลด  

หรือควบคุมความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหาร          

ว่ามีการปฏิบัติตามวิธีการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการนำไปปฏิบัติ      

ทั่วทุกระดับขององค์กรในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยี

มาใช้ในการดำเนินงานประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 

หลักการที่ 10 ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุ  

ประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

หลักการที่ 11 องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน

การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

หลักการที่ 12 การกำหนดนโยบายและวิธีการควบคุม ต้องกำหนดเป็นนโยบายและวิธีการ

ควบคุม ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจรงิ 

 

จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

▪ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ ้นตามวัตถุประสงค์และ 

ผลการประเมินความเสี่ยง 

   

▪ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

การควบคุม 

   

▪ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที ่และวงเงินอนุมัต ิของ

ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

   

▪ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและ

เพยีงพอ 

   

▪ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยง

ต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึก

บัญช ีและการดูแลรักษาทรัพย์สิน 

   

▪ มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน 

ในเร่ืองการมผีลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหนา้ที่ 

   

▪ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานของ

องค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

 

 

   



 

หนา้ที่ 28 
 

จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 

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

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

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

 

 

ชื่อผู้ประเมนิ ………………………………..……… 

(...............................................................) 

ตำแหน่ง ……คณบดี/ผูอ้ำนวยการ………… 

วันที่ ............../................/...................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา้ที่ 29 
 

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร 

 สารสนเทศเป็นข้อมูลที ่จำเป็นในการสื ่อสารที ่เก ี ่ยวกับการดำเนินการควบคุมภายใน  

เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร องค์กรต้องมีสารสนเทศที่มีคุณภาพจากแหล่งข้อมูล 

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสื่อสารภายในจะช่วยให้สร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนของบุคลากร

ในองค์กรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญในการควบคุมภายใน ส่วนการสื่อสาร

ภายนอก จะเป็นช่องทางให้บุคลากรภายในได้รับสารสนเทศจากภายนอก และเป็นช่องทางในการ

สื ่อสารสารสนเทศจากภายในไปยังบุคคลภายนอกที ่เก ี ่ยวข้องตามเงื ่อนไขและความคาดหวัง 

ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 

หลักการที่ 13 องค์กรจ ัดทำหร ือจ ัดหาและใช ้สารสนเทศที ่ เก ี ่ยวข ้องและมีค ุณภาพ 

เพื่อสนับสนุนให้มกีารปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

หลักการที่ 14 องค์กรมีการสื ่อสารภายในเกี ่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงว ัตถ ุประสงค์  

และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม       

การควบคุมภายในที่กำหนด 

หลักการที่ 15 องค์กรมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

 

จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

▪ มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหาร

และตัดสนิใจของฝ่ายบริหาร 

   

▪ มกีารจัดทำและรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน 

และการปฏิบัต ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะ 

รัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

   

▪ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการ

บันทึกบัญชไีวค้รบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 

   

▪ มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้

ผู้บริหารทุกระดับ 

   

▪ มีระบบการติดต่อสื ่อสารทั ้งภายในและภายนอกอย่าง

เพยีงพอ เชื่อถอืได้และทันกาล 

   

▪ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจ

บทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและ

   



 

หนา้ที่ 30 
 

จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

จุดอ่อนของการควบคุมภายในที ่เกิดขึ้น และแนวทางการ

แก้ไข 

▪ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนนิงานขององค์กร 

   

▪ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากผู ้มีส่วนได้เสีย

ภายนอก อาท ินสิิต ชุมชน และประชาชน  

 

   

 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 

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

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

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

 

 

ชื่อผู้ประเมนิ ………………………………..……… 

(...............................................................) 

ตำแหน่ง ……คณบดี/ผูอ้ำนวยการ………… 

วันที่ ............../................/...................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา้ที่ 31 
 

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการติดตามผล 

 กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง

หรอืเป็นการประเมนิผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มกีารปฏิบัติตามหลักการในแต่ละ

องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายใน 

จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแลอย่างทันเวลา 

ประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้ 

หลักการที่ 16 การดำเนินการประเมินผลระหว่างการ ปฏิบัติงานและหรือการประเมินผล     

เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม

ภายในและทำหนา้ที่ได้จรงิ 

หลักการที่ 17 ประเมินผลและสื ่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน    

อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและกำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผดิชอบสามารถสั่งการแก้ไขอย่างเหมาะสม 

 

จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช ่

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

▪ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและรายงานให้ 

ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและ

สม่ำเสมอ 

   

▪ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนมีการดำเนินการ

แก้ไขอย่างทันกาล 

   

▪ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  

   

▪ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม

ภายในท่ีกำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  

   

▪ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

องค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/

หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละ

หนึ่งครัง้  

   

▪ มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของ

ผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู ้กำกับดูแลและ/หรือคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

   



 

หนา้ที่ 32 
 

จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช ่

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

▪ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมิน 

ผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน  

   

▪ มีการกำหนดให้ผู ้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที  

ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตมีการไม่ปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการ

กระทำอื่นท่ีอาจมผีลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ 

 

   

 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 

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

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

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

 

 

 

ชื่อผู้ประเมนิ ………………………………..……… 

(...............................................................) 

ตำแหน่ง ……คณบดี/ผูอ้ำนวยการ………… 

วันที่ ............../................/...................... 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


