
 

 
 
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ
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แนวทางการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ส าหรับกอง/ ศูนย์/ กลุ่ม       
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ค ำน ำ 

 

 แนวทางในการควบคุมภายใน ของกรมอุตุนิยมวิทยา (ส าหรับกอง/ ศูนย์/ กลุ่ม)ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้น
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต ค าจ ากัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work 
Instruction) อธิบายรายละเอียดเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการได้ถูกต้อง และสร้างความเข้าใจให้แก่
ผู้สนใจ 
 

 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของ 
กรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบของกอง/ ศูนย์/ กลุ่ม และผู้ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 

         กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

              กรมอุตุนิยมวิทยา  
                                                                                              พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพ่ือใช้ประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายใน ได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับระเบียบและหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการควบคุมภายในตามแนวทางที่ก าหนดและเกิดประสิทธิภาพ    
 
ขอบเขต 

แนวทางการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ส าหรับกอง/ ศูนย์/ กลุ่ม นี้จัดท าขึ้น โดยยึดถือ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561  
 
แนวคิดของกำรควบคุมภำยใน 

๑. การควบคุมภายใน เป็นกลไกที่ท าให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ได้แก่  
ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

๒. การควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระท าอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่ผลสุดท้ายของการ
กระท า 

๓. การควบคุมภายใน ควรก าหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้าง และภารกิจองค์กร 

๔. การควบคุมภายใน ไม่สามารถให้ความม่ันใจแก่ผู้ก ากับดูแล และฝ่ายบริหารว่าการด าเนินงานจะ
บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ 

๕. การควบคุมภายใน ไม่ใช่เพียงการก าหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือปฏิบัติงานและแบบฟอร์ม
ด าเนินงานเท่านั้น หากแต่ต้องมีการปฏิบัติ 

ค ำจ ำกัดควำม 
1. การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของ

หน่วยรับตรวจจัดให้มีข้ึนเพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

๒. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่ วยงานกรม
อุตุนิยมวิทยา 

๓. ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้
ด ารงต าแหน่งอื่นท่ีท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน  



๔. แบบ ปค.1 หมายถึง หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 9 และข้อ 10 วรรคสาม 

๕. แบบ ปค.4 หมายถึง แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ 

๖. แบบ ปค.5  หมายถึง แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
๗. แบบ คส. 1 แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงของปีที่ประเมินการควบคุมภายใน 
๘. แบบ คส. 2 แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง ส าหรับกรณีความเสี่ยงใหม่ 
๙. แบบ ผค. 1 แบบฟอร์มจัดท าแผนควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 
10. แบบ รผ. 1 แบบฟอร์มการรายงานผลการติดตามควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน 
 

 

 

 

 

 

 



แนวทำงกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง ส ำหรับกอง/ ศูนย์/ กลุ่ม มีรำยละเอียดขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1  

  กอง/ ศูนย์/ กลุ่ม ด าเนินการศึกษาเกณฑ์/ แบบฟอร์ม  

ขั้นตอนที่ 2  

 กอง/ ศูนย์/ กลุ่ม ด าเนินการตั้ง/ ทบทวนคณะท างานควบคุมภายในระดับกอง/ ศูนย์ ในกรณีที่
คณะท างานไม่มีการแก้ไของค์ประกอบ หรืออ านาจหน้าที่ของคณะท างานให้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ได้
เลย 

ขั้นตอนที่ 3 (ระยะเวลาด าเนินการ : เดือนตุลาคม) 

3.1 ประเมินผลกำรควบคุมภำยในของปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

 กอง/ ศูนย์/ กลุ่ม ด าเนินการตาม แบบ ปค. 5 โดยก่อนประเมินตามแบบ ปค.5 ต้องวิเคราะห์ตาม
แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง ตามแบบ คส.1 

 

โดยด าเนินการ ดังนี้ 

 ระบุภารกิจ และวัตถุประสงค์ 



 

 ระบุความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง และการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยพิจารณา ดังนี้ 

1) ช่องความเสี่ยง (C) ใส่ความเสี่ยงปี 64 ที่ยังมีอยู่ หรือหากมีความเสี่ยงอ่ืนเพ่ิมเติม ก็ให้
ระบุลงไปได้เลย 

2) ช่องประเด็นความเสี่ยง (D) พิจารณาตามคู่มือ ที่ พร.ได้เผยแพร่  

3) ช่องการปรับปรุงการควบคุมภายใน (E) ใส่การปรับปรุงการควบคุมภายในที่ระบุในปี 
64 ทั้งนี้ หากเป็นความเสี่ยงอ่ืนเพ่ิมเติม ก็ให้ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้
ด าเนินการ 

 

 



ค าอธิบายความเสี่ยง ได้แก่ 

 ความเสี่ยงจากบุคลากร (People Risk) เป็นความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่เกิดจาก
ความล้มเหลวหรือความไม่เหมาะสมของบุคลากร รวมถึงความสามารถและจริยธรรมของบุคลากร ซึ่งส่งผล
กระทบทางลบต่อการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินขององค์กร ด้วยเหตุผลหลัก 3 ประการ คือ 

   ประการที่ 1 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานอาจมีความสามารถไม่เพียงพอหรือมีความสามารถ
แต่ไม่ตรงกับลักษณะของงาน (Incompetency) 

   ประการที่ 2 บุคลากรภายในองค์กรทุจริต (Fraud) เช่น การปลอมแปลงเอกสาร 

   ประการที่ 3 จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (Inadequacy) 

 ความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก 
ความล้มเหลวหรือความไม่เหมาะสมของกระบวนการ แม้บุคลากรขององค์กรจะเป็นผู้มีความสามารถตรง
ลักษณะงาน ตั้งใจท างานด้วยความขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตย์สุจริต แต่ความเสี่ยงอาจมีสาเหตุจากระบบ  
การควบคุมภายในกระบวนการไม่ดีพอหรือไม่เหมาะสม เช่น การแบ่งแยกหน้าที่การท างานไม่เหมาะสม 
ก าหนดขอบเขตอ านาจอนุมัติไว้อย่างไม่ชัดเจน ขั้นตอนของกระบวนการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
เป็นต้น  

 ความเสี่ยงทางเทคโนโลยี (Technology Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายสื่อสารขององค์กรเกิดความล้มเหลว ล้าสมัย และไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้ 
การด าเนินงานหยุดชะงักหรือไม่สามารถให้บริการได้ เช่น ข้อมูลไม่ถูกต้อง ข้อมูลไม่มีความปลอดภัยจาก  
การโจรกรรม การไม่สามารถกู้ระบบได้อย่างทันท่วงที เป็นต้น 

 ความเสี่ยงจากเหตุปัจจัยภายนอก (External Risk) เกิดจากสาเหตุภายนอกองค์กร
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินขององค์กร เช่น การทุจริตจากบุคคลภายนอก  
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ภัยธรรมชาติ เป็นต้น  

 ด าเนินการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 



 

 ระบุระดับความเสี่ยง 

กำรก ำหนดระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ) 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 

4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 

3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 

2 น้อย 2 - 3 ปีต่อครั้ง 

1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 

 

ระดับโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ) 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง หรือมากกว่า 80% 

4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างบ่อย หรือไม่เกิน 80% 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง หรือไม่เกิน 50% 

2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง หรือไม่เกิน 20% 

1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสเกิดข้ึนเลย หรือไม่เกิน 10% 



 

การก าหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง 

ระดับ ผลกระทบ กรณีเป็นควำม
รุนแรงที่สำมำรถ
วัดเป็นตัวเงินได้ 

กรณีเป็นควำม
รุนแรงที่ไม่สำมำรถ
วัดเป็นตัวเงินได้ 

กรณีเป็นควำมรุนแรงที่
ส่งผลกระทบด้ำนกำร
ด ำเนินงำน (บุคลำกร) 

กรณีเป็นควำมรุนแรงที่
ส่งผลกระทบด้ำนกำร
ด ำเนินงำน 
(กระบวนกำร) 

กรณีเป็นควำมรุนแรงที่
ส่งผลกระทบด้ำน 
กลยุทธ์  

5 สูงมาก > 1 ล้านบาท มีการสูญเสีย
ทรัพย์สินอยา่งมหันต์ 
มีการบาดเจ็บถึงชวีิต 

ถูกเลิกจ้างหรือออกจาก
งานเน่ืองจากเป็น
อันตรายต่อร่างกายและ
ชีวิตผู้อื่นโดยตรง 

มีผลกระทบต่อ
กระบวนการและการ
ด าเนินงานรุนแรงมากเช่น 
หยุดด าเนินการมากกว่า 1 
เดือน 

การด าเนินงานส่วนใหญ่
ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
องค์กร มีผลกระทบต่อ
เป้าหมายและชื่อเสียง
ขององค์กรในระดับสูง
มาก 

4 สูง > 2.5 แสนบาท 
– 1 ล้านบาท 

มีการสูญเสีย
ทรพัย์สินมาก มีการ
บาดเจ็บสาหัสถึงขั้น
พักงาน 

ถูกลงโทษทางวินยั ตัด
เงินเดือน ไม่ได้ขึ้น
เงินเดือน 

มีผลกระทบต่อ
กระบวนการและการ
ด าเนินงานรุนแรง เช่น 
หยุดด าเนินการ 1 เดือน 

การด าเนินงานบางส่วน
ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
องค์กร มีผลกระทบต่อ
เป้าหมายและชื่อเสียง
ขององค์กรในระดับสูง 

3 ปานกลาง > 50,000 – 
2.5 แสนบาท 

มีการสูญเสีย
ทรัพย์สินมาก มีการ
บาดเจ็บสาหัสถึงขั้น
หยุดงาน 

ถูกท าทัณฑ์บน ความ
รุนแรงส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้อื่นและสร้าง
บรรยากาศการ
ปฏิบัติงานที่ไม่
เหมาะสม 

มีการชะงักงันอยา่งมี
นัยส าคัญของกระบวนการ
และการด าเนินงาน 

การด าเนินงานไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายองค์กร มี
ผลกระทบต่อเป้าหมาย
บางอย่างแต่ไม่ท าให้เกิด
ความเสียหาย 

2 น้อย > 10,000 – 
50,000 บาท 

มีการสูญเสีย
ทรัพย์สินพอสมควร 
มีการบาดเจ็บรุนแรง 

สร้างความไม่สะดวกต่อ
การปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

มีผลกระทบเล็กน้อยต่อ
กระบวนการและการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายองค์กร 
แต่มีปัญหาอปุสรรค
เล็กน้อย 

1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 
บาท 

มีการสูญเสีย
ทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่
มีการบาดเจ็บรุนแรง 

สร้างความไม่สะดวกต่อ
การปฏิบัติงานนานๆ 
ครั้ง 

ไม่มีการชะงักงันของ
กระบวนการและการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายองค์กร  
แทบไม่มีมีผลกระทบต่อ
เป้าหมายและชื่อเสียง
ขององค์กรเลย 

 

กำรค ำนวณเพื่อประเมินควำมเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง =  

            โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood x Impact)  

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ใน
การจัดแบ่ง ดังนี้ 



 ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 4 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงก าหนดเป็นสี
เขียว  

 ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 5 – 9 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง
แต่มีแผนควบคุมความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีเหลือง  

 ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10 – 15 คะแนน มีแผนลดความเสี่ยงก าหนด
เป็นสีส้ม 

 ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16 – 25 คะแนนมีแผนลดและ
ประเมินซ้ าหรือถ่ายโอนความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีแดง 

 

แนวทำงจัดกำรควำมเสี่ยง 

การยอมรับ การควบคุม การถ่ายโอน การยกเลิก 

- ยอมรับความเสี่ยง โดย
ไม่มีการด าเนินการใด ๆ 
เพ่ิม 

- ดูแลติดตามความเสี่ยง
เป็นประจ า 

- ก าหนดนโยบายและ
วิธีการปฏิบัติการใหม่ ๆ 

- การเพ่ิมการควบคุม 

- การวางระบบงานใหม ่

- การฝึกอบรมเพ่ิมทักษะ 

- การปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน 

- ท าประกัน 

- จ้างให้ผู้ให้บริการ
ภายนอกเป็นผู้ด าเนินการ 

- ยกเลิกโครงการหรือลด
โครงการ 

 



 

 ระบุการควบคุมภายในที่จะด าเนินการในปีต่อไป 

 

 ด าเนินการกรอกข้อมูลลง แบบ ปค. 5 โดยอ้างอิงจากการประเมินความเสี่ยงข้างต้น 



 

 น ารายละเอียดช่อง C (ความเสี่ยง) จากตารางประเมินความเสี่ยงมาใส่ 

 

 น ารายละเอียดช่อง E (การปรับปรุงการควบคุมภายใน) จากตารางประเมินความเสี่ยงมาใส่ 



 

 ระบุรายละเอียดการประเมินผลการควบคุมภายใน : อธิบายผลว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่ 
สามารถควบคุมความเสี่ยงได้หรือไม่ และการควบคุมมีความเพียงพอหรือไม ่

 

 น ารายละเอียดช่อง F (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่) จากตารางประเมินความเสี่ยงมาใส่ 



 

 น ารายละเอียดช่อง K (การควบคุมภายในปีต่อไป) จากตารางประเมินความเสี่ยงมาใส่ 

 

 ระบุรายละเอียด ตามแบบ ปค. 4 

ตัวอย่ำงกำรจัดท ำรำยละเอียดตำมแบบ ปค. 4 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน พ.ศ. 2564 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

    1.1 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นใน
คุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 

    1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ  แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มี
การพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

   1.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร  สายการ
บังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การ
ก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 

   1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ 

    1.5 หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ  

 

สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมมีความเหมาะสม  
เพราะผู้บริหารมีทัศนคติดี ในการบริหารโดยเน้นการบริหาร
แบบมุ่งเน้นผลงาน  มีการก าหนดตัวผู้รับผิดชอบงานอย่าง
ชัดเจน   ผู้บริหารได้ส่งเสริมและมุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริต
และเน้นคุณธรรมในการปฏิบัติงาน  มีการมอบหมายงานให้
บุคลากรโดยค านึงถึงความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งติดตามการด าเนินงาน
อยู่เป็นประจ า   

2. การประเมินความเสี่ยง 

    2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 

   2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง
หน่วยงานของรัฐ  และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

   2.3 หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการ
ทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการ

 

     พร. ได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงแต่ละกระบวนงาน  
ได้แก่  การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจ าปี,  มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณระดับหน่วยงาน ,การติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรอง, งานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ  PMQA   และได้ก าหนดกิจกรรม
การควบคุมที่เหมาะสมในแต่ละกระบวนงาน  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางป้องกันเสี่ยงและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น   



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

บรรลุวัตถุประสงค์ 

  2.4 หนว่ยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน    

3. กิจกรรมควบคุม 

    3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ 
ในระดับท่ียอมรับได้ 

    3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยี  เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

    3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดย
ก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

      

     พร.  มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแต่ละ
กระบวนงาน   ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและด้านการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ  พร.  เช่น   การจัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน   การก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดอย่างชัดเจน   
การอนุมัติการใช้งบประมานต่างๆ  จะด าเนินการโดยอ้างอิง
กับระเบียบการคลังเป็นหลัก   ซึ่งแนวทางการควบคุมท่ี
น ามาใช้สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

    4.1 หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

    4.2 หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศ   รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มี
ต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้ 
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

   4.3 หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่ก าหนด 

      

     พร.  ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของ  
พร.  เผยแพร่บน  Webpage  พร.,  Facebook และ  line  
เพ่ือเผยพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ได้รับทราบข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอ  และจากสถานการณ์การระบาด Covid-19  พร.  

ได้จัดให้มีการประชุมผ่านระบบ Zoom  เพ่ือป้องกันการ
ระบาดของโรคด้วย 

 

5. กิจกรรมการติดตามผล 

    5.1 หน่วยงานของรัฐระบุ  พัฒนา  และด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน  หรือการประเมินผล
เป็นรายครั้งตามที่ก าหนด  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มี

     

      พร. มีการประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานผล
การควบคุมภายในส่งให้คณะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา  และหน่วย



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

   5.2 หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหารและผู้ก ากับดูแล  เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการ
แก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

ตรวจสอบภายในทราบเป็นประจ าทุกปี    มีการติดตามผล
การด าเนินงานมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการรอบ  6 เดือน และรอบ  12 เดือน รวมทั้งรายงาน 
ผลการด าเนินงานเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-SAR)  ของ 
ส านักงาน ก.พ.ร.  และ TMD  e-SAR  ของกรมฯ ด้วย 

 

ผลการประเมินโดยรวม  พร.  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร  

 
 

 

 

 ระบุรายละเอียดตามแบบ ปค. 1 

ตัวอย่ำงกำรจัดท ำรำยละเอียดตำมแบบ ปค. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  
กันยายน  พ.ศ. 2564  ด้วยวิธีที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ความมั่นใจอย่างสมเหตุผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน  และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้  
ทันเวลา  และโปร่งใส  รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เห็นว่า  การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ
เพียงพอ  ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561  ภายใต้การก ากับดูแลของปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

 

 
ลายมือชื่อ................................................... 
            (………………………………………..) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
      วันที่...........เดือน ............... พ.ศ. .......... 

 
ลายมือชื่อ................................................... 
             (............................................) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       
 วันที่...........เดือน.................. พ.ศ. ............... 



3.2 จัดท ำแผนกำรควบคุมภำยในส ำหรับปีงบประมำณปัจจุบัน 

 กอง/ ศูนย์/ กลุ่ม ด าเนินการจัดท าแผนการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณปัจจุบัน ตามแบบ 
ผค. 1 โดยด าเนินการดังนี้ 

 ระบุความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมภายในที่จะด าเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน 

 

กรณีมีความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ตามที่ระบุในการรายงานรอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้น าความ
เสี่ยง และแนวทางการควบคุมนั้นมาใส่ 

ตัวอย่าง ด าเนินการจัดท าแผนการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้น าความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
และการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค. 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาใส่ ในแบบ ผค. 1 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 



 

 

กรณี มีความเสี่ยงใหม่ ทีไ่ม่มีระบุในรายงานรอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา ให้ด าเนินการวิเคราะห์
ความเสี่ยง ตามแบบ คส. 2 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

ขั้นตอนที่ 4 (ระยะเวลาด าเนินการ : เดือนเมษายน) 

 กอง/ ศูนย์/ กลุ่ม ด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน ตามแบบ รผ. 1 

 

ขั้นตอนที่ 5 (ระยะเวลาด าเนินการ : เดือนตุลาคม) 

 กอง/ ศูนย์/ กลุ่ม ด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายในรอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณที่ผ่าน
มา และจัดท าแผนการควบคุมภายในของปีงบประมาณ ปัจจุบัน (เป็นไปตามข้ันตอนที่ 3) 



 

 

QR Code Open Chat 
ให้ค าปรึกษาด้านพัฒนาระบบบริหาร อต. โดย พร. ชั้น9 

งานตัวชี้วัด งานควบคุมภายใน งานจัดการความรู้ งานมาตรการจัดการผลกระทบทางลบ 

งานปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ งานตามเกณฑ์PMQA 

 



 

 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ภาคผนวก ข แผนผัง (Flow chart) แสดงรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

ภาคผนวก ค แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมอุตุนิยมวิทยา 

ภาคผนวก ง แบบ ปค. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ภาคผนวก จ แบบ ปค. 4 แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ภาคผนวก ฉ แบบ ปค. 5 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ภาคผนวก ช แบบ คส. 1 แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงของปีที่ประเมินการควบคุมภายใน 
ภาคผนวก ซ แบบ คส. 2 แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง ส าหรับกรณีความเสี่ยงใหม่ 
ภาคผนวก ฌ แบบ ผค. 1 แบบฟอร์มจัดท าแผนควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 
ภาคผนวก ญ แบบ รผ. 1 แบบฟอร์มการรายงานผลการติดตามควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 

































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แผนผัง (Flow chart) แสดงรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
 



รายงานการจดัวาง
ระบบการควบคุมภายใน

(แบบ วค. 2)

รายงานการจดัวางระบบการควบคุมภายใน
และ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ตามหลกัเกณฑป์ฏิบติัการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ
(หลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัวา่ดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏิบติัการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561)

หนงัสือรับรองการจดัวาง
ระบบการควบคุมภายใน

(แบบ วค. 1)

รายงานการจดัวางระบบการควบคุมภายใน
(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 6)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 8)

หนงัสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายใน

(แบบ ปค. 1 / ปค. 2 / ปค. 3)

รายงานการประเมินองคป์ระกอบ
ของการควบคุมภายใน

(แบบ ปค. 4)

รายงานการสอบทาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน

ของผูต้รวจสอบภายใน
(แบบ ปค. 6)

รายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน
(แบบ ปค. 5)



รายงานการจดัวางระบบการควบคุมภายใน
ตามหลกัเกณฑป์ฏิบติัการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ

รายงานการจดัวาง
ระบบการควบคุมภายใน

(แบบ วค. 1, 2)
(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 6)

หน่วยงานจดัตั้งใหม่
/ปรับโครงสร้าง

(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 2)

จดัวางระบบ
การควบคุมภายในเสร็จ

ส่งรายงานการจดัวาง
ระบบการควบคุมภายใน
(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 71 ปีนบัแต่วนัจดัตั้ง/

ปรับโครงสร้างเสร็จ
60 วนั 

นบัแต่วนัจดัวางระบบเสร็จ

ผูก้  ากบัดูแล



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลกัเกณฑป์ฏิบติัการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของรัฐ ขอ้ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๗) 
สังกดักระทรวง+ไม่ใช่ราชการภูมิภาค
(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 9 วรรคหน่ึง)

กระทรวงเจา้สงักดั

90 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบ/ปฏิทิน

150 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบ/ปฏิทิน

กระทรวงการคลงั
ให้ท าหนงัสือน าส่งถึง

กรมบญัชีกลาง
(ปค. เป็นเอกสารแนบ)

ผูก้  ากบัดูแล
เพื่อทราบ (ถา้มี)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(หวัหนา้หน่วยงานลงนาม)

ปค. 1,4,5,6

รายงานการประเมินผลฯ ระดบักระทรวง
(ปลดักระทรวงลงนาม)

ปค. 2,4,5,6



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลกัเกณฑป์ฏิบติัการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานขอ้ (1) กรณีจงัหวดั 
(ราชการภูมิภาค/ส่วนราชการประจ าจงัหวดั)

(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 9 วรรคสอง)

คณะกรรมการ
(ท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัจดัใหมี้)

90 วนั
นบัแต่วนัส้ินปีงบ

หน่วยงานขอ้ (6) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล/เทศบาลต าบล
(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 9 วรรคสาม)

นายอ าเภอ
(คณะกรรมการท่ีนายอ าเภอจดัให้มีข้ึน)

90 วนั
นบัแต่วนัส้ินปีงบ

ส านกังานส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินจงัหวดั

(หวัหนา้ส านกังานฯ ลงนาม)

หน่วยงานขอ้ (6) เทศบาลเมือง/นคร 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 9 วรรคส่ี)

ผูว้า่ฯ
(คณะกรรมการท่ีผูว้า่จดัให้มี)

90 วนั
นบัแต่วนัส้ินปีงบ

150 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบ

กระทรวงการคลงั

180 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ตามท่ีหน่วยงานก าหนดเอง)

รายงานการประเมินผลฯ
(ในภาพรวมราชการภูมิภาค/
ส่วนราชการประจ าจงัหวดั)
(ผูว้า่ฯ ลงนาม) (ปค. 1,4,5,6)

รายงานการประเมินผลฯ (ปค.1,4,5,6)
(หวัหนา้หน่วยงานลงนาม)

รายงานการประเมินผลฯ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ

(นายอ าเภอลงนาม) (ปค. 1,4,5,6) 

รายงานการประเมินผลฯ 
(หวัหนา้หน่วยงานลงนาม) (ปค.1,4,5,6)

รายงานการประเมินผลฯ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดั

(หวัหนา้ส านกังานฯ ลงนาม) (ปค. 1,4,5.6)

รายงานการประเมินผลฯ  ในภาพรวมจงัหวดั
(ผูว้ฯ่ ลงนาม) (ปค.2,4,5,6)

ส าเนาใหก้รมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลกัเกณฑป์ฏิบติัการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานขอ้ (6) เมืองพทัยา กทม.
(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 9 วรรคหา้)

กระทรวงการคลงั

90 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบ

หน่วยงานไม่สงักดักระทรวง
(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 10 วรรคสอง)

90 วนันบัแต่วนัส้ินปีงบ/ปฏิทิน

ให้ท าหนงัสือน าส่งถึง
กรมบญัชีกลาง

(ปค. เป็นเอกสารแนบ)

ผูก้  ากบัดูแล
เพื่อทราบ (ถา้มี)

รายงานการประเมินผลฯ
(หวัหนา้หน่วยงานลงนาม) 

(ปค. 3,4,5,6)

รายงานการประเมินผลฯ
(หวัหนา้หน่วยงานลงนาม) 

(ปค. 3,4,5,6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  

แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมอุตุนิยมวิทยา 
 



แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมอุตุนิยมวิทยา 

------------------------------ 
ท่ีมา 

1. ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ.2561   ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561   ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน  กรณีท่ีมีเจตนา
หรือปลอยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในโดยไมมีเหตุอันควร  
ใหกระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสม  ในการเสนอความเห็นเก่ียวกับพฤติการณของหนวยงานของรัฐ
ดังกลาวใหผูท่ีเก่ียวของดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีตอไป 

2. มาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ (Internal Control Standard for 
Government Agency)  ไดกําหนดวัตถุประสงคและองคประกอบของการควบคุมภายใน ไวเปน 3 ดาน 5 
องคประกอบ  ดังนี้ 

2.1 วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  3 ดาน  คือ 
(1) ดานการดําเนินงาน (Operations Objectives)    
(2) ดานการรายงาน (Reporting Objectives)   
(3) ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบและขอบังคับ (Compliance 

Objectives) 
2.2 องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ  คือ 

(1) สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 
(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
(3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
(4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
(5) กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 

3. หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ  กําหนดใหหนวยงานของ
รัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน  โดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  และ
ประเมินผลการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  รวมท้ังตองจัดใหมีคณะกรรมการกําหนดแนวทางการ
ประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของของหนวยงานของรัฐ 

หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมภายในระดับกอง/ศูนย 

1. ใหกอง/ศูนยฯ ดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  โดยใชมาตรฐานการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  เปนแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน   

2. ผูอํานวยการกอง/ศูนยฯ เปนผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลใหมีการนํามาตรฐานการ
ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  มาใชเปนแนวทางในการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน 

3. ใหผูอํานวยการกอง/ศูนยฯ แตงตั้งคณะทํางานประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับกอง/
ศูนยฯ  ข้ึน  เพ่ือทําหนาท่ีจัดวางระบบการควบคุมภายใน  และประเมินผลการควบคุมภายในของกอง/ศูนยฯ   
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4. การจดัวางระบบการควบคุมภายใน  และการจัดทํารายงานประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับกอง/ศูนยฯ  ใหใชแบบรายงานท่ีกระทรวงการคลังกําหนดตามแนบทายนี้ 

5. ผูอํานวยการกอง/ศูนยฯ ใชขอมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เปน
เครื่องมือสนับสนุนใหหนวยงานสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในกรมอุตุนิยมวิทยา 

1. การจดัวางระบบการควบคุมภายใน 
ใหกอง/ศูนยฯ ท่ีจัดตั้งใหม  หรือท่ีไดปรับโครงสรางองคกรภายในใหม  ดําเนินการจัด

วางระบบการควบคุมภายในใหแลวเสรจ็ภายใน 1 ป นับแตวันท่ีไดมีการจัดตั้งหนวยงานภายในข้ึนใหม  หรือท่ี
ไดปรับโครงสรางองคกรภายในใหม  ตามแบบ  วค.1  และ  วค.2  สงใหฝายเลขานุการคณะกรรมการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับกรม  ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีจัดวางระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ  
เพ่ือเสนอคณะกรรมการฯ  และอธิบดีพิจารณาใหความเห็นชอบ 

2. การประเมินผลการควบคุมภายใน  
ใหคณะทํางานประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับกอง/ศูนยฯ  จัดทํารายงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายในระดับกอง/ศูนยฯ ตามแบบ  ปค.1,  ปค.4  และ  ปค.5  สงใหฝายเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับกรม  ภายใน 30 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ 

 

------------------------------------------- 
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แบบ วค.1 
หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

เรียน  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

  ...................กอง/ศูนยฯ...................... ไดจัดตั้งข้ึนใหม  (หรือไดปรับโครงสรางภายในใหม)  
ตาม .............กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  พ.ศ. ......................   (หรือคําสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา 
ท่ี......../.............  เม่ือวันท่ี........ เดือน...............................  พ.ศ. .............................  และไดจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในแลวเสร็จ  เม่ือวันท่ี ................   เดือน..............................  พ.ศ. ...................  ตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน สําหรับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา  ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายใน  ดานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพดานการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน  และไมใช
การเงิน  ท่ีเชื่อถือได  ทันเวลา  และโปรงใส  ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  และขอบังคับท่ีเก่ียวของ
กับการดําเนินงาน  ภายใตการกํากับดูแลของอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

 

                                                                ลายมือชื่อ .................................................................... 

                                                                ตําแหนง ...............ผูอํานวยการกอง/ศูนยฯ.................. 

                                                                        วันท่ี............ เดือน ................. พ.ศ. .................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แบบ วค.2 

..............................กอง/ศูนย................................. 

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

ระยะเวลาตั้งแต ........(ระบุวันท่ีจัดตั้งหนวยงานใหม)...........  ถึง ...........(ระบุวันท่ีจัดวางระบบการควบคุมภายแลวเสร็จ)..........  

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ  หรือ
ภารกิจตามแผนการดําเนินงาน  หรือภารกิจอ่ืน ๆ ท่ี

สําคญัของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 
สภาพแวดลอมการควบคุม ความเส่ียงท่ีสําคัญ 

กิจกรรมการควบคุมท่ี
สําคัญ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

ลายมือชื่อ .................................................................... 

ตําแหนง ...................ผูอํานวยการกอง/ศูนยฯ............. 

วันท่ี............ เดือน ..................... พ.ศ. .......... 



แบบ  ปค.1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

...................กอง/ศูนยฯ...................... ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน  สําหรับ

ปสิ้นสุดวันท่ี 30  กันยายน  พ.ศ. ..........  ดวยวิธีการท่ีกําหนด  ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวา

ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561  โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา  ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน

การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ดานการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน  และไมใชการเงินท่ีเชื่อถือได  

ทันเวลา  และโปรงใส  รวมท้ังดานปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน  

จากผลการประเมินดังกลาว ..............กอง/ศูนยฯ..................  เห็นวา  การควบคุมภายในของ

หนวยงานมีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง  และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ภายใตการกํากับดูแล

ของอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

ลายมือชื่อ .................................................................... 

ตําแหนง ...................ผูอํานวยการกอง/ศูนยฯ.............. 

วันท่ี............ เดือน ..................... พ.ศ. ........... 
 

กรณีมีความเส่ียงสําคัญ  และกําหนดจะดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเส่ียงดังกลาวใน
ปงบประมาณถัดไป  ใหอธิบายเพ่ิมเติมในวรรคสาม  ดังนี้ 

 อยางไรก็ดี  มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปงบประมาณถัดไป 
สรุปไดดังนี้ 

1. ความเสี่ยงท่ีมีอยูท่ีตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1.1 ................................................................................................................ 
1.2  ............................................................................................................... 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
2.1 .................................................................................................................. 
2.2 .................................................................................................................. 
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แบบ  ปค.4 

..............................กอง/ศูนย................................. 

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. .......... 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    1.1 หนวยงานของรัฐแสดงใหเห็นถึงการยึดม่ันในคุณคา
ของความซ่ือตรงและจริยธรรม 
    1.2 ผูกํากับดูแลของหนวยงานของรัฐ  แสดงใหเห็นถึง
ความเปนอิสระจากฝายบริหารและมีหนาท่ีกํากับดูแลใหมี
การพัฒนาหรือปรบัปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการ
ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
   1.3 หนวยงานของรัฐจัดใหมีโครงสรางองคกร  สายการ
บังคับบัญชา อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมใน
การบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐภายใตการกํากับ
ดูแลของผูกํากับดูแล 
   1.4 หนวยงานของรัฐแสดงใหเห็นถึงความมุงมุนในการ
สรางแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความ 
สามารถท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ 
    1.5 หนวยงานของรัฐกําหนดใหบุคลากรมีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ  
 

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

2. การประเมินความเสี่ยง 
    2.1 หนวยงานของรัฐระบุวัตถุประสงคการควบคุมภายใน
ของการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
ขององคกรไวอยางชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุและ
ประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงค 
   2.2 หนวยงานของรัฐระบุความเสี่ยงท่ีมีผลตอการบรรลุ
วัตถุประสงคการควบคุมภายในอยางครอบคลุมท้ังหนวยงาน
ของรัฐ  และวิเคราะหความเสี่ยงเพ่ือกําหนดวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงนั้น 
   2.3 หนวยงานของรัฐพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริต 
เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงท่ีสงผลตอการบรรลุ
วัตถุประสงค 
  2.4 หนวยงานของรฐัระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ี
อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน    
  

 
................................................................................. 
................................................................................. 
.................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
.................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
.................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
3. กิจกรรมควบคุม 
    3.1 หนวยงานของรฐัระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงคใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับได 
    3.2 หนวยงานของรฐัระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ท่ัวไปดานเทคโนโลยี  เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค 
    3.3 หนวยงานของรัฐจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม โดย
กําหนดไวในนโยบาย ประกอบดวยผลสําเร็จท่ีคาดหวังและ
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนํานโยบายไปสูการปฏิบัติจริง 
 

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

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1 หนวยงานของรัฐจัดทําหรือจัดหาและใชสารสนเทศท่ี
เก่ียวของและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในท่ีกําหนด 
    4.2 หนวยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเก่ียวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบท่ีมีตอ
การควบคุมภายในซ่ึงมีความจําเปนในการสนับสนุนใหมีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด 
   4.3 หนวยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เก่ียวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในท่ีกําหนด 

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

5. กิจกรรมการติดตามผล 
    5.1 หนวยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดําเนินการ
ประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน หรือการประเมินผลเปน
รายครั้งตามท่ีกําหนด  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการ
ปฏิบัติตามองคประกอบของการควบคุมภายใน 
   5.2 หนวยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารขอบกพรอง 
หรือจุดออนของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอฝาย
บริหารและผูกํากับดูแล  เพ่ือใหผูรับผิดชอบสามารถสั่งการ
แกไขไดอยางเหมาะสม 

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

ผลการประเมินโดยรวม 

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

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

ลายมือชื่อ .................................................................... 
ตําแหนง ...................ผูอํานวยการกอง/ศูนยฯ.............. 
วันท่ี............ เดือน ............. พ.ศ. .........................



แบบ ปค.5 

..............................กอง/ศูนย................................. 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุด 30  กันยายน  พ.ศ. ....................... 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของ
รัฐ  หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ  
หรือภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของหนวยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเส่ียง 
การควบคุมภายในท่ีมี

อยู 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเส่ียงท่ียังมีอยู 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 

      

ลายมือชื่อ ............................................................................. 

ตําแหนง ...................ผูอํานวยการกอง/ศูนยฯ....................... 

วันท่ี............ เดือน ..................... พ.ศ. ................................ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  

แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. 1 
 



แบบ  ปค. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

 ....-ระบุหน่วยงาน-.....................  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน  ส าหรับปีสิ้นสุด

วันที่   ........ เดือน ............  พ.ศ. ................  ด้วยวิธีที่หน่วยงานก าหนดซึ่ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ   

พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ด้านการรายงานที่

เกี่ยวกับการเงิน  และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้  ทันเวลา  และโปร่งใส  รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  

ระเบียบ  และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

 จากผลการประเมินดังกล่าว  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เห็นว่า  การควบคุมภายในของหน่วยงานมี 

ความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ภายใต้การก ากับดูแลของ

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ลายมือชื่อ................................................... 
             (..........................................) 
ต าแหน่ง  ....................................................       
วันที่...........เดือน  ...............  พ.ศ. ............. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  แบบ ปค. 4 
 



   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  วันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. .............. 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    1.1 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นใน
คุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
    1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ  แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มี
การพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
   1.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร  สายการ
บังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การ
ก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
   1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ 
    1.5 หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ  
 

 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 
   2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง
หน่วยงานของรัฐ  และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
   2.3 หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการ
ทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
  2.4 หนว่ยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน    
  

 
      

แบบ  ปค. 4 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
3. กิจกรรมควบคุม 
    3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ 
ในระดับท่ียอมรับได้ 
    3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยี  เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
    3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดย
ก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 

      
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1 หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
    4.2 หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศ   รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มี
ต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้ 
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
   4.3 หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่ก าหนด 

 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
    5.1 หน่วยงานของรัฐระบุ  พัฒนา  และด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน  หรือการประเมินผล
เป็นรายครั้งตามที่ก าหนด  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มี
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
   5.2 หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหารและผู้ก ากับดูแล  เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการ
แก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม  ....ระบุหน่วยงาน-....  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ตามสมควร  

 
 
 

 
ลายมือชื่อ................................................... 
            (................................................) 
ต าแหน่ง  ..................................................... 
  วันที่...........เดือน ................ พ.ศ. ……….. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. 5 
 



…..-ระบหุนว่ยงาน-...... 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  วันที่ .............เดือน ..................... พ.ศ. ............... 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 

แบบ ปค. 5 

 
ลายมือชื่อ................................................... 
             (..............................................) 
ต าแหน่ง  ......................................................       
วันที่ ..........เดือน ..................... พ.ศ. ............ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช  

แบบ คส. 1 แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงของปีที่ประเมินการควบคุมภายใน 



แบบคส. 1 
แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงของปีที่ประเมินการควบคุมภายใน (พ.ศ. 25...)  
กรณี ภารกิจเหมือนปี 65  

ภารกิจ 
(A) 

วัตถุประสงค์ 
(B) 

ความเสี่ยง 
(C) 

ประเด็น
ความเสี่ยง 

(D) 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(E) 

ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ 

(F) 

โอกาสที่เกิด
ความเสียหาย 

(G) 

ความ
เสียหาย 

(H) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(I) 

แนวทาง 
(J) 

การควบคุม
ภายในปีต่อไป 

(K) 

          ยอมรับ 
 ควบคุม 
 ยกเลิก 
 ถ่ายโอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยงของปีที่ประเมินการควบคุมภายใน (พ.ศ. 2565)  
 

ภารกิจ 
(A) 

วัตถุประสงค์ 
(B) 

ความเสี่ยง 
(C) 

ประเด็น
ความเสี่ยง 

(D) 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(E) 

ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ 

(F) 

โอกาสที่เกิด
ความเสียหาย 

(G) 

ความ
เสียหาย 

(H) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(I) 

แนวทาง 
(J) 

การควบคุม
ภายในปีต่อไป 

(K) 

การพยากรณ์
อากาศและ
การเตือนภัย 

เพ่ือให้การ
พยากรณ์
อากาศถูกต้อง 
แม่นย า และทัน
ต่อเหตุการณ์ 

บุคลากรบางส่วน
ยังไม่มีความ
ช านาญและ
ทักษะไม่เพียงพอ    
 

ความเสี่ยง
จากบุคลากร 

จัดท า KM ภายใน
หน่วยงานเพื่อ
เพ่ิมพูนความรู้การ
ปฏิบัติงานในด้าน
ต่าง ๆ เป็นประจ า
ทุกเดือน 

มีการrotate 
บุคลากรท าให้
บุคลากรยังไม่
มีความ
ช านาญและ
ทักษะไม่
เพียงพอ 

1 5 5  ยอมรับ 
 ควบคุม 
 ยกเลิก 
 ถ่ายโอน  

ปรับรูปแบบการ
ท างานเป็น 
Team มีการ 
coaching 
ภายในทีม และ 
lesson 
learned 
ภายในทีม ทุก
เดือน 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ  

แบบ คส. 2 แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง ส าหรับกรณีความเสี่ยงใหม่ 



 

แบบ คส.2 
แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง ส าหรับกรณีความเสี่ยงใหม่ 

ภารกจิ วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ประเด็นความ
เสี่ยง 

ผลกระทบจากความ
เสี่ยง 

โอกาสที่
เกดิความ
เสียหาย 

ความ
เสียหาย 

ระดบั
ความ
เสี่ยง 

แนวทาง 

 

 

 

         ยอมรับ 
 ควบคุม 
 ยกเลิก 
 ถ่ายโอน 

 

 

 

         ยอมรับ 
 ควบคุม 
 ยกเลิก 
 ถ่ายโอน  

          ยอมรับ 
 ควบคุม 
 ยกเลิก 
 ถ่ายโอน 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ  

แบบ ผค. 1 แบบฟอร์มจัดท ำแผนควบคุมภำยในประจ ำปีงบประมำณ 



 
การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

แบบ ผค.1 
แบบฟอร์ม จัดท าแผนการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ  

แบบ รผ. 1 แบบฟอร์มการรายงานผลการติดตามควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน 



1 
 

แบบ รผ.1 
แบบฟอร์ม การรายงานผลการติดตามการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง แนวทางควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุม
ภายใน รอบ 6 เดือน 

ภารกิจ 
 
 
 
วัตถุประสงค์  
 
 
 
 

   

 

 

 
 


