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


