
                                   น.ท.หญิง กฤษณา  หอมกลิ่น
                              หัวหน้าแผนกควบคุมภายใน
                               กองบัญชี สงป.สปช.ทร.   

การควบคุมภายใน

กร. 15 มี.ค.61

Internal Control



 พ.ศ.2540 ประจําแผนกวิชาการ กกร.สตช.ทร.
 พ.ศ.2544 นายทหารตรวจสอบภายใน กตช.3 สตช.ทร.
 พ.ศ.2545 ประจําแผนกรับจ่าย กบง.กง.ทร.
 พ.ศ.2548 ฝกง.กชส.สก.ทร.
 พ.ศ.2550 ประจําแผนกค่าใช้จ่าย 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
 การจัดทํารายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย
 ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง

ขอบเขตการบรรยาย



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

 “กําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมภายในฯ สําหรับจัดวางระบบ
ควบคุมภายในฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”

ความเป็นมา





ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน  พ.ศ.2544
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สาระสําคัญของระเบียบ คตง.

ส่วนที่ 1 ตัวระเบียบ
ข้อ 5  ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบนํามาตรฐานการควบคุมภายใน
        ท้ายระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทางจัดวางระบบการควบคุมภายใน
        ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี   
ข้อ 6  รายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง
ข้อ 8  บทกําหนดโทษหากไมป่ฏิบัติตามระเบียบฯ

ส่วนที่ 2 มาตรฐานการควบคุมภายใน (แนบท้ายระเบียบ)
         ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีองค์ประกอบของการควบคุมภายใน                    
5 ประการในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ                        
การควบคุมภายใน



 “ให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายใน ท้ายระเบียบนี้เป็นแนวทาง
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ”

   

  “ให้ผู ้รับตรวจรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง .) ผู ้กํากับดูแล (ทท .) และคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน (คตป.กห.) อย่างน้อยปีละครั้ง
ภายใน เก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน 
แล้วแต่กรณี เว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้กระทําภายในสอง
ร้อยสี่สิบวันนับจากวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ”

ข้อ 5

ข้อ 6
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 ข้อ 8 ในกรณีหน่วยรับตรวจมีเจตนาปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ หรือตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยไม่มีเหตุผลอันควร คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินสามารถเสนอข้อสังเกตและความเห็น พร้อมทั้งพฤติกรรมของหน่วย
รับตรวจนั้น ให้กระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมกํากับหรือ
รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ แล้วแต่กรณี เพื่อกําหนดมาตรการที่จําเป็นให้
หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติ

 ในกรณีกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมกํากับหรือ
รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ ไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลา

    อันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถรายงานต่อประธานรัฐสภา   
    เพื่อแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดําเนินการ 
    ตามอํานาจหน้าที่ และแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ
    รายจ่ายประจําปีของรัฐสภา เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่ายประจําปี

ข้อ 8



คําแนะนําการจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544
(เล่ม 1-2) ปัจจุบันยกเลิก



 จัดทําแทนคําแนะนําฉบับเดิมปี 
2544 ที่ยกเลิก 

 เนื่องจากเป็นปัญหาในทาง
ปฏิบัติและเป็นภาระในการ
จัดทํารายงานที่มีจํานวนมาก 

 ปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบ
การจัดทํารายงานลง เพื่อให้
เหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่
องค์กรอย่างแท้จริง

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล
การควบคุมภายใน พ.ศ.2553



คู่มือการประเมินผลและการ
จัดทํารายงานการควบคุม
ภายในของกองทัพเรือ



2544 ระเบียบ คตง. มีผลบังคับใช้ 
2545 ทร.แต่งตั้งคณะทํางานจัดวางระบบควบคุมภายใน 

2 ด้าน(ด้านการเงินและการบัญชี ด้านพัสดุและทรัพย์สิน)
2548 จัดวางระบบควบคุมภายในเพิ่มเติม 5 ด้าน รวมเป็น 

7 ด้าน (ด้านงานยุทธการ ด้านการส่งกําลังบํารุง ด้านการ
วางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ ด้านกําลังพล 
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ)

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



2549  การควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวดที่ 1 
การนําองค์กร ในหัวข้อเรื่อง การกํากับดูแลตนเองที่ดี

2561 การควบคุมภายในเป็นตัวชี้ วัดในแผนปฏิบั ติ     
ราชการประจําปี สปช.ทร.
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ใครต้องทํา? 

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับรองลงมาทุกระดับ

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ



 กระบวนการปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารและบุคลากร
   ทุกระดับขององค์กร กําหนดให้มีขึ้น 

    เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า

    การดําเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุผลสําเร็จ
    ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน



ความหมาย



การควบคมุภายใน

Input

Process

Output

ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล / ค ุม้ค่า

การประเมินผลการควบคมุภายใน



วัตถุประสงค์
การดําเนินงาน
Operation : O

การรายงานทาง
การเงิน

Financial : Fการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

Compliance : C
1. การบริหารจัดการ    
   การใช้ทรัพยากร
   ให้มีประสิทธิภาพ
   และประสิทธิผล
2. การดูแลรักษาทรัพย์สิน
3. การป้องกันหรือลด   
   - ความผิดพลาด 
   - ความเสียหาย
   - การรั่วไหล การทุจริต

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

การจัดทํารายงาน
ทางการเงิน

    1. ถูกต้อง
    2. เชื่อถือได้
    3. ทันเวลา



4.สารสนเทศ
และการสื่อสาร

(Information 
and communication)

3.กิจกรรมการควบคุม
(Control Activities)

2.การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)

โครงสร้าง อํานาจหน้าที่ การบริหารงานบุคคล
ปรัชญา บุคลากร จริยธรรม

ระบุปัจจยัเสี่ยง

วเิคราะห์ความเสี่ยง

การจดัการความเสี่ยง

นโยบาย/วธิีปฏิบัติ

การกระจายอาํนาจ

การสอบทาน

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
(Control Environment)

มาตรฐานการควบคุมภายในมี 5 องค์ประกอบ 
 

5. การติดตามประเมินผล
(Monitoring)
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ปัจจัยต่างๆซึ่งร่วมกันส่งผลให้มีการควบคุมขึ้นในหน่วยรับตรวจหรือทํา
ให้การควบคุมที่มีอยู่ได้ผลดีขึ้น

 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
 การพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร
 คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
 ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผู้บริหาร
 โครงสร้างการจัดองค์กร
 การมอบอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 นโยบายและวิธีบริหารบุคลากร     

1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม



2.การประเมินความเสี่ยง

กระบวนการที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

รวมทั้งการกําหนดแนวทางที่จําเป็นต้องใช้ในการควบคุม

ความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยง
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โอกาสทีจ่ะเกิดความผิดพลาดความเสียหาย 

การรัว่ไหล ความสญูเปล่า หรือ

เหตกุารณ์ซึง่ไม่พึงประสงค ์ทีท่าํให้งานไม่ประสบ

ความสาํเรจ็ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทีก่าํหนด

ความเสีย่ง  คืออะไร?



ความเสี่ยงอยู่ที่ไหนบ้าง

 ในกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ 
 (ทํามาก ผิดมากได้ ขาดความชํานาญ/เชี่ยวชาญ)
 ในกระบวนการ คําสั่ง ควบคุม ตรวจสอบ

-  ไม่ควบคุมให้ดี (ไม่ลงทะเบียนคุม)
-  ไม่ตรวจสอบในจุดที่ควรตรวจ (การตรวจก่อนจ่าย)
-  การกํากับไม่ดี (ไม่อนุมัติก่อนดําเนินการ)

 ระบุปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง)



ปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสี่ยง

ปัจจัยภายนอก
 ภัยธรรมชาติ  ภูมิประเทศ  โรคระบาด
 กฎหมาย/นโยบายของรัฐบาล
 การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เช่น เทคโนโลยี อัตราแลกเปลี่ยน
 การเปลี่ยนแปลงของระบบ  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง

ปัจจัยภายใน
 การพัฒนาบุคคลภายในองค์กรไมส่อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
 ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงระบบงานภายในทีเ่หมาะสม
 กฎ  ระเบียบ  ไม่เหมาะสม
 ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่  ไม่ซื่อสัตย์  สุจริต



ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง

1. การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)

3. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)



การระบุปัจจัยเสี่ยง

 อะไรคือสาเหตุที่แท้จริง ที่ทําให้การดําเนินกิจกรรมไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 การกระทําหรือเหตุการณ์ใดที่ขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคในการ
ดําเนินกิจกรรมไม่ให้บรรลุผลสําเร็จ

อะไรที่ทําให้เกิดความเสียหาย การสูญเปล่า การรั่วไหล หรือ
ความผิดพลาด
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การวิเคราะห์ความเสียง 
(RISK  ANALYSIS)

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

(Frequency)
 โดยพิจารณาความถี่ในการ
เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามาก

น้อยเพียงใด
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โอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง ความถี่ที่เกิดขึ้น (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
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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)
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การจัดลําดับความเสี่ยง

คํานวณระดับความเสี่ยง (Risk Exposure) เท่ากับผล
คูณของคะแนนระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับความ
เสียหายเพื่อจัดลําดับความสําคัญ และใช้ในการ
ตัดสินใจว่าความเสี่ยงใดควรเร่งจัดการก่อน
จัดทําแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหารและคนใน
องค์กรได้เห็นภาพรวมว่าความเสี่ยงมีการกระจายตัว
อย่างไร



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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เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง ความหมาย

ต่ํา - ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการ
จัดการเพิ่มเติม

ปานกลาง - ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความ
เสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้

สูง - ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

สูงมาก - ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ เป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
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หลกีเลีย่งความเสี่ยง

AVOID
ลดความเสี่ยง

REDUCE

แบ่งปันความเสี่ยง

SHARE

ยอมรับความเสี่ยง

ACCEPT

การบริหารความเสี่ยง

-ยอมรับความเสี่ยง
-มีระบบการ
ควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ
-มีความเข้า
ใจความเสี่ยง

-หลีกเลี่ยง
เหตุการณ์
ที่จะก่อให้เกิด
ความเสี่ยง 
-หยุด ยกเลิก 
เปลี่ยนแปลง
กิจกรรมที่จะนําไปสู่
ความเสี่ยง

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

แบ่งความ
รับผิดชอบให้ผูอ้ื่น
ร่วมรับความเสี่ยง 
เช่น การประกันภัย  
การใช้บริการ
ภายนอก 
(Outsource)



3.กิจกรรมการควบคุม

 ปฏิบัติได้
 สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต้องไม่สูงกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับ
 เพียงพอเหมาะสมโดยไม่มากเกินจําเป็น
 มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะว่ากิจกรรมการควบคุม

ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

นโยบายและวิธีการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารกําหนดให้
บุคลากรของหน่วยรับตรวจ ปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุม
ความเสี่ยง และได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติ



ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม
การอนุมัติ
การสอบทาน
การดูแลป้องกันทรัพย์สิน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบันทึกรายการและ
เหตุการณ์อย่างถูกต้องและ
ทันเวลา

 การกระทบยอด
 การแบ่งแยกหน้าที่
 การจัดทําเอกสารหลักฐาน
 การควบคุมเอกสาร
 การใช้ทะเบียน



แนวทางกําหนดกิจกรรมการควบคุม

คนไม่เก่ง ไม่เชี่ยวชาญ อบรม/สอนงาน, แนะนํา

ไม่ชํานาญในงานที่รับผิดชอบ   จัดให้มีระบบการตรวจทาน, ตรวจสอบ

                                                  คุณภาพ

คุณภาพที่แตกต่าง                         สร้างระบบประกันคุณภาพ

วิธีปฏิบัติ ซับซ้อน ยุ่งยาก                 จัดทําคู่มือการปฏิบัติที่ง่ายขึ้น

วิธีปฏิบัติงานหลายวิธี                       สร้างกรอบการทํางานให้เหมือนกัน

ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม
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วิธีการควบคุมภายใน 

Soft Controls Hard Controls

-ความรูค้วามสามารถ พฤตกิรรม

 จรรยาบรรณ ความมุง่มัน่  ขยนั  

อดทนในการแกไ้ขปัญหา 

 วิธีการบริหารงานของผูบ้ริหาร

-เป็นสว่นที่ชว่ยสนบัสนนุและ
 กระตุน้ใหก้ารปฏิบตังิานใน 

 กจิกรรมตา่งๆขององคก์ร 

 ประสบผลสาํเร็จตามวตัถปุระสงค์

-นโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ  
 ระเบียบ คําสั่ง คู่มือปฏิบัติงาน
 การมอบหมายหน้าที่ ผัง โครงสร้าง
 องค์กร เป็นต้น

ไม่เป็นทางการ / จับต้องไม่ได้ (เป็นนามธรรม)

ยากต่อการประเมินค่า

เป็นทางการ / จับต้องได้(เป็นรูปธรรม)

ตรวจสอบง่าย ว่า  มี / ไม่มี



4.สารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน และข้อมูล  
ข่าวสารอื่น ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ 
ไม่ว่าเป็นข้อมูลจากแหล่งภายใน หรือภายนอก

การสื่อสาร การส่งสารสนเทศระหว่างบุคลากร
 ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างพอเพียงและสื่อสาร
ให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่นๆที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก
หน่วยรับตรวจ ซึ่งจําเป็นต้องใช้สารสนเทศนั้น
ในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา



5.การติดตามประเมินผล
การติดตามผล การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่าง
การดําเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดําเนินงาน
เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด

การประเมินผล การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
กับระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว้ว่ามีความสอดคล้อง
หรือไม่ เพียงใด  และประเมินระบบการควบคุมภายใน
ที่กําหนดไว้ว่ายังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ในปัจจุบันหรือไม่



5.การติดตามประเมินผล
กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน และประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและ
สม่ําเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน

มีเพียงพอ  เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  และมีการปฏิบัติจริง
ดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิผล
ข้อสังเกตที่พบได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันเวลา
มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป
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ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล โดย

การติดตามผลในระหว่างการปฎิบัติงาน

การประเมินผลเป็นรายครั้ง
 การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ 

(Independent Assessment) สตน.ทร.  จร.ทร.
 การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  

(Control Self Assessment) ปย.1 ปย.2



การติดตามผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน

(Ongoing  Monitoring)

การประเมินผลเป็นรายครั้ง
(Separate Evaluation)

ประเมินตนเอง
แบบสอบถามฯ

ประเมินอิสระ
สตน.ทร. จร.ทร.

การติดตามประเมินผล



ผูไ้ดร้ับมอบหมายใหป้ระมวล

ในภาพรวม

(รอง.ปช.ทร.)

คณะทาํงานยอ่ยฯ

10 ดา้น ผูต้รวจสอบภายใน

สตน.ทร./จร.ทร. 

นขต.ทร.

หน่วยเฉพาะกิจ ทร.

ปย. 1 ภาพรวมหน่วย

 ปย.2 แยกดา้น

ปย.2 / ปอ.3
ปย.2 

แยกตามด้าน

เจา้หนา้ที่อาวโุส (ปช.ทร.)

สอบทานรายงาน

ทร. 

คตง. คตป.กห. 

 แบบ ปส.

ปอ.1

ปอ.1/  ปอ.2/ ปอ.3/ ปส. 

ปอ.2 / ปอ.3 

การจดัทาํรายงาน                   

การควบคุมภายใน ทร.

 ปอ.3/ ปย.2

ทีส่อบทานแล้ว

รายงานผลการดําเนินการตามแผน
การปรับปรุงการควบคุมภายใน ของงวดก่อน

รายงานผลการดําเนินการตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน ของงวดก่อน

ทท. 

ปอ.1/ ปอ.2
 ปอ.3/ ปส.

รายงานผลการดําเนินการตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน ของงวดก่อน

ปอ.1/ ปอ.2
 ปอ.3/ ปส.





   
   
      แบบ ปย.๓

      แบบ ปย. ๒ – ๑ และ

      แบบสอบถามตามดา้นที่เกี่ยวขอ้ง

     
            
         แบบ ปม.

         แบบติดตาม - ปย.๓

         แบบ ปย.๒ - ๑

         แบบ ปย.๒

         แบบ ปย.๓ และ 

         แบบ ปย.๑

ลําดับ หัวหน้าหน่วยแต่งตัง้ผู้ตดิตาม
ประเมินผลฯ/ผู้สอบทานฯ

หัวหน้าคณะทํางาน
ย่อยฯ

ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

แบบรายงาน
ที่ต้องจัดทํา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

ด้านการเงินและการบัญชี
ด้านพัสดุและทรัพย์สิน
ด้านการกําลังพล
ด้านการส่งกําลังบํารุง
ด้านการยุทธการ
ด้านการงบประมาณ
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ
ด้านการข่าว
ด้านการสื่อสาร
ด้านกิจการพลเรือน

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   

ดําเนินการตามแผน     
 การปรับปรุง

การควบคุมภายใน
ของงวดก่อน



กองทัพเรือ
ส่วนบัญชาการ 14

ส่วนกําลังรบ 9 ส่วนยุทธบริการ 10
สํานักงานเลขานุการ

กองทัพเรือ

สํานักงานพระธรรมนูญ
ทหารเรือ

กรมสารบรรณทหารเรือ

กรมกําลังพลทหารเรือ

กรมข่าวทหารเรือ

กรมยุทธการทหารเรือ

กรมส่งกําลังบํารุงทหารเรือ

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

สํานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

กรมการเงินทหารเรือ

กรมจเรทหารเรือ

สํานักงานตรวจสอบภายใน
ทหารเรือ

ทัพเรือภาคที่ ๑

ทัพเรือภาคที่ ๓

กองเรือยทุธการ

หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธนิ

ฐานทัพเรือสัตหีบ

ฐานทัพเรือกรุงเทพ

กรมสารวัตรทหารเรือ

ทัพเรือภาคที่ ๒

หน่วยบัญชาการต่อสู้
อากาศยานและรักษาฝั่ง

กรมอู่ทหารเรือ

กรมช่างโยธาทหารเรือ

กรมสรรพาวธุทหารเรือ

กรมพลาธิการทหารเรือ

กรมการขนส่งทหารเรือ

กรมอุทกศาสตร์

กรมสวัสดิการทหารเรือ

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

สํานักงานจัดหายุทโธปกรณ์
ทหารเรือ

กรมอิเล็กทรอนิกส์
ทหารเรือ

กรมแพทย์ทหารเรือ

สํานักงานวิจัยและพัฒนา
การทางทหารกองทัพเรือ

โรงเรียนนายเรือ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ส่วนการศึกษาและวิจัย 3

หน่วยเฉพาะกิจ ทร. 2

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลําน้ําโขง

กองบัญชาการปัองกันชายแดน
จันทบุรีและตราด



 
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
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(ปย.1)
  2. รายงานการประเมินผลและการ
ปรับปรงุการควบคุมภายใน (ปย.2)
  3. รายงานผลการดําเนินการตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(งวด 6 เดือน และ 12 เดือน)

รายงานผลการสอบทาน
ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ผ ล ก า ร
ค ว บ ค ุม ภ า ย ใ น ข อ ง
ผู้ตรวจสอบภายใน (ปส.)

 
ผู้ตรวจสอบภายใน

รูปแบบรายงาน



รูปแบบรายงาน
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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.

การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิตามระเบียบฯ ข้อ 6

ให้จดัส่งเฉพาะหนังสือรับรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน (ปอ.1)

รายงานแบบอืน่ให้เกบ็ไว้ทีห่น่วยงานเพือ่ใช้ประโยชน์ต่อไป

รายงานผลการ
ดําเนินการตามแผน
การปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวด 6 เดือน และ 12 เดือน)



แบบ ปอ.1
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 



แบบ ปอ.2
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 



แบบ ปอ.3
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 



แบบ ปส.
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ

                                          ผู้ตรวจสอบภายใน 



แบบ ปย.1
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 



แบบ ปย.2
รายงานการประเมินผล

และการปรับปรุงการควบคุมภายใน 



รายงานผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (งวด 6 เดือน และ 12 เดือน)





ขั้นตอนการจัดทํารายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

    รายงานผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน
    (จัดทํารอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)
    แบบประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน
    รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน (แบบ ปย.1)
    แบบสอบถามการควบคมุภายในด้านต่างๆ จํานวน 10 ด้าน
    แบบประเมินการควบคมุภายใน (แบบ ปม.)
    รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคมุภายใน (แบบ ปย.2)6
5
4
3
2

1
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เก็บไว้ที่หน่วยส่งให้คณะทํางานฯ

 แบบประเมินองค์ประกอบ
     การควบคุมภายใน
 แบบสอบถามการควบคุมภายใน 

ด้านต่างๆ จํานวน 10 ด้าน
 แบบประเมินการควบคุมภายใน 
    (แบบ ปม.)

 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ  
     การควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
 รายงานการประเมินผลและปรับปรุง
     การควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
 รายงานผลการดําเนินการตาม
     แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
     (จัดทํารอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)

ขั้นตอนการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย



แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน











แบบสอบถาม





แบบ ปม.
แบบประเมินการควบคุมภายใน



ขั้นตอนการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานย่อย

การตดิตามผลการปฏิบตัติาม
แผนการปรับปรงุการควบคุม
ภายใน (ปย.2) ของปีก่อน

การประเมินตาม
แบบสอบถาม (แยกด้าน)

  อื่นๆ การประชุมเชิงปฏิบตักิาร 
การสมัภาษณ์ การสงัเกตการณ์
ข้อเสนอแนะ สตน. และ จร.ทร.

 การประเมินตาม
แบบประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน

รายงานผลการดําเนินการตามแผน
การปรับปรุงการควบคุมภายใน

 ของงวดก่อน 

รายงานการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน

(แบบ ปย.2)

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน

(แบบ ปย.1)

คณะทํางานติดตามประเมินผลและจัดทํา  
รายงานการควบคุมภายในระดับ ทร.

สรุปจุดอ่อน ความเสี่ยง ที่พบ
จากการประเมินตามขั้นตอน 1  2  3 และ

อื่นๆ มาบันทึกใน (แบบ ปม.)

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง



ตัวอย่าง
ปย.๒





ปย.๑







แบบ ปย.๒



ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (ปย.2) ของปีก่อน

รายงานผลการดําเนินการ
ตามแผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน

ขั้นตอนที่ 1 



รายงานผลการดําเนินการ
ตามแผนการปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 
งวด 6 เดือน และ 12 เดือน

ปย.2 ของปีก่อน



 นํา ปย.2 ของปีก่อนมาพิจารณาว่าการปรับปรุงควบคุมที่กําหนด
ขึ้น มีการดําเนินการไปแล้วหรือไม่ อย่างไร 

 ถ้าดําเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น ร้อยละ 100
 ถ้ายังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งสถานการณ์ดําเนินการ  

ความก้าวหน้าดําเนินการไปแล้วร้อยละเท่าไร
 ดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้ระบุสาเหตุมาจากอะไร มีปัญหา

ข้อขัดข้องในการดําเนินการอย่างไร เพื่อหามาตรการปรับปรุงการ
ควบคุมต่อไป

 กิจกรรมที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องนํามากรอกใน ปย.2
 กิจกรรมที่ยังดําเนินการการตามแผนปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ  ให้นํา

ข้อมูลมากรอกในแบบ ปย.2 และดําเนินการต่อไปปีปัจจุบัน



ขั้นตอนที่ 2 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ
การควบคุมภายใน (ปย.1)

แบบประเมินองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน



แบบประเมินองค์ประกอบ       
ของการควบคุมภายใน

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน (ปย.1)



 ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในจํานวน 10 ด้านเพื่อแสดงให้เห็นว่าได้
ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในครอบคลุมทุกด้าน 

 ต้องมีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในให้ครบทุกองค์ประกอบซึ่ง
คําถามจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การ
ประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร  และการ
ติดตามประเมินผล ตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

 หากไม่ใช้กระดาษทําการหน่วยสามารถใช้การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสรุป
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในก็ได้

 ให้หน่วยกรอกแบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในเป็นภาพรวมของ
หน่วย จํานวน 1 ฉบับ 

 นําไปเป็นข้อมูลในการกรอกรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย.1) 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย
  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
แบบประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน แบบ ปย.1 และ ปอ.2

แบบประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน

ปย.1/ปอ.2 
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จุดที่ประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย
๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของ
ผู้บริหารของกรม
   ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
   ๑.๓ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ
   ๑.๔ โครงสร้างองค์กร
   ๑.๕ การมอบอํานาจและหน้าที่
   ๑.๖ นโยบายวิธีบริหารบุคคล
   ๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ

............................................................
..................................................................
ผู้ประเมิน................................................
ตําแหน่ง................................................. 

ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในโดยมีการกําหนด
มาตรฐานจริยธรรม  มีการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะ
ความชํานาญ ในการปฏิบัติงานมีการกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าที่ แต่มีเรื่องที่ต้องปรับปรุงดังนี้
-การฝึกอบรมบุคลากรไม่ ตรงกับงานที่ปฏิบัติ การจัด
อบรมควรสํารวจความต้องการ และสามารถนําไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้  เช่นงานพัสดุ การรักษาความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
-มีการกําหนดเกณฑ์การประเมินผลงานแต่ไม่มีการ
เผยแพร่ให้บุคลากรทราบ

ตัวอย่างแบบประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
    ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม
ให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในโดยมี
การกําหนดมาตรฐานจริยธรรม   มีการ
ฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่

 สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวม
เหมาะสมแต่มเีรื่องทีต่้องปรับปรุงดังนี้
- การฝึกอบรมบุคลากรไมต่รงกับงานทีป่ฏิบัติ 
การจัดอบรมควรสํารวจความต้องการ และ
สามารถนําไปใชใ้นการปฏิบัติงานได้ เช่น
งานพัสดุ การรักษาความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ 
-  มีการกําหนดเกณฑ์การประเมินผลงานแต่
ไม่มกีารเผยแพร่ใหบุ้คลากรทราบ

                  ชื่อ หน่วย/ส่วน............/กองทัพเรือ                      ปย.1/ปอ.2
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

 ณ วันที่...30...เดือน..กันยายน.. พ.ศ. 255......

ตัวอย่างแบบ ปย.1/ปอ.2



ขั้นตอนที่ 3 

แบบสอบถามการควบคมุภายใน
แยกตามด้านต่างๆ 10 ด้าน





 แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างหนึ่ง ซึ่ง
ทําให้ทราบข้อมูลการควบคุมที่มีในแต่ละกิจกรรมของส่วนงาน 

 ให้หน่วยตอบแบบสอบถามตามด้านที่หน่วยได้จัดวางระบบการควบคุมไว้ 
 ผู้ประเมินเป็นผู้ถาม ผู้ให้ข้อมูลตอบเพียง ใช่/ไม่ใช่ หรือ   มี/ไม่มี 
 คําตอบว่าไม่ใช่ หรือไม่มี หมายถึงมิได้ปฏิบัติตามคําถามแสดงถึงจุดอ่อนของ

ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งควรทดสอบ หาสาเหตุและพิจารณาว่ามีการ
ควบคุมอย่างอื่นทดแทนหรือไม่ 

 ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่พบจะนําไปพิจารณาว่ามีนัยสําคัญหรือไม่ต่อไปและ
ในแบบสอบถามมีช่องคําอธิบาย/คําตอบ เพื่อจดข้อความว่า ผู้ประเมินมีการ
ทดสอบการปฏิบัติงาน หรือสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง หรือมีการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อทดสอบความถูกต้องของคําตอบที่
ได้รับจากการสอบถาม เพื่อสรุปคําตอบ รวมทั้งอธิบายวิธีปฏิบัติในแต่ละข้อ 

 หน่วยจะต้องตอบแบบสอบถามทั้ง ๑๐ ด้าน เพื่อแสดงเป็นหลักฐานให้เห็นว่า
ได้มีการประเมินครอบคลุมภารกิจของหน่วยทุกด้าน



การใช้แบบสอบถามผู้ประเมินเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ถ้ามีการปฏิบัติตามคําถามแสดงถึงการควบคุมภายในทีด่ีใหก้รอกเครื่องหมาย 
     “√”  ในช่อง “มี/ใช่”   
 ถ้าไม่มกีารปฏิบัติตามทีถ่ามใหก้รอกเครื่องหมาย  “x”  ในช่อง   “ไม่ม/ีไมใ่ช่” 
 ถ้าไม่มกีิจกรรมทีเ่กี่ยวกับเรื่องที่ถามใหก้รอกในช่อง “ไมม่/ีไมใ่ช”่ โดยใช้อกัษร NA 

ซึ่งย่อมาจาก Not Applicable และหมายเหตุว่า ไม่มเีรื่องทีเ่กี่ยวกับคําถาม

คําตอบว่า “ไม่มี/ไม่ใช่” หมายถึง มิได้ปฏิบัติตามคําถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการ
ควบคุมภายใน  ผู้ประเมินควรทดสอบและหาสาเหตุ และพิจารณาว่ามีการควบคุมอื่น
ทดแทนหรือไม่ จากคําตอบที่ได้รับ ผู้สอบทานหรือผู้ประเมินควรสังเกตการณ์การ
ปฏิบัติงานจริง การวิเคราะห์เอกสารหลักฐาน หรือคําตอบของผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ถาม 
และเชื่อถือได้ เพื่อสรุปคําตอบและอธิบายวิธีปฏิบัติในแต่ละข้อของคําถามในช่อง 
“คําอธิบาย/คําตอบ” เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่จะนํามาประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน  จากข้อมูลในช่อง “อธิบาย/คําตอบ” จะนํามาพิจารณา
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละด้านและแต่ละเรื่องในด้าน
นั้นๆ



ขั้นตอนที่ 4 

รายงานการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)

สรุปจุดอ่อน ความเสี่ยง ที่พบจากการ
ประเมิน ตามขั้นตอนที่ 1 – 3 และอื่นๆ

แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.)



อื่นๆ ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา 
ของ สตน.ทร. และ จร.ทร. ใน
การตรวจสอบการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน

2. แบบประเมินองค์ประกอบ
การควบคุมภายใน (ภาพรวม)

3. แบบสอบถามการควบคุม
ภายใน (10 ด้าน)

1. รายงานผลการดําเนินการ
ตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

สรุปจุดอ่อน ความเสี่ยงตาม
ขั้นตอนที่ 1-3 และอื่นๆ

แบบ ปย.2

แบบ ปม.



 เมื่อประเมินการควบคุมภายในตามขั้นตอนที่ 1–3 หากพบว่าการควบคุม
ภายในที่มีอยู่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน พบจุดอ่อนหรือความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ให้รวบรวมผลการประเมินดังกล่าวแล้วนํามาพิจารณาและ
สรุปผลการประเมินในภาพรวม เพื่อจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน โดยกําหนดขั้นตอนของการนําไปปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ขั้นตอนอย่างชัดเจน

 นอกจากการประเมินการควบคุมด้วยตนเองดังกล่าวแล้ว ให้นําผลการ
ตรวจสอบภายในจาก สตน.ทร. และผลการตรวจของ จร.ทร. มาเป็นข้อมูล
เพื่อให้ทราบจุดอ่อนและความเสี่ยงของการควบคุมภายใน ในรูปของ “ข้อ
ตรวจพบ”และ “ข้อเสนอแนะ” แล้วนํามาดําเนินการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

 การจัดทําแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(ปย.2) ให้จัดทําแยกตามด้านที่หน่วยได้มีการวางระบบไว้



ความสัมพันธ์ของแบบ ปม. และ ปย.2

๑๐ ก.พ. ๖๐
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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)

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(๖)

หมายเหตุ

(๗)



ชื่อหน่วยงาน.............................. 
แบบประเมินการควบคุมภายใน ด้านพสัดแุละทรพัย์สิน

สําหรับงวดตัง้แต่ วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕x ถึงวันที่  ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕x

กระบวนการปฏิบัติงาน
และวัตถุประสงค์การ

ควบคุม

(๑)

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่ และ

สาเหตุ

(๒)

วัตถุประสงค์
ของการ
ควบคุม 
(ด้าน)

(๓)

ระดับความเสี่ยง 
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ)

(๔)

การควบคุม 
ที่มีอยู่

(๕)

การประเมินผล
การควบคุม

(๖)

จุดอ่อนและ
สาเหตุ

(๗)

การปรับปรุงการ
ควบคุม

(๘)

กิจกรรมการควบคุม
และการแจกจ่ายพัสดุ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความมั่นใจว่ามี
พัสดุไว้เพียงพอและทัน
กับความต้องการและ
จัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย 
ไ ม่ชํ า รุด เสี ยหายห รือ
เสื่อมสภาพ

การจัดทําทะเบียน
คุ มท รั พ ย์ สิ น ไ ม่
ครบถ้วน

O  C สูง ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่
พั ส ดุ ป ร ะ จํ า
หน่ วยดํ า เนิ น
ก า ร จั ด ทํ า
ท ะ เ บี ย น คุ ม
ทรัพย์สินตาม
พรบ.การจัดซื้อ 
จั ด จ้ า ง  พ .ศ .
๒๕๖๐  แ ล ะ
ระเบียบ กค.ว่า
ด้วยการจัดซื้อ 
จั ด จ้ า ง  พ .ศ .
๒๕๖๐ 

ยังมีการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบฯใน
ก า ร จั ด ทํ า
ท ะ เ บี ย น คุ ม
ทรัพย์สิน

เจ้ าหน้ าที่ ไ ม่ ให้
ค ว า ม สํ า คั ญ ใ น
ก า ร จั ด ทํ า
ท ะ เ บี ย น คุ ม
ท รั พ ย์ สิ น
เ นื่ 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
ทรัพย์สิน

๑.จัดฝึกอบรมให้
ค ว า ม รู้ แ ก่
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

๒.หน.พัสดุประจํา
หน่วยเป็นผู้กํากับ
ดูแล หากมีการไม่
ป ฏิ บั ติ ต า ม ใ ห้
ลงโทษทางวินัย

ปม.



ชื่อส่วนงานยอ่ย...............................................
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ด้านพัสดุและทรัพย์สิน

สําหรับปีสิน้สุดวันที ่๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐ ก.พ. ๖๐
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กระบวนการ
ปฏิบัติงานและ
วัตถุประสงค์

ของการควบคุม 
(๑)

การควบคุม
 ที่มีอยู่

(๒)

การประเมิน
ผลการควบคุม

(๓)

ความเสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู่

(๔)

การปรับปรุงการ
ควบคุม

(๕)

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(๖)

หมายเหตุ

(๗)

กิจกรรมการควบคมุและการ
แจกจ่ายพัสดุ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความมั่นใจวา่มีพัสดุไว้
เพียงพอและทันกับความ
ต้องการและจัดเกบ็ไวอ้ย่าง
ปลอดภัย ไม่ชํารุดเสียหาย
หรือเสื่อมสภาพ

ให้เจ้าหนา้ที่พัสดุ
ประจําหน่วย
ดําเนินการจัดทํา
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ตาม พรบ.การจัดซื้อ 
จัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบ กค.ว่า
ด้วยการจัดซื้อจดัจ้าง 
พ.ศ.๒๕๖๐ 

เจ้าหน้าที่ยังไม่ปฏิบัติตาม
ระ เ บียบในการจั ดทํ า
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

การจัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ไม่ครบถ้วน

๑.จัดฝึกอบรมให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
พัสดุ 
๒.หน.พัสดุประจํา
หน่วยเปน็ผู้กํากบัดูแล 
หากมีการไม่ปฏิบัติ
ตามให้ลงโทษทางวินัย

๓๐ ก.ย.๖๑
หน.พัสดุประจํา

หน่วย
 

ตรวจพบว่า
เจา้หน้าที่พัสดุ
จัดทําทะเบียน
คุมทรัพย์สินไม่
ครบถ้วนเมื่อ 
ม.ค.๖๐

 

แบบ ปย.๒















งวดการรายงาน ( ๑ ต.ค.๖๐ – ๓๐ ก.ย.๖๑)
ขั้นตอนและกําหนดเวลาในการส่งรายงาน

ลําดับ หน่วยจัดทํารายงาน หน่วยรับผิดชอบ กําหนด
ส่งรายงาน แบบรายงานที่จัดส่ง

๑.

๒.

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

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

คณะทํางานติดตามประเมินผล ฯ 
(ผอ.กบช.สงป.สปช.ทร./เจ้าหน้าที่ 
และเลขานุการคณะทํางานฯ)

คณะทํางานติดตามประเมินผล ฯ
(ผอ.กบช.สงป.สปช.ทร./เจ้าหน้าที่ 
และเลขานุการคณะทํางานฯ) 

๗ เม.ย.๖๐

๕ ต.ค.๖๐

๑.รายงานผลการดําเนินการ
ตามแผนการปรับปรุ งการ
ควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน
(๑ ต.ค.๖๐ – ๓๑ มี.ค.๖๑)

๑.รายงานผลการดําเนินการ
ตามแผนการปรับปรุ งการ
ควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน
(๑ ต.ค.๖๐ – ๓๐ ก.ย.๖๑)
๒.แบบ ปย.๑ 
๓.แบบ ปย.๒

๕ เม.ย.๖๑

๕ ต.ค.๖๑





โครงสร้างและรูปแบบการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพียงพอหรือไม่ 
และครอบคลุมทุกกิจกรรมที่สําคัญ ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบหรือไม่ 
และอยู่ในเกณฑ์พอใจหรือไม่
การควบคุมภายในที่กําหนด มีการปฏิบัติจริงหรือไม่ และสามารถลด

ความเสี่ยงตามที่ระบุไว้หรือไม่
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ ได้รับผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ถือว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล
วิธีการปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่พบ มีความเหมาะสม 

สามารถปฏิบัติได้จริง ประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่าเมื่อเทียบกับต้นทุนที่
ต้องเสียไปจากการดําเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค



- กิจกรรม วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และการปรับปรุงการควบคุม
  ความเสี่ยง ไม่สัมพันธ์กัน
- การระบุความเสี่ยง ยังมีการนําข้อจํากัด เรื่อง คน งบประมาณ มาเป็น
  ความเสี่ยง
- ขาดความเข้าใจในการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ 
- เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานมีการย้ายตามวาระ ทําให้ความต่อเนื่อง    
  ในการดําเนินการจัดทําต้องเรียนรู้ และทําความเข้าใจใหม่
- การจัดทํารายงานยังส่งล่าช้า เป็นปัญหาในการดําเนินการ
  จัดทําในภาพรวม ทร. 

ปัญหาและอุปสรรค







ตัวอย่างการวิเคราะห์ความเสี่ยง



 เกิดการเบิกจ่ายเงินซ้ําซ้อนในภารกิจเดียวกัน โดยมีการขอเบิกเงินเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ซ้ํากับการขอยืมเงินไปราชการ ซึ่งผู้ยืมยืมในนามรองหัวหน้าหรือเลขาฯ 
โดยยืมจากเงินยืมลูกหนี้เงินในงบประมาณ (K1) แต่ผู้ที่ขอเบิกเป็นหัวหน้าคณะ
เดินทางหรือผู้มีอาวุโสสูงสุด 

 เมื่อดําเนินการผลักใช้ด้วยใบสําคัญ ในแบบรายงานการเดินทาง ผู้ขอรับเงินเป็น
หัวหน้าคณะเดินทางหรือผู้มีอาวุโสสูงสุด ซึ่งมิได้เป็นบุคคลเดียวกับใบยืมเงิน
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และทะเบียนคุมใบยืม จึงไม่ทราบว่าเป็นการ
ผลักใช้ใบยืมลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (K1) ทําให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินให้อีกครั้งหนึ่ง

 การผลักใช้ใบสําคัญ ในบันทึกฯ ที่เสนอการเงิน หากมิได้ระบุข้อความว่าเป็นการ
ผลักเงินยืมด้วยใบสําคัญ หรือเป็นการขอเบิกเงิน หรือแนบใบยืมมาเพื่อเป็น
หลักฐานเจ้าหน้าที่การเงินจะไม่ทราบ เพราะชื่อผู้ยืมกับผู้ที่ขอรับเงินในใบสําคัญ
รับเงินเป็นคนละคนกัน อาจเกิดความเสี่ยงในการจ่ายเงินซ้ําให้อีกครั้งหนึ่ง
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ที่เกิดขึ้น (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

ผลกระทบต่อองค์กร
(ด้านการเงิน)

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



การคํานวณระดับความเสี่ยงจากเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางซ้ําซ้อน

โอกาสที่จะเกิด = มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน ระดับคะแนน = ๕

ผลกระทบ      = มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ระดับคะแนน = ๔

ผลคูณระหว่าง โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ = ๕ X ๔ = ๒๐

ดังนั้นระดับความเสี่ยง = ๒๐ หมายถึงระดับความเสี่ยงสูงมาก เป็นความเสี่ยงที่ต้อง

เร่งดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นอันดับแรก



น้อย-น้อยมาก

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct)

โอกาสที่จะเกิด Frequency)

การคํานวณระดับของความเสี่ยง (Risk Exposure) เท่ากับ
ผลคูณของคะแนนระหว่างโอกาสที่จะเกิด กับ ผลกระทบ 

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 5

1-2

3-6

8-12

15-25

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

ตารางวิเคราะห์ระดับของความเสี่ยง



ลําดับ
ที่

ประเด็น
ความเสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยง

วิธีบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

การปรับปรุง
การควบคุม

๑. เบิกจ่ายเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง
ซ้ําซ้อน

สูงมาก ๑ . ก า ร ล ด ค ว า ม เ สี่ ย ง 
(Reducing) ใช้กระบวนการ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  โ ด ย ก า ร
ปรับปรุงทะเบียนคุมใบยืมให้
คลอบคลุม

๒ . ก า ร ล ด ค ว า ม เ สี่ ย ง 
(Reducing) ใช้กระบวนการ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  โ ด ย ร ะ บุ
ข้อความให้ชัดเจน และให้แนบ
เอกสารเพิ่มเติม

๑ .ป รับป รุ งการจั ดทํ า
ท ะ เ บี ย น คุ ม ใ บ ยื ม ใ ห้
คลอบคลุมและละเอียด
ยิ่งขึ้น

๒.ระบุข้อความในบันทึกฯ
ว่าเป็นการผลักเงินยืม
ด้วยใบสําคัญ หรือเป็น
การขอเบิกเงิน 
๓.ให้ผู้ยืมแนบใบยืมทุก
ครั้งเมื่อผลักใช้ใบสําคัญ
กรณียืมเงิน



กําหนดการสอบทานฯ ของ จร.ทร. ปี งป.๖๑ (พ.ค.-ส.ค.๖๑) และการประชุม

เดือน
ตรวจ

หน่วย
รับตรวจ

กําหนดการประชุม
ก่อนตรวจ

พ.ค.๖๑ สลก.ทร.  สบ.ทร.  สสท.ทร.  กง.ทร.  สตน.ทร.  สธน.ทร. 
อล.ทร.  พร.  วศ.ทร.  สวพ.ทร.  และ นรข.

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เม.ย.๖๑

มิ.ย.๖๑ ยก.ทร.  สยป.ทร.  ทรภ.๒  ทรภ.๓  กรม สห.ทร.  ชย.ทร. 
อศ. และ รร.นร. 

วันศุกร์ที่ ๔ พ.ค.๖๑

ก.ค.๖๑ กพ.ทร.  สปช.ทร.  ฐท.กท.  ขส.ทร.  สก.ทร.  ยศ.ทร. 
กปช.จต. 

วันศุกร์ที่ ๑ มิ.ย.๖๑

ส.ค.๖๑ ขว.ทร.  กบ.ทร.  กพร.ทร.  กร. ทรภ.๑ นย. สอ.รฝ. ฐท.สส.  
อร.  สพ.ทร.  และ พธ.ทร.

วันอังคารที่ ๑๐ ก.ค.๖๑



จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1
สบ.ทร.
สธน.ทร.

2 3
วศ.ทร.
สวพ.ทร.

4
ประชุมเตรียมการ
ก่อนการตรวจ 
เดือน มิ.ย.๖๑

5 6

7 8 9.
สสท.ทร.
สลก.ทร.

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22
นรข.

23
      

24 25
สตน.ทร.
กง.ทร.

26 27

28 แถลงผลการตรวจ
อล.ทร.
พร.

29 หยุดวันวิสาขบูชา 30 31

พฤษภาคม 2561



จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

1
ประชุมเตรียมการ
ก่อนการตรวจ 
เดือน ก.ค.๖๑

2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12
ทรภ.๒

13 14
 ทรภ.๓

15 16 17

18 19.
กรม สห.ทร.
ชย.ทร.

20 21 22
อศ.
รร.นร.

23 24

25 26 แถลงผลการตรวจ
สยป.ทร.
ยก.ทร.

27 28 29 
   

30

มิถุนายน 2561



จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
2 3 4 5 6 7        1

8
9 10     ประชุม

เตรียมการก่อนการ
ตรวจ เดือน ส.ค.๖๑

11 12 13 14 15

16 17
กพ.ทร.
สปช.ทร.

18 19 20
ฐท.กท.
สก.ทร.

21 22

23 24 25
กปช.จต

26 27 หยุดวัน
อาสาฬหบูชา

28 29

30 31 แถลงผลการตรวจ
ขส.ทร.
ยศ.ทร.

กรกฎาคม 2561



จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1   2

ขว.กร.
กบ.ทร.

3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 หยุดชดเชย 
วันแม่แห่งชาติ

14
อร.

สอ.รฝ.

15
กร. 

ทรภ.๑
ฐท.สส. 

16
นย.

สพ.ทร.

17 18 19

20 21  22 23 24 แถลงผลการตรวจ
พธ.ทร.
กพร.ทร.

25 26

27 28 29 30 31

สิงหาคม 2561









1 2 3 4

ช่องที่ 1-4 ให้นําข้อมูล
มาจาก ปย.2 ของปี 59



ความเสี่ยงเหมือนเดิม ให้
เปลี่ยนวิธีการปรับปรุง

ก.ย.61

ก.ย.61



 กําหนดเสร็จต้องหลังจาก ก.ย.60 
เป็นต้นไป

 ผู้รับผิดชอบควรเป็นตําแหน่ง



กรณีมีความเสี่ยง
ให้อธิบายด้วย

กรณีไม่เกี่ยวข้อง
ให้อธิบายด้วย



กรณีมีความเสี่ยง
ให้อธิบายด้วย

กรณีไม่เกี่ยวข้อง
ให้อธิบายด้วย



กําหนดเสร็จต้อง
หลังจาก ก.ย.60 
เป็นต้นไป

การรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารลับ

เอกสารลับรั่วไหล



กําหนดเสร็จต้อง
หลังจาก ก.ย.60 
เป็นต้นไป



ผู้รับผิดชอบ 
ควรเป็นตําแหน่ง



ให้นําความเสี่ยงไป
ใส่ในแบบ ปม. 
ปย.2 และรายงาน
ตามแผน รอบ  6 
เดือนและ 12 
เดือน

ให้นําความเสี่ยง
ไปใส่ในแบบ 
ปม. และ ปย.2

กรณีพบความเสี่ยง
ให้ใช้เครื่องหมาย 
X ในช่อง ไม่มี/
ไม่ใช่ เท่านั้น



ให้สรุปท้ายแบบสอบถามด้วย



ความเสี่ยงปี 59 สถานการณ์ดําเนินการครบ 100% 
แล้ว ถ้าคิดว่าจะเกิดความเสี่ยงขึน้อีกในปี 60 ต้อง

่ ใ



ความเสี่ยงเดิม ต้องเปลี่ยนวิธีการปรับปรุงใหม่
ให้ระบุกิจกรรม เช่น “กิจกรรมการ
กําหนดความต้องการ หรือการจัดหา” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ......



กรณีพบความเสี่ยง
ให้ใช้เครื่องหมาย 
X ในช่อง ไม่มี/
ไม่ใช่ เท่านั้น



กรณีพบความเสี่ยง
ให้ใช้เครื่องหมาย 
X ในช่อง ไม่มี/
ไม่ใช่ เท่านั้น



ให้สรุปท้ายแบบสอบถามโดยเพิ่มเติมความ
เสี่ยงที่พบ



ความเสี่ยง
เดิม ให้
ปรับปรุง
วิธีการควบคุม
ใหม่



ให้นําข้อมูลมาจาก ปย.2 ของปี 59 









ให้สรุปท้ายแบบสอบถามโดย
เพิ่มเติมความเสี่ยงที่พบ



ความเสี่ยงไม่สัมพันธ์
กัน ความเสี่ยงอาจ
เป็น “การติดไวรัสใน
ระบบสารสนเทศ”

ความเสี่ยงไม่สัมพันธ์กัน ความ
เสี่ยงอาจเป็น “การไม่สามารถเข้า
ใช้ห้องสารสนเทศได้ทันเวลา”

กําหนดเสร็จต้อง
หลังจาก 30 ก.ย.60ให้ระบุกิจกรรมด้วย



ความเสี่ยงไมส่ัมพันธ์กัน ความ
เสี่ยงอาจเป็น “การถูกโจมตี
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ”

ให้ระบุกิจกรรมด้วย

กําหนดเสร็จต้อง
หลังจาก 30 ก.ย.60



กรณีพบความเสี่ยง
ให้เขียนคําอธิบายใน
ช่องคําอธิบาย



ให้สรุปท้ายแบบสอบถามพร้อมทัง้ระบุ
ความเสี่ยงทีพ่บ



ความเสี่ยงของปี 59 สถานะครบ 
100% ถ้าจะนํามาเป็นความเสี่ยง
ต่อในปี 60 ให้เปลี่ยนวิธีการ
ปรับปรุงใหม่



ความเสี่ยงไมส่ัมพันธ์กัน ความเสี่ยงอาจเป็น 
“การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ ทร. ยังไม่
สามารถเข้าไมถ่ึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึง”

ความเสี่ยงไมส่ัมพันธ์กัน ความเสี่ยงอาจเป็น 
“การช่วยเหลือประชาชน ยังไมส่ามารถ
ระงับหรือบรรเทาความสูญเสียชีวิตได้ทนั”

ความเสี่ยงไมส่ัมพันธ์กัน ความเสี่ยงอาจเป็น 
“การประชาสัมพันธ์ยังไมส่ามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย”

กําหนดเสร็จต้อง
หลังจาก 30 ก.ย.60

กําหนดเสร็จต้อง
หลังจาก 30 ก.ย.60

กําหนดเสร็จต้อง
หลังจาก 30 ก.ย.60



ไม่ควรนําขอ้จํากัด เรื่อง งบประมาณ เรื่อง
คน มาเป็นความเสี่ยง ความเสี่ยงอาจเป็น 
“การเสนอขอ งป.ไม่ครอบคลุมและไม่
เหมาะสมทาํใหต้้องขอ งป.เพิ่มเตม”

กําหนดเสร็จต้อง
หลังจาก 30 ก.ย.60



จบการบรรยาย 

จบการบรรยาย 



คําถาม



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


