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แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยรับตรวจได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด 
อย่างไร 

แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบ ด้วย
ข้อความภายใต้หัวข้อหลักๆ และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก ผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมข้อความตามความเหมาะสม ช่องว่างใต้หัวข้อ “ความเห็น/ค าอธิบาย” ใช้ส าหรับจดบันทึกข้อคิดเห็น
หรือค าอธิบายในหัวข้อนั้นๆ 

ข้อคิดเห็นหรือค าอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้
ความส าคัญหรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้ อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน    ส่วนที่ว่างตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายใน ใช้
ส าหรับบันทึกผลการประเมินโดยทั่วไป และระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ หรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้นๆ และ
ช่องว่างตอนท้ายสุดของแบบประเมินใช้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม 

ในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควร
ใช้วิจารณญาณว่า 

1. ข้อความใต้ข้อต่างๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมที่จะน าไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ใน
องค์กรหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแบบประเมิน ในหัวข้อย่อยนั้นๆ ก่อน 

2. หน่วยที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามท่ีระบุ หรือไม่ อย่างไร 
3. การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร 
4. การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ อย่างไร 
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แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 
 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมเพ่ือพิจารณาว่า หน่วยรับตรวจมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี 
หรือไม่  

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
 มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร  

รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้ง
จากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก  

 มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ 
และการด าเนินงาน 

 มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอ านาจ 
 มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการ
ลดหรือปูองกันความเสี่ยง  

 มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(Performance – Based Management) 

1.2 ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 
 มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร 

และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว 
 พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่

ยอมรับและบทลงโทษตามข้อก าหนดด้านจริยธรรม และ
แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 ฝุายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่ง เน้น
ความส าคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

 ฝุายบริหารมีการด าเนินการตามควรแก่กรณี เมื ่อไม่ม ีการ
ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ 

 ฝุายบริหารก าหนดเปูาหมายการด าเนินงานที่เป็นไปได้ และไม่
สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
เปูาหมายที่เป็นไปไม่ได้ 

 ฝุายบริหารก าหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจ าเป็นเพ่ือให้มั่นใจว่า
พนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม  

ส านักประกันคุณภาพมีการ
ก าหนดปรัชญาและรูปแบบการ
ท างานของผู้ บริหาร มีการ
ส่ ง เ ส ริ มคว ามซื่ อสั ตย์ และ
จริยธรรม มีการก าหนดความรู้ 
ทักษะและความสามารถของ
บุคลากรมีโครงสร้างองค์กร 
การมอบอ านาจและหน้ าที่
ความรับผิดชอบ มีการก าหนด
นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร
และกล ไกการติ ดตามการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน   
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
 ฝุายบริหารด าเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมี

ปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น  
1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
 มีการก าหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ 
 มีการจัดท าเอกสารค าบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละ

ต าแหน่ง และเป็นปัจจุบัน  
 มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะ และ

ความสามารถที่ต้องการส าหรับการปฏิบัติงาน 
 มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่าง

เหมาะสม 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่

มีผลต่อความส าเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วน
พนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง 

1.4 โครงสร้างองค์กร  
 มีการจัดโครงสร้างและสายงาน  การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและ

เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด าเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจ 

 มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จ าเป็นให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้
พนักงานทุกคนทราบ 

1.5 การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 มีการมอบหมายอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคล

ที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงาน
ทุกคนทราบ 

 ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการ
ด าเนินงานที่มอบหมาย 

1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
 มีการก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่

เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์
และมีจริยธรรม 

 มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึก  อบรม

พนักงานทุกคนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 

 การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณารวมถึง

ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

 มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตาม

นโยบายหรือข้อก าหนดด้านจริยธรรม 

1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ และมีการก ากับดูแล การปฏิบัติงาน

ภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน

ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 

ส านักประกันคุณภาพ ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดกับการด าเนินงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของ
การควบคุมทุกข้อเพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
      
 
        ผู้ประเมิน............................................. 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล   หวังวณิชพันธุ์) 
               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
        วันที่ประเมิน 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
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แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ด้านการประเมินความเสี่ยง 
   

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 

2. การประเมินความเสี่ยง 

ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์การด าเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับกิจกรรม 
(เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย) 

วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้      
เพ่ือทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารความ
เสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่  

2.1  วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 
 มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายการด าเนินงานของ

หน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ 
 มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจ

ตรงกัน 

2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับกิจกรรม 

และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับ
หน่วยรับตรวจ 

 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้ 
 บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดและให้การ

ยอมรับ 

2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง 
 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง  
 มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน

และภายนอก  เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความส าคัญของความ

เสี่ยง 
 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญหรือผลกระทบ

ของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง 

2.5 การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
 มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและก าหนด

วิธีการควบคุมเพ่ือปูองกันหรือลดความเสี่ยง 

ส านักประกันคุณภาพมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ ร ะดับ
หน่วยรับตรวจ วัตถุประสงค์
ระดับกิจกรรม การระบุปัจจัย
เสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
และการก าหนดวิธีการควบคุม
เพ่ือปูองกันความเสี่ยง  
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
 มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการ

ก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปูองกันหรือลดความเสี่ยง  
 มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพ่ือ

ปูองกันหรือลดความเสี่ยง 
 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่ก าหนดเพ่ือ

ปูองกันหรือลดความเสี่ยง 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
ส านักประกันคุณภาพ ให้ความส าคัญกับการสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน

ทั้งในระดับหน่วยงานตรวจ และระดับกิจกรรมของการประเมินความเสี่ยงทุกข้อในระดับสูง เพ่ือให้การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
        ผู้ประเมิน............................................. 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล   หวังวณิชพันธุ์) 
               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
        วันที่ประเมิน 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

27 
 

แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ด้านกิจกรรมควบคุม 
   

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
3. กิจกรรมการควบคุม 

ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมินควร
พิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่ส าคัญเหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิผลหรือไม่ 
3.1 กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการ

ประเมินความเสี่ยง 
3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ

ควบคุม 
3.3 มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของ

ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
3.4 มีมาตรการปูองกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและ

เพียงพอ 
3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อ

ความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี 
และการดูแลรักษาทรัพย์สิน  

3.6 มีข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝุาฝืนใน
เรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ 

3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การด าเนินงานขององค์กร
เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

ส านั กประกันคุณภาพมี กา ร
ก า ห น ด กิ จ ก ร ร ม เห ม า ะส ม
เพียงพอตามวัตถุประสงค์การ
ประเมินความเสี่ยง บุคลากร
เข้าใจกิจกรรมและทราบขอบเขต
อ า น า จหน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น  มี
ข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
บ ท ล ง โ ท ษ  มี ก า ร ติ ด ต า ม
ตรวจสอบให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปตามระเบียบ  

 
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 

ส านักประกันคุณภาพ ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมทุกข้อในระดับสูง พ่ือให้
ระดับการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
        ผู้ประเมิน............................................. 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล   หวังวณิชพันธุ์) 
               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
        วันที่ประเมิน 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
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แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
การด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้ และการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  

4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานส าหรับการบริหาร
และตัดสินใจของฝุายบริหาร 

4.2 มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานการเงิน 
และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึก
บัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 

4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้
ผู้บริหารทุกระดับ 

4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ 
เชื่อถือได้ และทันกาล 

4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายในปัญหาและ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข 

4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร 

4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา 
ประชาชน สื่อมวลชน 

ส านักประกันคุณภาพมีการ
ก าหนดข้อมูลสารสนเทศและ
การสื่อสารโดยจัดให้มีระบบ
สารสนเทศส าหรับการบริหาร มี
การจัดท าและรวบรวมข้อมูลไว้
ครบถ้วน มีการรายงานข้อมูลที่
จ า เ ป็ น ทั้ ง จ า ก ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภ า ย น อ ก  มี ร ะ บ บ ก า ร
ติดต่อสื่ อสารทั้ งภายในและ
ภายนอกอย่าง เ พียงพอและ
ชัดเจนให้ผู้ เกี่ยวข้องรับทราบ
และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน  

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
ส านักประกันคุณภาพ ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามสารสนเทศและการสื่อสารทุกข้อในระดับสูง

เพ่ือให้ระดับการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
        ผู้ประเมิน............................................. 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล   หวังวณิชพันธุ์) 
               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ  
        วันที่ประเมิน 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
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แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ด้านการติดตามประเมินผล 
 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
5.  การติดตามประเมินผล 

ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  

5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน และรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์ อักษรอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

5.2 กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการด าเนินการแก้ไข
อย่างทันกาล 

5.3 มีการก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม
ภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรใน
ลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการ
ประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้ก ากับดูแลและ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล
และการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน  

5.8 มีการก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้ก ากับดูแลทันที ใน
กรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระท า
อ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ 

ส า นั ก ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ มี
ก าหนดการติดตามประเมินผล 
มีการเปรียบเทียบแผนและผล
การด าเนินงาน กรณีผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นผลตามแผน มี
การด าเนินการแก้ไข ก าหนดให้
มีการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการ
รายงานผลการประเมินและ
รายงานการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้
ก ากับดูแล  

 
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 

ส านักประกันคุณภาพ ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามการติดตามประเมินผลทุกข้อในระดับสูง เพ่ือให้
ระดับการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
         

            ผู้ประเมิน............................................. 
                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล   หวังวณิชพันธุ์) 

               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ  
                  วันที่ประเมิน 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 


