


Input

Process

การควบคุมภายใน

Output

ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล / คุมคา

จัดวางและประเมินผลการควบคุม



Input

Process

ความเสี่ยง ควบคุม กํากับดูแล

Output

ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล / คุมคา

จัดวางและประเมินผลการควบคุม

การควบคุมภายใน : หลักการ



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานฯ ขอ 6

สวนงานยอย  

- ปย. 1

 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของ

การควบคุมภายใน

- ปย. 2

 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรงุ

การควบคุมภายใน

สวนงานยอย  

- ปย. 1

 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของ

การควบคุมภายใน

- ปย. 2

 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรงุ

การควบคุมภายใน

หนวยรับตรวจ (องคกร)
- ปอ.

 
1

 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม

ภายใน

- ปอ.

 
2

 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของ

การควบคุมภายใน

- ปอ.

 
3

 
รายงานแผนการปรับปรงุการควบคุมภายใน

หนวยรับตรวจ (องคกร)
- ปอ.

 
1

 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม

ภายใน

- ปอ.

 
2

 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของ

การควบคุมภายใน

- ปอ.

 
3

 
รายงานแผนการปรับปรงุการควบคุมภายใน

ผูประเมินอิสระ 

ผูตรวจสอบภายใน          - ปส.

 
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน

ผูประเมินอิสระ 

ผูตรวจสอบภายใน          - ปส.

 
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน

การจัดทํารายงานฯ

ขอมูลจาก www.oag.go.th
 

: แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน



การจัดทํารายงานฯ

แบบประเมินองคประกอบ

การควบคุมภายใน

ปอ. 2

ปย.2 งวดกอน

ปย.1

ปส.

จุดออนของ

การควบคุมภายใน

ปย.2

ปอ. 3

ปอ. 1

ปอ.1

ปอ.2

ปอ. 3

ปส.

สงกรม

ภายใน

30 เม.ย.

30 ธ.ค.

สง คตป.

ภายใน

13 พ.ค.

17 ม.ค.

 สง  สตง.ภายใน  30 ธ.ค.



ขั้นตอนที่ 1
 

ประเมนิแตละองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม

2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจการรมการควบคุม

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

5. การติดตามประเมินผล

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป

ปย.

 
1

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม

1.1

 

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

2. การประเมินความเสี่ยง

2.1

 

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

3. กิจกรรมการควบคุม

3.1

 

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

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

4.1

 

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

5. การติดตามประเมินผล

5.1

 

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

แบบประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน



x

มีการกําหนดหนาทีค่วาม

รับผิดชอบตามคําอธิบาย

ตาํแหนงงาน

เปนลายลักษณอักษร

นําไปประเมินความเพียงพอ

ของการควบคุมภายในของ
 กิจกรรมนี้



ตัวอยางแบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
 องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมการควบคุม  (Control Environment)



แบบ ปย. 1



ตัวอยาง-แบบประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน (ปย.1)

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร

1.2 ความซื่อสัตยและจริยธรรม

1.3 ความรู ทักษะ และความสามารถของบุคลากร

1.4 โครงสรางองคกร

1.5 การมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ

1.6 นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร

1.6 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน

2. การประเมินความเสี่ยง

2.1 วัตถุประสงคระดับองคกร

2.2 วัตถุประสงคระดับกิจกรรม

2.3 การระบุปจจัยเสี่ยง

2.4 การวิเคราะหความเสี่ยง

2.5 การกําหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง

ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมภายในชวยทําใหการควบคุมภายใน

 ที่มีอยูมีประสิทธิผลดี  มีการสงเสริมความรูเรื่องระเบียบวินยั   ผูบริหารม

 

ี

ความรูและมุงมั่นที่จะใชการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน         ม

 

ี

การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล  มีการมอบหมายอํานาจหนาที่และความ

 รับผิดชอบอยางชัดเจน  มียุทธศาสตรในการบริหารและพัฒนาบริหาร

 ทรัพยากรบุคคลอยางเปนรูปธรรม อยางไรก็ตาม มีขอจํากัดดานงบประมาณ  

บุคลากร  ประสบการณ ความรูความชํานาญของบุคลากร และเครื่องมือ

 อุปกรณที่มีประสิทธิภาพ 

มีการกําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรม  เจาหนาที่ทุกคนมีสวนรวมในการระบ

 

ุ

และประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปจจยัภายนอกและปจจัยภายในหนวยงาน  

ทั้งนี้ ไดอาศัยประสบการณในอดีตที่ผานมาทําการวิเคราะหถึงสาเหตุของ

 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความ

 เสี่ยง นอกจากมีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับความเสี่ยงแลว 

ไดจัดลําดับความเสี่ยงและกําหนดแนวทางแกไขตามลําดับกอนหลังดวย 



องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป

3. กิจกรรมการควบคมุ

3.1 การควบคุมทุกกิจกรรม

3.2 การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ

3.3 การมอบหมายงาน

3.4 ขอกําหนดเกี่ยวกับความขัดแยงทาง

 ผลประโยชน

3.5 มาตรการติดตามและตรวจสอบ

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

4.1 สารสนเทศ

4.2 การสื่อสาร

5. การติดตามและการประเมินผล

5.1 การติดตาม

5.2 การประเมินผล

ไดกําหนดกิจกรรมการควบคุมขึน้ตามวัตถุประสงคของกิจกรรม และ               

ผลการประเมินความเสี่ยง เจาหนาที่ทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงค      

พรอมทั้งรวมกันออกแบบ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการควบคุม         

ในการประเมินผลการควบคุมภายในประจําป  อยางไรก็ตาม เจาหนาที่                

ยังไมไดปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กําหนดอยางเครงครัด และ                   

มีกิจกรรมการควบคุมบางเรื่องยังกําหนดไมเหมาะสม ซึ่งไดปรับปรุง               

กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติมไวในรายงานแลว

ไดพัฒนาใหมีการเชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานตางๆ เพื่อใหสามารถบริหาร

 ขอมูลไดอยางเปนระบบและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน รวมทั้ง

 มีการสื่อสารผานระบบเครือขายของหนวยงาน อยางไรก็ตาม ชองทาง          

การสื่อสารยังไมหลากหลายและรวดเร็วเทาที่ควร  และมีการติดตอสื่อสาร

 ภายนอกองคกรที่มีผลตอการปฏิบัติงานของหนวยงานไมเพียงพอ

ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม  โดยผูบริหารมีการติดตาม  

การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องและสิ้นป  มีการประเมิน

 ตนเองรวมกันระหวางผูบริหารและเจาหนาที่  ผลการประเมินมีการจัดทํา        

รายงานพรอมแนวทางการปรับปรุงการควบคุมเสนอผูบริหาร

ตัวอยาง-แบบประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน (ปย.1)



ขั้นตอนที่ 2 ประเมินผลของงวดกอนและการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดใหม

ปย.

 
2 งวดกอน 

 ปย.
 

2

กระบวนการปฏิบัติงาน/

 โครงการ/ กิจกรรม/

 ดานของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงคของ

การควบคุม

การควบคุม         

ที่มีอยู 

การประเมินผล

 การควบคุม

ความเสี่ยงที่

ยังมีอยู

การปรับปรุง

 การควบคุม

กําหนดเสร็จ/

 ผูรบัผิดขอบ

หมายเหตุ

1. สภาพแวดลอมของ

การควบคุม

2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจการรมการควบคุม

4. สารสนเทศและการสือ่สาร

5. การติดตามประเมินผล

องคประกอบการควบคมุภายในผลการประเมิน/ขอสรุป

ปย.

 
1

(ปถัดไป)

ประเมินผลการปฏิบัตงิานตามขอเท็จจริง

ขอมูลจากการติดตาม/ตรวจสอบ/ 
สอบทาน/ประเมินผล 

กระบวนการ

 
ปฏิบัติงาน/

 
โครงการ/

 

 

กิจกรรม/ดานของ

 
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงคของ

การควบคมุ

การควบคมุ         

ทีม่ีอยู 

การประเมินผล

 
การควบคมุ

ความเสี่ยง

 
ที่ยังมีอยู

การปรบัปรุง

 
การควบคมุ

กําหนด

 
เสร็จ/

 
ผูรับผิดขอบ

หมาย

 
เหตุ



ขั้นตอนที่ 3
 

สรุปผลขอมลูจาก ปย.1 ไป ปอ.2

ปย.1

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม

2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจการรมการควบคุม

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

5. การติดตามประเมินผล

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป

ปอ.2

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม

2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจการรมการควบคุม

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

5. การติดตามประเมินผล

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม

2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจการรมการควบคุม

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

5. การติดตามประเมินผล

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม

2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจการรมการควบคุม

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

5. การติดตามประเมินผล

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป

ภาพรวมองคกร



ขั้นตอนที่ 4
 

สรุปผลจาก ปย.2 ไป ปอ.3

ปย.2

กระบวนการ

 
ปฏิบัติงาน/

 
โครงการ/

 

 

กิจกรรม/ดานของ

 
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค

 



ของการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู งวด/เวลาท

 

ี่

พบจุดออน

การปรับปรุง             

การควบคุม

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ปอ.3
ภาพรวมองคกร

กระบวนการ

 
ปฏิบัติงาน/

 
โครงการ/

 

 

กิจกรรม/ดานของ

 
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค

 



ของการควบคมุ

การควบคมุ         

ทีม่ีอยู 

การประเมินผล

 
การควบคมุ

ความเสี่ยงที่

ยังมีอยู

การปรบัปรุง

 
การควบคมุ

กําหนดเสร็จ/

 
ผูรับผิดขอบ

หมายเหตุ
กระบวนการ

 
ปฏิบัติงาน/

 
โครงการ/

 

 

กิจกรรม/ดานของ

 
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค

 



ของการควบคมุ

การควบคมุ         

ทีม่ีอยู 

การประเมินผล

 
การควบคมุ

ความเสี่ยงที่

ยังมีอยู

การปรบัปรุง

 
การควบคมุ

กําหนดเสร็จ/

 
ผูรับผิดขอบ

หมายเหตุ
กระบวนการ

 
ปฏิบัติงาน/

 
โครงการ/

 

 

กิจกรรม/ดานของ

 
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค

 



ของการควบคมุ

การควบคมุ         

ทีม่ีอยู 

การประเมินผล

 
การควบคมุ

ความเสี่ยงที่

ยังมีอยู

การปรบัปรุง

 
การควบคมุ

กําหนดเสร็จ/

 
ผูรับผิดขอบ

หมายเหตุ

(ปปจจุบัน) (ปถัดไป)

นําไปเปนขอมูลใสใน ปอ.1

 
1



จุดออนที่มีนัยสําคัญ มาจากการพิจารณาขอมูลในแบบประเมินผลการควบคุมภายในทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 5
 

จัดทําความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

___(ชื่อหนวยรับตรวจ)

 
..... ไดประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับปสิ้นสุดวันที่......

 
เดือน.................... 

พ.ศ.

 
…... ดวยวิธีการที่  (ชื่อหนวยรับตรวจ) กําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา           

การดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและ           

การใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ

 สิ้นเปลือง  หรือการทุจริต   ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน   และดานการปฏิบัติตาม

 กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร

จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของ (ชื่อหนวยรับตรวจ)

 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่           

...... เดือน.....................

 
พ.ศ.

 
....... เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว  มีความเพียงพอและบรรลวุตัถปุระสงค

 


ของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรก

(อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดออนที่มีนัยสําคัญ  ดังนี้

1.............................................................................................................................................................................

2.......................................................................................................................................................................…)

ลายมือชื่อ.......................................................
(ชื่อหัวหนาหนวยรับตรวจ)

ตําแหนง.......................................................
วันที่........เดือน.......................พ.ศ..............

เรียน   (คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน / ผูกาํกับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล   

ภาคราชการ)

หนังสือรับรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน (ปอ.1)



ขั้นตอน

พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน

รายงานผลการสอบทานการประเมิน

การควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน  (ปส.)

ขั้นตอนการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(ปย.

 
ปอ.)



รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน

ของผูตรวจสอบภายใน (ปส.)

เรียน

 
(หัวหนาหนวยรับตรวจ / ผูบริหารสูงสดุของหนวยรับตรวจ)

ขาพเจาไดสอบทานการประเมินระบบการควบคมุภายในของ (ชื่อหนวยรับตรวจ) สาํหรับป        

สิ้นสุดวันที่ ..... เดือน..................

 
พ.ศ.

 
.... การสอบทานไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผลและระมัดระวงั           

อยางรอบคอบ ผลการสอบทานพบวาการประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปตามวิธีการที่กําหนด  

ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

(อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตที่มีนัยสําคัญดังนี้ 

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

 ..................................................................................................................................................................................................)

ขั้นตอน 6
 

ผูตรวจสอบภายในพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของ

การควบคุมภายใน

ชื่อผูรายงาน.......................................................

(ชื่อหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน)

 ตําแหนง..............................................................

 วันที่............เดือน...........................พ.ศ..............



เปาหมาย  ความเสี่ยง  และการควบคุม

เปาหมาย สิ่งทีห่นวยงานตองการ

ความเสี่ยง

การควบคุม

สิ่งทีท่ําใหไมสามารถ

บรรลุเปาหมาย

สิ่งทีช่วยใหสามารถ

บรรลุเปาหมาย



All Rights Reserved

หลักการของความเสีย่ง

(Risk  Management  Concept)

Inherent

Risk

Controls

Residual
Risk Acceptable

Residual 
Risk

Treatment
Plan(s)

Controls
Effective
controls

Desired level
 

of 
residual

 
risk

 
or 

risk appetite

Cost & Benefit of controls must be consideredCost & Benefit of controls must be considered



ความเสี่ยงและการควบคุม

เปาหมาย/วัตถุประสงค

สอดรบักบัภารกิจของหนวยงาน

สอบทาน

สภาพแวดลอมการควบคุม

ระบุปจจัยเสี่ยง

วิเคราะห

ระดบัความสําคัญ ยอมรับความเสี่ยง

จัดกิจกรรมการควบคุม

วิเคราะห

ความคุมคา

ระบบการควบคุมภายในระบบการควบคุมภายใน

กลยุทธการบริหารความเสี่ยง

ไมมีนัยสําคัญ

มีนัยสําคัญ

ใช

ไมใช



มหาวิทยาลัย

Process 

& 

Activity

แผน             
ปฏิบัติการ

แผนงาน

งาน/โครงการ 1

หนวยงาน คณะ / สํานัก / สํานักงาน / สถาบัน / วิทยาลัย / ศูนย / กอง / เขตพื้นที่

แผนปฏิบัติการของแตละหนวยงาน

แผนงานในแตละแผนปฏิบัติการของหนวยงาน

งาน/โครงการในแผนงานของหนวยงาน

Vision 

& 

Strategy

วิสัยทัศน

พันธกิจ

ประเด็น  
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

เปนผูนําในการจดัการศึกษาวิชาชีพสูความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศิลปกรรม  การบริการ  และบริหารธุรกิจส

 

ู

สังคมการประกอบการเพื่อกาวเขาสูมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ

1. จัดการศึกษามุงเนน 
บนพื้นฐานดาน         
วิทยาศาสตรและ

 

เทคโนโลยี ฯ

2. สรางงานวิจัย          
สิง่ประดิษฐ                      

งานสรางสรรค และ

 

นวัตกรรมฯ

3. ใหบริการวิชาการ

 

และการศึกษาที่ม

 

ี

แนวคิดสรางสรรคฯ

4. ทาํนุบํารุงศาสนา           
ศิลปกรรม คานิยม        
คุณธรรม จริยธรรม

 

และรักษาสิ่งแวดลอม

5. บริหารจัดการ          
เชิงธรรมาภิบาล         

สงเสริมบุคลากรทุกคน

 

ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1. พัฒนาการศึกษาฯ 2. พัฒนาศักยภาพการ

 

วิจัย สิง่ประดิษฐ งาน

 

สรางสรรค นวัตกรรม

3. พัฒนาบริการ         

วิชาการฯ

4. อนุรักษและ

 

สรางสรรค

 



ศิลปวัฒนธรรม ภูม

 

ิ

ปญญาทองถิ่น

5. พัฒนาครูและ

 

บุคลากรทางการศึกษา

6. พัฒนาระบบบริหาร

 

จัดการแบบ              

ธรรมาภิบาล

1. ผูสําเร็จการศึกษา      

มีความรู ความสามารถ 

และศักยภาพทัดเทียม

 

สากล

2. มีการวิจัยประยุกต

 



และวิจัยพื้นฐานในการ

 

พัฒนาองคความรูท

 

ี่

เปนประโยชนฯ

3. ชุมชนและสังคม

 

ไดรับบริการวิชาการ 

เพื่อนําองคความรูไป

 

พัฒนาตนเอง หนวย

 

งานฯ

4. ประชาชนไดรับ

 

ความรูความเขาใจ 

เกี่ยวกับการทํานุบํารุง

 

ศิลปกรรมฯ

5. มีโครงสรางและ

 

ระบบการบริหาร

 

จัดการที่ม

 

ี

ประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตรวจสอบได

กลยุทธที่ 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธที่ 4 กลยุทธที่ 6 กลยุทธที่ 7 กลยุทธที่ 3 กลยุทธที่ 5 กลยุทธที่ 8

แผนการควบคุมภายใน

ความเสี่ยง

(แผนจัดการความเสี่ยงใน

กระบวนการ/โครงการ/

 กิจกรรม)

(แผนจัดการความเสี่ยง     
ที่จะทําใหมาตรการบรรล

 

ุ

เปาหมายยุทธสาสตร)

ความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง



PlanPlan

ประเมิน
ความเสี่ยง

ประเมิน
ความเสี่ยง

ออกแบบ

การควบคุม

ออกแบบ

การควบคุม
ปฏิบัติปฏิบัติ

ประเมิน

การควบคุม

ประเมิน

การควบคุม
ปรับปรุง

การควบคุม

ปรับปรุง

การควบคุม

DoDo CheckCheck ActAct

P D C A

วงจรการควบคุมภายใน



ตัวอยาง-แบบประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)
กระบวนการปฏิบัติงาน/

 
โครงการ/ กิจกรรม/

 
ดานของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงคของ

การควบคุม

การควบคุมที่มีอยู การประเมินผล

 
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุม

กําหนด

 
เสร็จ/

 
ผูรับผิด

 
ขอบ

หมาย

 
เหตุ

งานฝกอบรมบุคลากร

1.

 

 สํารวจความตองการ

 
ฝกอบรม

- เพื่อใหไดขอมูลความ

 
ตองการฝกอบรมของ

 
บุคลากร/หนวยงาน

 
อยางถูกตอง ครบถวน 
และเปนปจจุบัน

- กําหนดใหมีการ

 
ติดตามแบบตอบรับการ

 
สํารวจภายใน 2 สัปดาห            
ภายหลังจากเวียนแจง

 
หนวยงาน  โดยใหม

 

ี

หนังสือติดตามเปน        
ลายลักษณอักษรเฉพาะ

 
หนวยงานที่ยังไมไดแจง

 
กลับมา

การควบคุมที่ม

 

ี

อยูสามารถลด

 
ความเสี่ยงได

 



ระดับหนึ่ง  แต

 



ยังไมเพียงพอ  

เนื่องจากแบบ

 
สํารวจกําหนด

 
ไมเหมาะสมท

 

ี่

จะไดขอมูลตาม

 
ตองการ 

- ขอมูลในแบบสํารวจ

 
กําหนดไมเหมาะสมกับ

 
ความตองการของ

 
บุคลากรและ

 
หนวยงาน

- กําหนดใหนําขอมูล       
การสํารวจเดิมและ       
รายงานการประเมินผล

 
การฝกอบรมที่ผานมา     
มาประกอบการพิจารณา

 
จัดทําแบบสํารวจใหม

30

 

 ก.ย.54
หัวหนา

 
งาน.....

ขอมูลจากแบบ ปย.2 งวดกอน
(ชองที่ 1 และ 5)

ขอมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานจริง



ตัวอยาง-แบบประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)
กระบวนการปฏิบัติงาน/

 
โครงการ/ กิจกรรม/

 
ดานของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงคของ

การควบคุม

การควบคุมที่มีอยู การประเมินผล

 
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุม

กําหนด

 
เสร็จ/

 
ผูรับผิด

 
ขอบ

หมาย

 
เหตุ

งานฝกอบรมบุคลากร

2.

 

 จัดทําหลักสูตร        
ฝกอบรม

- เพื่อใหมีหลักสูตรการ

 
ฝกอบรมที่เหมาะสมกับ

 
ความตองการฝกอบรม

 
และสอดคลองกับ          
สถานการณปจจุบันที่ม

 

ี

การเปลี่ยนแปลง

- - - การจัดทําหลักสูตร

 
ไมเหมาะสมกับการ

 
ปฏิบัติงานที่มีการ

 
เปลี่ยนแปลงระบบงาน

 
ใหม

- ประสานงานหรือปรึกษา

 
กับผูรับผิดชอบระบบงาน   
ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อ

 
กําหนดหลักสูตรฝกอบรม

 
ใหสอดคลองกับการ

 
ปฏิบัติงานจริงในปจจุบัน

- กําหนดใหเจาหนาที่      
ติดตามการเปลี่ยนแปลง

 
ของสถานการณหรือ 
ระบบงานอยางสม่ําเสมอ

 
ในชองทางตางๆ เชน 
หนังสือเวียน Website

30

 

 ก.ย.54
หัวหนา

 
งาน.....

ขอมูลจากแบบ ปย.2 งวดกอน
(ชองที่ 1 และ 5)

ขอมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานจริง



ตัวอยาง-แบบประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)
กระบวนการปฏิบัติงาน/

 
โครงการ/ กิจกรรม/

 
ดานของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงคของ

การควบคุม

การควบคุมที่มีอยู การประเมินผล

 
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุม

กําหนด

 
เสร็จ/

 
ผูรับผิด

 
ขอบ

หมาย

 
เหตุ

งานฝกอบรมบุคลากร

3. ขออนุมัติหลักสูตรและ

 
คาใชจาย

- เพื่อพิจารณา

 
กลั่นกรองและอนุมัต

 

ิ

หลักสูตรและคาใชจาย

 
ภายใตระเบียบการ

 
ฝกอบรมและที่เกี่ยวของ

- ประสานงานกับหนวย
จัดสรรงบประมาณและ

ขอรับนโยบายจาก

ผูบริหาร เพื่อกําหนด
หลักสูตรใหเหมาะสมกับ

งบประมาณที่มีอยู

การควบคุมที่ม

 

ี

อยูสามารถลด

 
ความเสี่ยงได

 



ระดับหนึ่ง  แต

 



ยังไมเพียงพอ  

เนื่องจาก      

งบประมาณถูก

 
ปรับลดลงจาก

 
ที่ประมาณการ

 
ไว

ไมสามารถจัดอบรมได

 



ครบทุกหลักสูตร

- จัดลําดับความสําคัญ

 
ของหลักสูตร

- ปรับลดคาใชจายให
เพียงพอกับงบประมาณ

ที่ไดรับ

30

 

 ก.ย.54
หัวหนา

 
งาน.....

ขอมูลจากแบบ ปย.2 งวดกอน
(ชองที่ 1 และ 5)

ขอมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานจริง



ตัวอยาง-แบบประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)
กระบวนการปฏิบัติงาน/

 
โครงการ/ กิจกรรม/

 
ดานของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงคของ

การควบคุม

การควบคุมที่มีอยู การประเมินผล

 
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุม

กําหนด

 
เสร็จ/

 
ผูรับผิด

 
ขอบ

หมาย

 
เหตุ

งานฝกอบรมบุคลากร

4.

 

 ดําเนินการฝกอบรม  
- เพื่อจัดอบรมใหเปน      
ไปตามเปาหมายและ   
วัตถุประสงคที่กําหนด

4.1

 

 ทําหนังสือเชิญ
กลุมเปาหมาย

- ระบุกลุมเปาหมายให
ใหชัดเจนในหนังสือเชิญ

การควบคุมที่ม

 

ี

อยูสามารถลด

 
ความเสี่ยงได

 



ระดับหนึ่ง  แต

 



ยังไมเพียงพอ  

เนื่องจาก 

หนวยงานไดรับ

 
หนังสือเชิญ

 
กระชั้นชิด

ไดกลุมเปาหมายไม

 



ครบตามเปาหมายท

 

ี่

กําหนดไวในหลักสูตร

- จัดใหมีผูประสานงาน

 
โดยตรงกับกลุมเปาหมาย

 
เปนการลวงหนาอยางนอย 
2

 

 สัปดาห
- ปรับปรุงแผนการ

 
ปฏิบัติงานใหมีระยะเวลา

 
ในการสงหนังสือเชิญท

 

ี่

เพียงพอที่หนวยงานจะ

 
สามารถตอบกลับได

 



ทันเวลา

30

 

 กย.54
หัวหนา

 
งาน.....

ขอมูลจากแบบ ปย.2 งวดกอน
(ชองที่ 1 และ 5)

ขอมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานจริง



ตัวอยาง-แบบประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)
กระบวนการปฏิบัติงาน/

 
โครงการ/ กิจกรรม/

 
ดานของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงคของ

การควบคุม

การควบคุมที่มีอยู การประเมินผล

 
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุม

กําหนด

 
เสร็จ/

 
ผูรับผิด

 
ขอบ

หมาย

 
เหตุ

งานฝกอบรมบุคลากร

4.

 

 ดําเนินการฝกอบรม  
4.2 ติดตอวิทยากร

4.3 จัดฝกอบรม

- ติดตอ/ประสานงาน 
กับวิทยากรไวลวงหนา

- กําหนดรายละเอียด      
เนื้อหาในแตละหัวขอวิชา

 
ใหชัดเจนในหนังสือเชิญ

- ประสานงาน/ติดตอ 
กับวิทยากรในหัวขอที่จะ

 
บรรยายใหชัดเจน

- ตรวจสอบความพรอม

 
ของอุปกรณโดยสอบถาม       
/ประสานงานกับวิทยากร

 
เพื่อใหไดอุปกรณตรง

 
ตามความตองการของ

 
วิทยากร

การควบคุมที่ม

 

ี

อยูสามารถลด

 
ความเสี่ยงให

 



อยูในระดับท

 

ี่

ยอมรับได

การควบคุมที่ม

 

ี

อยูสามารถลด

 
ความเสี่ยงให

 



อยูในระดับท

 

ี่

ยอมรับได

-

-

-

-

-

-

ขอมูลจากแบบ ปย.2 งวดกอน
(ชองที่ 1 และ 5)

ขอมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานจริง



ตัวอยาง-แบบประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)
กระบวนการปฏิบัติงาน/

 
โครงการ/ กิจกรรม/

 
ดานของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงคของ

การควบคุม

การควบคุมที่มีอยู การประเมินผล

 
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุม

กําหนด

 
เสร็จ/

 
ผูรับผิด

 
ขอบ

หมาย

 
เหตุ

งานฝกอบรมบุคลากร

4.

 

 ดําเนินการฝกอบรม  
4.3 จัดฝกอบรม(ตอ) - ประสานงานกับ        

เจาหนาที่โสตฯ และฝาย

 
เทคนิคกอนการอบรม 
ทุกครั้ง

- จัดประชุมชี้แจงขั้นตอน

 
การทํางานใหเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบทราบกอน

 
การฝกอบรม

-กําหนดมาตรการ    
ควบคุมการอบรม เชน

 
การลงลายมือชื่อเชา– 
บาย มีการทดสอบกอน

 
และหลังการอบรม แจง

 
ผลการฝกอบรมใหตน

 
สังกัดทราบ เปนตน

ขอมูลจากแบบ ปย.2 งวดกอน
(ชองที่ 1 และ 5)

ขอมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานจริง



ตัวอยาง-แบบประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)
กระบวนการปฏิบัติงาน/

 
โครงการ/ กิจกรรม/

 
ดานของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงคของ

การควบคุม

การควบคุมที่มีอยู การประเมินผล

 
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุม

กําหนด

 
เสร็จ/

 
ผูรับผิด

 
ขอบ

หมาย

 
เหตุ

งานฝกอบรมบุคลากร

5. ประเมินและสรุปผล 
การฝกอบรม พรอม     
จัดทํารายงานการ

 
ประเมินผลการฝกอบรม

- เพื่อใหไดผลการ

 
ประเมินการฝกอบรมท

 

ี่

ถูกตองและเหมาะสม 

- จัดทําแบบประเมินผล   
ใหสอดคลองกับกลุม  
เปาหมายในแตละระดับ 
เชน ผูบริหาร 
ผูปฏิบัติงาน  
บุคคลภายนอก  เปนตน
- ชี้แจงใหผูเขารับการ  
อบรมทราบถึง

 
ความสําคัญของแบบ

 
ประเมินและกําชับใหผูเขา

 
รับการ อบรมสงแบบ

 
ประเมินใหครบถวน

การควบคุมที่ม

 

ี

อยูสามารถลด

 
ความเสี่ยงได

 



ระดับหนึ่ง แต

 



ยังไมเพียงพอ 

เนื่องจาก      

เจาหนาที่       ผ

 

ู

ประเมินยังม

 

ี

ขอจํากัดเรื่อง

 
ความรู  

ความสามารถ

 
ในการ

 
ปฏิบัติงาน

เจาหนาที่มีทักษะ 
ความเชี่ยวชาญไม

 



เพียงพอในการ

 
วิเคราะหและ        
ประเมินผลการ        
ฝกอบรม

- จัดทําแผนการฝกอบรม

 
ใหกับเจาหนาท

 

ี่

ผูรับผิดชอบการประเมิน

 
และ      สรุปผลการ

 
ฝกอบรม และดําเนินการ

 
ตามแผนการฝกอบรม

 
ดังกลาว

- แตงตั้งคณะทํางาน        
ติดตาม วิเคราะหและ

 
ประเมินผลการจัดฝก        
อบรม เพื่อจัดทํา KM ของ

 
หนวยงาน
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 กย.54
หัวหนา

 
งาน.....

ขอมูลจากแบบ ปย.2 งวดกอน
(ชองที่ 1 และ 5)

ขอมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานจริง



ตัวอยาง-แบบประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)
กระบวนการปฏิบัติงาน/

 
โครงการ/ กิจกรรม/

 
ดานของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงคของ

การควบคุม

การควบคุมที่มีอยู การประเมินผล

 
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุม

กําหนด

 
เสร็จ/

 
ผูรับผิด

 
ขอบ

หมาย

 
เหตุ

งานฝกอบรมบุคลากร

6.

 

 เสนอรายงานตอ
ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ

- เพื่อใหผูบริหารและ 
ผูที่เกี่ยวของทราบถึง

ผลการประเมินการฝก

อบรม

- รายงานผลการฝก   
อบรมในที่ประชุม          
ผูบริหารประจําเดือน

การควบคุมที่ม

 

ี

อยูสามารถลด

 
ความเสี่ยงให

 



อยูในระดับท

 

ี่

ยอมรับได

- - -

ขอมูลจากแบบ ปย.2 งวดกอน
(ชองที่ 1 และ 5) ขอมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานจริง
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