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Planning

Organizing

Leading

Controlling



วิสยัทศัน์

พนัธกิจ

ยทุธศาสตร์

เป้าหมาย

แผนปฏิบติังาน

งาน/โครงการ

ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล

คุม้คา่

INFORMATION

ความเสี�ยง การควบคมุ การกาํกบัดแูล 
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Internal Control and Risk Management

แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน

แผนปฏิบติัราชการประจําปี

แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี

แผนของหน่วยปฏิบติั

การบรหิารงานบรรลเุป้าหมายตามนโยบายรฐับาล/ยทุธศาสตรข์ององคก์ร
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ผ ูบ้รหิารเลือกเป้าหมายถกูตอ้ง

แต่ใชท้รพัยากรไมบ่รรลเุป้าหมาย

ผลที�ได ้ ไดผ้ลงานตามที�ลกูคา้/
ประชาชนตอ้งการ แต่มีราคา/
ค่าใชจ่้ายแพงมากเกินไป

ผ ูบ้รหิารเลือกเป้าหมายถกูตอ้ง

และใชท้รพัยากรบรรลเุป้าหมาย

ผลที�ได ้ ไดผ้ลงานตามที�ลกูคา้/
ประชาชนตอ้งการ และมีราคา/
ค่าใชจ่้ายที�ลกูคา้/ประชาชนยอมรบั

ผ ูบ้รหิารเลือกเป้าหมายผิด

และใชท้รพัยากรไมบ่รรลเุป้าหมาย

ผลที�ได ้ ผลงานไมมี่คณุภาพ            
และลกูคา้/ประชาชนไมต่อ้งการ

ผ ูบ้รหิารเลือกเป้าหมายไมเ่หมาะสม

แต่ใชท้รพัยากรบรรลเุป้าหมาย

ผลที�ได ้ ไดผ้ลงานที�มีคณุภาพ            
แต่ลกูคา้/ประชาชนไมต่อ้งการ
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ขอบขา่ยการกาํกบัดแูลองคก์ร

การประเมินและวดัผลการจดัโครงสรา้งองคก์ร
และกระบวนการ

การจดัสรรทรพัยากร

การกาํกบัดแูลที�ดี

การบรหิารความเสี�ยง
การควบคมุภายใน

ประหยดั ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
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พนัธกจิ

เป้าหมาย

Strategic Formulation Performance Management

แผนงาน

งาน/โครงการ 2 งาน/โครงการ n

หน่วยงานภายในองคก์ร

แผนควบคมุภายใน

ความเสี�ยง มาตรการควบคมุ
มาตรการควบคมุ        

เพิ�มเติม
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ความเสี�ยงคืออะไร

โอกาสที�จะเกิด...

 ความผิดพลาด

 ความเสียหาย 

 การรั�วไหล 

 ความสญูเปลา่

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

ซึ�งอาจเกิดขึ�นและมีผลกระทบ หรอืทําใหก้ารดําเนินงาน
ไมป่ระสบผลตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที�กําหนด

หรอืเหตกุารณ.์.ไมพึ่งประสงค์

รูล้ว่งหนา้

คาดเดาได้ จาํเป็น?

Internal Control and Risk Management
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Inherent 

Risk

Controls

Residual 
Risk

Controls

Treatment 
Plan(s)

Acceptable 
Residual Risk

Desired level       
of residual risk 
or risk appetite

Effective 
controls

Risk Management Concept

Internal Control and Risk Management
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การบรหิารงานบรรลเุป้าหมายตามนโยบายรฐับาล/ยทุธศาสตรข์ององคก์ร

 บรรลยุทุธศาสตร ์มีประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ ตามกฎระเบียบ ขอ้มลูเชื�อถือได ้  บรรลยุทุธศาสตร ์มีประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ ตามกฎระเบียบ ขอ้มลูเชื�อถือได ้ 

ลด
ความเสี�ยง

การควบคมุ
(Controlling)

สิ�งที�องคก์รตอ้งการบรรลยุทุธศาสตร์ สิ�งที�อาจขดัขวาง/
อาจเป็นอปุสรรค
ทําใหไ้ม่สามารถ
บรรลยุทุธศาสตร์

สิ�งที�จะช่วยใหบ้รรล ุ
ยทุธศาสตรไ์ด ้หากมี
การบรหิารจดัการที�ดี

Internal Control and Risk Management

แผนปฏิบติัราชการประจําปี

แผนของหน่วยปฏิบติั
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  เพิ�มความแน่นอน ลดเหตกุารณอ์นัไมค่าดหมาย
  เพิ�มมาตรฐานการใหบ้รกิารที�ดียิ�งขึ�น
  เพิ�มประสิทธิภาพของการบรหิารการเปลี�ยนแปลง
  เพิ�มประสิทธิภาพของการใชท้รพัยากรทกุดา้น
  ลดความสญูเสียและการทจุรติ
  การบรหิารกิจกรรมที�มีความไม่แน่นอน
  การปรบัปรงุกระบวนการตดัสินใจ เพื�อทําใหก้ารบรหิาร  

จดัการในทกุระดบัดียิ�งขึ�น

หลกัการจดัการความเสี�ยง

Internal Control and Risk Management



COSO Models : Control & ERM Framework

Control : การควบคมุ
ERM : Enterprise Risk Management

การบรหิารความเสี�ยงองคก์ร

COSO :  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
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องค์ประกอบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยง

องคก์ร

 สภาพแวดลอ้ม
ภายในองคก์ร

 สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกองคก์ร

1.สภาพแวดลอ้มภายใน

6.กิจกรรมการควบคมุ

บรหิาร/
ปฏิบติังาน

สื�อสารภายใน/ภายนอกองคก์ร

7.สารสนเทศและการสื�อสาร8.ติดตามและประเมินผล

การประเมินความเสี�ยง
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ใหเ้กิดจิตสาํนึกที�ดีในการปฏิบติังานตามความรบัผิดชอบใหบ้รรลเุป้าหมายใหเ้กิดจิตสาํนึกที�ดีในการปฏิบติังานตามความรบัผิดชอบใหบ้รรลเุป้าหมาย

ปรชัญาการบรหิารความเสี�ยง

ระดบัการยอมรบัความเสี�ยง

วฒันธรรมความเสี�ยง

คณุค่าของคณุธรรม/
        จรยิธรรม

ปรชัญาการบรหิารและ
รปูแบบการดําเนินงาน

    โครงสรา้งองคก์ร

การมอบหมายอํานาจหนา้ที�

นโยบาย/กระบวนการ
ดา้นทรพัยากรบคุคล

สภาวการณห์รอืปัจจยัต่างๆ ที�สง่ผลใหเ้กิดการบรหิารความเสี�ยงในองคก์ร

1. สภาพแวดล้อมภายใน

องคก์ร

กิจกรรม/งาน/โครงการ

INPUT PROCESS OUTPUT

ผ ูบ้รหิารองคก์ร

กิจกรรม/งาน/โครงการ

INPUT PROCESS OUTPUT

หน่วยงาน หน่วยงาน

13
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ควรคํานึงถึงสภาพแวดลอ้มจากภายนอก  

 การเปลี�ยนแปลงเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง

 การเปลี�ยนแปลงนโยบายรฐับาล

 การเปลี�ยนแปลงกฎหมาย/ระบบงานขององคก์ร

 การเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยี

 การเปลี�ยนแปลงของภยัธรรมชาติ

ข้อควรคาํนึงถงึ



เพื�อมั�นใจว่าวตัถปุระสงคที์�กาํหนดสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรแ์ละความเสี�ยง

วตัถปุระสงคร์ะดบักิจกรรมตอ้งสอดคลอ้งและสนบัสนนุวตัถปุระสงคร์ะดบัองคก์รวตัถปุระสงคร์ะดบักิจกรรมตอ้งสอดคลอ้งและสนบัสนนุวตัถปุระสงคร์ะดบัองคก์ร

2. การกาํหนดวัตถุประสงค์

วิสยัทศัน์

พนัธกิจ

ยทุธศาสตร์

เป้าหมาย

แผนปฏิบติังาน

  แผนยทุธศาสตร์

ประสิทธิภาพ / 
ประสิทธิผล / ค ุม้ค่า

วตัถปุระสงคร์ะดบัองคก์รโดยรวม

(Entity-Wide Level Objectives)

วตัถปุระสงคร์ะดบักิจกรรม

(Activity-Level Objectives)

15

งาน/โครงการ
INFORMATION
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เทคนิคการกาํหนดวัตถุประสงค์

วดัผลได ้             
(Measurable)

เป้าหมายชดัเจน
(Specific)

กรอบเวลาชดัเจน/
เหมาะสม (Timely)

ปฏิบติัใหบ้รรลไุด้
(Attainable)

สมเหตสุมผล      
สอดคลอ้งเป้าหมาย

(Relevant & Realistic) วตัถปุระสงคที์� 

SMART 



การระบเุหต/ุปัจจยัที�อาจกอ่ใหเ้กิดความเสี�ยงที�จะไมบ่รรลวุตัถปุระสงคที์�กาํหนด
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มภายใน

ระบปัุจจยัเสี�ยงที�สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารบรหิารความเสี�ยงระบปัุจจยัเสี�ยงที�สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารบรหิารความเสี�ยง

3. การบ่งชี �เหตุการณ์

วตัถปุระสงคร์ะดบัองคก์รและระดบักิจกรรม

ความเสี�ยงจากปัจจยัภายนอกหน่วยงาน

ความเสี�ยงจากปัจจยัภายในหน่วยงาน

ระบปัุจจยัเสี�ยง

ความเสี�ยง
ดา้นกลยทุธ ์ 

(Strategic Risk)

ความเสี�ยง
ดา้นการดําเนินงาน
(Operation Risk)

ความเสี�ยง
ดา้นการเงิน

 

(Financial Risk)

ความเสี�ยง             
ดา้นการปฏิบติัตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั
(Compliance Risk)
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 วิสยัทศัน ์พนัธกิจ ยทุธศาสตร ์เป้าหมาย กลยทุธข์ององคก์ร 
    ภายใตปั้จจยัภายในและภายนอกที�สาํคญั เพื�อใหก้ารดําเนินงานขององคก์ร
    บรรลตุามเป้าหมายที�กาํหนด
 การจดัสรรทรพัยากรขององคก์ร
 การบรหิารจดัการ
 การแขง่ขนั

เช่น ความเสี�ยงจากการบรหิารงานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค/์เป้าหมายของ       
แผนยทุธศาสตร ์โดยมีสาเหต ุ
- กาํหนดแผนยทุธศาสตรไ์ม่สอดคลอ้งกบัสภาพการณ ์
- การดําเนินกลยทุธ์ที�ผิดพลาด ไม่เหมาะสม
- กลยทุธ์ไม่ถูกนาํไปใชใ้นการดําเนินงานอยา่งครบถว้น
- การถ่ายทอดกลยทุธ์ไปสูก่ารปฏบิติัไม่เหมาะสม
- เศรษฐกิจตกตํ�า กฎหมายภาครฐัเปลี�ยนแปลง
   ฯลฯ

ความเสี�ยงดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk) 
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ตัวอย่างความเสี�ยง



ความเสี�ยงดา้นการดําเนินงาน (Operational Risk) 

 บคุลากร
 ทรพัยส์ิน/อปุกรณ์
 เทคโนโลยี
 การจดัการขอ้มลูขา่วสาร
 ขั�นตอนการปฏิบติังาน/ระบบงาน/มาตรฐานงาน/กระบวนงาน
 ผลผลิต ผลลพัท์
 การประสานงาน/การประชาสมัพนัธ์

เช่น ความเสี�ยงจากการดําเนินงานไม่ไดม้าตรฐาน ล่าชา้ ไม่มีประสทิธิภาพ/
ประสทิธิผล โดยมีสาเหตุ
- บุคลากรมีความรู ้ทกัษะ และประสบการณไ์ม่เพียงพอ
- กระบวนงานไม่เหมาะสม ซํ�าซอ้น ไม่ชดัเจน 
- ทรพัยส์นิ อปุกรณ/์เทคโนโลยไีม่เพียงพอ ลา้สมยั ใชง้านไม่ได้
- กระบวนการคัดเลือกบุคลากรไม่เหมาะสม ไดค้นไม่เหมาะสมกบังาน
- ไม่มีระบบการประสานงาน/ประชาสมัพนัธ์ที�ดี เพียงพอ
   ฯลฯ
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ตัวอย่างความเสี�ยง



ความเสี�ยงดา้นการเงิน (Financial Risk) 

 การเงิน (รบั จ่าย เก็บรกัษา นําสง่)
 การบญัชี
 การงบประมาณ
 อตัราดอกเบี�ย/อตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา
 สภาพคลอ่ง/ความสามารถชําระหนี�
 ความน่าเชื�อถือทางการเงิน
 ตน้ทนุ ค่าใชจ่้าย การทํากาํไร

เช่น ความเสี�ยงจากขอ้มูลการเงินการบญัชีไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั                     
โดยมีสาเหตุ
- กาํหนดแนวทางการควบคมุทางการเงินไม่สอดคลอ้งกบัสภาพการดําเนินการ
- การวางระบบตลอดจนการลงบญัชีและออกรายงานทางการเงินที�ผิดพลาด
- ระบบการเก็บรกัษาเงินสดที�ไม่รดักมุ เพียงพอ เหมาะสม
- บุคลากรไดร้บัการอบรมความรูด้า้นการเงินการบญัชีไม่เพียงพอ
- ระบบงานการเงินและบญัชียุง่ยาก ซบัซอ้น เขา้ใจยาก
   ฯลฯ
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ตัวอย่างความเสี�ยง



ความเสี�ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
(Compliance Risk) 

 ขอ้กาํหนด (กฎหมาย/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั/อื�นๆ) 
    ที�ใชใ้นการปฏิบติังาน (ทั�งจากภายในและภายนอกองคก์ร)
 การเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนด
 การปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

เช่น ความเสี�ยงบุคลากรไม่ปฏบิติัตามขอ้กาํหนด โดยมีสาเหตุ
- บุคลากรมีความรูค้วามเขา้ใจในขอ้กาํหนดไม่เพียงพอ
- ขอ้กาํหนดไม่ชดัเจน/ไม่เหมาะสมกบัการปฏบิติังาน
- มีการเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดบ่อย
- เครื�องมือ/อปุกรณไ์ม่เพียงพอและเหมาะสมกบัการปฏบิติัตามขอ้กาํหนด
   ฯลฯ
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ตัวอย่างความเสี�ยง



ทราบถึงระดบัของความเสี�ยงว่าสงูหรอืตํ�าอยา่งไรทราบถึงระดบัของความเสี�ยงว่าสงูหรอืตํ�าอยา่งไร

วตัถปุระสงค์

องคก์ร/กิจกรรม

  ศึกษา ทําความเขา้ใจ
* ความเสี�ยงอะไร

* สง่ผลกระทบอยา่งไร

ระบคุวามเสี�ยง
* โอกาส

* ผลกระทบ

  วิเคราะห/์จดัลาํดบั

4. การประเมนิความเสี�ยง
การวิเคราะหค์วามเสี�ยงอยา่งเป็นระบบ รวมถึงการจดัลาํดบัความสาํคญัว่าเหตกุารณใ์ด  

หรอืเงื�อนไขใดที�จะมีผลกระทบต่อการไมบ่รรลวุตัถปุระสงคข์องหน่วยงาน
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เกณฑป์ระเมินระดบัโอกาสที�จะเกิดความเสี�ยง

ตัวอย่างการวเิคราะห์ความเสี�ยง
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เกณฑป์ระเมินระดบัผลกระทบของความเสี�ยง

ตัวอย่างการวเิคราะห์ความเสี�ยง
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ระดบัของความเสี�ยง (Degree of Risk)

โอกาสที�จะเกิดความเสี�ยง

ความเสี�ยงสงูมาก

ความเสี�ยงสงู 

ความเสี�ยงปานกลาง

ความเสี�ยงตํ�า
1

1

2

3

4
5

2 3 4 5

การวเิคราะห์ความเสี�ยง
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โดยคํานึงถึงตน้ทนุและผลประโยชนที์�จะไดร้บัโดยคํานึงถึงตน้ทนุและผลประโยชนที์�จะไดร้บั

การระบวิุธีการจดัการความเสี�ยงใหอ้ย ูใ่นระดบัที�ยอมรบัได้

ระดบัของความเสี�ยง

โอกาสที�จะเกิดความเสี�ยง

ความเสี�ยงสงูมาก

ความเสี�ยงสงู 

ความเสี�ยงปานกลาง

ความเสี�ยงตํ�า
1

1

2

3

4
5

2 3 4 5

ความเสี�ยง
กอ่นการ
ควบคมุ

การ          การ          
ควบคมุ

หลงั         

ความเสี�ยง
คงเหลือ

หลงั         
มาตรการ
ควบคมุ

การ          การ          
ควบคมุ

ความเสี�ยง
คงเหลือที�
ยอมรบัได้

แผนจดัการ
ความเสี�ยง
เพิ�มเติม

การประเมินความเสี�ยง

* สงูมาก
* สงู
* ปานกลาง
* ตํ�า

* หลีกเลี�ยง
* กระจาย/โอน
* ลด/ควบคมุ
* ยอมรบั

5. การตอบสนองความเสี�ยง
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การตอบสนองความเสี�ยง
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 การหลีกเลี�ยงความเสี�ยง (Risk Avoidance)
         ความเสี�ยงอย ูใ่นระดบัสงูมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรบัได ้ จึงตอ้งจดัการ

ความเสี�ยงนั�นใหอ้ย ูน่อกเงื�อนไขของการดําเนินงาน

 การยอมรบัความเสี�ยง (Risk Acceptance)
         ความเสี�ยงที�หน่วยงานสามารถยอมรบัไดภ้ายใตก้ารควบคมุที�มีอย ูใ่นปัจจบุนั

 การลดหรอืการควบคมุความเสี�ยง (Risk Reduction)
         การดําเนินการเพิ�มเติมเพื�อลดโอกาสที�อาจเกิดขึ�นหรอืผลกระทบของความ

เสี�ยงใหอ้ย ูใ่นระดบัที�ยอมรบัได้

 การกระจาย/โอนความเสี�ยง (Risk Sharing)
         การรว่มหรอืแบ่งความรบัผิดชอบกบัผ ูอื้�นในการจดัการความเสี�ยง
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High Medium Risk High Risk
I

M
P
A
C
T

Share Mitigate &Control

Low Risk Medium Risk

Accept Control

Low PROBABILITY High

การตอบสนองความเสี�ยง



พิจารณาประสิทธิผลของการจดัการความเสี�ยงที�ดําเนินการอย ู ่และเพิ�มเติมกรณีจําเป็น  พิจารณาประสิทธิผลของการจดัการความเสี�ยงที�ดําเนินการอย ู ่และเพิ�มเติมกรณีจําเป็น  

6. กจิกรรมการควบคุม
กาํหนดกิจกรรมการควบคมุใหเ้พียงพอและเหมาะสมที�จะลดความเสี�ยง

ผ ูบ้รหิารระดบัสงู

ผ ูบ้รหิารระดบักลาง

ผ ูบ้รหิารระดบัตน้

การควบคมุกลยทุธ์

ควบคมุการบรหิารโครงการ

ควบคมุการปฏิบติังาน

องคก์ร

หน่วยงาน

งาน/โครงการ

29

กิจกรรมการควบคมุเกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงาน บคุลากร เงิน และทรพัยส์ิน
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 ตอ้งสามารถป้องกนัหรอืลดความเสี�ยงใหอ้ย ูใ่นระดบั          
ที�สามารถยอมรบัได ้ 

 ปฏิบติัได้

 ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นตอ้งไมส่งูกว่าผลประโยชนที์�จะไดร้บั         
จากความเสียหายที�เกิดขึ�น

 มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ ว่า กิจกรรมการควบคมุ
ดําเนินไปอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ข้อควรคาํนึงถงึในการกาํหนดกจิกรรมการควบคุม



ขอ้มลูขา่วสารที�เพียงพอ ถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจบุนั
การสื�อสารใหผ้ ูที้�เกี�ยวขอ้ง และทนัเวลา

ขอ้มลูขา่วสารที�เพียงพอ ถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจบุนั
การสื�อสารใหผ้ ูที้�เกี�ยวขอ้ง และทนัเวลา

สารสนเทศ

การเงิน  ไมใ่ช่การเงิน  อื�นๆ
ภายใน ภายนอก

หวัหนา้
ลกูนอ้ง

เพื�อนรว่มงาน

การสื�อสาร

ภายใน ภายนอก

7. สารสนเทศและการสื�อสาร

การจดัเก็บขอ้มลูขา่วสารในการบรหิารและปฏิบติังาน  รวมทั�งมีการถ่ายทอดอยา่งทั�วถึง
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ตอ้งดําเนินการอยา่งสมํ�าเสมอ  ต่อเนื�องตอ้งดําเนินการอยา่งสมํ�าเสมอ  ต่อเนื�อง

ติดตาม
ระหว่างการ
ปฏิบติังาน

(Ongoing 
Monitoring)

ประเมินผล (Evaluation)

* ดว้ยตนเอง (CSA)

* อยา่งอิสระ (ผ ูต้รวจสอบภายใน/อื�นๆ)

RISK / CONTROL

INPUT  PROCESS  OUTPUT

ภารกิจ

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององคก์รเพื�อใหก้ารบรหิารความเสี�ยงมีประสิทธิผล

8. การตดิตามและประเมนิผล

*ประเมินคณุภาพและความเหมาะสม
ของวิธีการจดัการความเสี�ยง และ       
ติดตามผลการจดัการความเสี�ยงว่า
บรรลวุตัถปุระสงคก์ารบรหิาร       
ความเสี�ยงหรอืไม่
*ตรวจสอบความคืบหนา้ของ            
มาตรการควบคมุว่าไดดํ้าเนินการ
หรอืไม ่และลดความเสี�ยงใหอ้ย ูใ่นระดบั
ที�ยอมรบัไดห้รอืไม่
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การบรหิารงานบรรลเุป้าหมายตามนโยบายรฐับาล/ยทุธศาสตรข์ององคก์ร

วิสยัทศัน์

พนัธกิจ

ยทุธศาสตร์

เป้าหมาย

แผนปฏิบติัการ

แผนปฏิบติังาน

งาน/โครงการ

ประสทิธิภาพ 
ประสทิธิผล

คุม้ค่า

INFORMATION

กา
รบ

รหิ
าร

งา
น

กา
รบ

รหิ
าร

ค
วา

ม
เส

ี�ยง
กา

รค
วบ

ค
มุ

ภา
ยใ

น
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Internal Control and Risk Management

แผนการบรหิารราชการแผน่ดิน

แผนปฏิบติัราชการประจําปี

แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี

แผนของหน่วยปฏิบติั
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Internal Control and Risk Management
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ปัจจยัความสาํเรจ็

HARD

SOFT

SHADOW

- ทรพัยส์ิน อปุกรณ ์งบประมาณ
- สิ�งอํานวยความสะดวก

- ระบบติดตามและวดัผล
- การฝึกอบรม การสื�อสาร

- วฒันธรรม ความเชื�อ ค่านิยม
- การสนบัสนนุจากผ ูบ้รหิาร

Internal Control and Risk Management
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ERM 2004 ERM 2017

• Internal Environment
• Objective Setting
• Event Identification
• Risk Assessment
• Risk Response
• Control Activities
• Information and 

Communication
•Monitoring

• Governance & Culture
• Strategy & Objective 

Setting
• Performance
• Review & Revision
• Information , 

Communication & 
Reporting
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Governance & Culture

Strategy & Objective 
Setting

Performance

Review & Revision

Information , 
Communication & 

Reporting

1. Exercises Board Risk Oversight
2. Establishes Operating Structures
3. Defies Desired Culture
4. Demonstrates Commitment to Core Values
5. Attracts, Develops, and Retains Capable Individuals

6. Analyzes Business Context
7. Defines Risk Appetite
8. Evaluates Alternative Strategies
9. Formulates Business Objectives

10. Identifies Risk
11. Assesses Severity of Risk
12. Prioritizes Risk
13. Implements Risk Responses
14. Develops Portfolio View

15. Assesses Substantial
16. Reviews Risk and Performance
17. Pursues Improvement In Enterprise Risk Management

18. Leverages Information and Technology
19. Communicates Risk Information
20. Reports o Risk, Culture, and Performance

ERM 2017
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CONTROL 
ENVIRONMENT

RISK ASSESSMENT

CONTROL ACTIVITIES

INFORMATION & 
COMMUNICATION

MONITORING

1. Demonstrates commitment to integrity and ethical 
values
2. Exercises oversight responsibility
3. Establishes structure, authority, and responsibility
4. Demonstrates commitment to competence
5. Enforces accountability

6. Specifies suitable objectives
7. Identifies and analyzes risk
8. Assesses fraud risk
9. Identifies and analyzes significant change

10. Selects and develops control activities
11. Selects and develops general controls over technology
12. Deploys through policies and procedures

13. Uses relevant information
14. Communicates internally
15. Communicates externally

16. Conducts ongoing and/or separate evaluations
17. Evaluates and communicates deficiencies

COSO 2013





น.ท.หญิง กฤษณา  หอมกลิ่น

หัวหน้าแผนกควบคุมภายใน

กองบัญชี สงป.สปช.ทร.  

การควบคุมภายใน



 พ.ศ.2540 ประจ าแผนกวิชาการ กกร.สตช.ทร.

 พ.ศ.2544 นายทหารตรวจสอบภายใน กตช.3 สตช.ทร.

 พ.ศ.2545 ประจ าแผนกรับจ่าย กบง.กง.ทร.

 พ.ศ.2548 ฝกง.กชส.สก.ทร.

 พ.ศ.2550 ประจ าแผนกค่าใช้จ่าย กงต.กง.ทร.

 พ.ศ.2554 หน.เงินรายได้ กกง.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

 พ.ศ.2559 หน.ควบคุมภายใน กบช.สงป.สปช.ทร.

ประวัติการรับราชการ



 ความเป็นมา ความหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 มาตรฐานการควบคุมภายใน

 การควบคุมภายในกองทัพเรือ

 การจัดท ารายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย

 การจัดวางระบบการควบควบคุมภายในอย่างไรให้
ครอบคลุมอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผล

 ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง

ขอบเขตการบรรยาย



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงิน    
แผ่นดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (3) (ก) 

“ก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมภายในฯ ส าหรับจัดวางระบบ
ควบคุมภายในฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”

ความเป็นมา



ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน  พ.ศ.2544



ค าแนะน าการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544
(เล่ม 1-2) ปัจจุบันยกเลิก



 จัดท าแทนค าแนะน าฉบับเดิมปี 
2544 ที่ยกเลิก 

 เนื่องจากเป็นปัญหาในทาง
ปฏิบัติและเป็นภาระในการ
จัดท ารายงานที่มีจ านวนมาก 

 ปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบ
การจัดท ารายงานลง เพื่อให้
เหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่
องค์กรอย่างแท้จริง

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล
การควบคุมภายใน พ.ศ.2553



คู่มือการประเมินผลและการ
จัดท ารายงานการควบคุม
ภายในของกองทัพเรือ



ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.2544

“ให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายใน ท้ายระเบียบนี้เป็นแนวทางให้
แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ”

“ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ผู ้ก ากับดูแล (ทท.) และคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี ่ยวกับการควบคุมภายใน (คตป.กห.) อย่างน้อยปีละครั ้ง
ภายใน เก้าสิบวัน นับจากวันสิ ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน 
แล้วแต่กรณี เว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้กระท าภายในสอง
ร้อยสี่สิบวันนับจากวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ”

ข้อ 5

ข้อ 6



2544 ระเบียบ คตง. มีผลบังคับใช้ 

2545 ทร.แต่งตั้งคณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายใน 

2 ด้าน(ด้านการเงินและการบัญชี ด้านพัสดุและทรัพย์สิน)

2548 จัดวางระบบควบคุมภายในเพิ่มเติม 5 ด้าน รวมเป็น 
7 ด้าน (ด้านงานยุทธการ ด้านการส่งก าลังบ ารุง ด้านการ
วางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ ด้านก าลังพล 
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ)

2549 จัดวางระบบควบคุมภายในเพิ่มเติม 3 ด้าน รวมเป็น 10
ด้าน (ด้านการสื่อสาร ด้านการข่าว ด้านกิจการพลเรือน 
และเปลี่ยนด้านวางแผนฯ เป็น ด้านการงบประมาณ



2549 การควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวดที่ 1 การ
น าองค์กร ในหัวข้อเรื่อง การก ากับดูแลตนเองที่ดี

2561 การควบคุมภายในเป็นตัวชี้ วัดในแผนปฏิบัติ     
ราชการประจ าปี สปช.ทร.
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ใครต้องท า? 

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับรองลงมาทุกระดับ

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ



 กระบวนการปฏิบัติงานที ่ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ทุกระดับขององค์กร ก าหนดให้มีขึ้น 

 เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า

 การด าเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุผลส าเร ็จ
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ความหมาย



วัตถุประสงค์
การด าเนินงาน
Operation : O

การรายงานทางการเงิน
Financial : F

การปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

Compliance : C1. การบริหารจัดการ    
การใช้ทรัพยากร
ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

2. การดูแลรักษาทรัพย์สิน
3. การป้องกันหรือลด   

- ความผิดพลาด 
- ความเสียหาย
- การรั่วไหล
- การสิ้นเปลือง 
- การทุจริต

การปฏิบัติตาม
1.กฎหมาย
2.ระเบียบ
3.ข้อบังคับ
4.มติคณะรัฐมนตรี
5.นโยบายองค์กร

การจัดท ารายงาน
ทางการเงิน
1. ถูกต้อง
2. เชื่อถือได้
3. ทันเวลา



มาตรฐานการควบคุมภายในมี 5 องค์ประกอบ 

สภาพแวดล้อม
ของการควบคุม

(Control 
Environment)

การประเมินความเสี่ยง
(RISK ASSESSMENT)

กิจกรรม
การควบคุม
(CONTROL 
ACTIVITIES)

การติดตาม
ประเมินผล

(MONITORING)

สารสนเทศ
(INFORMATION AND COMMUNICATION)

การสื่อสาร



บุคลากร
ทุกระดบั

มีความรู้ ความสามารถ 
และทกัษะทีจ่ าเป็น

ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

เข้าใจความรับผดิชอบ 
และขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ของตนเอง

ยอมรับและปฏิบัติตาม
นโยบาย แนวทางปฏิบัติ
ข้อก าหนดด้านจริยธรรม

ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม
รูปแบบและปรัชญา

การท างานของฝ่ายบริหาร
โครงสร้างการจัดองค์กร
การมอบหมายอ านาจ

หน้าที่และความรับผดิชอบ
นโยบายและการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
ความรู้ ความสามารถ 
และทกัษะของบุคลากร

1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม



2.การประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยง : โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย 
การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ซึ่ง ไม่พึงประสงค์ 
ที ่ท าให้งานไม่ประสบความส าเร ็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนด

การประเมินความเสี่ยง : กระบวนการที่ใช้ในการระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน รวมทั้งการก าหนดแนวทางที่จ าเป็นต้องใช้
ในการควบคุมความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยง



ขั้นตอนในการประเมิน
ความเสี่ยง

1. การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)

3. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)



การระบุปัจจัยเสี่ยง
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 อะไรคือสาเหตุที่แท้จริง ที่ท าให้การด าเนินกิจกรรมไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 การกระท าหรือเหตุการณ์ใดที่ขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินกิจกรรมไม่ให้บรรลุผลส าเร็จ

อะไรที่ท าให้เกิดความเสียหาย การสูญเปล่า การรั่วไหล หรือ
ความผิดพลาด



การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(RISK  ANALYSIS)

๑๐ ก.พ. ๖๐ 20

ผลกระทบ (Impact)
โดยพิจารณาถึงความรุนแรง
ของเหตุการณ์ ต่างๆ ที่จะ
เกิดความเสียหาย/
ผลกระทบต่อองค์กร โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

(Frequency)
โดยพิจารณาความถี่ในการ
เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามาก

น้อยเพียงใด
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถ่ีที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

น้อย

น้อยมาก

มากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน

ระหว่าง1-6 เดือนต่อครั้ง

ระหว่าง 6-12 เดือนต่อครั้ง

มากกว่า 1 ปีต่อครั้ง

มากกว่า 5 ปีต่อครั้ง

5

4

3

2

1

ตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
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ผลกระทบต่อองค์กร ความเสียหาย ระดับคะแนน

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

น้อย

น้อยมาก

มากกว่า 10 ล้านบาท

5แสนบาท -10 ล้านบาท

1แสนบาท - 5 แสนบาท

1 หมื่นบาท - 1 แสนบาท

น้อยกว่า 1 หมื่นบาท

5

4

3

2

1

ตัวอย่างผลกระทบต่อองค์กร (ด้านการเงิน)

 การวิเคราะห์ความเส่ียง



น้อย-น้อยมาก

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
)

โอกาสที่จะเกิด 
(Frequency)

ระดับของความเสี่ยง (Degree of  Risk)

5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 51-2

3-6

8-12

15-25

ปานกลาง

สูง

สูงมาก
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หลกีเลีย่งความเส่ียง

AVOID
ลดความเส่ียง

REDUCE
แบ่งปันความเส่ียง

SHARE

ยอมรับความเส่ียง

ACCEPT

 การบริหารความเส่ียง

-ยอมรับความเสี่ยง
-มีระบบการ
ควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ
-มีความเข้า
ใจความเสี่ยง

-หลีกเลี่ยง
เหตุการณ์
ที่จะก่อให้เกิด
ความเสี่ยง 
-หยุด ยกเลิก 
เปลี่ยนแปลง
กิจกรรมที่จะน าไปสู่
ความเสี่ยง

-ลดหรือความคุม
ความเสี่ยง
-ใช้กระบวนการ
ควบคุมภายใน
-ลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง
-ลดผลกระทบที่เกิด
จากความเสี่ยง

แบ่งความ
รับผิดชอบให้ผู้อื่น
ร่วมรับความเสี่ยง 
เช่น การประกันภัย  
การใช้บริการ
ภายนอก 
(Outsource)



3.กิจกรรมการควบคุม

นโยบาย และวิธีการต่าง ๆ 

ฝ่ายบริหารก าหนดให้บุคลากรปฏิบัติ

เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง 

ได้ร ับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติ
ตาม



4.สารสนเทศและการสื่อสาร

• ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างพอเพียง
และสื่อสารให้ฝ่ายบริหาร และบุคลากรอื่น ๆ ที่
เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้สารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสม
และทันเวลา



5.การติดตามประเมินผล

กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน และประเมิน

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้ เพื่อให้มั่นใจว่า

• มีเพียงพอ  เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  และมีการปฏิบัติจริง

• ด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิผล

• ข้อสังเกตที่พบได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันเวลา

• มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป



การติดตามผล

ระหว่างการปฏิบัติงาน

(Ongoing  Monitoring)

การประเมินผลเป็นรายครั้ง

(Separate Evaluation)

ประเมินตนเอง
แบบสอบถามฯ

ประเมินอิสระ
สตน.ทร. จร.ทร.
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การติดตามประเมินผล



คณะท ำงำนฯ 
คณะท ำงำนยอ่ยฯ

10 ดำ้น 

สตน.ทร./จร.ทร. 

ประเมินประสิทธิผลของกำร

ควบคมุภำยในเป็นรำยครัง้

ทร. 

รำยงำนกำรควบคมุ

ภำยในภำพรวมของ ทร. 

แนวทำงปฏิบติั

กำรควบคมุภำยใน ทร.

นโยบำยกำรควบคมุภำยใน  

นขต.ทร.

หน่วยเฉพำะกิจ ทร.

ระบบกำรควบคมุภำยใน 

ติดตำมกำรปฏิบติัตำมระบบ          

กำรควบคมุภำยในอยำ่งต่อเน่ือง

รำยงำนกำรประเมินกำร

ควบคมุภำยในประจ ำปี

รำยงำนผลกำรตรวจสอบ



ผูไ้ดรั้บมอบหมายใหป้ระมวล
ในภาพรวม

(รอง.ปช.ทร.)

คณะท างานยอ่ยฯ
10 ดา้น ผูต้รวจสอบภายใน

สตน.ทร./จร.ทร. 

นขต.ทร.
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.

ปย. 1 ภาพรวมหน่วย
ปย.2 แยกดา้น

ปย.2 / ปอ.3ปย.2 

แยกตามด้าน

เจา้หนา้ท่ีอาวโุส (ปช.ทร.)
สอบทานรายงาน

ทร. 

คตง. คตป.กห. 

แบบ ปส.

ปอ.1

ปอ.1/ ปอ.2/ ปอ.3/ ปส.

ปอ.2 / ปอ.3

ผงัการจัดท ารายงาน                   
การควบคุมภายใน ทร.

ปอ.3/ ปย.2

ทีส่อบทานแล้ว

รายงานผลการด าเนินการตามแผน
การปรับปรุงการควบคุมภายใน ของงวดก่อน

รายงานผลการด าเนินการตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน ของงวดก่อน

ทท. 
ปอ.1/ ปอ.2
ปอ.3/ ปส.

รายงานผลการด าเนินการตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน ของงวดก่อน

ปอ.1/ ปอ.2
ปอ.3/ ปส.





กำรติดตำมประเมินผลและจดัท ำรำยงำนกำรควบคมุภำยใน

แบบ ปย.๓
แบบ ปย. ๒ – ๑ และ
แบบสอบถามตามดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง

แบบ ปม.

แบบติดตาม - ปย.๓
แบบ ปย.๒ - ๑
แบบ ปย.๒
แบบ ปย.๓ และ
แบบ ปย.๑

ล ำดบั
หวัหนำ้หน่วยแต่งตัง้ผ ูติ้ดตำม

ประเมินผลฯ/ผ ูส้อบทำนฯ

หวัหนำ้

คณะท ำงำนยอ่ยฯ

ผ ูต้รวจสอบ

ภำยใน

แบบรำยงำน

ท่ีตอ้งจดัท ำ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ดำ้นกำรเงนิและกำรบญัชี

ดำ้นพสัดแุละทรพัยส์ิน

ดำ้นกำรก ำลงัพล

ดำ้นกำรสง่ก ำลงับ ำรงุ

ดำ้นกำรยทุธกำร

ดำ้นกำรงบประมำณ

ดำ้นระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ในกำรบริหำรจดักำร

ดำ้นกำรขำ่ว

ดำ้นกำรสื่อสำร

ดำ้นกิจกำรพลเรือน

จก.กง.ทร.

รอง จก.กบ.ทร.

รอง จก.กพ.ทร.

รอง จก.กบ.ทร.

รอง จก.ยก.ทร.

ผอ.สงป.สปช.ทร.

รอง จก.สสท.ทร.

รอง จก.ขว.ทร.

รอง จก.สสท.ทร.

รอง จก.กพร.ทร.

ผอ.

สตน.ทร.

จก.จร.ทร.

ผอ.สตน.ทร.

จก.จร.ทร.

แบบ ปย.1
แบบ ปย.2

รายงานผลการ   

ด าเนินการตามแผน  

การปรบัปรุงการ

ควบคุมภายใน ของ 

งวดกอ่น



กองทัพเรือ
ส่วนบัญชาการ 14

ส่วนก าลังรบ 9 ส่วนยุทธบริการ 10
ส านักงานเลขานุการ

กองทัพเรือ

ส านักงานพระธรรมนูญ
ทหารเรือ

กรมสารบรรณทหารเรือ

กรมก าลังพลทหารเรือ

กรมข่าวทหารเรือ

กรมยุทธการทหารเรือ

กรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

ส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

กรมการเงินทหารเรือ

กรมจเรทหารเรือ

ส านักงานตรวจสอบภายใน
ทหารเรือ

ทัพเรือภาคที่ ๑

ทัพเรือภาคที่ ๓

กองเรือยุทธการ

หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน

ฐานทัพเรือสัตหีบ

ฐานทัพเรือกรุงเทพ

กรมสารวัตรทหารเรือ

ทัพเรือภาคที่ ๒

หน่วยบัญชาการต่อสู้
อากาศยานและรักษาฝั่ง

กรมอู่ทหารเรือ

กรมช่างโยธาทหารเรือ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ

กรมพลาธิการทหารเรือ

กรมการขนส่งทหารเรือ

กรมอุทกศาสตร์

กรมสวัสดิการทหารเรือ

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

ส านักงานจัดหายุทโธปกรณ์
ทหารเรือ

กรมอิเล็กทรอนิกส์
ทหารเรือ

กรมแพทย์ทหารเรือ

ส านักงานวิจัยและพัฒนา
การทางทหารกองทัพเรือ

โรงเรียนนายเรือ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ส่วนการศึกษาและวิจัย 3

หน่วยเฉพาะกิจ ทร. 2

หน่วยเรือรักษาความสงบเรยีบรอ้ย
ตามล าน้ าโขง

กองบัญชาการปัองกันชายแดน
จันทบุรีและตราด



รูปแบบรายงาน
ระดับหน่วยรับตรวจ (ทร.)

ระดับหน่วยงานย่อย            
(นขต.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ 

กปช.จต. และ นรข)

1.หนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายใน (ปอ.1)

2.รายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(ปอ.2)

3.รายงานแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (ปอ.3)

1. รายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคมุภายใน 
(ปย.1)
2. รายงานการประเมินผลและการ

ปรับปรุงการควบคมุภายใน (ปย.2)
3. รายงานผลการด าเนินการตาม

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(งวด 6 เดือน และ 12 เดือน)

รายงานผลการสอบทาน
การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
ของผู้ตรวจสอบภายใน 
(ปส.)

ผู้ตรวจสอบภายใน



การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน
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ระดับส่วนงานย่อย ระดับ ทร. ผู้ตรวจสอบภายใน

แบบ ปย.1
แบบ ปย.2

แบบ ปอ.1
แบบ ปอ.2
แบบ ปอ.3

แบบ ปส.

การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบฯ ข้อ 6

ให้จัดส่งเฉพาะหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.1)

รายงานแบบอ่ืนให้เกบ็ไว้ที่หน่วยงานเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป

รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผน
การปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวด 6 เดือน และ 12 เดือน)



การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย

รายงานผลการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(จัดท ารอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)

แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านต่างๆ จ านวน 10 ด้าน

แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.)

รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)6

5

4

3

2

1



การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย

37

เก็บไว้ที่หน่วย ส่งให้คณะท างานฯ

 แบบประเมินองค์ประกอบ
การควบคุมภายใน

 แบบสอบถามการควบคุม
ภายใน ด้านต่างๆ จ านวน 10
ด้าน

 แบบประเมินการควบคุมภายใน 
(แบบ ปม.)

 รายงานผลการด าเนินการตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(จัดท ารอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)

 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ  
การควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)

 รายงานการประเมินผลและปรับปรงุ
การควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)



ขั้นตอนการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานย่อย

การติดตามผลการปฏบิัตติาม
แผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (ปย.2) ของปีก่อน

การประเมินตาม
แบบสอบถาม (แยกด้าน)

อื่นๆ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์
ข้อเสนอแนะ สตน. และ จร.ทร.

การประเมินตาม
แบบประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน

รายงานผลการด าเนินการตามแผน
การปรับปรุงการควบคุมภายใน

ของงวดก่อน 

รายงานการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน

(แบบ ปย.2)

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน

(แบบ ปย.1)

คณะท างานติดตามประเมินผลและจัดท า  
รายงานการควบคุมภายในระดับ ทร.

สรุปจุดอ่อน ความเสี่ยง ที่พบ
จากการประเมินตามขั้นตอน 1  2  3 และ

อื่นๆ มาบันทึกใน (แบบ ปม.)

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง



ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (ปย.2) ของปีก่อน

รายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ขั้นตอนที่ 1 



รายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนการปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 
งวด 6 เดือน และ 12 เดือน

ปย.2 ของปีก่อน



 น า ปย.2 ของปีก่อนมาพิจารณาว่าการปรับปรุงควบคุมที่ก าหนด
ขึ้น มีการด าเนินการไปแล้วหรือไม่ อย่างไร 

 ถ้าด าเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น ร้อยละ 100
 ถ้ายังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งสถานการณ์ด าเนินการ  

ความก้าวหน้าด าเนินการไปแล้วร้อยละเท่าไร
 ด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้ระบุสาเหตุมาจากอะไร มีปัญหา

ข้อขัดข้องในการด าเนินการอย่างไร เพื่อหามาตรการปรับปรุงการ
ควบคุมต่อไป

 กิจกรรมที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องน ามากรอกใน ปย.2
 กิจกรรมท่ียังด าเนินการการตามแผนปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ  ให้น า

ข้อมูลมากรอกในแบบ ปย.2 และด าเนินการต่อไปปีปัจจุบัน



ขั้นตอนที่ 2 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ
การควบคุมภายใน (ปย.1)

แบบประเมินองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน



แบบประเมินองค์ประกอบ       
ของการควบคุมภายใน 

ภาพรวม)

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน (ปย.1)



 ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในจ านวน 10 ด้านเพื่อแสดงให้เห็นว่าได้
ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในครอบคลมุทุกด้าน 

 ต้องมีการประเมินองค์ประกอบการควบคมุภายในให้ครบทกุองคป์ระกอบซึ่ง
ค าถามจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การ
ประเมินความเสีย่ง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสือ่สาร  และการ
ติดตามประเมินผล ตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

 หากไม่ใช้กระดาษท าการหน่วยสามารถใช้การประชุมเชิงปฎิบัตกิารเพื่อสรุป
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในก็ได้

 ให้หน่วยกรอกแบบประเมินองคป์ระกอบการควบคมุภายในเป็นภาพรวมของ
หน่วย จ านวน 1 ฉบับ 

 น าไปเป็นข้อมูลในการกรอกรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย.1) 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย

๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
๒. การประเมินความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๕. การติดตามประเมินผล

สรุปว่ากรมมีและเป็นอยู่
อย่างไรในจุดที่ประเมิน

องค์ประกอบของการควบคุม ผลประเมิน/ข้อสรุป

๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
๒. การประเมินความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๕. การติดตามประเมินผล

ประเมินว่าสิ่งที่กรม มีและ
เป็นอยู่เพียงพอหรือไม่ 
พร้อมระบุจุดอ่อนหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ความสัมพันธ์ของ
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปย.1 และ ปอ.2

แบบประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน

ปย.1/ปอ.2



ตัวอย่าง
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ปย.1 และ ปอ.2 

4

6
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จุดที่ประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย
๑. สภาพแวดลอ้มของการควบคุม

๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการท างานของ
ผู้บริหารของกรม

๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
๑.๓ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ
๑.๔ โครงสร้างองค์กร
๑.๕ การมอบอ านาจและหน้าที่
๑.๖ นโยบายวิธีบริหารบุคคล
๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงาน
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ

............................................................
..................................................................
ผู้ประเมิน................................................
ต าแหน่ง................................................. 

ผู้บริหารกรม ได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในโดยมีการก าหนด
มาตรฐานจริยธรรม  มีการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะ
ความช านาญ ในการปฏิบัติงานมีการก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที่ แต่
-การฝึกอบรมบุคลากรไม่ ตรงกับงานที่ปฏิบัติ การจัด
อบรมควรส ารวจความต้องการ และสามารถน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ เช่นงานพัสดุ การรักษาความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
-มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน
ผลงานแต่ไม่มีการเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ

ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม

ให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในโดยมี
การก าหนดมาตรฐานจริยธรรม   มีการ
ฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะความช านาญในการ
ปฏิบัติงานมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่

สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวม
เหมาะสมแต่มีเรื่องที่ต้องปรับปรุงดังนี้
- การฝึกอบรมบุคลากรไม่ตรงกับงานที่
ปฏิบัติ การจัดอบรมควรส ารวจความต้องการ 
และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ เช่น
งานพัสดุ การรักษาความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ
-มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน
ผลงานแต่ไม่มีการเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ

ชื่อ หน่วย/ส่วน............/กองทัพเรือ                      ปย.๑/ปอ.๒
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันท่ี...๓๐...เดือน..กันยายน.. พ.ศ. ๒๕๕......



ขั้นตอนที่ 3 

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
แยกตามด้านต่างๆ 10 ด้าน



 แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างหนึ่ง ซึ่ง
ท าให้ทราบข้อมูลการควบคุมที่มีในแต่ละกิจกรรมของส่วนงาน 

 ให้หน่วยตอบแบบสอบถามตามด้านที่หน่วยได้จัดวางระบบการควบคมุไว้ 
 ผู้ประเมินเป็นผู้ถาม ผู้ให้ข้อมูลตอบเพียง ใช่/ไม่ใช่ หรือ   มี/ไม่มี 
 ค าตอบว่าไม่ใช่ หรือไม่มี หมายถึงมิได้ปฏิบัติตามค าถามแสดงถึงจุดอ่อนของ

ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งควรทดสอบ หาสาเหตุและพิจารณาว่ามีการ
ควบคุมอย่างอื่นทดแทนหรือไม่ 

 ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่พบจะน าไปพิจารณาว่ามีนัยส าคัญหรือไม่ต่อไปและ
ในแบบสอบถามมีช่องค าอธิบาย/ค าตอบ เพื่อจดข้อความว่า ผู้ประเมินมีการ
ทดสอบการปฏิบัติงาน หรือสังเกตการณก์ารปฏิบัติงานจริง หรือมีการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อทดสอบความถูกต้องของค าตอบที่
ได้รับจากการสอบถาม เพื่อสรุปค าตอบ รวมทั้งอธิบายวิธีปฏิบัติในแต่ละข้อ 

 หน่วยจะต้องตอบแบบสอบถามทั้ง ๑๐ ด้าน เพื่อแสดงเป็นหลักฐานให้เห็นว่า
ได้มีการประเมินครอบคลมุภารกิจของหน่วยทุกด้าน





การใช้แบบสอบถามผู้ประเมินเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
 ถ้ามีการปฏิบัติตามค าถามแสดงถึงการควบคุมภายในที่ดีให้กรอกเครื่องหมาย 

“√” ในช่อง “มี/ใช”่
 ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามที่ถามให้กรอกเครื่องหมาย  “x” ในช่อง   “ไม่ม/ีไม่ใช่”
 ถ้าไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถามให้กรอกในช่อง “ไม่ม/ีไม่ใช่” โดยใช้อักษร NA

ซึ่งย่อมาจาก Not Applicable และหมายเหตุว่า ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับค าถาม

ค าตอบว่า “ไม่มี/ไม่ใช่” หมายถึง มิได้ปฏิบัติตามค าถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการ
ควบคุมภายใน  ผู้ประเมินควรทดสอบและหาสาเหตุ และพิจารณาว่ามีการควบคุมอื่น
ทดแทนหรือไม่ จากค าตอบที่ได้รับ ผู้สอบทานหรือผู้ประเมินควรสังเกตการณ์การ
ปฏิบัติงานจริง การวิเคราะห์เอกสารหลักฐาน หรือค าตอบของผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ถาม 
และเชื่อถือได้ เพื่อสรุปค าตอบและอธิบายวิธีปฏิบัติในแต่ละข้อของค าถามในช่อง 
“ค าอธิบาย/ค าตอบ” เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่จะน ามาประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน  จากข้อมูลในช่อง “อธิบาย/ค าตอบ” จะน ามาพิจารณา
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละด้านและแต่ละเรื่องในด้าน
นั้นๆ



ขั้นตอนที่ 4 

รายงานการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)

สรุปจุดอ่อน ความเสี่ยง ที่พบจากการ
ประเมิน ตามขั้นตอนที่ 1 – 3 และอื่นๆ

แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.)



อื่นๆ ข้อเสนอแนะ/ค าแนะน า 
ของ สตน.ทร. และ จร.ทร. ใน
การตรวจสอบการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน

2. แบบประเมินองค์ประกอบ
การควบคุมภายใน (ภาพรวม)

3. แบบสอบถามการควบคุม
ภายใน (10 ด้าน)

1. รายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

สรุปจุดอ่อน ความเสี่ยงตาม
ขั้นตอนที่ 1-3 และอื่นๆ

แบบ ปย.2

แบบ ปม.



 เมื่อประเมินการควบคุมภายในตามขั้นตอนที่ 1–3 หากพบว่าการควบคมุ
ภายในที่มีอยู่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน พบจุดอ่อนหรือความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ให้รวบรวมผลการประเมินดังกล่าวแล้วน ามาพิจารณาและ
สรุปผลการประเมินในภาพรวม เพื่อจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน โดยก าหนดขั้นตอนของการน าไปปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ขั้นตอนอย่างชัดเจน

 นอกจากการประเมินการควบคมุด้วยตนเองดังกล่าวแล้ว ให้น าผลการ
ตรวจสอบภายในจาก สตน.ทร. และผลการตรวจของ จร.ทร. มาเป็นข้อมูล
เพื่อให้ทราบจุดอ่อนและความเสี่ยงของการควบคมุภายใน ในรูปของ “ข้อ
ตรวจพบ”และ “ข้อเสนอแนะ” แล้วน ามาด าเนินการปรับปรงุแก้ไขการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

 การจัดท าแบบรายงานการประเมินผลและการปรบัปรุงการควบคมุภายใน 
(ปย.2) ให้จัดท าแยกตามด้านที่หน่วยได้มีการวางระบบไว้



HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HH
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กระบวนการ
ปฏิบัติงานและ

วัตถุประ
สงค์ของการ

ควบคุม 
(๑)

การ
ควบคุมที่มี

อยู่

(๒)

การประเมิน
ผลการควบคุม

(๓)

ความเสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู่

(๔)

การปรับปรุง
การควบคุม

(๕)

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(๖)

หมายเหตุ

(๗)

ระบุกิจกรรม/งาน/
โครงการ/ขั้นตอนที่

ส าคัญ และ
วัตถุประสงค์ของ

กิจกรรม/งาน/โตรง
การ/ขั้นตอนที่

ส าคัญ อาจมีหลาย
วัตถุประสงค์ก็ได้

-สรุปขั้นตอน/
-วิธีปฏิบัติ/
-นโยบาย/
-กฎเกณฑ์/
-ระเบียบ/
ข้อบังคับ ฯลฯ

ประเมินช่อง (๒) 
ว่าเพียงพอหรือไม่ 
? โดยตอบค าถาม
• มีการก าหนด/ส่ัง
เป็นทางการ ?
•มีการปฏิบัติจริง ? 
ถ้ามี งานส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ?
•ประโยชน์คุ้มค่า ?

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
มีผลกระทบต่อ
ความส าเร็จตาม
วัตถุ ประสงค์ 
(ช่อง๑) ด้านใด
O, F, C

เสนอแนะการ
ปรับปรุงเพ่ือ
ป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงใน
ช่อง ๔

จะท าการ
ปรับปรุงการ
ควบคุมในช่อง 
๕ เสร็จเมื่อใด/
ใครเป็นคน
รับผิดชอบท่ีจะ
ปรับปรุง

ชื่อส่วนงานย่อย..หน่วย/ส่วน..........
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ...๓๐... เดือน ...กันยายน...  พ.ศ. ๒๕๕...

แบบ ปย.๒



ความสัมพันธ์ของแบบ ปม. และ ปย.2

๑๐ ก.พ. ๖๐ 58

58

ปย.๒

ปม.

กระบวนการ
ปฏิบัติงานและ
วัตถุประสงค์
การควบคุม

(๑)

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่ และ

สาเหตุ

(๒)

วัตถุประสงค์
ของการ

ควบคุม (ด้าน)

(๓)

ระดับความ
เสี่ยง(พิจารณา

โอกาสและ
ผลกระทบ)

(๔)

การควบคุม 
ที่มีอยู่

(๕)

การประเมินผล
การควบคุม

(๖)

จุดอ่อนและ
สาเหตุ

(๗)

การปรับปรุง
การควบคุม

(๘)

กระบวนการ
ปฏิบัติงานและ
วัตถุประสงค์

ของการควบคุม 
(๑)

การควบคุม
ที่มีอยู่

(๒)

การประเมิน
ผลการควบคุม

(๓)

ความเสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู่

(๔)

การปรับปรุงการ
ควบคุม

(๕)

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(๖)

หมายเหตุ

(๗)



ตัวอย่าง
ความสัมพันธ์ของ
ปม. กับ ปย. 2 
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ชื่อหน่วยงาน.............................. 

แบบประเมินการควบคุมภายใน ด้านพัสดุและทรัพย์สนิ

ส าหรับงวดตั้งแต่ วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๙

กระบวนการ
ปฏิบัติงานและ

วัตถุประสงค์การ
ควบคุม

(๑)

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่ และ

สาเหตุ

(๒)

วัตถุประ 
สงค์ของ
การควบ
คุม (ด้าน)

(๓)

ระดับความ
เสี่ยง 

(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ)

(๔)

การควบคุม 
ที่มีอยู่

(๕)

การประเมินผล
การควบคุม

(๖)

จุดอ่อนและ
สาเหตุ

(๗)

การปรับปรุง
การควบคุม

(๘)

กิจกรรมการควบคุม
และการแจกจ่ายพัสดุ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความ
มั่นใจว่ามีพัสดุไว้เพียง
พอ แ ล ะ ทั น กั บ ค ว า ม
ต้องการและจัดเก็บไว้
อย่างปลอดภัย ไม่ช ารุด
เสียหายหรือเสื่อมสภาพ

การจัดท าทะเบียน
คุ ม ท รั พ ย์ สิ น ไ ม่
ครบถ้วนเน่ืองจาก
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ
เพราะ ไม่ให้
ความส าคัญใน
การจัดท า
ทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน
เนื่องจาก ไม่
เข้าใจการ
ลงทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน ท าให้

O  C สูง ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่
พั ส ดุ ป ร ะ จ า
หน่ วยด า เนิ น
ก า ร จั ด ท า
ท ะ เ บี ย น คุ ม
ทรัพย์สินตาม
ระเบียบส านัก
นายก รัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ
ใ น เ รื่ อ ง ก า ร
จัดท าทะเบียน
คุมทรัพย์สิน

ยังมีการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบฯใน
ก า ร จั ด ท า
ท ะ เ บี ย น คุ ม
ทรัพย์สิน ท าให้
ไม่มั่นใจว่ามีพัสดุ
เพียงพอและทัน
กับความต้องการ 
ก า ร จั ด เ ก็ บ
ป ล อ ด ภั ย  ไ ม่
ช า รุ ด เ สี ย ห า ย
หรือเสื่อมสภาพ

เจ้ าหน้ าที่ ไ ม่ ให้
ความ ส าคัญ ใน
ก า ร จั ด ท า
ท ะ เ บี ย น คุ ม
ท รั พ ย์ สิ น
เ น่ื อ ง จ า ก  ไ ม่
เ ข้ า ใ จ ก า ร ล ง 
ท ะ เ บี ย น คุ ม
ท รั พ ย์ สิ น  ข อ ง
ระเบียบฯ

๑.จัดฝึกอบรมให้
ค ว า ม รู้ แ ก่
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

๒.หน.พัสดุประจ า
หน่วยเป็นผู้ก ากับ
ดูแล หากมีการไม่
ป ฏิ บั ติ ต า ม ใ ห้
ลงโทษทางวินัย

ปม.



ชื่อส่วนงานย่อย...............................................
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ด้านพัสดุและทรัพย์ สิน

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
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กระบวนการ
ปฏิบัติงานและ
วัตถุประสงค์

ของการควบคุม 
(๑)

การควบคุม
ที่มีอยู่

(๒)

การประเมิน
ผลการควบคุม

(๓)

ความเสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู่

(๔)

การปรับปรุงการ
ควบคุม

(๕)

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(๖)

หมายเหตุ

(๗)

กิจกรรมการควบคุมและการ
แจกจ่ายพัสดุ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความมั่นใจว่ามีพัสดุไว้
เพียงพอและทันกับความ
ต้องการและจัดเก็บไว้อย่าง
ปลอดภัย ไม่ช ารุดเสียหาย
หรือเสื่อมสภาพ

ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ประจ าหน่วย
ด าเนินการจัดท า
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ตามระเบียบส านัก
นายก รัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุในเร่ือง
การจัดท าทะเบียน
คุมทรัพย์สิน

ยั งมีการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบฯในการจัดท า
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ท า
ให้ไม่มั่นใจว่ามีพัสดุเพียง
พ อ แ ล ะ ทั น กั บ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร  ก า รจั ด เ ก็ บ
ป ล อ ด ภั ย  ไ ม่ ช า รุ ด
เสียหายหรือเสื่อมสภาพ

การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ไม่ครบถ้วน เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ เพราะ
ไม่ให้ความส าคัญในการจัดท า
ทะเบียนคุมทรัพย์สินเนื่องจาก
ไม่เข้าใจการลงทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน ท าให้ไม่มั่น ใจว่ามี
พัสดุเพียงพอและทันกับความ
ต้องการการจัดเก็บปลอดภัย 
ไม่ช ารุดเสียหาย หรือเสื่อมสภาพ
กระทบต่อวัตถุประสงค์ด้าน 
O , C

๑.จัดฝึกอบ รมให้

ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

พัสดุ 

๒.หน.พัสดุประจ า

หน่วยเป็นผู้ก ากับดูแล 

หากมีการไม่ปฏิบัติ

ตามให้ลงโทษทางวินัย

๓๐ ก.ย.๖๐
หน.พัสดุประจ า

หน่วย

ตรวจพบว่า
เจ้าหน้าที่พัสดุ
จัดท าทะเบียน
คุมทรัพย์สินไม่
ครบถ้วนเมื่อ 
ม.ค.๕๙

แบบ ปย.๒







งวดการรายงาน ( ๑ ต.ค.๕๙ – ๓๐ ก.ย.๖๐)
ขั้นตอนและก าหนดเวลาในการส่งรายงาน

ล าดับ หน่วยจัดท ารายงาน หน่วยรับผิดชอบ
ก าหนด

ส่งรายงาน
แบบรายงานที่จัดส่ง

๑.

๒.

นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.
(กปช.จต. และ นรข.)

นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.
(กปช.จต. และ นรข.)

คณะท างานติดตามประเมินผล ฯ 
(ผอ.กบช.สงป.สปช.ทร./เจ้าหน้าที่ 
และเลขานุการคณะท างานฯ)

คณะท างานติดตามประเมินผล ฯ
(ผอ.กบช.สงป.สปช.ทร./เจ้าหน้าที่ 
และเลขานุการคณะท างานฯ) 

๗ เม.ย.๖๐

๕ ต.ค.๖๐

รายงานผลการด าเนินการตาม
แผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน 
รอบ ๖ เดือน
(๑ ต.ค.๕๙ – ๓๑ มี.ค.๖๐)

๑.รายงานผลการด าเนินการ   
ตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน         
รอบ ๑๒ เดือน
(๑ ต.ค.๕๙ – ๓๐ ก.ย.๖๐)
๒.แบบ ปย.๑ 
๓.แบบ ปย.๒

๗ เม.ย.๖๐

๕ ต.ค.๖๐



การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
อย่างไรให้ครอบคลุมอย่างเพียงพอ

และมีประสิทธิผล



๑. โครงสร้างและรูปแบบการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพียงพอหรือไม่ 
และครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ส าคัญ ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบหรือไม่ 
และอยู่ในเกณฑ์พอใจหรือไม่

๒. การควบคุมภายในที่ก าหนด มีการปฏิบัติจริงหรือไม่ และสามารถ
ลดความเสี่ยงตามที่ระบุไว้หรือไม่

๓. การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ ได้รับผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ถือว่าระบบการควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล

๔. วิธีการปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่พบ มีความเหมาะสม 
สามารถปฏิบัติได้จริง ประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่าเมื่อเทียบกับต้นทุนที่
ต้องเสียไปจากการด าเนินการ



- เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานมีการย้ายตามวาระ  ท าให้ความต่อเนื่อง    
ในการด าเนินการจัดท าต้องเรียนรู้ และท าความเข้าใจใหม่

- การจัดท ารายงานยังส่งล่าช้า เป็นปัญหาในการด าเนินการ
จัดท าในภาพรวม ทร. 

- ขาดความเข้าใจในการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ 
- กิจกรรมที่มีความเสี่ยง ไม่ได้ระบุแผนปรับปรุง
- การลงนามในแบบ ปย.1 ต้องเป็นหัวหน้าหน่วยลงนาม 

ปัญหาและอุปสรรค



- ไม่น าการปรับปรุงตามแผนที่ยังไม่แล้วเสร็จ และยังมีความเสี่ยงมากรอก  
ในแบบ ปม. และ ปย.2 ปีปัจจุบัน

- กิจกรรมใดไม่มีความเสี่ยงให้กรอกข้อมูลในแบบ ปย.2 ในช่อง 1-3 ด้วย
- กิจกรรมใดไม่มีความเสี่ยงให้กรอกข้อมูลในแบบ ปม.  ช่อง 1 3 5 6
- ไม่สรุปค าตอบวิธีปฏิบัติ ในช่อง “ค าอธิบาย/ค าตอบ” ในแบบสอบถาม
- รายงานผลการด าเนินการตามแผนที่ด าเนินการไปเรียบร้อยแล้ว 
ร้อยละ 100 ยังน าความเสี่ยงและแผนปรับปรุงเดิมมากรอกแบบ ปม.    
และ ปย.2 ปีปัจจุบัน

- เมื่อด าเนินการไปแล้วหากยังมีความเสี่ยงอยู่แสดงว่า วิธีการควบคุม  
ภายในเดิมใช้ไม่ได้ ควรมีการปรับปรุงวิธีการควบคุมใหม่ เพื่อให้สามารถ   
ลดความเสี่ยงนั้น











จบการบรรยาย 

จบการบรรยาย 



ค าถาม



ผอ.กบช.สงป.สปช.ทร.           โทร.  54418

รอง ผอ.กบช.สงป.สปช.ทร.(1)   โทร. 55135

รอง ผอ.กบช.สงป.สปช.ทร.(2)   โทร. 58560

หน.ควบคุมภายใน กบช.สงป.สปช.ทร. โทร. 58565

Email : oncacct@navy.mi.th
http://info.navy.mi.th/onc/2013

LINE QR code 

การติดต่อประสานงาน

http://info.navy.mi.th/onc/2013

