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คำนำ 

 

การควบคุมภายในเป็นกระบวนการการปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ความสำคัญ              
และกำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในองค์กรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์              
การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และกรอบ COSO 2013 เพื่อให้สร้างความมั่นใจว่า 
การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึง
การดูแลทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตภายในองค์กร 
ความเชื ่อถือได้ของรายงานการเง ินและรายงานที ่ม ิใช ่การเง ิน การปฏิบัต ิตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ                           
รวมทั้งมีแนวทางในการจัดการกับสภาพการที่ไม่แน่นอนที่จะกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 คู่มือการควบคุมภายในองค์กร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การสร้างความเข้าใจด้านการควบคุมภายในองค์กร และเป็นคู่มือการปฏิบัติงานให้หน่วยงานภายในของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั ้ง สามารถดำเนินงานได้ตามกระบวนการ/ขั ้นตอนการทำงาน และลดการเกิด
ข้อผิดพลาดระหว่างการปฏิบัติงานได้ รวมถึงเป็นแนวทางให้ดำเนินงานด้านการควบคุมภายในสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
จะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในขององค์กรสำเร็จตามความมุ่งหมายที่วางไว้ 
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1. บทนำ 

1.1  ความเป็นมา   

การควบคุมภายในเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีขึ้นเพ่ือสร้าง
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึง การดูแลทรัพย์สิน 
การป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย การรั ่วไหล การสิ ้นเปลือง  หรือการทุจริตในสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจนมีแนวทางในการจัดการกับสภาพการที่ไม่แน่นอนในอันที่จะกระทบต่อ               
การบรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
แนวทางการปฏิบัติและหลักการในการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในการรายงานที่ถูกต้อง เพื่อใช้เป็น
เครื ่องมือในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ การประเมินการควบคุมด้วยตนเองของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง จึงได้จัดทำคู ่มือการควบคุมภายใน องค์กรของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งขึ ้นมา เพื ่อเป็นการป้องกันหรือลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ ้น และหวังเป็น                  
อย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะทำให้ผู ้ใช้เข้าใจในหลักการการควบคุมภาย ใน ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงาน                     
ที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิผล 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ 

 1.2.1 เพื ่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (Operation Objectives) ได้แก่              
การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน 

 1.2.2 เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงาน ทางการเงิน (Financial Report Objectives) ได้แก่ 
การจดัทำรายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา 

 1.2.3 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Objectives) 
ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานของ
หน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้กำหนดขึ้น 

1.3  ความหมายของการควบคุมภายใน 

การควบค ุมภายใน   หมายถึง กระบวนการท ี ่ผ ู ้บร ิหารและบุคลากรขององค ์กรจ ัดให ้ม ีขึ้น                 
เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานขององค์กรจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว้ ตามคำจำกัดความของการควบคุมภายใน ได้กล่าวถึงเรื่องวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน  ซึ่งอาจจำแนก
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเป็น 3 ด้าน คือ 

1.3.1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน คือ วัตถุประสงค์พื้นฐานของการดำเนินงาน             
ในทุกหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการปฏิบัติงานที ่มีคุณภาพ และเอื้ออำนวยให้การดำเนินงานเป็นไป                   
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในขณะเดียวกันผลที่ได้รับจากกระบวนการนั้นต้องคุ้มค่ากับต้นทุนที่ใช้ไป จึงจะทำให้
เกิดความมีประสิทธิภาพ 

1.3.2 ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน คือ การจัดให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง 
เพียงพอ และเชื่อถือได้ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริหาร บุคลากรในองค์กร และบุคคลภายนอกในการนำข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
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1.3.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คือ การมุ่งเน้นให้กระบวนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไขตามสัญญา ข้อตกลง นโยบาย และแนวทาง การปฏิบัติงานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

การกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานขึ้นมานั้น ผู้บริหารจะต้องกำหนดวิธีการทำงานให้ไปสู่
วัตถุประสงค์นั้น และในขณะเดียวกันก็ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ในองค์กรให้ดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย การควบคุมต่างๆ เหล่านี้ ก็คือ การควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานภายใน
องค์กรหรือเรียกสั้นๆ ว่า “การควบคุมภายใน” นั่นเอง 

  จากที ่กล่าวข้างต้น จะเห็นว่าการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที ่ช ่วยให้องค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ดังนั้น การควบคุมภายในจึงไม่ใช่สิ่งที่จะเลือกว่าองค์กรควรทำหรือไม่ควรทำ             
แต่เป็นสิ่งที่จำเป็น ต้องพิจารณาว่าทำอย่างไร จึงจะทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล               
มากที่สุด ทั ้งในวันนี ้และวันหน้าโปรดสังเกตว่า การควบคุมภายในสามารถสร้างความมั ่นใจต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลเท่านั้น สาเหตุที่ให้ความมั่นใจเต็ม 100% ไม่ได้ เพราะกระบวนการ
ปฏิบัติงานบางอย่างนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนตัวในการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน และบางอย่างถ้าจะควบคุม
กระบวนการปฏิบัติงานให้เต็มที่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ ก็เลยต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะ ทำได้ 
และที่สำคัญที่สุด การควบคุมภายในจะไม่ช่วยให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์                
หากผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน และพยายามจะละเลยขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ อยู่เสมอ 
ดังนั้น การควบคุมภายในจะช่วยให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ หากได้มีการปฏิบัติ
ตามอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ไม่ใช่ทำครั้งเดียวเรื่องเดียวเสร็จ และจำเป็นต้องมีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลด้วย 

1.4  องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 

แผนภาพที่ 1 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ  
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องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
องค์ประกอบที่ 5 การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

1.4.1 องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) หมายถึง ปัจจัยต่างๆ 
ที่ส่งผลต่อทัศนคติและความตระหนักถึงความจำเป็น และความสำคัญของการควบคุมภายในของบุคลากรทุกคน
ในองค์กร โดยบุคลากรทุกคนเข้าใจความรับผิดชอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตนเอง มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และวิธีการทำงานต่างๆ ที่องค์กร
กำหนดไว้ 

สภาพแวดล้อมของการควบคุม มีผลกระทบอย่างมากกับกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ในองค์กร จึงเป็นรากฐานที ่สำคัญขององค์ประกอบอื ่นๆ ของการควบคุมภายใน เพื ่อสร้างระเบียบวินัย                 
ด้านการควบคุมภายในให้แก่ทุกคนในองค์กร และจัดให้มีโครงสร้างของการควบคุมภายในที่เหมาะสม ปัจจัยต่างๆ 
ต่อไปนี้เป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี ผู้ประเมินควรประเมินว่าหน่วยงาน               
ให้ความสำคัญกับปัจจัยเหล่านี้ มากน้อยเพียงใด 

1) ความซื่อสัตย์และจริยธรรม พิจารณาได้จากการกำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ให้ชัดเจน 
แล้วแจ้งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบ รวมไปถึงการกระทำตนเป็นแบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งคำพูดและ  
การกระทำ 

2) รูปแบบและปรัชญาการทำงานของฝ่ายบริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ของฝ่ายบริหารที่ เป็นประโยชน์ต่อหน้าที ่ที ่ร ับผิดชอบ และความสนใจในหน่วยงาน/องค์กร                   
ที่ตนเป็นผู้บริหาร 

3) การจัดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาให้เหมาะสมกับขนาดและลักษณะ             
การดำเนินงาน 

4)  การกำหนดล ักษณะงานและค ุณสมบ ัต ิ เฉพาะตำแหน ่ ง  ( Job Description & Job 
Specification) สำหรับทุกตำแหน่งงานอย่างชัดเจน 

5) การมอบหมายหน้าที ่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงด้านปริมาณและ
คุณภาพของงาน 

6) การกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน รวมถึงการให้ความรู้ที่
จำเป็นแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือทำให้เกิดผลทางด้านจิตใจและคุณภาพของงาน 

 

1.4.2 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสูญเปล่าหรือเหตุการณ์

ที่ไม่พึงประสงค์ ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้  ความเสี่ยงเหล่านี้อาจเกิด
จากสาเหตุภายนอกหรือภายในองค์กรก็ได้ โดยเฉพาะในการดำเนินงานปัจจุบันภายใต้ การเปลี ่ยนแปลง                  
ของนโยบายรัฐบาล สภาพเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่างๆ ทำให้แต่ละองค์กรต้องเผชิญกับความเสี ่ยงมากขึ้น                   
ถ้าองค์กรสามารถบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ก็จะช่วยให้สามารถเตรียมการแก้ไขปัญหา
เหล่านั้นได้ทันท่วงท ี

ข้อควรพิจารณาในการประเมินความเสี ่ยง ค ือ ความเส ี ่ยงเป ็นต ัวถ ่วงให้การด ำเนินงาน                 
ไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ผู ้ประเมินต้องพยายามเปลี ่ยนจากวิกฤตที ่องค์กรเผชิญอยู ่ให้เป็นโอกาสโดย                      
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การเตรียมการให้พร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น แต่การเตรียมการดังกล่าวไม่ได้หมายความว่า 
การควบคุมภายในยิ่งมากยิ่งดี การควบคุมภายในที่มากจนเกินไปอาจจะทำให้งานสะดุด แต่ถ้ามีน้อยจนเกินไป                
ก็จะทำให้งานไม่สำเร็จ ดังนั้น จึงต้องกำหนดการควบคุมภายในให้พอเหมาะโดยถือหลักการที่ว่ามีความเสี่ ยงมาก 
ควบคุมมาก มีความเสี่ยงน้อย ควบคุมน้อย 

การประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลนั้น ผู้ประเมินต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจนก่อน หลังจากนั้น จึงพิจารณาว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างในการทำงาน แล้วจึงพิจารณาว่าความเสี่ยงเหล่านั้น
เกิดขึ ้นบ่อยครั้งหรือไม่ และเมื ่อเกิดความเสี ่ยงนั ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานมากน้อยเพียงใด                 
หากผู้ประเมินพิจารณาแล้ว เห็นว่ายังคงมีความเสี่ยงสูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้จะต้องพิจารณาปรับเปลี ่ยน                  
การควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสมต่อไป 

1.4.3 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
กิจกรรมการควบคุมเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้มั ่นใจได้ว่า นโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับ             

การควบคุมภายในกำหนดขึ้นนั ้น ได้มีการนำไปปฏิบัติตามภายในองค์กรอย่างทั ่วถึง นอกจากนี้ กิจกรรม                     
การควบคุมยังช่วยสร้างความมั่นใจว่าองค์กรมีกิจกรรมที่เหมาะสมในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
ดังนั ้น กิจกรรมการควบคุมควรกำหนดให้สอดคล้องกับความเสี ่ยงที ่ประเมินได้ โดยมีข้อควรพิจารณา                         
ในการกำหนดกิจกรรมการควบคุม ดังต่อไปนี้ 

1) กิจกรรมการควบคุมควรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ 
2) กิจกรรมการควบคุม สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
3) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดให้กิจกรรมการควบคุมต้องไม่สูงกว่าผลเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น               

หากไม่กำหนดให้มีกิจกรรมการควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กรส่วนใหญ่ คือ การกำหนดกิจกรรมการควบคุม
ตามที่มีการปฏิบัติอยู ่เดิม โดยมิได้พิจารณาความมีประสิทธิภาพ และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ                   
การดำเนินงาน และความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปขององค์กร 

 

1.4.4 องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  
       การควบคุมภายในที่ดีจะเกิดขึ้นได้ เมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนั้นได้มีการบ่งชี้ รวบรวม

และชี้แจงให้แก่บุคคลที่ควรทราบ โดยผ่านทางรูปแบบและเวลาการสื่อสารที่เหมาะสมข้อมูลที่มีประโยชน์                    
ต่อการตัดสินใจ การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานนั้น อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน 
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยแหล่งข้อมูลอาจมาจากภายในหรือภายนอกองค์กร 

องค์ประกอบในเรื่องสารสนเทศและการสื่อสาร อาจพิจารณาประเด็นที่สำคัญได้ดังนี้ 
1) ข้อมูลเพียงพอ ถูกต้องภายใต้รูปแบบที ่เหมาะสมและทันเวลา เพื ่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ                    

การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 
2) การสื่อสารข้อมูลเกิดขึ้นอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร จากผู้บริหารถึงพนักงานและในทางกลับกัน ระหว่าง

หน่วยงานหรือแผนก ระหว่างองค์กรกับบุคคลภายนอกเช่น สื่อมวลชน ผู้ออกกฎระเบียบต่างๆ 
3) การสื่อสารอย่างชัดเจนให้บุคลากรทราบถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
 

1.4.5 องค์ประกอบที่ 5 การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
       การควบคุมภายในทั้งหลายที่จัดให้มีขึ้นนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกลไกในการติดตามประเมินผล

เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติการควบคุมภายในนั้นอย่างสม่ำเสมอ และการปฏิบัตินั้นยังมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะอย่าลืมว่า การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจมี
ผลกระทบต่อความเสี่ยงในการดำเนินงาน และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป อาจจำเป็นต้องปรับปรุงการควบคุม
ภายในให้เหมาะสมด้วย 
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1) การติดตามผล นั ้น สามารถทำได้โดยรวมอยู ่ในกระบวนการปฏิบัติงานนั ้นๆ เช่น  การที่
ผู้บังคับบัญชาคอยติดตามถามไถ่ปัญหาในการทำงาน ก็ถือว่าเป็นการติดตามผลอย่างหนึ่ง 

2) การประเมินผล คือ การประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะหรือเป็นครั้งคราว เช่น การตรวจสอบ             
โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ ่งอาจจะเป็นบุคคลในองค์กรนั ้นเอง หรือการมอบหมายให้บุ คคลภายนอก                       
มาทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน หากองค์กรมีหน่วยตรวจสอบภายใน ก็ต้องส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานนี้ให้
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจริงๆ ดังคำกล่าวในปัจจุบันที่ว่า ผู้ตรวจสอบภายใน                     
คือที่ปรึกษาอันมีค่ายิ่งต่อผู้บริหาร วิชาชีพตรวจสอบภายในก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมากพร้อมๆ กับความสำคัญ
ของการควบคุมภายใน ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาสองเรื่องนี้ไปพร้อมๆ กัน 

การประเมินการควบคุมภายในอีกลักษณะหนึ่งที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน คือการสร้างความรับผิดชอบใน
การควบคุมภายใน ให้แก่ทุกคนที่เป็นเจ้าของงานนั้น ถ้าสร้างความรับผิดชอบแบบนี้ขึ ้นมาได้ ผู ้บริหารก็จะ
บริหารงานได้อย่างเบาใจ เพราะทุกคนจะสอดส่องดูแลอย่างสม่ำเสมอให้งานที่ตนต้องรับผิดชอบนั้น สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างจริงจัง การปฏิบัติแบบนี้เรียกว่า การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-
Assessment) 

 

ตัวอย่างการวิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายใน เช่น 
▪ ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เช่น ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร 

ความซื ่อส ัตย ์และจริยธรรม ความร ู ้  ท ักษะและความสามารถของบุคลากร โค รงสร ้างการจ ัดองค์กร                             
การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารด้านบุคลากร เป็นต้น 

▪ กิจกรรมการควบคุม เช่น การอนุมัติ การสอบทานงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน การแบ่งแยก                
หน้าที่งาน การบริหารทรัพยากรบุคคล การควบคุมระบบสารสนเทศการจัดทำเอกสารหลักฐาน การบันทึก
รายการอย่างถูกต้องและทันเวลา เป็นต้น 

1.5  ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน 
  วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการองค์กรที่ดี คือ การติดตาม กำกับ ควบคุม และดูแลให้มีการจัด

กระบวนการเพ่ือใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น สิ่งที่เป็นรากฐานที่จะช่วยให้มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดีนั้น ประกอบด้วย การควบคุมภายใน 
การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน 

▪ การควบคุมภายใน คือ กระบวนการ (Process) ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารและบุคลากรขององค์กร              
จัดให้มีขึ้น เพื่อให้สามารถมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าหากได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการเหล่านี้แล้ว องค์กร              
จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ขององค์กร ได้แก่ 

1) ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
2) ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน 
3) การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

  การกำหนดว ัตถ ุประสงค์ ผ ู ้บร ิหารจะต้องกำหนดว ิธ ีการทำงานไปสู ่ว ัตถ ุประสงค์น ั ้น และ                      
ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในองค์กรให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้วยซึ ่งการควบคุมต่าง ๆ เหล่านี้ คือ การควบคุมกระบวนการภายในองค์กรหรือเรียกสั้ นๆ ว่า                
“การควบคุมภายใน” 
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ดังนั้น ทุกหน่วยงานในองค์กรจะต้องมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมขึ้นมา ส่วนการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ทราบดีว่างานจุดใดของตนมีความเสี่ยงจากนั้นก็จะ
ประเมินความเสี ่ยงและสร้างระบบการควบคุมขึ ้น เพื ่อป้องกัน แก้ไข หรือตรวจหาความเสี ่ยงเหล่านั้น                
โดยการควบคุมภายในมักจะถูกกำหนดออกมาในรูปของระเบียบข้อบังคับ หรือคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ 

การควบคุมภายในจะช่วยเพิ ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร ช ่วยป้องกันการรั ่วไหล                 
ช่วยให้องค์กรเห็นฐานะทางการเงินถูกต้องเชื่อถือได้ ในที่สุดองค์กรก็เจริญเติบโตอย่างมั่นคง 

▪ การบริหารความเสี่ยง 
1) ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง หรือความไม่แน่นอนมีโอกาสที่จะ

ประสบกับความสูญเสียหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ภัยธรรมชาติ การทุจริต การลักขโมยความเสียหายของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การถูกดำเนินการทางกฎหมาย การบาดเจ็บ ความเสียหายเหตุร้าย การเกิดอันตราย        
สูญเสียทรัพย์สิน สูญเสียชื่อเสียง ภาพลบขององค์กรและบุคลากรเกิดความไม่แน่นอน การไม่พิทักษ์สิทธิหรือ
ศักดิ์ศรี รวมถึงการเกิดความสูญเสียจนต้องมีการชดใช้ค่าเสียหาย 

2) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดย คณะกรรมการบริหาร 
ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กรเพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงาน โดยกระบวนการบริหาร               
ความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ (ที่มา: กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร: (Committee of Sponsoring 
Organizations of The Treadway Commission : COSO)) 

 

▪ การตรวจสอบภายใน คือ การให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ 
เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรโดยช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลที่ดีอย่างเป็นระบบ 
โดยผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ทำหน้าที่วิเคราะห์เสนอแนะ และให้คำปรึกษาจากกระบวนการตรวจสอบภายใน 

 การตรวจสอบภายใน เป็นกลไกหนึ่งที ่จะช่วยผลักดันให้เกิดการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ                  
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ซึ่งบางครั้งผู ้ปฏิบัติงาน                   
มักคิดว่าการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอแล้ว หรือคิดว่ามีความชำนาญแล้วจากการปฏิบัติงานมานาน ก็อาจทำให้
ประมาทโดยละเลยบางจุดที่ต้องควบคุมไป แต่ผู้ตรวจสอบภายในจะมีวิธีการตรวจสอบว่าการควบคุมที่ปฏิบัตินั้น
เพียงพอหรือไม่ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยผลของการตรวจสอบจะออกมาเป็นรายงาน
การตรวจสอบเสนอต่อผู้บริหารทราบหรือพิจารณา ซึ่งรายงานจะประกอบด้วย สิ่งที่ตรวจพบความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ หากเห็นว่าต้องมีการปรับปรุงจากที่ปฏิบัติอยู่ 

2. กรอบทิศทางการพัฒนาด้านการควบคุมภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
กรอบทิศทางการพัฒนาด้านการควบคุมภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ดำเนินงาน                   

ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการ               
การเลือกตั ้ง ซึ ่งได้บัญญัติให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ                
อยู่ภายใต้กำกับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมอยู่  
3 ส่วน คือ จัดการเลือกตั้ง สืบสวน ไต่สวนและวินิจฉัย และออกกฎระเบียบโดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับการแต่งตั้งจากประธานกรรมการ                    
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การเลือกตั้ง และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี ่ยวกับกิจการของ
สำนักงาน เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  
ของมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้ช่วยสั่งงานในหน้าที่
รับผิดชอบแบ่งตามภารกิจทั้งหมด 7 ภารกิจ คือ ภารกิจงานบริหารกลาง ภารกิจงานสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 
ภารกิจงานบริหารงานเลือกตั้ง ภารกิจงานพรรคการเมือง ภารกิจการมีส่วนร่วม สถาบันพัฒนาการเมืองและ               
การเลือกตั้ง และส่วนงานอ่ืนๆ 

2.1  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมาย 
 2.1.1  หน้าที่และอำนาจตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 (1) พิจารณาส่งเร ื ่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื ่อว ิน ิจฉัยเมื ่อเห็นว ่าสมาชิกสภาพ ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 มาตรา 82 ประกอบมาตรา 101 หรือมาตรา 102 แล้วแต่กรณี 
 (2) พิจารณาส่งเรื ่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื ่อวินิจฉัย  กรณีความเป็นรัฐมนตรีสิ ้นสุดลง 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 170 
 (3) จัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร  การเลือก                 

สมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ 
 (4) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือก ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและควบคุม 

ดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  เพ่ือการนี้ให้มีอำนาจสืบสวนหรือไต่สวนได้ตามที่จำเป็น
หรือที่เห็นสมควร 

 (5) เมื่อผลการสืบสวนหรือไต่สวน หรือเมื่อพบเห็นการกระทำที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า  
การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย ให้มีอำนาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือการเลือก หรือการออกเสียง
ประชามต ิและสั่งให้ดำเนินการเลือกตั้ง เลือกหรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย หรือทุกหน่วย  

 (6) สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกไว้เป็น           
การชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระทำการหรือรู้เห็นกับการกระทำของ
บุคคลอ่ืน ที่มีลักษณะเป็นการทุจริต หรือทำให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

 (7) ดูแลการดำเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 (8) หน้าที่และอำนาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
              ในการสืบสวนหรือไต่สวน คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้กรรมการการเลือกตั้ง 

แต่ละคนดำเนินการ หรือมอบหมายให้คณะบุคคลดำเนินการภายใต้การกำกับของกรรมการการเลือกตั้ง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดก็ได้  
 ให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระทำความผิด มีอำนาจกระทำได้สำหรับ
หน่วยเลือกตั ้งหรือเขตเลือกตั ้งที ่พบเห็นการกระทำความผิด  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด  
  2.1.2 หน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง                 
พ.ศ. 2560 
 (1) อำนาจควบคุมดูแลจัดการเลือกตั้ง 
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 (1.1) ควบคุมดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิก
วุฒิสภา และการออกเสียงประชามติ 

(1.2) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ ่นให้คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งมีอำนาจดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นหรือหน่วยงานอื ่นของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบใน                   
การจัดการเลือกตั้งภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(1.3) แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งตามมาตรา 30 

   (2) อำนาจควบคุมด ูแลการเล ือกต ั ้ งให ้ เป ็นไปโดยสุจร ิตและเท ี ่ยงธรรมและ 
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(2.1) ดำเนินการสอดส่อง สืบสวนและไต่สวน เพื่อป้องกันหรือขจัดการกระทำ 
หรือการงดเว้นการกระทำใดอันจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมในการเลือกตั้งได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาใน
ระหว่างประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม 

(2.2) มีอำนาจสืบสวน ไต่สวนหรือดำเนินคดีตามมาตรา 41 หากปรากฏหลักฐาน
อันควรเชื่อว่ามีผู้กระทำผิดตามที่มีการสืบสวนหรือไต่สวน ให้คณะกรรมการสั่งดำเนินคดีโดยเร็วหรือในกรณี
จำเป็นจะสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้กระทำการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ 

(2.3) การวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
(2.4) การสั่งระงับการดำเนินการอันจะทำให้การเลือกตั้งมิ ได้เป็นไปโดยสุจริต 

หรือเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 33 
(2.5) การสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 26 วรรคสาม หรือ มาตรา 41 
(2.6) การยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
(2.7) ให ้สำนักงานการตรวจเง ินแผ ่นด ินหร ือผ ู ้สอบบัญชีร ับอนุญาตสอบบัญชี                    

พรรคการเมืองโดยอาจขอให้ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้งด้วยก็ได้ 
(2.8) ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งรายงานการทำธุรกรรม 

ของพรรคการเมือง ผู ้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง หรือผู ้สมัคร ตามที่คณะกรรมการแจ้งให้ทราบ หรือ                     
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิ นแจ้งให้ทราบถึง               
การโอนหรือเบิกจ่ายเงินตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ 

(2.9) ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยที่เกี ่ยวกับการข่าวแจ้งข้อมูลเบาะแสตามที่
คณะกรรมการร้องขอเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดหรือวงมาตรการป้องกันการกระทำความผิด               
ในส่วนที่เป็นหน้าที่และอำนาจ  

(2.10) มีอำนาจแต่งตั้งเลขาธิการหรือพนักงานของสำนักงานเป็นเจ้าพนักงาน             
ให้มีอำนาจสืบสวน สอบสวนหรือไต่สวนหรือดำเนินคดีได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

(2.11) อำนาจในการดำเน ินคด ีอาญาก ับบ ุคคลใด เพราะกระทำความผิด 
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองโดยส่งสำนวนและแจ้งให้พนักงานอัยการที่มีเขตอำนาจเพ่ือ
พิจารณาดำเนินการต่อไป 
   (3) ออกข้อกำหนด ระเบียบหรือประกาศที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายอื่น 

(3.1) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน ข้าราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที ่ของรัฐ ในการปฏิบัติหน้าที ่เกี ่ยวกับการเลือกตั้ง                    
การสืบสวนและไต่สวนและการอื่นใดท่ีจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 
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(3 .2) วางระเบ ียบเก ี ่ ยวก ับการชำระค ่าเส ียหายและค ่าใช ้จ ่ายสำหรั บ                     
การจัดการเลือกตั้ง และดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ รวมตลอดทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยหรือ
เบี้ยปรับ 

(3.3) ออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงาน 

(4) อำนาจแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกำหนด 
(4.1) สั ่งหรือแต่งตั ้งข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  

ให้ปฏิบัติการอันจำเป็นเกี ่ยวกับการเลือกตั ้ง การสนับสนุนการเลือกตั ้งหรือการสืบสวนหรือไต่สวนได้                      
ตามท่ีเห็นสมควรและแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างนั้นสังกัดอยู่ทราบโดยเร็ว 

(4.2) แต่งตั้งบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน หรือสถาบันการศึกษา ซึ่งสมัครใจ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งเพื่อรายงาน  ต่อคณะกรรมการ
หรือกรรมการทราบได้ตามสมควร 

(4.3) มีอำนาจแต่งตั ้งเลขาธิการหรือพนักงานของสำนักงานเป็นเจ้าพนักงาน 
ให้มีอำนาจสืบสวน สอบสวนหรือไต่สวนหรือดำเนินคดีได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

(5) ขอความร่วมมือหรือสั่งให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐาน 
(5.1) ขอความร่วมมือศาลให้ส่งเอกสาร หลักฐานหรือหลักฐานอื่นที ่เกี ่ยวข้อง 

เพ่ือประกอบการพิจารณา 
(5.2) สั่งให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวนหรือบุคคล

มีหนังสือชี ้แจงหรือข้อเท็จจริงหรือมาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานที ่เกี ่ยวข้อง                     
เพ่ือประกอบการพิจารณา  
 (6) วินิจฉัยชี ้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี ่ยวกับข้อกำหนด ระเบียบหรือประกาศ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (7) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน                 
ในการสร ้างความร ู ้ความเข ้าใจที ่ถ ูกต ้องให ้แก่ประชาชนเกี ่ยวกับการปกค รองระบอบประชาธ ิปไตย                         
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนหรือให้ประชาชนมีส่วนร่วม                          
ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกำหนด 
 (8) กำก ับและต ิดตามการใช ้จ ่ายเง ินอ ุดหน ุนท ี ่พรรคการเม ืองได ้ร ับจ ัดสรร                     
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เพ่ือให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว 
 (9) จัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อกำหนดวิธีการหรือมาตรฐานให้การเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 (10) เข้าไปหรือแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้ง ที่ออกเสียงประชามติหรือสถานที่  
นับคะแนนเลือกตัง้ หรือนับคะแนนการออกเสียงประชามติ 

 (11) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและข้อสังเกตต่อรัฐสภาและเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป 
 

 2.1.3 หน้าที ่และอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด ้วยการเล ือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561   

1. อำนาจวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงาน 
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2. กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน   คณะกรรมการการเลือกตั ้งมีอำนาจประชุม  ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการบันทึกเรื่องและภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

3. ให้คณะกรรมการการเลือกตั ้งส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชน  รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไปให้มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม 

4. คณะกรรมการการเล ือกต ั ้ งกำหนดมาตรการค ุ ้ มครองม ิ ให ้ เ ก ิ ดอ ั นตร าย                            

แก่ผู้แจ้งเบาะแส  หรือข้อมูล  รวมทั้งมาตรการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูล 
5. กำหนดวันเลือกตั้ง กำหนดวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและ

กำหนดสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
6. คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้ หากปรากฏเหตุจำเป็น       

อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งทั่วไปพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร 
7. ในการเลือกตั ้งทั่วไปหรือการเลือกตั ้งแทนตำแหน่งที ่ว ่าง คณะกรรมการการเลือกตั้ง                      

มีอำนาจออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้งและให้ย่นหรือขยายเวลาหรืองดเว้นการดำเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะการเลือกตั้ง  นั้น 

8. ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
และอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลใด เป็นผู้ช่วยหรือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้           
ตามสมควร 

9. อำนาจในการสั่งเปลี่ยนกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย       

กรณีกระทำผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หรือกระทำการใดอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งได้เป็นไปโดย
สุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

10. อำนาจในการสั่ง ให้ระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือสั่งให้กระทำการอย่างใดอย่าง
หนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร 

11. เจ้าพนักงานผู ้ดำเนินการเลือกตั ้งผู ้ใดขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิหน ้าที่   
หรือละท้ิงหน้าที่หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้น พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
แล้วรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

12. คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจประกาศกำหนดวันรับสมัครเพิ่มเติม  กรณีมีเหตุ
จำเป็นเฉพาะพื้นที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งได้ ตามมาตรา 45 เนื่องจากเกิดจลาจล อุทุกภัย 

อัคคีภัย เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอย่างอ่ืนในเขตเลือกตั้ง 
13. คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจวินิจฉัยสิทธิสมัครและถอนการรับสมัครได ้
14. คณะกรรมการการเลือกตั ้งมีอำนาจสั ่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั ้งของผู ้สมัคร 

ไว้เป็นการชั่วคราวได้ 
15. คณะกรรมการการเลือกตั ้งมีอำนาจยื ่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ   กรณีพบเหตุ 

ตามมาตรา 53 ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง 
16. คณะกรรมการการเลือกตั ้งม ีอำนาจประกาศกำหนดจำนวนเง ินค่าใช ้จ ่ายใน              

การเลือกตั้ง และวิธีการหาเสียง รวมทั้งตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ตามวิธีการทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด 
17. คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจส่งเรื ่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปราม      

การฟอกเงิน ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจได ้
18. คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่และอำนาจ

กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐ  สั ่งให้เจ้าหน้าที ่ของรัฐที ่มีพฤติการณ์  อันเป็นคุณหรือเป็นโทษ แก่ผู ้สมัครหรือ              
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พรรคการเมือง พ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราวหรือสั่งให้ประจำกระทรวง  ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่า
การอำเภอ ในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง หรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้งได้ 

19. คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจกำหนดลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
ของผู้สมัครและพรรคการเมือง 

20. คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน 
21. คณะกรรมการการเลือกตั ้งอาจดำเนินการให้มีการรายงานผลการนับคะแนน                

อย่างไม่เป็นทางการได ้
22. เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนน ถ้าปรากฏหลักฐานอัน

ควรเชื ่อได้ว่าการเลือกตั ้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที ่ยงธรรม  หรือการนับคะแนนเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง  

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะงดการประกาศผลการเลือกตั้งและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ก็ได้ 
23. ในการเลือกตั้งทั่วไป  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยเร็วแต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง ได้เมื่อได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วมีเหตุ
อันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขต
เลือกตั้งทั้งหมดและให้ใช้บังคับแก่การเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยอนุโลม 

24. อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งในการคำนวณหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อจะพึงได้รับ  ทั้งนี้  การดำเนินการให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 

25. ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจสั่งระงับสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของผู้สมัครไว้เป็นการชั่วคราวไม่เกินหนึ่งปีที่กระทำการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม 

26. เสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือให้ยุบพรรคการเมืองนั้น  หากปรากฏหลักฐานอันควร
เชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง รู้เห็นหรือปล่อยปละละเลยหรือทราบถึง
การกระทำตามมาตรา 132 แล้ว  มิได้ยับยั้งหรือแก้ไขเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

27. ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด
มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

28. คณะกรรมการการเลือกตั ้ง มีอำนาจสั ่งยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินผู ้นั ้นไว้               
เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง  หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดให้   เสนอให้ 
สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพ่ือจูงใจ 

29. คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระทำหรืองดเว้นการกระทำอัน
เป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้มีอำนาจระงับ
ยับยั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้งและสั่งให้ดำเนินการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ 

30. ในการสืบสวนหรือไต่สวน  หากปรากฏว่าการให้ถ้อยคำหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล
ของบุคคล ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้       
รายใดจะเป็นประโยชน์ในการพิส ูจน ์การกระทำผิดของผ ู ้กระทำความผิดคนอื ่นที่  เป ็นต ัวการสำคัญ        

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกันบุคคลนั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดีก็ได้ 

 2.1.4  หน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. 2561 
  การเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ในวาระแรกให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสองร้อยห้าสิบคนซึ่งพระมหากษัตริย์  
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ทรงแต่งตั้งตามที ่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคำแนะนำ โดยการสรรหาและแต่งตั ้งให้ดำเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่งซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และมี ความเป็นกลางทาง การเมือง จำนวน 
ไม่น้อยกว่าเก้าคน แต่ไม่เกินสิบสองคน มีหน้าที ่ดำเนินการสรรหาบุคคลซึ ่งสมควรเป็นสมาชิกวุฒ ิสภา                         
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ให้คณะกรรมการการเลือกตั ้งดำเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
ตามมาตรา 107 จำนวนสองร้อยคน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
โดยให ้ดำเน ินการให ้แล ้ว เสร ็จก ่อนว ันท ี ่ม ีการเล ือกต ั ้ งสมาช ิกสภาผ ู ้แทนราษฎรตามมาตรา 268                                    
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน แล้วนำรายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(ข) ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศ มีจำนวนไม่เกินสี่ร้อยคน 
ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภากำหนด แล้วนำรายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ทั้งนี้  ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดตาม (ก) 

(ค) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกผู้ได้รับเลือกตาม (ก) จากบัญชีรายชื่อ
ที ่ได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั ้งให้ได้จำนวนห้าสิบคน และคัดเลือกรายชื ่อสำรองจำนวนห้าสิบคน                      
โดยการเลือกดังกล่าวให้คำนึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่างๆ อย่างทั่วถึง และให้คัดเลือกบุคคลจากรายชื่อที่ได้รับ            
การสรรหาตาม (ข) ให้ได้จำนวนหนึ่ งร ้อยเก้าส ิบสี ่คน รวมกับผู ้ดำรงตำแหน่งปล ัดกระทรวงกลาโหม                         
ผู้บัญชาการ ทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ ผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ เป็น 250 คน และคัดเลือกรายชื่อสำรองจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) จำนวนห้าสิบคน 
ทั้งนี้ ให้เสร็จภายในสามวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา 26 

 (2) มิให้นำความในมาตรา 108 ข. ลักษณะต้องห้าม (6) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเคยดำรง
ตำแหน่งร ัฐมนตร ีมาใช ้บ ังค ับแก ่การดำรงตำแหน่งสมาช ิกว ุฒ ิสภาซ ึ ่ งได ้ร ับการ สรรหาตาม (1) (ข)  
และมิให้นำความในมาตรา 108 ข. ลักษณะต้องห้าม (2) มาตรา 184 (1) และมาตรา 185 มาใช้บังคับ                  
แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง 

 (3) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาตินำรายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตาม (1) (ค) 
จำนวนสองร้อยห้าสิบคนดังกล่าวขึ้นถวายบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป 
และให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 (4) อายุของวุฒิสภาตามมาตรานี้มีกำหนดห้าปี นับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง 
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ถ้ามีตำแหน่งว่างลงให้เลื่อนรายชื่อ
บุคคลตามลำดับในบัญชีสำรองตาม (1) (ค) ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน โดยให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ดำเนินการ
และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ สำหรับสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่
ในขณะได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ให้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้วย และให้ดำเนินการแต่งตั้งให้ผู้ดำรง
ตำแหน่งนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งแทนให้สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่
ว่างลงอยู่ในตำแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 

 (5) ในระหว่างที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลในบัญชีรายชื่อสำรองขึ้นเป็น
สมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่างตาม (4) หรือเป็นกรณีที่ได้มีรายชื่อบุคคลหรืออยู่ในบัญชีสำรองหรือไม่มีผู้ดำรง
ตำแหน่งที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใดให้มีวุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าท่ีมีอยู่ 
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(6)  เมื ่ออายุของวุฒิสภาสิ ้นสุดลงตาม (4) ให้ดำเนินการเลือกสมาชิกว ุฒิสภา 
ตามมาตรา 107 ต่อไป และให้นำความในมาตรา 109 วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

2.1.5  หน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
1. ให ้นายทะเบ ียนโดยความเห ็นชอบของคณะกรรมการร ับจดทะเบ ียนจ ัดตั้ ง 

พรรคการเมือง และประกาศการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา 
2. ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง 
3. ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 
4. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธ ีการในการจัดเก็บค่าบำรุงพรรคการเมือง  

ตามมาตรา 15 (15) 
5. กรณีข้อบังคับพรรคการเมืองไม่เป็นไปตามมาตรา 14 หรือ มาตรา 15 ให้นายทะเบียน

รายงานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและมีมติเพิกถอนข้อบังคับนั้น 
6. คณะกรรมการการเลือกตั ้งมีอำนาจพิจารณาและมีคำสั ่งให้คณะกรรมการบร ิหาร 

พรรคการเมืองพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ หากคณะกรรมการบริหารพรรคฝ่าฝืนมาตรา 22 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
7. คณะกรรมการการเล ือกต ั ้งจ ัดให ้ม ีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง  เพื ่ออำนวย 

ความสะดวก แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป 
8. คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน  เห็นว่ามติพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ขัดต่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น  ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยว่ามติใดของพรรคการเมืองขัดต่อ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอ่ืนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนมติดังกล่าวได้ 

9. คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกำหนดอัตราส่วนขั้นต่ำของผู้สมัครซึ่งเป็นชายและหญิง                  

ที่พรรคการเมืองจะต้องส่งลงสมัครรับเลือกตั้งก็ได้ โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหารือกับพรรคการเมืองด้วย 
10. คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจวินิจฉัยกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใด มีเหตุสงสัยว่า   

เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ตนได้รับเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการดำเนินกิจการพรรคการเมืองหรือเพ่ือใช้ใน
การเลือกตั้งหรือไม ่ตามมาตรา 68 

11. คณะกรรมการการเลือกตั ้งมีอำนาจกำหนดตามมาตรการและวิธ ีการที ่จำเป็น 
ให้พรรคการเมืองปฏิบัติเพื ่อให้การรับบริจาคของพรรคการเมืองเป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเปิดเผยและ                      

ตรวจสอบได้ 
12. คณะกรรมการการเลือกตั ้งมีหน้าที ่และอำนาจในการควบคุมดูแลการดำเนินการ 

และการใช้จ่ายเงินของกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
13. คณะกรรมการการเลือกตั ้งมีอำนาจพิจารณาการสิ ้นสภาพของพรรคการเม ือง 

ตามมาตรา 91 
14. คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น  เมื่อมีเหตุ 

ตามมาตรา 92 และ มาตรา 93 
15. คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งให้พรรคการเมืองเดิมที่รวมเข้ากันเป็นอันสิ้นสุดลง โดย

ให้สมาชิกพรรคการเมืองเดิมเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใหม่ที่จัดตั้งขึ้นและให้พิจารณาทรัพย์สิน  หนี้สิน สิทธิและ
ความรับผิดชอบของพรรคการเมือง โดยให้เป็นของพรรคการเมืองใหม่นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมืองตามมาตรา 99 
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16. ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง 
17. ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง 
18. ตอบรับการเปลี่ยนแปลงรายการตามมาตรา หรือรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบ 
19. ประกาศสิ้นสภาพพรรคการเมือง 
20. มีคำสั่งให้เลิกพรรคการเมือง 
21. ประกาศคำสั่งการเลิกพรรคและการควบรวมพรรคการเมือง 
22. ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้มีคำสั่งยุบพรรคการเมือง 
23. แต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อตรวจสอบงบการเงินของพรรคการเมือง 
24. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของ

กรรมการบริหารพรรคการเมือง พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบ 
25. ประกาศกำหนดรายได้ของพรรคการเมือง 
26. ประกาศกำหนดเกี ่ยวกับรายละเอียดในการจัดทำงบรายได้และค่าใช ้จ ่ายใน                  

การดำเนินการของพรรคการเมือง 
27. กำหนดรูปแบบการยื ่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของกรรมการบริหาร       

พรรคการเมือง 
28. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง 
29. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนเงินบริจาคภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ือโอนต่อให้

พรรคการเมือง 
30. กำหนดรูปแบบหลักฐานการรับบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง 
31. ประกาศกำหนดรายงานการใช้จ่ายเงินและส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายการดำเนิน

กิจการพรรคการเมือง 
32. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่พรรคการเมืองให้เงินหรือทรัพย์สินแก่บุคคล

หรือนิติบุคคล 
33. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้นายทะเบียนเรียกคืนเงินสนับสนุนพร้อมดอกเบี้ย

ตามกฎหมายคืนจากพรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนไปแล้ว หากปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง 
34. แต่งตั ้งคณะกรรมการกองทุนเพื ่อการพัฒนาพรรคการเมืองเพื ่อทำหน้าที ่ใน               

การจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองและควบคุมดูแลกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
35. กำหนดให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

และใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมืองและดำเนินการอื ่นใดที ่เกี ่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมืองตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด 
  2.1.6 หน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

พ.ศ. 2562   
 หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง และผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจาก                
การเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบสภาท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะมาโดยวิธีอื่นก็
ได้ แต่ต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้ง
รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติ                  
ซึ่งต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ                    
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จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว  

1. การจัดการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ รองรับกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเองหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน 

2. การประกาศผลการเลือกตั้งไม่เป็นการตัดอำนาจของคณะกรรมการการ เลือกตั้ง
ดำเนินการสืบสวนไต่สวนหรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

3.  กำหนดให้ในกรณีที่มีการสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานหรือรองประธานสภาท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการให้มี                   
การเลือกตั ้งใหม่หรือเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างแล้ว แม้ภายหลังศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าคำสั่งหรือ                    
คำวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนั้นไม่ชอบ ก็ย่อมไม่กระทบต่อการเลือกตั้งนั้น เพื่อเป็นการรองรับผลการเลือกตั้ง  
ครั้งใหม่ท่ีได้ดำเนินการมาโดยชอบ 

4. อำนาจในการแบ่งเขตเลือกตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งกำหนด 

5. อำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้ผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งนั้นก็ได้ 

6. คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งโดยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้ประกาศกำหนดจำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

7. คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเก่ียวการออกเสียงลงคะแนน 
8. คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกำหนดเวลาการออกเสียงลงคะแนนสำหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ แต่ต้องมีเวลาการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง 
9. คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้กำหนดลักษณะบัตรเลือกตั้งและหีบบัตรเลือกตั้ง 
10. คณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการนับ

คะแนนเลือกตั้ง 
11. กรณีเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอย่างอื่น ให้การนับ

คะแนนเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งชำรุดหรือสูญหาย คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งให้ดำเนินการออกเสียงลงคะแนน
ใหม่สำหรับหน่วยเลือกตั้งนั้นตามแต่กรณีก็ได้ 

12. คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคำสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่น ระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อ สั่งให้กระทำการ      
อย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร หากเห็นว่าคณะบุคคลดังกล่าวกระทำการไปในทางที่อาจเกิดความเสียหาย
แก่การจัดการเลือกตั้ง และเมื่อสั่งแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่แทน         
ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั ้งเห็นสมควรดำเนินการทางวินัยให้แจ้งผู ้บังคับบัญชาของบุคคลดังกล่าว                         
เพ่ือจัดดำเนินการทางวินัยต่อไป 

13. มีคำสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นตามความจำเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ 

14. ออกประกาศกำหนดวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
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15. ประกาศผลการเลือกตั้งภายในสามสิบวัน นับแต่วันเลือกตั้งในกรณีมีเหตุ อันควรเชื่อ
ได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการสืบสวนหรือ   
ไต่สวนให้แล้วเสร็จและประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือดำเนินการอื่นที่จำเป็นแล้วแต่
กรณีโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวัน นับแต่วันเลือกตั้ง 

16. สั่งให้ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐยุติหรือระงับการกระทำใด  ๆอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์ ควบคุมการพิมพ์และกำหนดวิธีการจัดส่งบัตรเลือกตั้งโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์และการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง 

  2.1.7 หน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542  โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 

1) หากประชาชนเห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่นคนใดไม่สมควร  
ดำรงตำแหน่งต่อไปจะต้องเข้าชื ่อร้องขอต่อผู ้ว ่าราชการจั งหวัด เพื ่อดำเนินการให้มีการลงคะแนนเสียง              

ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จะต้องถือตามเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครอง             

ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกำหนด 
2) การจัดทำคำร้องเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะต้อง มีรายละเอียด 

 (1)  ชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อทุกคน  พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน  
บัตรประชาชนหมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ 
 (2)  รายละเอียดของข้อเท็จจร ิงและพฤติการณ์ท ี ่แสดงให้เห ็นว ่าสมาชิก                  

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นคนใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะประสงค์ให้ลงคะแนนถอดถอนนั้น                  

มีการปฏิบัติหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างไรจนเป็นเหตุที่ไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป 
 (3)  รายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่จะมีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มี
การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 (4)  คำรับรองของผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่มีอำนาจดำเนินกิจการให้มีลงคะแนนเสียง
ถอดถอนว่าผู้เข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นผู้ร่วมลงชื่อด้วยตนเอง  

3)  กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ส่งคำร้องให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นท่ีประชาชนเข้าชื่อถอดถอนนั้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคำร้องนี ้

4)  ให้สมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือผู ้บร ิหารท้องถิ ่นผ ู ้น ั ้นจ ัดทำคำชี ้แจงแล้วส ่งให้                     
ผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

5)  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคำร้องดังกล่าวแล้วให้แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทราบภายใน 7 วัน ทั้งนี้ หากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินการแทนก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แจ้งบุคคลนั้นแทนนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำชี้แจงหรือครบกำหนดแล้วแต่กรณีเพื่อจัด ให้มีการลงคะแนนเสียง                  

ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป 
6)  คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ดำเนินการแทนจะต้องประกาศกำหนดวันลงคะแนนเสียง

ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
7) ประกาศกำหนดวันลงคะแนนเสียงไว้ที่ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเขตชุมชน
หนาแน่น ที่เห็นสมควร 
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8) คณะกรรมการการเล ือกตั ้งหร ือผ ู ้แทนจัดทำบัญชีรายช ื ่อผ ู ้ม ีส ิทธ ิเล ือกตั้ ง                           

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนั ้น  ปิดประกาศบัญชีรายชื ่อดังกล่าว  พร้อมคำร้อง  คำชี ้แจงข้อเท็จจริง                            

เพ่ือแก้ข้อกล่าวหาของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ถ้ามี) 
9) กำหนดหน่วยลงคะแนน คำนึงถึงจำนวนผู ้มีสิทธิลงคะแนนและความสะดวกใน                

การเดินทางไปใช้สิทธิลงคะแนน ประกาศให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทราบไม่น้อยกว่า  20 วัน ก่อนวันลงคะแนน         

ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่ลงคะแนนเสียงจะต้องประกาศให้ทราบก่อนวันลง  คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 5 วัน               

เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉิน จะประกาศการเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนน้อยกว่าระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ 
10)  คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในหน่วยลงคะแนนโดยให้มี

ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นไม่น้อยกว่า 4 คน กรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงมีหน้าที่ดำเนินการ
และรักษาความเรียบร้อยในการลงคะแนนเสียง รวมทั้งการนับคะแนนเสียงในหน่วยออกเสียง 

11)  การลงคะแนนเสียงถอดถอน 
 (1)  ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนทำเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” 

กับการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่ถูกร้องขอให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนส่วนลักษณะและ
ขนาดของบัตรลงคะแนนเสียงให้เป็นไปไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด 

 (2)  ในวันลงคะแนนเสียงให้เปิดการลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. 
12)  การนับคะแนนและการประกาศผล 

 (1)  เมื่อหมดเวลาการลงคะแนนเสียงถอดถอน กรรมการประจำหน่วยนับคะแนน
โดยเปิดเผยจนเสร็จสิ้น เมื่อนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องประกาศผลการลงคะแนนเสียง
และจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมด 
 (2)  กรณีมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง
ทั ้งหมดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนั ้น  ให้ถือว่าการเข้าชื ่อถอดถอนบุคคลนั้นเป็นอันตกไป  และจะมี                 
การร้องขอให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนบุคคลดังกล่าวด้วยเหตุผลเดียวกันอีกไม่ได้               
 (3)  กรณีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง
ทั้งหมดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนน
เสียงเห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ถูกร้องขอให้ถอดถอน  ไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป                       

ให้บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันลงคะแนนเสียง 
 (4)  เมื ่อได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงแล้ว  ถ้าผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เห็นว่าการลงคะแนนเสียงเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีสิทธิยื่นคำร้อง
คัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั ้งภายใน  30 วัน นับแต่ว ันที ่คณะกรรมการการเลือกตั ้งประกาศผล                        

การลงคะแนนเสียง 
 (5)  หากคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
เป็นไปไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ให้มีการจัดลงคะแนนเสียงใหม่ ยกเว้นว่าการลงคะแนนเสียงใหม่นั้นจะ
ไม่ทำให้ผลการลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องมีคำสั่งยกคำร้องคัดค้านนั้นเสีย 

2.2  อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 สำนักงานมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 
1) รับผิดชอบงานธุรการ และดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่  ตามที่

กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น  
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2) อํานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กรรมการการเลือกตั้ง และผู้ตรวจการเลือกตั้ง  

3) ดําเนินการเพ่ือให้พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง และผู้สมัครรับเลือกตั้งมีความรู้    
ความเข้าใจหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง และ มติของคณะกรรมการ  

4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย  

2.3   การจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

      ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง พ.ศ. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  กำหนดให้สำนักงานมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
กิจการทั่วไปของคณะกรรมการและนายทะเบียนพรรคการเมือง  ดังต่อไปนี้ 

(1) งานธุรการของคณะกรรมการและนายทะเบียนพรรคการเมือง ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ   
ที่เก่ียวกับงานของคณะกรรมการและนายทะเบียนพรรคการเมือง 

(2)  ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
(3)  เผยแพร่วิชาการ ให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(4)  รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง หรือเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 

(5)  รับเรื่องร้องเรียนหรือคัดค้านเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการเลือกตั้งของผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พรรคการเมือง หรือบุคคลอื่นใดเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 

(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 

  โดยให้จัดแบ่งส่วนงานของสำนักงาน เป็น 2 ส่วน  ประกอบด้วย  ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้  

2.3.1 การจัดแบ่งส่วนงานในส่วนกลาง  ได้แก่  สำนักและสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  
และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน   โดยแบ่งส่วนงานของสำนักงาน  ดังนี้  

(1) สำนักบริหารทั่วไป 
(2) สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 
(3) สำนักการคลัง 
(4) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(5) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(6) สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1 
(7) สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 2 
(8) สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3 
(9)  สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 4 
(10) สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5 
(11) สำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน 
(12) สำนักวินิจฉัยและคดี 
(13) สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 
(14) สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 
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(15) สำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 
(16) สำนักกิจการพรรคการเมือง 
(17) สำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ  
(18) สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง 
(19) สำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง 
(20) สำนักกิจการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(21) สำนักผู้ตรวจการ 
(22) สำนักผู้ตรวจสอบภายใน 
(23) สำนักกฎหมายและคดี 
(24) สำนักการประชุม 
(25) สำนักประชาสัมพันธ์ 
(26) สำนักพัฒนาบุคลากร 
(27) สำนักวิจัยและวิชาการ 

2.3.2  การจัดแบ่งส่วนงานในส่วนภูมิภาค   ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัด  จำนวน 77 จังหวัด  จัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เป็น 3 กลุ่มงาน 
ดังนี้ 

(1) กลุ่มงานอำนวยการ  
(2) กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม  
(3) กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง  

ปรากฏรายละเอียดตามแผนภูมิโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นี้ 
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ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย                
การจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ข้อ 5) กำหนดหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
กิจการทั่วไปของคณะกรรมการและนายทะเบียนพรรคการเมือง ดังต่อไปนี้ 

(1) งานธุรการของคณะกรรมการและนายทะเบียนพรรคการเมื อง ศึกษาและรวบรวมข้อมูล              
ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับงานของคณะกรรมการและนายทะเบียนพรรคการเมือง 

(2) ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

(3) เผยแพร่ว ิชาการ ให้ความรู ้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี ่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(4) รับเร ื ่องร ้องเร ียนเกี ่ยวกับการปฏิบัต ิหน้าที ่ของผู ้ม ีหน้าที ่และอำนาจเกี ่ยวข้องกับ  
การเลือกตั ้งเกี ่ยวกับการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั ้ง หรือเกี ่ยวกับ  
การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เกี่ยวกับการเลือกตั้งเสนอต่อคณะกรรมการ 

(5) รับเร ื ่องร ้องเร ียนหรือคัดค้านเกี ่ยวกับการทุจร ิตหรือประพฤติมิชอบในการเลือกตั้ ง 
ของผู ้สมัครรับเลือกตั ้ง ผู ้มีสิทธิเลือกตั ้ง พรรคการเมือง หรือบุคคลอื ่นใด เพื ่อเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย                 
การจ ัดแบ่งส ่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง พ.ศ. 2560 ข ้อ 6 ให ้จ ัดแบ่งส ่วนงาน  
ของสำนักงานเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

(1) ส่วนกลาง ได้แก่ สำนักและสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง และส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืน 

(2) ส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 

ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย                
การจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ข้อ 7 ให้แบ่งส่วนงานของสำนักงาน ดังนี้ 

(1) สำนักบริหารทั่วไป 

(2) สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 

(3) สำนักการคลัง 

(4) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(5) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(6) สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1 

(7) สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 2 

(8) สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3 

(9) สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 4 

(10) สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5 

(11) สำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน 

(12) สำนักวินิจฉัยและคดี 
(13) สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 

(14) สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 

(15) สำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 
(16) สำนักกิจการพรรคการเมือง 



คู่มือการควบคุมภายในองค์กร สำนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หน้า 22 

       

(17) สำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ 

(18) สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง 

(19) สำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง 

(20) สำนักกิจการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(21) สำนักผู้ตรวจการ 

(22) สำนักผู้ตรวจสอบภายใน 

(23) สำนักกฎหมายและคดี 
(24) สำนักการประชุม 

(25) สำนักประชาสัมพันธ์ 
(26) สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 

(26.1) สำนักพัฒนาบุคลากร 

(26.2) สำนักวิจัยและวิชาการ 

(27) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 

ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที ่ 29 พฤษภาคม 2560 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั ้งว่าด้วย                     
การจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ข้อ 8 ส่วนงานตามข้อ 7 (1) - (25) และ 
(27) อาจจัดแบ่งส่วนงาน ดังนี้ 

(1) ฝ่ายหรือส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่ายที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

(2) กลุ่มงาน 

ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย                 
การจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง พ.ศ. 2560 ข้อ 9 ส่วนงานตามข้อ 7 (26)                     
อาจจัดแบ่งส่วนงาน ดังนี้ 

(1) สำนัก 

(2) ฝ่ายหรือส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่ายที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

(3) กลุ่มงาน 

2.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วมขององค์กร ยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ กกต. 20 ปี 
2.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับระดับสากล ในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมือ
อาชีพ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 

 (OECT is internationally recognized professional organization in election process 
for democracy under the King’s Head of State.) 

2.4.2 พันธกิจ (Missions) 
 “สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง” 
 (To strengthen Thailand’s election process by which merit individuals are 

elected to hold public office.) 

2.4.3 ค่านิยมร่วมขององค์กร “OECT” 
 Openness   = เปิดกว้าง เปิดเผยโปร่งใส เปิดรับโอกาส 
 Efficiency   = มีประสิทธิภาพ 
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 Communication  = สื่อสารดี 
 Technology   = ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี 

2.4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Themes) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:  เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการ

     ดิจิทัล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2:  เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนา 

 พรรคการเมือง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:  สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบ 

 ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการควบคุมภายในองค์กร สำนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หน้า 24 

       

2.5 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

................................................................. 
เพ่ือให้การบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผล

สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุมครั้ง
ที่ .......... เมื่อวันที่ ............... คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องกำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั้งในระดับสากลและระดับประเทศด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(Risk Management) การควบคุมภายใน (Internal Control)  

2. ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายและบูรณาการระหว่างการกำกับดูแล
กิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
กิจการของ สำนักงานคณะกรรมการการเล ือกตั ้ง  (Governance Risk Management and Compliance)                 
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน (Integrated GRC)  

3. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องกำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรที่เป็นระบบสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายองค์กร ตามกรอบมาตรฐาน
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี โดยบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามดูแล ทั้งนี้ นโยบายและ
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องมีการทบทวน
เป็นระยะ เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานที่อาจเปลี่ยนแปลงไป 

4. การบริหารจัดการความเสี ่ยงและควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ ่งในวัฒนธรรมที ่สำคัญ 
(Governance and Culture) ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง และจำเป็นต้องดำเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนในการดำเนินกิจกรรม
ควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม และบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย (Business Objective) ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ต่อการปฏิบัติ
ภารกิจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

5. ความเสี ่ยงที ่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Strategy & 
Objective Setting) ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องได้รับการจัดการให้ทันเวลาและต่อเนื่อง 
ดังนี้ 

5.1 ต้องมีการระบุความเสี ่ยง กำหนดกิจกรรมการควบคุมที ่ตอบสนองต่อความเสี ่ยง      
การประเมินระดับความรุนแรง การจัดลำดับความเสี่ยง การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ 
การทบทวนความสามารถในการจัดการและระดับความเสี ่ยง มีการบริหารความเสี ่ยงแบบบูรณาการ และ                   
การปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Performance) อย่างครอบคลุมและทันเวลา 

5.2 ต้องมีการประเมินความเสี่ยงในด้านของโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น (Likelihood) 
และผลกระทบ (Impact) หากความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน 

5.3 ต้องมีผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) ที่ชัดเจนและมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่คณะกรรมการและผู้บริหารยอมรับได้ ทั้งนี้ ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุนและผลลัพธ์ 
(Cost Benefit) ที่จะเกิดข้ึนควบคู่กันไปด้วย 
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5.4 ต้องมีสารสนเทศ การสื ่อสาร และรายงานผล ( Information, Communication & 
Reporting) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในครบถ้วนทุกปัจจัยเสี่ยง และครอบคลุมทั้งแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) และกิจกรรม
การควบคุม (Existing Control) ระดับความรุนแรงก่อนและหลังการบริหาร วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและ                
แนวทางแก้ไขที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงและมีกิจกรรมการควบคุมได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา 
รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

6.  ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี ่ยงและควบคุมภายในตามที ่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งกำหนด รวมถึงการรายงานผล                    
การดำเนินงาน ตลอดจนการทบทวนปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน   
ตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Review & Revision) 

7.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะกำกับดูแลให้มีแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานด้าน              
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั้งกรณีปกติและเมื่อเกิดเหตุการณ์พิเศษอย่างครบถ้วนและ
เป็นระบบ เช่น การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเหตุการณ์พิเศษกรณีการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น 

8.  คณะกรรมการการเล ือกตั ้ง ผ ู ้บร ิหาร ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั ้ง ทุกระดับต้องมีความตระหนักและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย                      
ที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจนวิธีปฏิบัติและมาตรฐาน                  
ที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่ควบคุมและป้องกัน                  
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย 
 

ประกาศ ณ วันที่      ...................   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(..............................................) 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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2.6 โครงสร้างการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
     การควบคุมภายในเป็นองค์ประกอบของทุกกระบวนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง ตลอดจนมีความเชื่อมโยงกับทุกระดับ ดังนั้น โครงสร้างการควบคุมภายในจึงต้องมีความเชื่อมโยงกัน 
โดยโครงสร้างการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในของ กกต. ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง                  
ที่ 505/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินการการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย 

2.6.1 คณะกรรมการอำนวยการการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
       สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
คณะกรรมการอำนวยการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย 

1.1 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง    ประธานกรรมการ 

1.2 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กรรมการ 

1.3 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  กรรมการ 

1.4 ผู้แทนผู้ตรวจการ      กรรมการ 

1.5 ผู้อำนวยการสำนักการคลัง     กรรมการ 

1.6 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี    กรรมการ 

1.7 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์   กรรมการ/เลขานุการ 

1.8 รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

1.9 ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   ผู้ฃ่วยเลขานุการ 

1.10 พนักงานที่ได้รับมอบหมายจาก    ผู้ฃ่วยเลขานุการ 

       ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จำนวน 2 คน 

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้  
1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์แนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหาร

จัดการความเสี่ยงองค์การ 

2. เห็นชอบแผนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือประกาศเป็นนโยบายการควบคุมภายในและ               
การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

3. ส่งเสริมให้มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานพิจารณาทบทวนแผนการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

5. รวบรวมพิจารณากลั่นกรอง ติดตามผล และสรุปผล ตามแผนการควบคุมภายในและ                    
การบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานผล
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

6. แต่งตั้งคณะทำงาน ที่ปรึกษาที่เก่ียวข้องได้ตามความเหมาะสม 

7. อ่ืนๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 
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2.6.2 คณะทำงานดำเนินการการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ   
       สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
คณะทำงานดำเนินการการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย 

2.1 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง     หัวหน้าคณะทำงาน 

  รับผิดฃอบสั่งและปฏิบัติหน้าที่แทนสำหรับงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2.2 ผู้แทนผู้ตรวจการ       ผู้ทำงาน 

2.3 ผู้อำนวยการสำนักบริหารทั่วไป      ผู้ทำงาน 

2.4 ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล    ผู้ทำงาน 

2.5 ผู้อำนวยการสำนักการคลัง      ผู้ทำงาน 

2.6 ผู้อำนวยการสำนโยบายและยุทธศาสตร์     ผู้ทำงาน 

2.7 ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ     ผู้ทำงาน 

2.8 ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1    ผู้ทำงาน 

2.9 ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 2    ผู้ทำงาน 

2.10 ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3   ผู้ทำงาน 

2.11 ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 4   ผู้ทำงาน 
2.12 ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5   ผู้ทำงาน 
2.13 ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน   ผู้ทำงาน 
2.14 ผู้อำนวยการสำนักวินิจฉัยและคดี     ผู้ทำงาน 
2.15 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 ผู้ทำงาน 

2.16 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 ผู้ทำงาน 
2.17 ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ผู้ทำงาน 
2.18 ผู้อำนวยการสำนักกิจการพรรคการเมือง    ผู้ทำงาน 
2.19 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ    ผู้ทำงาน 
2.20 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง    ผู้ทำงาน 
2.21 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง    ผู้ทำงาน 
2.22 ผู้อำนวยการสำนักกิจการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   ผู้ทำงาน 
2.23 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี     ผู้ทำงาน 
2.24 ผู้อำนวยการสำนักการประชุม      ผู้ทำงาน 
2.25 ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์     ผู้ทำงาน 
2.26 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร     ผู้ทำงาน 
2.27 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ     ผู้ทำงาน 
2.28 รองผู้อำนวยการสำนโยบายและยุทธศาสตร์  ผู้ทำงานและเลขานุการ 

2.29 รองผู้อำนวยการสำนัการคลัง    ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.30 ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.31 พนักงานที่ได้รับมอบหมายจาก   ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

       ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จำนวน 4 คน 

โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่ ดังนี้  
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1. จัดทำแผนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ ด้านกลยุทธ์ 
การเงนิ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2. ประสานการปฏิบัติ ติดตามประเมินผลตามแผนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในส่วนงานที่เกี่ยวข้องระดับสำนักและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจำจังหวัด เพ่ือสรุปภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รายงาน                    
ความคืบหน้า ตามแผนให้คณะกรรมการอำนวยการการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทราบ 

3. รวบรวมพิจารณากลั่นกรองและสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในและ                     
การบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานผล
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการอำนวยการการควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ความเสี่ยงที่แต่ละสำนักและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเลือกและค้นหาวิธีการ
ควบคุมท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

4. จัดทำรายงานสรุปผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เสนอคณะกรรมการอำนวยการการควบคุมภายในและบริหาร
จัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

5. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

6. สามารถเสนอตั้งคณะทำงาน ที่ปรึกษาที่เก่ียวข้องได้ตามเหมาะสม 

7. อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 

 
 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 3 โครงสร้างการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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2.7  แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 

ลำดับ กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) 
1.1 ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านการบริหารจดัการ

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 
            

1.2 นำเสนอ (ร่าง) ทบทวนนโยบายการกำกบัดูแลกิจการที่ดีดา้น
การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ 2565 ต่อคณะกรรมการอำนวยการการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อ
ขอความเห็นชอบ 

            

1.3 เผยแพรน่โยบายการกำกบัดูแลกิจการที่ดีด้านการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 
2565 

            

1.4 จัดทำ (ร่าง) แผนปฏบิัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน กกต. ประจำปีงบประมาณ 2566 

            

1.5 นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัตกิารการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน กกต. ประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อ 
คณะกรรมการอำนวยการการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อ
ขอความเห็นชอบแผนปฏบิัติการฯ 

            

1.6 ทบทวนคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงและคู่มือการควบคุม
ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565 
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ลำดับ กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.7 นำเสนอ (ร่าง) คู่มือการบรหิารจัดการความเสี่ยงและคู่มือการ
ควบคุมภายในองค์กรต่อคณะกรรมการอำนวยการการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

            

1.8 จัดอบรมให้ความรูพ้ื้นฐานดา้นการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน และประเมินความรู้ความเข้าใจ 

            

1.9 การบูรณาการในเร่ืองกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (GRC: Governance Risk 
and Compliance) 

            

1.10 รายงานผลการดำเนนิการเพื่อติดตามมาตรฐานและประสทิธิผล
ของระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน   

            

2. การกำหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategy and Objectives Setting) 
2.1 การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
            

2.2 จัดทำ (ร่าง) ประเด็นความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 

            

2.3 นำเสนอ (ร่าง) ประเด็นความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อ
คณะกรรมการอำนวยการการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอความเห็นชอบ 

            

2.4 จัดทำ (ร่าง) ประเด็นความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 

            

 (ก.ค.-ส.ค. 2564) 

 
(ส.ค.-ก.ย. 2564) 

 



คู่มือการควบคุมภายในองค์กร สำนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หน้า 31 

       

ลำดับ กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.5 นำเสนอ (ร่าง) ประเด็นความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อ
คณะกรรมการอำนวยการการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอความเห็นชอบ 

            

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Performance) 
3.1 วางกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน             
3.2 กำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามองคป์ระกอบของ

ควบคุมภายใน 
            

3.3 ติดตามแบบการประเมินตนเองของแต่ละประเด็นความเสีย่ง
และกระบวนการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

            

3.4 ทบทวน/ปรับปรุง และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ กกต.             
3.5 ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 
            

3.6 จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

            

4. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง (Review and Revision) 
4.1 การทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง             

5. ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (Information, Communication and Reporting) 
5.1 สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และวฒันธรรมองคก์ร

ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทัว่ทั้งองค์กร ผ่าน
สื่อประชาสัมพนัธ์  
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ลำดับ กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5.2 จัดทำแบบสอบถามความตระหนัก/สำรวจทัศนคติด้านการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

            

5.3 รายงานผลความตระหนัก/ทัศนคติด้านการบริหารความเสีย่ง
และควบคุมภายใน 

            

5.4 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการ
อำนวยการการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบภายใน 
และคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

            

5.5 สรุปผลการดำเนนิงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

            

5.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่สนับสนนุการบริหารจดัการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

            

5.7 ประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธผิลของกระบวนการ/ระบบ
การติดตามมาตรฐานและประสทิธิผลของระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
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3. กระบวนการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
3.1 หลักการและเหตุผล   

  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื ่อมั่น               
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านปฏิบัติ  ตามกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

3.2 ที่มาของแนวทางการดำเนินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

     การดำเน ินการตามระเบียบการบร ิหารความเส ี ่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั ้ง เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับการบริหาร งานและกรอบ               
แนวทางการพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 

▪ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที ่เพื ่อให้                      
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด               
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติ                
เป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

▪ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนด 

▪ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาตรา 6 การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้  
  (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
  (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
  (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
  (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น  
  (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์  
  (6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
  (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ 

▪ มาตรฐานการควบค ุมภายในสำหร ับหน ่วยงานขอ งร ั ฐ  ( Internal Control Standard for 
Government Agency) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที ่ กค 0409.3/ว 105 ลงวันที ่ 5 ตุลาคม 2561 เรื ่อง 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ                      
พ.ศ. 2561 กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ( Internal Control Standard for 
Government Agency) ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission : COCO 2013 โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการ
แผ่นดิน ซึ่งได้กำหนดกรอบแนวคิด ขอบเขตการใช้วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน รวมถึงองค์ประกอบของ
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มาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนด  ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยงานของรัฐ อันจะทำให้การดำเนินงาน และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลที่ดี 

  แนวคิด ประกอบด้วย 
1. การควบคุมภายในเป็นกลไกที่จะทำให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านใด

ด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ 

2. การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู ่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงานของรัฐ                 
การควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นเป็นผลสุดท้ายของการกระทำ 

3. การควบคุมภายในเกิดขึ ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ โดยผู ้กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่เพียง
การกำหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มดำเนินงานเท่านั้น หากแต่ต้องมีการปฏิบัติ 

4. การควบคุมภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ของหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม การควบคุมภายในที่กำหนดก็อาจจะไม่สามารถให้ความมั่นใจแก่ผู้กำกับดูแล 
และฝ่ายบริหารว่าการดำเนินงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ 

5. การควบคุมภายในควรกำหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงานของรัฐ  

ขอบเขตการใช ้ 
มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ จัดทำขึ้นสำหรับหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้เป็น              

กรอบแนวทางในการจัดทำระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และ  ความซับซ้อนของงาน    
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ และมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอ
และเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  
หน่วยงานของรัฐต้องให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้  
1. วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี ่ยวกับความมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงานด้านการเงิน 
ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานรัฐ ตลอดจน
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงานรัฐ  

2. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี ่ยวกับการรายงาน                  
ทางการเงินและไม่ใช่การเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงาน  ที่เชื่อถือได้ทันเวลา 
โปร่งใส หรือข้อกำหนดอ่ืนของทางราชการ  

3. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives)                  
เป็นวัตถุประสงค์เกี ่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี  ที่เกี ่ยวข้องกับ                  
การดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอ่ืนของทางราชการ 

3.3 องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

หน่วยงานของรัฐได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ซึ่งมีความแตกต่างกันในแตล่ะ
หน่วยงาน การควบคุมภายในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ทั้งนี้ การควบคุมภายในจะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ :  

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
    สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดำเนินงานที่ส่งผลให้มีการนำการควบคุมภายในมา
ปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึง
ความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั ้งการดำเนินงานที ่คาดหวังของผู ้กำกับดู แลและฝ่ายบร ิหาร                           
ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในอ่ืนๆ โดยสภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้  

(1)  หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
(2)  ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับ

ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
(3)  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที ่และ                   

ความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล 
(4)  หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ ่งมั ่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร                   

ที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
(5)  หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ 

การควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
   การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ เพื่อระบุและ

วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกำหนดวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมด             
ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ โดยการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้  

(6)  หน่วยงานของรัฐระบุว ัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัต ิงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที ่จะสามาระระบุประเมินความเสี ่ยงที ่เกี ่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ 

(7)  หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม
ทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือกำหนดวิธกากรจัดการความเสี่ยงนั้น 

(8)  หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 

(9)  หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการ
ควบคุมภายใน 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
   กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า

การปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรม                
การควบคุมควรได้รับการนำไปปฏิบัติทั ่วทุกระดับของหน่วยงานของรั ฐ ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอน                 
การดำเนินงานต่างๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน โดยกิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย                 
3 หลักการ ดังนี้  
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(10)  หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์              
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

(11)  หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

(12)  หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จ                 
ที่คาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง  

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  
   สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการดำเนินการตามการควบคุมภายใน             

ที่กำหนด เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอก และเป็นช่องทางเพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศที่สำคัญในการควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบ และความสำคัญของการควบคุม
ภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้  

(13) หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

(14) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ
ที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

(15) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม                
การควบคุมภายในที่กำหนด 

5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 
   กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง                   

หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร ่วมกัน เพื ่อให้เกิดความมั ่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู ้กำกับดูแล อย่างทันเวลา โดยกิจกรรม                   
การติดตามผลประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้  

(16) หน่วยงานของร ัฐระบุ พัฒนา และดำเน ินการประเมินผลระหว ่างการปฏิบ ัต ิงาน หรือ                           
การประเมินผลเป็นรายครั ้งตามที่กำหนด เพื ่อให้เกิดความมั ่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ                     
การควบคุมภายใน 

(17) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

3.4 แนวทางการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2565 

  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำแนวทางการดำเนินการควบคุมภายในของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องรับกับ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งนโยบาย
การบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ในการควบคุมภายในในภาพรวมที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร 
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3.4.1 วัตถุประสงค์องค์ประกอบ และประโยชน์ของการควบคุมภายใน ในภาพรวม 
     การควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ การควบคุมภายในสามารถทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดของหน่วยงาน จึงควรกำหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างขององค์กรและภารกิจของหน่วยงาน 
  ในการดำเนินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ได้จัดทำวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และประโยชน์ของ                     
การควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์กร  ซึ ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายในนั้น                        
จะนำหลักเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ทุกหน่วยงาน
ต้องดำเนินการมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินและสรุปผล 
  1. ว ัตถ ุประสงค ์ของการควบค ุมภายในของสำน ักงานคณะกรรมการการเล ือกตั้ง                                
มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ประกอบด้วย 
   1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Effectiveness and Efficiency of 
operations) โดยมุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานอย่างประหยัดและ ได้ผลคุ้มค่ามีการดูแลรักษา
ทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีการป้องกันมิให้ทรัพย์สินมีการสิ้นเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือสูญหาย 
และปลอดภัยจากการกระทำการทุจริต 
   2) ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Reliability of financial reporting) ซึ่งเป็นสิ่ง
สำคัญและใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและวางแผนการดำเนินงานในอนาคต 
   3) การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ (Compliance with applicable laws and 
regulations) เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใด ๆ กับองค์กร จากสาเหตุการละเว้นไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติ                  
ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับองค์กร รวมถึงข้อบังคับ และกฎระเบียบขององค์กร 
      2. องค์ประกอบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ที่นำมาเป็น
แนวทางดำเนินการใช้แนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) มี 5 ประการ ประกอบด้วย 

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)  
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
4) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  
5) การติดตามประเมินผล (Monitoring)  

   

 อนึ่ง องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 ประการนี้ จะมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน                 
โดยเริ่มจากแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการ
บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่กำหนด 
   1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) เป็นเร ื ่องของการควบคุมภายใน                    
ที ่กำหนดเป็นโครงสร้าง นโยบาย และระเบียบ วิธีปฏิบัติที ่มีผลมาจากทัศนคติของผู ้บริหาร รวมถึงสร้าง                  
ความพร้อมให้กับบุคลากร เกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ จึงกล่าวได้ว่าสภาพแวดล้อม 
การควบคุมเป็นฐานรากขององค์ประกอบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินกิจกรรม ข้อมูลสารสนเทศ การติดตาม 
ความเสี่ยง การควบคุม และการสื่อสาร ประเมินผล  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของสภาพแวดล้อม  
การควบคุมมีดังนี้  
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      1.1 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม (Integrity and Ethical Values)  
      1.2 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (Commitment to Competence)  
      1.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ (Board of Directors 
and Audit Committee Participation)  
      1.4 ปร ัชญาการบร ิหารและร ูปแบบการปฏ ิบ ัต ิ งาน (Management’s Philosophy and 
Operating Style)  
      1.5 โครงสร้างการจัดองค์กร (Organizational Structure)  
      1.6 วิธีมอบอำนาจและความรับผิดชอบ (Assignment of Authority and Responsibility) 
      1.7 นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Policies and Practices) 

2. การประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment) เพื ่อให้ทราบว่ามีความเสี ่ยงอย่างไรและ                  
ความเสี่ยงนั้นๆ อยู่ในกิจกรรมหรือขั้นตอนใดของงาน มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรมากน้อย
เพียงใด เพื ่อนำมาพิจารณากำหนดแนวทางที ่จำเป็นต้องใช้เพื ่อให้เกิดความมั ่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า                      
ความผิดพลาดความเสียหายจะไม่เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็จะอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตราย หรือไม่เป็นอุปสรรคต่อ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรทุกองค์กร ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องได้ข้อมูลความเสี่ยงที่ถูกต้องและตรงกับ 
สภาพที่เป็นอยู่จริงในทุกขณะ เพื่อนำมากำหนดมาตรการหรือปรับเปลี่ยนเพื่อเสริมสร้างระบบการควบคุมภายใน
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ ์
      ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง  
       2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives)  
       2.2 การระบุปัจจัยความเสี่ยง (Risk Identification)  
       2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)  
       2.4 การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์  
        ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ล่วงหน้าและอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทาง               
การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยทั่วไปวัตถุประสงค์ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ  
        (1) วัตถุประสงค์ระดับกิจการโดยรวม (Entity – Wide Level Objectives) เป็นวัตถุประสงค์
หลักของการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร  
        (2) วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม (Activity – Level Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เฉพาะของ
การดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมภายในองค์กร ซึ ่งกำหนดโดยผู ้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ทั ้งนี้ 
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมต้องสอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับองค์กรโดยรวม 
        2.2 การระบุปัจจัยความเสี่ยงเนื่องจากปัจจัยความเสี่ยงบางอย่างอาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 
ระดับกิจการโดยรวม หรือมีผลกระทบระดับกิจกรรมเท่านั้น ปัจจัยความเสี่ยงบางอย่างอาจมีผลกระทบ ในระยะ
สั้น หรือมีผลกระทบในระยะยาว หรือทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงต้องทำความเข้าใจและ สามารถระบุได้ว่า
ความเสี่ยงนั้นๆ มีสาเหตุจากปัจจัยอะไร 
   2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อสามารถระบุปัจจัยความเสี่ยงได้แล้วต้องนำปัจจัยความเสี่ยงนั้นมา
วิเคราะห์ถึงผลกระทบของความเสี ่ยงที ่มีต่อองค์กร และโอกาสที ่จะเกิดความเสี ่ยงดังกล่าวขึ ้นมากหรือ                       
น้อยเพียงใดเพ่ือพิจารณากำหนดแนวทางจัดการกับความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
   2.4 การจัดการความเสี่ยงเมื่อทราบระดับความเสี่ยงที่องค์กรเผชิญอยู่ต้องกำหนดแนวทางจัดการกับ
ความเสี่ยงที่มีสำระสำคัญและมีโอกาสที่จะเกิดสูงอย่างเหมาะสม โดยทั่วไปกรณีเป็นความเสี่ยง ที่มีสาเหตุจาก
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ปัจจัยภายในองค์กรจะใช้วิธีจัดระบบการควบคุมภายใน และกรณีเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกจะ
ใช้วิธีการบริหารความเสี่ยง 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  กิจกรรมการควบคุมเป็นนโยบายมาตรการ และ
วิธีการดำเนินงานต่างๆ ที่ผู้บริหารนำมาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคำสั่งต่างๆ ที่กำหนดขึ้นนั้นสามารถลด หรือ
ควบคุมความเสี่ยง และได้รับการตอบสนองปฏิบัติตามในเวลาที่เหมาะสม กิจกรรมการควบคุมประกอบด้วย
กิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญ คือ 

▪ การกำหนดนโยบายและแผนงาน (Policies and Plans)  
▪ การสอบทานโดยผู้บริหาร (Management Review)  
▪ การประมวลผลข้อมูล (Information Processing)  
▪ การควบคุมทางกายภาพ (Physical Control)  
▪ การแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties)  
▪ ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Performance Indicators)  
▪ การจัดทำเอกสารหลักฐาน (Documentation) การตรวจสอบ การปฏิบัติงานอย่างเป็น

อิสระ (Independent Checks on Performance) 
4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (I n f o r m a t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n )  
  4.1 ข้อมูลสารสนเทศ มีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานทุก

ระดับขององค์กร โดยผู้บริหารใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจ และสั่งการสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
จะใช้ขอ้มูลข่าวสารจากผู้บริหารเป็นแนวทางปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร
ที่ดี   มีดังนี้  

 (1) เหมาะสมกับการใช้ โดยบรรจุเนื้อหาสาระที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจ  
     (2) ถูกต้องสมบูรณ์ สะท้อนผลตามความเป็นจริงและมีรายละเอียดครบถ้วน   
 (3) เป็นปัจจุบัน โดยให้ข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียงวันที่ใช้ตัดสินใจมากที่สุด  
 (4) ทันเวลาสามารถจัดทำได้ทันเวลาที่ต้องการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้น 
 (5) สะดวกในการเข้าถึงสำหรับผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง และมีระบบรักษาความปลอดภัยมิให้ผู้ที่ไม่มี

หน้าที่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้ การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารที่ดีเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร โดยจะต้องจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางวิชาชีพ รวมถึงต้องจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยี และระบบงานที่ดี 

4.2 การสื่อสาร หมายถึง การจัดระบบสื่อสารให้ข้อมูลที่จัดทำไว้แล้วส่งไป ถึงผู้ที่ควรได้รับ หรือ
มีไว ้สำหร ับผ ู ้ท ี ่ ใช ้ข ้อม ูลข ่าวสารน ั ้น การส ื ่อสารที ่ด ีต ้องเป ็นการส ื ่อสารแบบ 2 ทาง ( Two – ways 
Communication) โดยระบบการสื่อสารที่ดีต้องประกอบด้วย ระบบการสื่อสารทั้ งภายในและภายนอก เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดควรจัดให้มีการประเมินระบบการสื่อสารขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ 

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งจากภายใน
และภายนอกองค์กร อาจทำให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพลดลง จึงต้องมีการติดตามประเมินผล
เพ่ือให้ ผู้บริหารมีความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าระบบการควบคุมภายในนั้นยังคงมีประสิทธิภาพ 

  5.1 การติดตาม เป็นการควบคุม และกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร เพื ่อติดตามตรวจสอบผล
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพียงใด และมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  

 5.2 การประเมินผล ระบบการควบคุมภายในที่นำไปใช้ในระยะเวลาพอสมควร แล้วควรมี                 
การประเมินผลว่าระบบการควบคุมภายในนั้นเหมาะสมที่จะใช้ต่อไปหรือไม่ ผู้ประเมินผลต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การกำหนดระบบการควบคุมภายใน เพื่อความอิสระในการรายงาน ผลการประเมินและให้จัดทำรายงานเสนอต่อ
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ผู้บริหาร โดยชี้แจงให้ทราบข้อบกพร่องที่ค้นพบหรือสาเหตุของ ความแตกต่างระหว่างผลการดำเนินงานจริงกับ
ประมาณการ และผู้ที่ต้องรับผิดชอบรวมทั้งเสนอให้มีการสั่งการเพื่อแก้ไข 

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุมภายใน  
  1. การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
  3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ  
  4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้  
  5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง 
 

3.4.2 วิธีการดำเนินการแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่สอดแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของแต่ละส่วนงาน 

เป็นสิ่งที่ต้องมีแผนงานสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและต่อเนื่อง เกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ
ในการทำให้การควบคุมภายในเกิดขึ้นและในแต่ละหน่วยงานควรดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้สามารถ
ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสมและวิเคราะห์ผลในภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรม 

    1. แผนงานและวิธีการดำเนินการควบคุมภายใน 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดแผนการควบคุมภายใน แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

       1. ความเสี่ยงระดับองค์กร จำนวน 10 ด้าน ได้แก่ 
         (1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           (2) ด้านงบประมาณ การเงิน และพัสดุ   
        (3) ด้านการบริหารงานบุคคล  
          (4) ด้านกฎหมาย และการสืบสวนสอบสวน 
       (5) ด้านการจัดการเลือกตั้ง 
       (6) ด้านการมีส่วนร่วม 
       (7) ด้านการจัดอบรม 

  (8) ด้านการสรรหาผู้สมัคร/จัดตั้งพรรคการเมือง          
       (9) ด้านการบริการประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

   (10) ด้านรักษาความปลอดภัย 
2. กรอบระยะเวลาในการประเมินผลการควบคุมภายใน  

    การประเมินผลตามแบบรายงานผลการควบคุม โดยให้แต่ละส่วนงานรายงานผลการควบคุม
ภายในตามมาตรการตอบสนองความเสี ่ยงที ่แต่ละหน่วยงานรายงานตามกรอบระยะเวลา  โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง แบง่การประเมินผลการควบคุมภายในออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 4 กรอบระยะเวลาในการประเมินผลการควบคุมภายใน กกต. ประจำปี 2565 

3.4.3 การกำหนดหน่วยงานที ่ทำหน้าที ่เป ็นหน่วยงานในการควบคุมภายในของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ตามแนวทางของการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ให้แต่ละส่วนงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประเมิน
หน่วยงานของตนเอง โดยแบ่งความเสี่ยงระดับองค์กรเป็น 10 ด้าน ทำการควบคุมภายในของสำนักงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแต่ละความเสี่ยง ดังนี้ 

ความเสี่ยง 10 ด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้แก่ ส่วนงานการควบคุมภายในของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
       ความเสี่ยง 10 ด้าน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส่วนงานการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ   

การเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. สำนักทุกสำนัก 

2. สนง.กกต.จว.ทุก จว. และ กทม./ศูนย์การเรียนรู้ฯ  1 - 8 
2. ด้านงบประมาณ การเงิน และพัสดุ   1. สำนักทุกสำนัก 

2. สนง.กกต.จว.ทุก จว. และ กทม./ศูนย์การเรียนรู้ฯ 1 - 8 
3. ด้านบริหารงานบุคคลและการจัดสวัสดิการ 1. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. ด้านกฎหมาย และการสืบสวนสอบสวน 1. สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1 – 5 

2. สำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน 
3. สำนักวินิจฉัยและคดี 
4. สำนักกฎหมายและคดี 
5. สนง.กกต.จว.ทุก จว. และ กทม. 
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       ความเสี่ยง 10 ด้าน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ส่วนงานการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ   
การเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5. ด้านการจัดการเลือกตั้ง 1. สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 
2. สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 
3. สำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 
4. สนง.กกต.จว.ทุก จว. และ กทม./ศูนย์การเรียนรู้ฯ 1 - 8 

6. ด้านการมีส่วนร่วม 1. สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง 
2. สำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง 
3. สำนักประชาสัมพันธ์ 
4. สนง.กกต.จว.ทุก จว. และ กทม./ศูนย์การเรียนรู้ฯ 1 - 8 

7. ด้านการจัดอบรม 1. สำนักพัฒนาบุคลากร 
2. สนง.กกต.จว.ทุก จว. และ กทม./ศูนย์การเรียนรู้ฯ 1 - 8 

8. ด ้านการสรรหาผ ู ้สม ัคร/จ ัดต ั ้ งพรรค
การเมือง 

1. สำนักกิจการพรรคการเมือง 
2. สำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ 

9 .  ด ้ านการบร ิการประชาชนและการ
ประชาสัมพันธ์ 

1. สำนักบริหารทั่วไป 
2. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. สำนักกิจการพรรคการเมือง 
4. สำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ 
5. สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง 
6. สำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง 
7. สำนักประชาสัมพันธ์ 
8. สำนักวิจัยและวิชาการ 
9. สนง.กกต.จว.ท ุก จว.และ กทม./ศ ูนย ์การเร ียนรู้ฯ                
1 - 8 

10. ด้านรักษาความปลอดภัย 1. สำนักทุกสำนัก 
2. สนง.กกต.จว.ทุก จว.และ กทม./ศูนย์การเรียนรู้ฯ 1 - 8 

ทั ้งนี ้ เพื ่อให้การบริหารจัดการความเสี ่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ                
การเลือกตั ้ง ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพื ่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆ นั้น                   
การพัฒนาระบบงาน ระบบโครงสร้างขององค์กรที่ดีจะเอื้อต่อการบริหารจัดการการควบคุม  การปฏิบัติงาน       
มีความเพียงพอและเหมาะสมกับทุกกระบวนการตามภารกิจงาน หน้าที่และอำนาจ และในการบริหารงานที่ดี
จำเป็นต้องทำให้เกิดระบบการประเมินผลการทำงานในทุกส่วนงานและทุกกิจกรรม ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ความสำคัญต่อการบริหารงานของทุกองค์กรในปัจจุบัน เพ่ือให้การประเมินความเสี่ยงและจัดให้มี กิจกรรมควบคุม
ภายในมีผลในเชิงประจักษ์ 

 3.5 การพิจารณาจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่หรือที่ได้ปรับโครงสร้าง
องค์กรใหม่ 

▪ การพิจารณาจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ 
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        ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐของกระทรวงการคลัง  ข้อ 2 
กำหนดไว้ว่า ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ได้ปรับโครงสร้างองค์ กรใหม่  
จัดวางระบบการควบคุมภายในตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที ่จัดตั ้งขึ ้นใหม่สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

3.6 การรายงานสรุปผลประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง เป็นหน่วยงานอิสระที ่ต ้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  
ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 โดยให้หน่วยงานของรัฐที ่ไม่อยู ่ภายใต้ส ังกัดกระทรวงจัดทำรายงาน                      
การประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่  

1) การรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)  
2) การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)  

 3) การรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
      (แบบ ปค. 6)  

4) การจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 3)                         
โดยรายละเอียดที่ต้องดำเนินการตามแบบรายงานดังนี้ 

1. การรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)  
 เป็นการประเมินมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม                  

การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมการติดตามผล               
โดยคณะกรรมการการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดำเนินการดังนี้  

1) ประมวลผลข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบจากการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในมาระบุ
ลงในแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)  

2) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบลงในแบบรายงานการประเมิน องค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) พร้อมจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  

3) สรุปผลการประเมินโดยรวม 5 องค์ประกอบลงในตอนท้ายแบบรายงาน โดยข้อมูลความเสี่ยงที่
ประเมินได้นำมาระบุในแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) เพ่ือกำหนดกิจกรรมควบคุม
ต่อไป 

2. การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)  
   เพื ่อบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน และระบุการควบคุมที ่มีอยู่                       

การประเมินผลการควบคุมความเสี ่ยงที ่ยังมีอยู่ การควบคุมภายในที่ต้องปรับปรุงและรับผิดชอบ โดยเป็น                    
การประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ของกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และกำหนดกิจกรรมปรับปรุงการควบคุม เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้มาวิเคราะห์เพื่อประเมินและคัดเลือกความเสี่ยงพร้อมทั้งกำหนดกิจกรรม
การควบคุม ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการดำเนินการ โดยการรายงานให้เป็นไปตามภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐหรือ
วัตถุประสงค์ 
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3. การรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6) 
              เมื่อดำเนินการรวบรวมแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 
และแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) ส่งให้ผู ้ตรวจสอบภายในของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อทำหน้าที่สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน 
กระบวนการบริหารความเสี ่ยง และกระบวนการกำกับดูแลที ่ด ีในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการ                     
การเลือกตั้ง จากนั้น ผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะแจ้งผลการสอบทานกลับมา
ยังคณะกรรมการการควบคุมภายในเพื่อให้ทราบผลการสอบทานของกระบวนการควบคุมภายในและบริหาร
จัดการความเสี่ยงในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำแบบหนังสือ
รับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.3) ต่อไป 
 

4. การจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 3) 
เมื ่อผู ้ตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งแจ้งผลการสอบทานของ

กระบวนการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการ                 
การเลือกตั ้งกลับมา ให้คณะกรรมการการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งทราบ 
คณะกรรมการควบคุมภายใน จะดำเนินการจัดทำแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน                    
(แบบ ปค.3) ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด 

ทั้งนี้ ในการจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นการสรุป ในภาพรวมของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ โดยเสนอเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ พิจารณาเห็นชอบ
และลงนามแจ้งกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังที่กำหนดไว้ว่ากรณี หน่วยงานของรัฐ 
ที่ไม่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวง ให้จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ต่อกระทรวงการคลัง
โดยตรง ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 

4. การจัดระบบการควบคุมภายใน 
   การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ผู ้บริหารควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาดของ
หน่วยงาน ในความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีการควบคุม
ภายในอยู ่แล้ว การกำหนดหรือออกแบบการควบคุมโดยทั ่วไปจะใช้ว ิธ ีปร ับปรุงการควบคุมที ่ม ีอยู ่แล้ว                         
การออกแบบการควบคุมเริ ่มจากการทำความเข้าใจกับภารกิจ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจและระดับ
กิจกรรมมาตรฐานการควบคุมภายใน กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
ภายใน หลังจากนั้นจึงสอบทานสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง และออกแบบการควบคุม                  
เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือที่ยอมรับได้ 

4.1 การกำหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล   
 กำหนดวัตถุประสงค์ ในการดำเนินงานหน่วยรับตรวจจำเป็นต้องกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู ้บริหารดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ คือ               
การสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีช่วยทำให้ผู้บริหารมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถควบคุมดูแล
การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ วัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
   1) ว ัตถ ุประสงค์ในระดับหน่วยรับตรวจ (Entity-Level Objectives) เป ็นว ัตถ ุประสงค์ของ                     
การดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยรับตรวจ 
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   2) วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activity-Level Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละกิจกรรมของระดับส่วนงานย่อย ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุน
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยรับตรวจการกำหนด 
   วัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจควรมีลำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 (1) กำหนดภารกิจของหน่วยรับตรวจ 
 (2) กำหนดวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยรับตรวจให้สอดคล้องกับภารกิจที่กำหนดไว้ 
 (3) กำหนดกิจกรรมที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยรับตรวจ 
 (4) กำหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม 
 

  วัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นในแต่ละระดับ ควรมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน 
สามารถวัดผลได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีจะต้องให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถช่วยให้หน่วยรับ
ตรวจบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น ในการประเมินระบบการควบคุมภายในหน่วยรับตรวจจึงควรระบุ
ไว้ด้วยว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านใด 
 

 
แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนของการกำหนดวัตถุประสงค์ของหน่วย 

 

 (5) ค้นหาความเสี ่ยงต่าง ๆ ที ่มีนัยสำคัญที ่อาจทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

 (6) พิจารณาการควบคุมท่ีมีอยู่แล้วว่าสามารถที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้ในระดับใด 
     (7) ระบุกิจกรรมการควบคุมใหม่เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่เหลือให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้

 (8) ประมาณการต้นทุนที่จะต้องใช้ในการจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ ซึ่งกิจกรรมการควบคุม ต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีกิจกรรมการ 
ควบคุม 

 (9) จัดทำแผนในการนำกิจกรรมการควบคุมนั้นมาใช้ 
 (10) นำกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติ และติดตามผล 

4.2 แนวทางการกำหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน 
   ในการกำหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน หน่วยรับตรวจทำความเข้าใจโครงสร้างองค์กร 

ภาระหน ้าท ี ่และว ัตถ ุประสงค ์ของส ่วนงานย ่อยต ่างๆ ตามโครงสร ้างองค ์กร แล ้วจ ึงกำหนดงาน                                      
ในความรับผิดชอบออกเป็นกิจกรรมคำว่า “กิจกรรม” ในที่นี้อาจพิจารณาจากกระบวนงานที่ปฏิบัติอยู่ในแต่ละ
ส่วนงานย่อย ซึ่งจะขอยกตัวอย่างการควบคุมภายในด้านทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งเป็น กิจกรรม/งานต่างๆ ได้แก่ 
การกำหนดกรอบอัตรากำลัง การสรรหาบุคลากร การบรรจุแต่งตั้งการฝึกอบรมและการโยกย้าย 
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4.2.1 วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านทรัพยากรบุคคล  
        เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลในเรื่องกรอบอัตรากำลัง การสรรหา

บุคลากรการบรรจุแต่งตั ้ง การฝึกอบรม และการโยกย้ายมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ                     
ที่กำหนด 

4.2.2 เหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล 
       1) การกำหนดกรอบอัตรากำลังไม่สัมพันธ์กับปริมาณงาน ที่ส่วนงานย่อยแต่ละส่วนงาน

รับผิดชอบ 
       2) คำบรรยายลักษณะงานและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดไว้ไม่ชัดเจนทำให้

บุคลากรเข้าใจหน้าที่ของตนเองคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และมีการทำงานซ้ำซ้อน 
      3) อัตรากำลังที ่ไม่เพียงพออาจทำให้บุคลากรที ่มีอยู ่ทำงานหนักเกินไป ซึ ่งส่งผลให้                       

เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ผลงานไม่มีคุณภาพ หรือหากมีบุคลากรมากเกินไปอาจทำให้มีการใช้ทรัพยากร
ไม่เต็มที่เกิดการว่างงาน สูญเสียค่าใช้จ่ายที่มากเกินความจำเป็น 

      4) การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรมาปฏิบัติงานที่ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถกับตำแหน่งงาน 
เนื่องจากไม่มีการกำหนดกระบวนการคัดเลือกหรือมีการกำหนดแต่การคัดเลือกไม่ได้มาตรฐาน 

      5) การพัฒนาบุคลากรที่ไม่เพียงพอหรือไม่ตรงกับความต้องการของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน   
อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

      6) มีการโยกย้ายบุคลากรบ่อยเกินไปจนทำให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง เนื่องจาก
บุคลากรที่ย้ายมาใหม่ต้องใช้เวลาในการศึกษางานที่ได้รับมอบหมาย 

4.2.3 กิจกรรมในการจัดวางระบบการควบคุมภายในด้านทรัพยากรบุคคล 
  1. กรอบอัตรากำลัง 

 1) กำหนดนโยบายด้านอัตรากำลังและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง รวมทั้งมีการสื่อสาร
เพ่ือนำไปจัดทำแผนให้สอดคล้องกับอัตรากำลังที่มีอยู่จริง โดยบุคลากรให้การยอมรับ 

 2) กำหนดแผนและงบประมาณอัตรากำลัง พร้อมทั้งปรับปรุงให้เหมาะสมกับโครงสร้าง 
อยู่เสมอ 

 3) แผนและงบประมาณอัตรากำลัง ได้ร ับความเห็นชอบจากคณะผู ้บริหาร และ
สอดคล้องกับนโยบายด้านอัตรากาลัง 

       2. การสรรหาบุคลากรและบรรจุแต่งตั้ง 
 1) กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุ

แต่งตั้งบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสื่อสารให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง 
 2) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการคัดเลือกและการบรรจุแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
 3) ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านบุคลากร เช่น กฎของ กพ. กฎหมายแรงงาน เป็นต้น 
 4) เผยแพร่ข้อมูล ในการรับสมัครหรือสรรหาบุคลากร เพ่ือดำรงตำแหน่งต่างๆ 
 5) กำหนดกระบวนการคัดเลือก เพ่ือให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุด 

4.2.4 การฝึกอบรม 
       1) กำหนดนโยบายด้านการพัฒนา ฝึกอบรมบุคลากร และสื่อสารให้บุคลากรทราบถึง                

ความคาดหวังขององค์กร 
      2) วางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมประจำปี โดยพิจารณาจากความต้องการของบุคลากร 
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      3) กำหนดระบบการติดตามประเมินผลบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม และนำผลการประเมิน
มาใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนการพัฒนาฝึกอบรมต่อไป 

      4) จัดให้มีฐานข้อมูลประวัติการฝึกอบรมบุคลากรทุกคนที่เป็นปัจจุบัน 

4.2.5 การโยกย้าย 
       1) วางหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการโยกย้ายหมุนเวียนบุคลากรร่วมกันระหว่างผู้บริหาร

และบุคลากร 
       2) จัดให้มีทะเบียนประวัติบุคลากรรายบุคคลหรือฐานข้อมูลบุคลากร พร้อมข้อมูล                      

การปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม 
       3) จัดให้มีแบบฟอร์มแสดงความจำนงในการขอโยกย้ายและกำหนดระยะเวลาในการแสดง

ความจำนงขอโยกย้าย 

4.3 การกำหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน 
 1. วิธีทั่วไป ได้แก่ วิธีการควบคุมท่ีเหมาะสมสำหรับงาน/กิจกรรมทั่วไป เช่น การบริหารงานนโยบาย 

การแบ่งแยกหน้าที ่ความรับผิดชอบ เป็นต้น ซึ่งหน่วยรับตรวจสามารถเลือกจากรายการควบคุมทั่วไป เช่น                 
จากแบบสอบถามการควบคุมภายใน แล้วดัดแปลงแก้ไขตามต้องการเพื่อนำมาปรับเป็นกิจกรรมการควบคุม 

 2. วิธีเฉพาะ ได้แก่ วิธีการควบคุมจากการออกแบบโดยเฉพาะ สำหรับงาน/กิจกรรมของหน่วยรับ
ตรวจที่แตกต่างจากงาน/กิจกรรมทั่วไป โดยเน้นไปที่รายละเอียดของหลักการและวิธีการปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ 
โดยตรงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงเฉพาะตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงหรือพิจารณาจาก  
ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญมากำหนดเป็นกิจกรรมการควบคุมการกำหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในทั้งวิธี
ทั่วไปและวิธีเฉพาะ ผู้ออกแบบสอบถามจะต้องเข้าใจกระบวนงานของกิจกรรมนั้นเป็นอย่างดี วิธีการอย่างง่ายคือ   
จัดทำแผนผังกระบวนงานแล้วพิจารณาว่าการควบคุมภายในที่ดีที่สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงในแต่ละ
ขั้นตอนตามแผนผังกระบวนงาน เพื่อให้การดำเนินงานตามกิจกรรมนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ มีอะไรบ้างแล้วนำมา
จัดทำแบบสอบถาม 

4.4 การนำระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไปสู่การปฏิบัติ 
   เมื่อได้ออกแบบระบบการควบคุมภายในแล้ว ควรสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ

ทั่วกัน เพ่ือนำไปปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวข้อง โดยปกติหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานจะมีหนังสือแจ้งเวียน
ให้บุคลากรทราบถึงระบบการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นใหม่ หรือที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด 

 4.5 หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค. 1)  
 ให้หน่วยรับตรวจจัดทำหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มนี้ 
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แบบ วค. 1 
หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

 
เรียน ระบุตำแหน่งผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ 

 
 สำน ักงานคณะกรรมการการเล ือกต ั ้ง  ได้จ ัดต ั ้งข ึ ้นใหม่ (หร ือได ้ปร ับโครงสร ้างใหม่ )                            

ตามระบุชื่อกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่หรือการปรับโครงสร้างใหม่ของหน่วยงาน              
ของรัฐ เมื่อวันที ่……..……เดือน…....……...…พ.ศ………...……และได้จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ                   
เมื่อวันที่….....…..เดือน……………...… พ.ศ. ………….………….ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจ
อย ่างสมเหต ุสมผลว ่า ภารก ิจของหน ่วยงานจะบรรล ุว ัตถ ุประสงค ์ประสงค ์ของการควบคุมภายใน                         
ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงิน ที่เชื่อถือได้ 
ทันเวลา และโปร่งใส ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที ่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงาน                  
ภายใต้การกำกับดูแลของ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

   ลายมือชื่อ…………………………………………… 
                        ตำแหน่ง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
    วันที่……..……….เดือน……………………พ.ศ………………. 

 
5. แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

5.1 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
      หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดให้มี                    
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (Monitoring) โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบ ัต ิงาน                  
(Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) เพ่ือให้ความมั่นใจว่า 

   ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสมมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติจริง 
   การควบคุมภายในดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล 
   ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอ่ืนๆ ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา 
   การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

   ข้อกำหนดตามมาตรฐานการควบคุมภายในนี้ เป็นเรื่องเก่ียวกับการประเมินคุณภาพ การปฏิบัติงาน
และประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ซึ่งประเมินโดยบุคลากรที่เหมาะสม เนื่องจากระบบการควบคุม
ภายในจะแทรกอยู่ในระบบการปฏิบัติงานประจำวันของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้ความมั่ นใจว่าการควบคุม
ภายในเหมาะสมและมีประสิทธิผลอยู่เสมอ ผู้บริหารจึงต้องติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการปรับปรุงการควบคุมภายในหรือเปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในตามความเหมาะสม 
ถึงแม้ว่าผู้บริหารรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในก็ตาม 
บุคลากรระดับปฏิบัติหรือบุคลากร อื่นๆ ที่มิได้ดำรงตำแหน่งบริหารก็มีส่วนสำคัญในการติดตามผลการควบคุม
ภายในระหว่างการปฏิบัติงานประจำวันด้วย เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้ต้องปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำจึงอยู่ในฐานะที่
จะบอกได้ว่า ควรจะปรับปรุงกระบวนการควบคุมจุดไหนและอย่างไร 
    การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (Monitoring) ตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการควบคุมภายใน
นี้ทำได้ 2 ลักษณะ คือ การติดตามผลการควบคุมในระหว่างการปฏิบัติงานหรือการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
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(Ongoing Monitoring) และการประเมินผลการควบคุมเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) ซึ่งประกอบด้วย
การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self - Assessment) และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ 
(Independent Assessment) อย่างไรก็ตามการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงานที ่มีประสิทธิผลจะช่วยให้               
ความจำเป็นในการประเมินผลเป็นรายครั้งลดลง โดยปกติถ้าการติดตามประเมินผลจัดทำทั้งการติดตามผล                   
ในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation)                
จะทำให้เชื่อได้ว่าการควบคุมมีประสิทธิผลอยู่เสมอ  

5.1.1 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring)  
        กิจกรรมติดตามผลการควบคุมภายในในระหว่างการปฏิบัติงาน (การติดตามผลอย่าง
ต่อเนื ่อง) จะรวมอยู ่ในการบริหารจัดการและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เช่น                   
การวิเคราะห์ผลต่างระหว่างแผนกับผลงานจริง การทดสอบความถูกต้อง การกระทบยอดรายการต่างๆ เป็นต้น 
ตัวอย่างกิจกรรมการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัต ิงาน เช ่น ผู ้จ ัดการฝ่ายผลิตตรวจสอบรายงานผล                        
การดำเนินงาน แล้วสอบถามถึงความแตกต่างของรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิต ถือว่าเป็น
การติดตามผลการควบคุมที่จะทำให้มีการส่งเสริมประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนั้นการติดตามผลใน
ระหว่างการปฏิบัติงานมักจะมีประสิทธิผลมากกว่าการประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) 

  5.1.2 การประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) 
        ในขณะที่กิจกรรมการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของ               
การควบคุมภายใน การประเมินผลเป็นรายครั้งจะให้ประโยชน์โดยการเน้นไปที่ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
โดยตรง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 

    1) ขอบเขตและความถี่ของการประเมิน ขอบเขตการประเมินผลการควบคุมภายใน ขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ของการประเมินว่าจะเน้นการประเมินไปที่วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านใด เช่น               
ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เป็นต้น การประเมินระบบ
การควบคุมภายใน จะต้องให้ความสนใจกับแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในที่สัมพันธ์กับกิจกรรม                  
ที่สำคัญๆ ด้วย ส่วนความถี่ของการประเมินจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร ซึ่งขึ้นกับความเสี่ยงและการควบคุม
เพ่ือลดความเสี่ยง 

    2) ผู้ประเมิน บุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบกระบวนการปฏิบัติงานประเมินผลจะต้อง
พิจารณาถึงความมีประสิทธิผลของการควบคุมในกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ นอกจากนี้ผู ้ตรวจสอบภายใน                   
ควรประเมินผลการควบคุมภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ หรือประเมินการควบคุม
ภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ผู้บริหารอาจใช้ทั้งการประเมินภายในหน่วยงานและการประเมิน
ภายนอกหน่วยงาน โดยใช้บริการประเมินการควบคุมจากผู้ตรวจสอบภายนอก 

    3) กระบวนการประเมิน การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็น
ขั้นตอน ถึงแม้วิธีประเมินและเทคนิคการประเมินอาจแตกต่างกันไป แต่ละหน่วยงานแต่ก็ต้องเป็นไปตามรูปแบบ
ของการประเมินในการประเมินผลผู้ประเมินจะต้องทำความเข้าใจหน่วยงานและภารกิจหลักของหน่วยงาน 
รวมทั้งพิจารณาถึงระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่าทำงานจริงอย่างไร  เมื่อเปรียบเทียบกับ การทำงานตามที่
ออกแบบไว้ (เนื่องจากระบบการควบคุมที่ออกแบบไว้อาจมีการปฏิบัติจริงต่างไปจากที่กำหนดหรือเลิกปฏิบัติ
ตามที่ออกแบบไว้ และบางครั้งอาจมีวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ แต่มิได้ระบุไว้ในคำอธิบายวิธีการปฏิบัติงาน) และ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องที่พบ ดำเนินการวิเคราะห์การควบคุมภายในและการทดสอบการปฏิบัติจริงกับ
เกณฑ์หรือมาตรฐานที่ตั ้งไว้ ประเมินและพิจารณาผลการทดสอบเพื ่อให้ความเห็นว่าการควบคุมภายในให้                 
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
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    เครื ่องมือการประเมินผลมีหลายอย่าง เช่น ตารางกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ (Checklists) 
แบบสอบถาม (Questionnaires) ผังภาพ (Flowcharts) รายการต่างๆ ที่แสดงวัตถุประสงค์ของการควบคุมของ
กิจกรรมต่างๆ และการทดสอบประสิทธิผลของการควบคุม เป็นต้น ผู้ประเมินจะต้องใช้วิธีการประเมินและ
เครื่องมือการประเมินที่เหมาะสมที่สุดกับหน่วยงานที่จะประเมิน 

    4) การทดสอบ การทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในเป็นส่วนสำคัญของ
การประเมินผลการทดสอบนี้ สามารถทำได้ทั้งการประเมินผลแบบต่อเนื่อง (Ongoing) และแบบประเมินเป็น             
ครั้งคราว (Periodic) เช่น การสอบทานรายการต่างๆ การทดสอบการปฏิบัติงาน การทดสอบเพิ่มเติม จะรวมถึง
การสอบถามบุคคลที่เหมาะสม สังเกตการณ์การแบ่งแยกหน้าที ่ปฏิบัติงานที ่เกี ่ยวข้องกับการควบคุม และ
ตรวจสอบความถูกต้อง เป็นต้น                 

5.2 แนวปฏิบัติในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

       5.2.1 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) 
    1) กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถติดตามความน่าเชื่อถือ

ของระบบการรายงาน 
  (1) มีการสอบทานรายงานเป็นครั้งคราว เพื่อให้มั ่นใจว่าข้อมูลในรายงาน

ถูกต้องเชื่อถือได้และรายงานนั้นให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกัน 
  (2) มีการสอบยันหรือกระทบยอดข้อมูลด้านการดำเนินงานกับข้อมูลที่ได้จาก

ระบบการรายงานทางการเงิน 
  (3) กำหนดให้บุคลากรระดับปฏิบัติรับผิดชอบต่อความถูกต้องของรายงาน

ทางการเงินโดยให้ลงนามรับรองความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึน 
 

   2) กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่า ในการปฏิบัติงานตามปกติของ
บุคลากรได้รับข้อมูลทีถู่กต้องเก่ียวกับการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

  (1) จ ัดให ้ม ีการส ่งสำเนารายงานการตรวจสอบภายใน และรายงาน                       
การประเมินผลการควบคุมภายในให้กับเจ้าหน้าที่ 

  (2) ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีการควบคุมและประเมินระบบ               
การควบคุมภายในผลการทดสอบเหล่านี้จะได้รับการสอบทานโดยฝ่ายบริหาร เพื่อประเมินความสำคัญของ
ข้อบกพร่องที่พบและจัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามแผนเพื่อให้มั ่นใจว่า
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

   ในการประเมินเป็นรายครั้งควรเน้นที่วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน และวัตถุประสงค์
ระดับกิจกรรม ซึ ่งวัตถุประสงค์ระดับหน่วยงานควรเชื ่อมโยงกับวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมของหน่วยงาน                   
โดยวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน 

 

   3) จัดให้มีวิธีปฏิบัติเพื่อติดตามข้อมูลที่ได้รับจากภายนอก ว่ามีส่วนสนับสนุนหรือ
ชี้ให้เห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมภายในขององค์กร เช่น 

  (1) ลูกหนี ้ชำระหนี้แล้วแต่ยังมีการติดตามทวงถามหนี้ เป็นการชี ้ให้เห็น
ข้อบกพร่องในการบันทึกรายการเกี่ยวกับลูกหนี้ซึ่งควรสอบสวนเพื่อหาสาเหตุ 

  (2) ใช้วิธีการติดตามประเมินผลเพื่อการติดต่อขอทราบข้อมูลจากผู้ขายและ
รายงานประจำเดือนของบัญชีเจ้าหนี้ โดย 
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 ตรวจสอบสืบสวนข้อร้องเรียนของผู้ขายหรือผู้เสนอราคาในการไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ 

 ให้ประเมินผลการควบคุมซ้ำสำหรับระบบการควบคุมแบบป้องกันหรือ แบบค้นพบปัญหา 
  (3) สนองตอบต่อข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงการควบคุมภายในของ               

ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก 
  (4) รวบรวมข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากการประชุมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน

และการประชุมอื่นๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิผลหรือไม่ 
   4) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามปกติของเจ้าหน้าที่ ที ่มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่มี

ความสำคัญโดย 
  (1) ติดตามว่าเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อในเอกสารการควบคุมภายในที่สำคัญ

ตามที่กำหนดหรือไม่ เช่น การสอบยันความถูกต้องของข้อมูลการเงินที่มีจำนวนเงินสูง ว่ามีการลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้องแล้ว เป็นต้น 

  (2) สอบทานกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน
ในกิจกรรมนั้นเป็นระยะ ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในที่กำหนดยังใช้อยู่และยังเหมาะสม 

  (3) ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้น ๆ เสนอแนะการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมการควบคุม 

   5) สอบทานประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในเป็นระยะๆ โดย 
  (1) ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน เช่น ต้องมีความรู้ 

ทักษะความสามารถและประสบการณ์ในระดับที่เหมาะสม เป็นต้น 
  (2) ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
  (3) ผู้ตรวจสอบภายในต้องเข้าถึงผู้บริหารระดับสูงได้ 
  (4) การวางแผนการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ และความรับผิดชอบ 

การตรวจสอบภายในจะต้องเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงานนั้นๆ 

5.2.2 การประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) 

    1) จัดทำแผนการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ โดย 
 (1) ท ีมงานประเมินผลต้องวางแผนอย่างเป ็นระบบและเป็นขั ้นตอนเพื ่อให้มี                       

การประสานงานกันอย่างดี 
 (2) หัวหน้าทีมงานควรเป็นผู้จัดทำแผน 

   2) เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญควรเป็นผู้ปฏิบัติงานประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 (1) ผู้ปฏิบัติงานประเมินผลจะต้องเข้าใจกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างเพียงพอ 
 (2) การประเมินผลควรใช้เครื ่องมือต่าง ๆ เช่น แบบสอบถาม ตารางกิจกรรมที่                    

ควรปฏิบัติ (Checklists) และเครื่องมืออ่ืน ๆ 
   3) ขอบเขตการประเมินกิจกรรมที่จะประเมิน และความถี่ของการประเมินมีความเหมาะสม

และเพียงพอ 
   4) ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของระบบการควบคุม หรือทำความเข้าใจว่าระบบ

การควบคุมควรดำเนินไปอย่างไร และในทางปฏิบัติดำเนินไปเช่นไร 
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   5) จัดเตรียมคู่มือ นโยบาย แผนภูมิองค์กร คู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  
ให้กับทีมงานประเมินผล 

   6) อาจจัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานย่อยผู้รับการประเมินตามความเหมาะสมและ
จำเป็นเพื ่อระดมสมองระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา หรือความเสี ่ยงที ่ทำให้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือ                  
ความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการเสียหาย การทุจริต การรั่วไหลและอ่ืนๆ 

   7) ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการประเมิน 
   8) บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร 
   9) สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงาน 

5.3 วิธีการประเมิน 
  การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอน ถึงแม้วิธีประเมินและ

เทคนิคการประเมินอาจแตกต่างกันไปแต่ละหน่วยรับตรวจ แต่ก็ต้องเป็นไปตามรูปแบบของการประเมิน                  
โดยผู ้ประเมินจะต้องทำความเข้าใจภารกิจหลัก ว ัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ  รวมทั ้งพิจารณาถึง                  
การปฏิบัติจริง เปรียบเทียบกับรูปแบบการควบคุมภายในที ่กำหนดหรือออกแบบไว้และพิจารณาจุดอ่อน               
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข วิธีการปรับปรุงการควบคุมที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที ่กำหนด เครื ่องมือการประเมินผลมีหลายอย่าง เช่น ตารางกิจกรรม                 
ที ่ควรปฏิบัติ (Checklists) แบบสอบถามการควบคุมภายใน ( Internal Control Questionnaires) ผังแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowcharts) เทคนิคการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) 
ทั้งนี้ ผู้ประเมินจะต้องใช้วิธีการประเมินและเครื่องมือการประเมินที่เหมาะสมที่สุดกับหน่วยรับตรวจ 

5.4 การทดสอบการควบคุม 
   การทดสอบความน่าเชื ่อถือของระบบการควบคุมภายในเป็นส่วนสำคัญของการประเมินผล                

การทดสอบน ี ้ ส ามารถทำได ้ท ั ้ งการป ระเม ินผลแบบต ่อ เน ื ่ องและการประเม ินผลเป ็นรายครั้ ง                                        
เช่น การสอบทานรายการต่างๆ การทดสอบการปฏิบัติงาน การสอบถามบุคคลที่เหมาะสม สังเกตการณ์                  
การแบ่งแยกหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและตรวจสอบความถูกต้อง เป็นต้น ผลการทดสอบเหล่านี้
จะได้รับการสอบทาน โดยฝ่ายบริหารเพื่อประเมินความสำคัญของข้อบกพร่องที่พบและจัดทำแผนการปรับปรุง
แก้ไข และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามแผนเพื ่อให้มั ่นใจว่าข้อบกพร่ องหรือจุดอ่อนได้รับการปรับปรุง                
แก้ไขแล้ว 

5.5 การวางแผนการดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
      ระบุให้หน่วยรับตรวจจะต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในทั้งในระหว่าง                 

การปฏิบัต ิงาน และการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นรายครั ้ง เพื ่อให้ม ั ่นใจว่าการควบคุมภายใน               
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที ่เปลี ่ยนไป รวมทั้งการควบคุมภายในดำเนินไปอย่าง                       
มีประสิทธิผลเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานควรกำหนดให้ผู้บริหารระดับต่างๆ รับผิดชอบติดตามประสิทธิผ ลของ
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในให้ผลตามที่กำหนดไว้ ขอบเขตและ
ความถี่ของการประเมินรายครั้งเป็นเรื่องของการใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพ ซึ่งขึ้นกับการประเมินความเสี่ยงและ
ประสิทธิผลของวิธีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในในระหว่างการปฏิบัติงาน 
      ในทางปฏิบัติการประเมินผลเป็นรายครั้งของทุกกิจกรรมอาจทำได้ยาก จึงควรจัดให้มีแผนรวม
ประกอบด้วยการต ิดตามประเม ินผลการควบคุมภายในทั ้ งการติดตามผลในระหว ่างการปฏิบ ัต ิงาน                           
และการประเมินผลเป็นรายครั้ง เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิผลอยู่เสมอ และ
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ในการปฏิบัติตามแผนงานควรกำหนดให้มีการประเมินผลของกิจกรรมที่สำคัญๆ เป็นรายครั้งโดยให้ความสำคัญ
ต่อวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจและวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม 

5.5.1 การประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจ 
         การประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจ ควรให้ข้อสรุปโดยรวมต่อฝ่ายบริหารว่าการควบคุม
ภายในของหน่วยงานให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า มีมาตรการที่จะทำให้หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในเช่นกัน การควบคุมภายในควรใช้ผลการประเมิ น
ระดับส่วนงานย่อยในการสรุปเป็นการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ อย่างไรก็ตามอาจต้องทำการประเมิน
เพิ ่มเติมในส่วนของความเสี ่ยงบางอย่าง ซึ ่งควบคุมโดยหน่วยกลางหรือควบคุมโดยระดับหน่วยรับตรวจ                   
เพราะผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยอาจไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์หลายวัตถุประสงค์ที่จะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ ่งกัน
และกัน 

5.5.2 การประเมินผลระดับส่วนงานย่อย 
         การประเมินผลระดับส่วนงานย่อยเป็นการประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ที ่ส่วนงานย่อย
รับผิดชอบควรทำบ่อยครั้งตามที่กำหนดเพื่อให้หัวหน้ากิจกรรม หัวหน้าส่วนงานย่อยหรือผู้รั บผิดชอบในระดับ
กิจกรรมมีความมั่นใจพอควรเกี่ยวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมที่ถูกประเมินอย่างต่อเนื่อง 
ในการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (รวมทั้งการประเมินผลฯ ระดับหน่วยรับตรวจ) ผู้บริหาร
ระดับต่างๆ รับผิดชอบในการพิจารณาประสิทธิผลของห้าองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งจะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ระดับ  
ส่วนงานย่อย (หรือระดับหน่วยรับตรวจ) นั้น ๆ  
        การประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจและระดับส่วนงานย่อย ผู้บริหาร
ระดับต่างๆ รับผิดชอบในการพิจารณาประสิทธิผลของห้าองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ระดับหน่วยรับตรวจและ
ระดับส่วนงานย่อย 

5.6 ข้อแนะนำในการวางแผนและดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
     เพื ่อให้เป็นไปตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในซึ ่งกำหนดในเอกสาร                      
ควรดำเนินการ ดังนี้ 

▪ กำหนดผู้รับผิดชอบ 
▪ กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
▪ ศึกษาและทำความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน 
▪ จัดทำแผนการประเมินผล 
▪ ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
▪ สรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารการประเมิน 
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แผนภาพที่ 6 การวางแผนและดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 

5.6.1 การกำหนดผู้รับผิดชอบ 
       เบื้องต้นก่อนทำการประเมินผลการควบคุมภายใน ควรมีการกำหนดและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนและเป็นทางการโดยอาจประกอบด้วย 
      1) เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสหรือคณะทำงาน เพ่ือทำหน้าที่ 

 (1) อำนวยการและประสานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 (2) จัดทำแผนปฏิบัติงานประเมินผลในภาพรวมของหน่วยรับตรวจ และขออนุมัติ

ผู้บริหาร 
 (3) ประสานงานส่วนงานย่อยเพื ่อติดตามการประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขว ิธี                     

การควบคุม 
 (4) รวบรวมผลการประเมินระดับส่วนงานย่อยและสรุปภาพรวมของหน่วยรับตรวจ 
 (5) พิจารณาความเสี่ยงที่ส่วนงานย่อยไม่สามารถควบคุมได้หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน

ภาพรวมของหน่วยรับตรวจ และเลือกหรือค้นหาวิธีการควบคุมท่ีเหมาะสมเพื่อนำเสนอฝ่ายบริหารพิจารณาสั่งการ 
 (6) จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินระดับหน่วยรับตรวจเสนอฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่

ระดับอาวุโสหรือคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลโดยรวมควรใช้ผลการประเมิน
ของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยต่างๆ ในการสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ 

       2) ผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยและผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานย่อยที่จะประเมิน ผู้บริหารระดับ
ส่วนงานย่อย เช่น หัวหน้าสำนัก หัวหน้าฝ่ายรับผิดชอบประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ
ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานย่อยนั้น ๆ รวมทั้งรับผิดชอบในการดำรงไว้ซึ่งประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
และการติดตามประสิทธิผลการควบคุมภายในในส่วนงานย่อยที่ตนรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการควบคุมภายในของส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบมีประสิทธิผลอยู่เสมอ 

       3) ผู้ตรวจสอบภายใน มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอ
และความมีประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในที่ฝ ่ายบริหาร  กำหนด โดยสอบทานการประเมินของ                   
ฝ่ายบริหารและรายงานผลการประเมินด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อสรุปความเห็นและจัดทำรายงานเสนอ
ต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ 
รวมทั้งต้องประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในกิจกรรมการตรวจสอบภายในตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยรับตรวจ
กำหนด 



คู่มือการควบคุมภายในองค์กร สำนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หน้า 55 
 

       

 
แผนภาพที่ 7 ผังภาพการกำหนดผู้รับผิดชอบ 

5.6.2 กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
      เมื่อกำหนดคณะผู้ทำการประเมินผลแล้ว ผู้ประเมินควรกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์

ของการประเมินให้ชัดเจนว่าจะประเมินผลระบบการควบคุมภายในทั ้งระบบทั ่วทั ้งหน่วยรับตรวจ หรือ                      
จะประเมินผลเฉพาะบางส่วนงานที่มีความเสี ่ยงสูงซึ ่งส่งผลกระทบต่อหน่วยรับตรวจเป็นอย่างมาก และ              
ควรกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินว่าจะประเมินเพื่อให้ทราบสิ่งใด เช่น ด้านความถูกต้องน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลรายงาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น ซึ่งการกำหนดขอบเขต
และวัตถุประสงค์ของการประเมินผลนั้น คณะผู้ประเมินควรร่วมประชุมพิจารณาแล้วเสนอเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส/
คณะทำงานเพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการต่อไป ทั้งนี้การกำหนดขอบเขต
วัตถุประสงค์ในการประเมินครั้งแรกและครั้งต่อไปขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความจำเป็น ซึ่งแต่ละหน่วยรับ
ตรวจมีความแตกต่างกัน 

5.6.3 ศึกษาและทำความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน 
       เมื่อได้กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการควบคุมภายในชัดเจนแล้ว 

ขั้นต่อไปผู้ประเมินควรศึกษาทำความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน รวมทั้งวัตถุประสงค์ วิธีการและรูปแบบ
ของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ตามที่ได้ออกแบบไว้ แล้วดูว่าการทำงานจริงทำอย่างไร เป็นไปตามที่ออกแบบ
ไว้หรือไม่ โดยอาจใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การสอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ  การกำหนดการควบคุมภายใน 
หรือการประชุมปรึกษากับผู้บริหารและการศึกษาเอกสารที่มีอยู่ เช่น เอกสารการแบ่งส่วนงานภายในหน่วยรับ
ตรวจ การกำหนดหน้าที ่ความรับผิดชอบ แผนงานงบประมาณ คู ่มือการปฏิบัติงานแผนภาพแสดงขั้นตอน                
การปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อบังคับรวมทั้งเอกสารแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล
การควบคุมภายใน เป็นต้น 

5.6.4 จัดทำแผนการประเมินผล 
       เป็นขั้นตอนการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินการประเมินผลเป็นไปอย่างมี

ระบบมีข้ันตอน ในรายละเอียดของแผนอาจกาหนดรายละเอียดในเรื่อง  ต่างๆ ต่อไปนี้ 
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1) เรื่องท่ีจะทำการประเมิน 
2) วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
3) ขอบเขตการประเมิน 
4) ผู้ประเมิน 
5) ระยะเวลาในการประเมิน 
6) วิธีการประเมิน 
7) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

       ทั้งนี้เมื่อจัดทำแผนการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจจัดให้มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง               
เพ่ือขอความเห็นเกี่ยวกับแผน และควรประชุมชี้แจงแผนเพ่ือทำความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันอีกครั้งก่อนดำเนินการ
ตามแผน 

5.6.5 ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
          ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานย่อยที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประเมินงาน                 

ในความรับผิดชอบดำเนินการโดยประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment) หรือที่เรียกสั้นๆ 
ว่า CSA เป็นกระบวนการสร้างความรับผิดชอบในการควบคุมภายในให้แก่ทุกคนที่เป็นเจ้าของงานนั้น 

       วิธ ีการ คือ นำกระบวนการปฏิบัต ิงานกับวัตถุประสงค์ของงานนั ้นมาเชื ่อมโยงกัน                     
แล้วทำการระบุการควบคุมภายในที่มีอยู่ของงานนั้นและประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งผลที่ได้จาก CSA คือ 

      1) ทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงกระบวนการทำงานและวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ 
      2) ทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของงาน 
      3) ทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถกำหนดการควบคุมภายในที่จำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับท่ียอมรับได ้
      4) สามารถกำหนดแผนปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสม การทำ CSA               

จึงเป็นการประเมินผลการควบคุมโดยผู้บริหารและพนักงานที่รับผิดชอบโดยตรงในงานนั้น ซึ่งทำให้ผู้รับผิดชอบใน
งานได้พิจารณาการปฏิบัติงานของตนเองอย่างแท้จริง และยอมรับที ่จะทำการปรับปรุงการควบคุมภายใน                    
ให้เหมาะสม มิฉะนั้น ผลกระทบของการทำงาน เช่น การไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน ก็จะเกิดกับผู้ปฏิบัติงาน
โดยตรง 
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แผนภาพที่ 8 การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) 

5.6.6 ขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายใน  
       1) ขั้นตอนที่ 1: จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 (1)  คณะทำงานท ี ่ ได ้ ร ับแต ่ งต ั ้ งจาก เลขาธ ิการคณะกรรมการการเล ือกตั้ ง                                  
ในการประเมินผลการควบคุมภายใน จัดประชุมเฉพาะระดับฝ่ายบริหารของส่วนงานย่อยต่างๆ เพื่อร่วมกัน
พิจารณากำหนดแนวทางการประเมินและแผนปฏิบัติงานการประเมินในภาพรวมทั้งองค์กร 

 (2) ฝ่ายบริหารส่วนงานย่อยที่ เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานแล้วต้องจัดประชุม                 
ร่วมระหว่างผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ โดยอาจใช้วิธีประชุมกลุ่ม ทั้งนี้ การพิจารณาผู้เข้าร่วมประชุม
ต้องคัดเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ในสายงานของส่วนงานย่อยนั้น เพื่อทำความเข้าใจการประเมินการควบคุมด้วย
ตนเองรวมทั้งสามารถดำเนินการประเมินผลตามขั้นตอนต่างๆ ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

       2) ขั ้นตอนที ่ 2: กำหนดงานในความรับผิดชอบของส่วนงานย่อยออกเป็นกิจกรรม/            
งานเพ่ือทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจกรรม/งาน 

 (1) กำหนดงานที ่ปฏิบัติในส่วนงานย่อยออกเป็นกิจกรรมการแบ่งส่วนงานย่อย                    
เป็นกิจกรรมต่างๆ มีส่วนสำคัญทำให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จึงควรแจกแจง             
ส่วนงานย่อยเป็นกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการควบคุมซึ่ งการแบ่งส่วนงานย่อยเป็นกิจกรรม
ต่างๆ นั้น ผู้บริหารและผู ้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานนั้นเป็นผู้กำหนดได้ดีที ่สุด เพราะเป็นผู้ปฏิบัติงานนั้น                         
อยู่เป็นประจำ 

 (2) ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจกรรมนั้น ซึ่งวัตถุประสงค์
ระดับกิจกรรมจะต้องสอดรับและเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจเพื่อให้การดำเนินงานในแต่ละ  
ส่วนงานย่อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ หากผู้ประเมินกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
กิจกรรมผิดไปจากที่ควรจะเป็น อาจทำให้ผู้ประเมินระบุความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ผิดพลาดไปด้วย 
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 (3) สอบทานขั ้นตอนและวิธ ีปฏิบัติงานตามกระบวนการปฏิบัติงานของกิจกรรม                 
เพ่ือทำความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายในของกิจกรรมนั้น 

       3) ขั ้นตอนที่ 3 : จัดเตรียมเครื ่องมือการประเมิน ผู ้ประเมินควรจัดเตรียมเครื ่องมือ                 
การประเมินผลการควบคุมภายใน เช ่น การจัดทำตารางกิจกรรมที ่ควรปฏิบัต ิ แบบสอบถามเกี ่ยวกับ                 
การควบคุมภายใน แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผังภาพเกี่ยวกับการประเมิ นการควบคุม
ภายใน และเครื่องมืออ่ืนๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม เป็นต้น 

       4) ขั้นตอนที่ 4 : การดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในการประเมินผลระดับส่วนงานย่อย 
  (1) ผู้ประเมินทำการประเมินเกี่ยวกับการมีอยู่และความเหมาะสมของห้าองค์ประกอบ

ของการควบคุมภายใน และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของกิจกรรม ต่างๆ ของส่วนงานย่อย
โดยใช้แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

  (2) ผู ้ประเมินร่วมกันประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ของกิจกรรมต่ างๆ ที่ตนเอง
รับผิดชอบโดยการทดสอบการมีอยู่จริงและการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายใน โดยอาจใช้วิธีสอบถาม
หรือสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานจริงและผู้เก่ียวข้อง รวมทั้งการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับวงจรปฏิบัติงาน
ของกิจกรรมที่ทดสอบกับการสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง แล้วบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

  (3) ผู้ประเมินร่วมกันประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมต่างๆ โดยเริ่มด้วยการระบุปัญหา อุปสรรค เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีได้กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 2 
 

5.7 การประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจ 
    การประเมินผลในระดับหน่วยรับตรวจคณะทำงานควรประเมินกิจกรรมหลัก ซึ่งมีผลสำคัญต่อ                

การบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจหลัก และวัตถุประสงค์โดยรวมของหน่วยรับตรวจ โดยรวมผลการประเมินระดับ
ส่วนงานย่อย และถ้าจำเป็นให้ประเมินเพิ่มเติมตามขั ้นตอนที่กล่าวข้างต้น  เพื ่อสนับสนุนข้อสรุปเกี ่ยวกับ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของระดับหน่วยรับตรวจโดยรวม 

 

          แผนภาพที่ 9 ขั้นตอนการประเมินการควบคุมภายใน 

สรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารการประเมิน 
1) ระดับส่วนงานย่อย ผู้ประเมินควรสรุปผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และนำข้อมูลสรุปผล

มาจัดทำรายงานของส่วนงานย่อย โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
(1) จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากผลการประเมินจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญให้วิเคราะห์

ความมีอยู่ ความเพียงพอ และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ระบุและเสนอมาตรการปรับปรุงแก้ไขตาม  
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ความเหมาะสมและจำเป็น ผลการประเมินให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและสอบทานโดยผู้บริหารและเก็บไว้ใน
แฟ้มของหน่วยรับตรวจ 

(2) การวิเคราะห์ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน จะต้องพิจารณาว่า 
▪ โครงสร้างและรูปแบบการควบคุมที ่กำหนดขึ้นเพียงพอ และครอบคลุมทุกกิจกรรม                  

ทีส่ำคัญ รวมทั้งมีองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้งห้าองค์ประกอบหรือไม่และอยู่ในเกณฑ์พอใจหรือไม่ 
▪ การควบคุมภายในที่กำหนดมีการปฏิบัติงานจริงหรือไม่ และสามารถลดความเสี่ยงตามที่

ระบุหรือไม่ กรณีมิได้ปฏิบัติงานจริงในทางปฏิบัติมีการใช้วิธีการอ่ืนทดแทนการควบคุมภายในที่กำหนดหรือไม่ 
▪ ถ้ามีการปฏิบัติงานจริงตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ ระบบการควบคุมภายในได้

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้และได้รับผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
(3) ผลจากการวิเคราะห์ให้สรุปความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม โดยพิจารณาว่า 

▪ ถ้าระบบการควบคุมที ่มีอยู ่และใช้จริง ได้ปฏิบัติหน้าที ่ตามที ่กำหนดโดยได้สร้าง                
ความมั ่นใจอย่างสมเหตุสมผลในความสำเร ็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที ่ก ำหนดไว้ ถือว ่าระบบ                
การควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

▪ ผู้ประเมินควรเสนอวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่พบ รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขที่
ต้องดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตามในการเสนอการปรับปรุงแก้ไขนั้นควรผ่านการพิจารณาอย่างระมัดระวัง
รอบคอบว่าการปรับปรุงนั้นมีความเหมาะสม 
สามารถปฏิบัติได้และประโยชน์ที่ได้รับเกิดความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ต้องเสียไปจากการด ำเนินการแก้ไข
ปรับปรุง 

▪ ผลการประเมินระดับส่วนงานย่อยนอกจากบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วให้บันทึก
ในแบบรายงานและส่งให้ผู้รับผิดชอบหรือคณะทำงานที่หน่วยรับตรวจแต่งตั้งขึ้น รวบรวมรายงานเพื่อประมวลเป็น
รายงานระดับหน่วยรับตรวจ พร้อมจัดเก็บรายงานไว้ที่หน่วยรับตรวจ รายงานของส่วนงานย่อยปร ะกอบด้วย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) และรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.5) 

2)  ระด ับหน ่วยร ับตรวจ ผลการประเม ินระด ับหน ่วยร ับตรวจ เป ็นการนำเอาผลสรุป                      
จากการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย และผลการประเมินจากผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็น            
การรายงานในฐานะผู ้ประเม ินอ ิสระ เพ ื ่อนำเสนอห ัวหน ้าหน่วยร ับตรวจว ิ เคราะห์ เปร ียบเทียบผล                     
สรุปการประเมินของคณะทำงานกับผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

3) การรายงานโดยฝ่ายบริหารการประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจ จะต้องให้ข้อมูลเบื้องต้นกับ
หัวหน้าหน่วยรับตรวจในการสร ุปความเห็นว่าการควบคุมภายในได้ร ับการออกแบบเพื ่อป้องกันหรือ                 
ตรวจพบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ และทำงานได้ผลตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ เพื่อนำมาจัดทำเป็นรายงาน
โดยผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยรับตรวจ ดังนี้ 

(1) หนังสือรับรองเกี่ยวกับการควบคุมภายใน หัวหน้าหน่วยรับตรวจต้องจัดทำหนังสือเพื่อให้
ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่ว่ามีประสิทธิผลประสิทธิภาพและมีความเพียงพอที่จะสนับสนุน
การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด ซึ่งถือเป็นหนังสือรายงานภายนอก โดยพิจารณาจากสรุปผล
การประเมินการควบคุมระดับหน่วยรับตรวจ 

(2) ข้อพิจารณาเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คณะทำงานต้องพิจารณาว่ามี
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รายงาน              
การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้รับจากผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยต่างๆ หรือไม่ 

(3) การดำเนินการกรณีได้รับรายงานจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 
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▪ เรื่องท่ีควรรายงานภายในหน่วยรับตรวจ ถ้าข้อตรวจพบที่ได้รับรายงานจากผู้บริหารระดับ
ส่วนงานย่อยต่างๆ เป็นเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจ และได้ใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นว่าควรสื่อสารให้ทราบ
ภายในหน่วยรับตรวจเท่านั ้น เนื ่องจากเรื ่องเหล่านี ้จะนำไปสู ่การปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารเพื ่อให้                         
การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ให้สั ่งการตามควรแก่กรณีให้ถือเป็นเรื ่อง
รายงานภายใน รายงานเหล่านี้ควรเสนอผ่าน คณะทำงานที่รับผิดชอบการประเมินผลฯ ในภาพรวมทราบด้วย 

▪ เรื ่องเกี ่ยวกับจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที ่มีนัยสำคัญ เป็นเรื ่องที ่ร ้ายแรงกว่าเรื ่องที่                      
ควรรายงานภายในดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่สามารถลดความเสี่ยง
จากข้อผิดพลาด หรือความเสียหายในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งฝ่ายบริหารไม่สามารถตรวจพบข้อผิดพลาด                    
ความผิดปกติ หรือความเสียหายได้ทันกับสถานการณ์ เรื่องเหล่านี้จะรายงานในหนังสือรับรองการประเมินผล             
การควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเมื่อประเมินความร้ายแรงของข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ของการควบคุมภายใน ควรประเมินถึงลักษณะและโอกาสที่จะเกิดผลเสียหายอันเนื่องจากข้อบกพร่องเหล่านั้น
ด้วย นอกจากนี้โอกาสที่จะเกิดการทุจริตจะเป็นปัจจัยสำหรับพิจารณาว่าเป็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ 

▪ การรายงานโดยผู ้ตรวจสอบภายใน ผู ้ตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการสอบทาน                  
การประเมินผลการควบคุมภายใน ในฐานะผู ้ประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ เพื ่อให้ความมั ่นใจว่า               
การประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารได้ดำเนินไปอย่างเที่ยงธรรม จากผลการสอบทานนี้ ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องรายงานต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจว่าการประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและ
ระมัดระวังอย่างรอบคอบ (ตามแบบ ปค. 6) 

▪ การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจที่ต้องจัดทำ ประกอบด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 3) 

 
แผนภาพที่ 10 การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

6. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สำนักงาน  หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
  ผู้กำกับดูแล หมายความว่า คณะกรรมการอำนวยการการควบคุมภายในฯ ซึ่งทำหน้าที ่ใน              
การกำกับดูแลการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  ฝ่ายบร ิหาร  หมายความว ่า รองเลขาธ ิการคณะกรรมการการเล ือกต ั ้ ง ผ ู ้ตรวจการ                        
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
  คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุม
ภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  ผู ้ตรวจสอบภายใน  หมายความว่า ผ ู ้ดำรงตำแหน่งผ ู ้ตรวจสอบภายในของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน              
ของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า                
การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
  ความเสี ่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ที ่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ ่งอาจเกิดขึ ้นและ                        
เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
  (1) ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐาน             
การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
  กรณี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่จัดวางระบบการควบคุม
ภายในตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยให้มี
การรายงานตาม (5) และ (6)  
  (2) ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่
หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้มีการรายงานตามข้อ (7) และ (8) 
  (3) ให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีการนำมาตรฐานการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ
ประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  (4) ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งโดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
      (4.1) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
      (4.2) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง   
          (4.3)  รวบรวม พ ิจารณากล ั ่นกรอง และสร ุปผลการประเม ินการควบค ุมภายใน                      
ในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
      (4.4) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับส่วนงานในสังกัดที่เก่ียวข้อง 
      (4.5) จ ัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ                      
การเลือกตั้ง 
      ทั้งนี้ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง กำหนด 
  (5) รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประกอบด้วย 
      (5.1) การรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(แบบ วค.1 สำหรับปรับโครงสร้างใหม่) 
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      (5.2) รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.2 ปรับโครงสร้างใหม่ )                   
โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังนี้ 
   (5.2.1) ภารกิจตามกฎหมายที่ปรับโครงสร้างใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของสนง.กกต. 
   (5.2.2) วัตถุประสงค์การดำเนินงานตาม (5.2.1) 
   (5.2.3) ข้อมูลเกี ่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการ                   
การเลือกตั้ง 
   (5.2.4) ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
   (5.2.5) กิจกรรมการควบคุมท่ีสำคัญที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงตาม (5.2.4) 
   (5.2.6) ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการควบคุมตาม (5.2.5)  
  (6) ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดส่งรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
(5) (แบบ วค.1 และแบบ วค.2) ให้ผู้กำกับดูแลภายใน 60 วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ 
  (7) ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (ท่ีมิใช่หน่วยงานตั้งใหม่) ประกอบด้วย                  
       (7.1) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) ประกอบด้วย 
    (7.1.1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    (7.1.2) การประเมินความเสี่ยง 
    (7.1.3) กิจกรรมการควบคุม 
    (7.1.4) สารสนเทศและการสื่อสาร 
    (7.1.5) กิจกรรมการติดตามผล 
       (7.2) การประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเล ือกตั้ง                   
(แบบ ปค.5) 
       (7.3) ความเห็นของผู ้ตรวจสอบภายในเกี ่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (แบบ ปค.6) 
  (8) ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในที ่ได้ร ับตาม (7) มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั ้งและจัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลังโดยตรง ภายใน 90 วัน นับแต่ว ันสิ้น
ปีงบประมาณ 
  (9) ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้ข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุ               
ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 
  (10) ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ             
การควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด  

 (11) ในกรณีกระทรวงการคลังขอให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการชี้แจงและ
หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน หน่วยงานของรัฐดังกล่าวต้องชี้แจงและหรือให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด 
  (12) กรณี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกำหนดได้ ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
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7. รูปแบบรายงานตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน 

   วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้ประกอบการจัดทำรายงานการจัดวางระบบควบคุม
ภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐ 
    1. แบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
       1.1 หนังสือรับรองการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ วค. 1) 
   เป็นแบบหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้น
ใหม่หรือปรับโครงสร้างใหม่ 
       1.2 รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค. 2) 
  เป็นแบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ปรับโครงสร้างใหม่ เพื่อระบุภารกิจ/กิจกรรม/งาน สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ                
การบรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยงและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
    2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
        2.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 3) 
    เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื ่อส่งกระทรวงการคลังตาม
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  
        2.2 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 
                         เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับสำนักงานคณะกรรมการ     
การเลือกตั้ง 
        2.3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 
    เป ็นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับสำนักงานคณะกรรมการ             
การเลือกตั้ง 
        2.4 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับสำนักงานคณะกรรมการ                   
การเลือกตั้ง (แบบ ปค. 6) 
   เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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7.1 หนังสือรับรองการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ วค. 1) 

แบบ วค. 1 

เรียน  ปลัดกระทรวงการคลัง 
 
 
 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ปรับโครงสร้างใหม่ ตาม (ระบุชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การปรับโครงสร้างใหม่ กรณีที ่ไม่มีให้ใส่ข้อความว่า ไม่มีกฎหมายที ่เก ี ่ยวข้องกับการปรับโครงสร ้าง )                          
เม ื ่อว ันท ี ่…………เด ือน…... . .……พ.ศ…………………  และได ้จ ัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ                              
เมื่อวันที่…..…..เดือน……………… พ.ศ. ………….………….ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส 
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 
    ลายมอืชื่อ…………………………………………………………………… 
    ตำแหน่ง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

     วันที่……..……….เดือน……………………พ.ศ………………. 
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7.2 รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค. 2) 

แบบ วค. 2 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ระยะเวลาตั้งแต่ ......(ระบุระยะเวลาในการจัดวาง)........... ถงึ ......(ระบุระยะเวลาในการจัดวาง)........... 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

สภาพแวดล้อม 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่สำคัญ กิจกรรม 
การควบคุมท่ีสำคัญ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  

/ กำหนดเสร็จ 

          
          
          
     
     
     

                                                                                 ลายมือชื่อ ..........................................................  
                                                                                    ตำแหน่ง .............................................................  

                                                                                  วันที ่............... เดือน...............พ.ศ................ 
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7.3 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 3) 
แบบ ปค. 3 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง 

  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี
สิ ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  25XX  ด้วยวิธีการที ่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั ่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ                   
การควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่
การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า การควบคุมภายใน              
ของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

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

ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

วันที.่........เดือน...........................พ.ศ............. 

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว     
ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

  อย่างไรก็ดี มีความเสี ่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ          
ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (7) 
1.1 .................................................................................................................................... 
1.2 .................................................................................................................................... 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (8)  
2.1 .................................................................................................................................... 
2.2 .................................................................................................................................... 
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7.4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 
แบบ ปค. 4 

ชื่อ สำนัก…………………………………………….. 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 25XX 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
2. การประเมินความเสี่ยง 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
3. กิจกรรมการควบคุม 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
5. การติดตามประเมินผล 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................. ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................... 
        
       ลายมือชื่อ....................................................... .........
       ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก.................................... 

      วันที.่.............. เดือน.......................พ.ศ. ................ 
แบบ ปค. 4  
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สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  25XX 

(3) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่า

ของความซื่อตรงและจริยธรรม 
     1.2 ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแล
ให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน 
รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
     1.3 หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร 
สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล 
     1.4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน              
การสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์             
ของหน่วยงาน 
     1.5 หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ     
การควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

 

 

 

 

      

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 หน่วยงานระบุว ัตถ ุประสงค์การควบคุม
ภาย ในของการปฏ ิ บ ั ต ิ ง าน ให ้ สอดคล ้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอท ี ่ จะสามารถระบ ุและประเม ินความเส ี ่ ย ง                       
ที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 
     2.2 หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
ว ัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม 
ทั ้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี ่ยงเพ่ือ
กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
     2.3 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต
เพื ่อประกอบการประเมินความเส ี ่ยงที ่ส ่งผลต่อ                 
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
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(3) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

     2.4 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลง
ท ี ่ อาจม ีผลกระทบอย ่ างม ีน ัยสำค ัญต ่อระบบ                     
การควบคุมภายใน 
3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 หน ่วยงานระบ ุและพัฒนาก ิจกรรมการ
ควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
     3.2 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ท ั ่วไปด ้านเทคโนโลย ี เพ ื ่อสน ับสน ุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
     3.3 หน ่วยงานจ ัดให ้ม ีก ิจกรรมการควบคุม              
โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จ          
ที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 หน่วยงานมีการจัดทำหร ือจัดหาและใช้
สารสนเทศที่เกี ่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุน 
ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
     4.2 หน่วยงานมีการส ื ่อสารภายในเก ี ่ยวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ 
ท ี ่ม ีต ่อการควบค ุมภายในซ ึ ่ งม ีความจำเป ็นใน                     
การสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน       
ที่กำหนด 

 4.3 หน่วยงานมีการสื ่อสารกับบุคคลภายนอก
เก ี ่ยวก ับเร ื ่องท ี ่ม ีผลกระทบต่อการปฏิบ ัต ิตาม                   
การควบคุมภายในที่กำหนด 

 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
5.1 หน ่วยงานระบ ุ พ ัฒนา และดำเน ินการ

ประเม ินผลระหว ่างการปฏ ิบ ัต ิ งาน และหรือ                      
การประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ  
การควบคุมภายใน 
    5.2  หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ
ฝ่ายบริหารและผู ้กำกับดูแล เพื ่อให้ผู ้ร ับผิดชอบ
สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
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ผลการประเมินโดยรวม  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
          วันที.่........เดือน..........................พ.ศ................ 
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7.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 

แบบ ปค. 5 

ชื่อ (ส่วนงานย่อย) สำนัก......................................................... 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 25XX 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่

สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 

กำหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

 
 
 
 

      

                                                                  ลายมือชื่อ...............................................................................  
                                                                  ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก................................................... 

                                                                วันที.่.................. เดือน............................พ.ศ. .................... 
                                                                                                                                        แบบ ปค. 5 

แบบ ปค. 5 
ชื่อ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 25XX 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ
อ่ืนๆที่สำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 
 

กำหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

 
 

      

                                                                             ลายมือชื่อ...............................................................................  
                                                                           ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง................. 
                                                                          วันที.่.................. เดือน............................พ.ศ. .................... 
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7.6 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค. 6) 

  แบบ ปค. 6  
(กรณีไม่มีข้อสังเกต)  

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  ผู ้ตรวจสอบภายในของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ได้สอบทานการประเมินผล                   
การควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ ้นสุดวันที่....30....เดือน..กันยายน...พ.ศ.. 25XX  ..ด้วยวิธีการ          
สอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

  จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู ้ตรวจสอบภายในเห็นว่าการควบคุมภายในของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 

 

ลายมือชื่อ.............................................. 
ตำแหน่ง.......ผู้ตรวจสอบภายใน............ 
วันที.่...........เดือน.................พ.ศ........... 
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แบบ ปค. 6  
(กรณีมีข้อสังเกต)  

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  ผู ้ตรวจสอบภายในของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ได้สอบทานการประเมินผล                   
การควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ ้นสุดวันที่....30....เดือน..กันยายน...พ.ศ.. 25XX  ..ด้วยวิธีการ          
สอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

  จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู ้ตรวจสอบภายในเห็นว่าการควบคุมภายในของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561  

 

ลายมือชื่อ.............................................. 
ตำแหน่ง.......ผู้ตรวจสอบภายใน............ 
วันที.่...........เดือน.................พ.ศ........... 

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง และ
การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือ
ข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้ 

  อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยง (8) 
1.1 .................................................................................................................................... 
1.2 .................................................................................................................................... 

2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน (9)  
2.1 ................................................................................................................................... 
2.2 .................................................................................................................................... 
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8. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  8.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
       8.1.1 สิ่งแวดล้อมการทำงานกับการประเมินตนเอง 

     การทำการควบคุมภายในแบบประเมินตนเองของผู้ที่รับผิดชอบในหน่วยงานย่อย หรือกิจกรรม
ย่อยจะต้องทำการประเมินตนเองแล้วจัดทำรายงานทุก 6 เดือน ในการประเมินตนเองผู้ประเมินจะต้องทำ                
การประเมินตนเองใน 5 ประเด็น คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง  กิจกรรมการควบคุม
สารสนเทศและการสื ่อสาร และการติดตามประเมินผล โดยกระทรวงการคลังออกแบบฟอร์มรายงานผล                     
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของหน่วยงานย่อยหรือที่เรียกว่า แบบ ปค.4 มาให้แต่ละกิจกรรม
ย่อยเพ่ือประเมินตนเองตามลำดับ 

  ในการทำ แบบ ปค.4 หน่วยงานย่อยส่วนมากจะประสบกับปัญหา คือ การกรอกข้อความลงใน
ช่องของสภาพแวดล้อมการควบคุม คืออะไร มีการวิเคราะห์อย่างไร และมีความสัมพันธ์กับการควบคุมภายใน
อย่างไร เพื่อที่จะสามารถกรอกข้อความเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงานได้ถูกต้องและทำการควบคุมภายใน                
ได้ดียิ่งขึ้น 

   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
จะช่วยให้หน่วยงานของเราสามารถแยกแยะประเด็นที่มีอิทธิพลและไม่มีอิทธิพลต่อการทำงานของเราที ่อยู่
นอกเหนืออำนาจการควบคุมของเรา เพราะเม่ือเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมก็แสดงว่าในการทำงาน 

  เราต้องยอมให้สิ ่งนั ้นหรือปัจจัยนั ้นเกิดขึ ้น ซึ ่งเราต้องยอมรับและควบคุมให้ได้ โดยยังมี
สภาพแวดล้อมการทำงานนั้นเป็นตัวแปรหนึ่ง เพราะเราไม่สามารถจะไปควบคุมได้ เมื่อเราวิเคราะห์ได้ถูกต้องและ
บันทึกไว้ ก็เท่ากับว่าในการทำงานและการควบคุมภายในของเราได้ตระหนักถึงปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานที่เรา
ควบคุมไม่ได้ไว้แล้วนั่นเอง 

  ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมก่อนว่าสภาพแวดล้อมการทำงานคืออะไร 
ทำไมต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงานขององค์กร หรือสภาพแวดล้อมการทำงานหน่วยงานย่อย
เกิดข้ึน 

  1) สภาพแวดล้อมการทำงาน หมายถึง ปัจจัยภายใน ภายนอกองค์กรหรือหน่วยงานย่อยที่มี
ผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงผลสำเร็จของงานที่มีการดำเนินการขององค์กรหรือหน่วยงานย่อยนั้นๆ 

  2) สภาพแวดล้อมการทำงานภายนอก คือ ปัจจัยที่องค์กรหรือหน่วยงานย่อยไม่สามารถควบคุม
หรือกำหนดได้ เมื่อเกิดข้ึนแล้วก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งไม่ให้เกิดขึ้นแต่ปัจจัยนั้น ๆ จะมีผลกระทบต่อการทำงานของ
เราหรือสภาพแวดล้อมการทำงานภายนอก อาจจะส่งผลต่อความสำเร็จและล้มเหลวของงานนั้นๆ ได้ 

  3) สภาพแวดล้อมภายใน คือ ปัจจัยที่มีอยู่ในองค์กรหรือ หน่วยงานย่อยนั้น ๆ สามารถควบคุม 
กำหนด สร้าง และปรับปรุงได้โดยปัจจัยนั ้นๆ ก็สามารถส่งผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของการทำงาน
เช่นเดียวกัน 

  สภาพแวดล้อมการทำงานภายนอกองค์กร หรือหน่วยงานนั้นๆ ไม่สามารถควบคุมได้ในขณะที่
สภาพแวดล้อมการทำงานภายในหน่วยงานนั้นสามารถควบคุมได้ 

  เราวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการควบคุม การทำงานไปเพื่ออะไร ในการจัดทำ แบบ ปค.4 นั้น 
ช่วงแรกก่อนจะทำอะไร สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงานของหน่วยงานย่อย ดังนั้น               
เราจะต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่าสภาพแวดล้อมการทำงานภายนอกของหน่วยงานย่อยในการบริหารหรือทำงาน
นั้นๆ มีอะไรบ้างที่มีความสำคัญท่ีเราต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษท้ังในแง่ที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ หรือทำให้เรา
ล้มเหลวในการทำงาน เมื่อวิเคราะห์ได้แล้วจะสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบ ปค. 4 ได้ 
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8.1.2 ประโยชน์ที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 การควบคุมภายใน จะต้องมีการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบ แต่ทำไประยะหนึ่ง
ปัญหาที ่ผ ู ้ร ่วมงานจะประสบคือการแยกแยะปัจจัยต่างๆ ในการทำงานของสี ่คำเหล่านี ้ออกจากกัน คือ                     
คำว่า จุดอ่อน อุปสรรค ปัญหา และความเสี่ยง ทั้งสี่คำนี้มีความหมายไม่เหมือนกัน และมีอิทธิพลต่อการทำงาน
ของเราไม่เหมือนกัน ดังนี้ 

 จุดอ่อน คือ ปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมการทำงานภายในที่เราพยายามแก้ไขได้ แต่เป็นจุดที่
เราไม่สามารถแข่งขันได้กับคนอื่น ๆ เช่น เราเป็นคนที่มีขาสั้น เวลาเดินเราอาจจะเดินได้ช้ากว่าคนที่มีขายาว                
ซึ่งคนขายาวจะเดินเร็วกว่าเรา จุดอ่อน หรือ จุดด้อย ไม่ใช่ปัญหาในการทำงาน แต่เป็นเรื่องที่เราหรือองค์กรมีอยู่
ถึงไม่ทำงานเราก็มีจุดอ่อนนี้ตลอดไป เช่น การที่มีขาสั้นก้าวได้สั้นกว่าคนขายาว ถ้าไม่มีการแข่งขันกับคนอื่นเราก็

แบบ ปค. 4 
..........................(1).......................... 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ...................................(2)....................................... 

(3) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม  

2. การประเมินความเสี่ยง 
 

 

 

3. กิจกรรมการควบคุม 
      

 

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม (5) 

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................................. 
 
       
        ลายมือชื่อ ........................(6)............................ 

ต าแหน่ง ..........................(7)............................ 
            วันที.่...(8).....เดือน......................พ.ศ................ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
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ยังมีขาสั้นบ้างก็เดินได้วิ่งได้ไม่ใช่ปัญหาอะไร แต่เมื่อเราไปเดินแข่งกับคนขายาวเราก้าวได้สั้นกว่านั่นคือจุดอ่อน  
ของเรา แต่ก็ไม่แน่เสมอไปว่าเราจะต้องแพ้คนขายาว 

  อุปสรรค เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมการทำงานภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมหรือแก้ไขได้ 
แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมของเราหรือคนอ่ืนๆ รวมทั้งคู่แข่งจะต้องเผชิญหน้ากับเรื่องแบบนี้ด้วยกัน
หมดไม่เฉพาะตัวเหมือนจุดอ่อน แต่เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราทำงานยากขึ้น เช่น ถ้าเราจะเดินแข่งกับคนที่
ขายาวกว่า จุดอ่อนคือ ขาสั้น แต่อุปสรรค คือ สนามเดินเป็นโคลนตม เปียกแฉะ ทำให้เดินยาก ซึ่งทั้งเราและ                
คู่แข่งขันก็เจอปัญหาเช่นเดียวกัน 

  ดังนั ้นจะเห็นว่า ถ้าเราทำความเข้าใจในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงานภายใน 
ภายนอกได้ก็ทำให้เราสามารถรู้ว่าอะไรเป็นจุดอ่อนของการทำงานที่เราต้องปรับปรุงเพื่อให้การทำงานดีขึ้น                 
แล้วอะไรคืออุปสรรคที ่สำคัญต่อการทำงานที ่เราต้องรู ้ และระมัดระวังในกา รทำงาน แต่ในการทำงาน                 
ยังมีอีกสองคำ คือ ปัญหา กับ ความเสี ่ยง ปัญหากับความเสี ่ยงคืออะไรแตกต่างจากจุดอ่อนและอุปสรรค                 
อย่างไรบ้าง 

  ปัญหา คือผลจากการทำงาน ผลจากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้คือ การทำงานที่ไม่ดีอาจเกิดจากการที่
เรามีจุดอ่อนหรือเกิดอุปสรรคแล้วทำให้เราทำงานไม่ได้ตามเป้าหมาย การที่เราไปเดินแข่งขันกับคนที่ขายาวเรามี
เป้าหมายว่าต้องชนะคู่แข่งขันแต่เราแพ้นั้น คือ ปัญหา การที่เราแพ้อาจมาจากเราขาสั้น (จุดอ่อน) ถนนลื่น 
(อุปสรรค) แต่การแพ้ คือ ปัญหาเพราะเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วแต่ไม่บรรลุ 

  ความเสี ่ยง คือ ปัญหาเช่นเดียวกันแต่เป็นปัญหาที ่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคตคือ                  
เมื่อเราคาดว่าเราอาจจะแพ้ในการแข่งขันนั่นเป็นความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงคือ ถ้าจะแข่งเราจะแก้ไข
อย่างไรก็อาจทำได้โดยไม่ปล่อยทุกอย่างตามยถากรรมแล้วแก้ไม่ได้ 

  สรุปว่า จุดอ่อน อุปสรรค หรือปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยงเพราะความเสี่ยงคือ “ปัญหาที่คาดว่าจะ
เกิดในอนาคตจากการทำงาน” แล้วความเกี่ยวข้องกันระหว่างจุดอ่อน อุปสรรค ปัญหา และความเสี่ยงอยู่จุดไหน 
เมื่อจะทาการบริหารความเสี่ยง ต้องพิจารณาดูก่อนว่าแผน หรือกิจกรรม หรืองานเป็นอย่างไร มีจุดมุ่งหมายและ 
มีการคาดหมายอะไรจากงานนั้น ต้องตั้งคำถามต่อมาว่า โอกาสที่จะไม่ได้ตามสิ่งที่คาดหรือโอกาสที่งานนั้นจะไม่
สำเร็จมีหรือไม่ ถ้ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปดังที่เราต้องการนั้นเรียกว่า “ความเสี่ยง” 

  เมื่อทราบว่าอะไรคือ “เหตุการณ์ความเสี่ยง” จึงทำการวิเคราะห์ปัญหาที่ทำให้เกิดความเสี่ยง 
เมื่อจุดอ่อน อุปสรรค ปัญหาเข้ามาเก่ียวข้องเพราะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อน อุปสรรค ปัญหา ก็คือปัจจัยที่อาจ
ทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้ 

  ปัญหา คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในอดีตท่ีทำให้งานไม่ได้ตามเป้าหมาย เช่น การทำงานของเรา
โดยรวมไม่ได้ผล ทำให้ผู้ใช้บริการไม่เข้าชมอาจเนื่องมาจากสาเหตุอะไรก็ตามเรียกว่า “ปัญหา”ปัญหาที่เกิดขึ้น  
อาจทำให้เราพบสาเหตุของความเสี่ยงได้เช่นกัน ว่าในอดีตเราทาอะไรพลาดบ้าง แล้วหาทางแก้ไขตามเหตุของ  
การเกิดปัญหานั้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่า “จุดอ่อน” “อุปสรรค” หรือ “ปัญหา” ต่างกับความเสี่ยง คือ เป็นสาเหตุที่
อาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นถ้าไม่ระมัดระวัง แต่สามารถช่วยให้ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ประมาท และ 
ทำการป้องกันก่อนจะเกิดความเสี่ยงนั่นเอง 

    8.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) 
 สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมขององค์กร มีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา เป็นไปไม่ได้ที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ทุกอย่าง ผู้บริหารควรจะมุ่งเฉพาะ
ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่สำคัญเท่านั้น โดยทั่วไป สภาพแวดล้อมภายนอก มีอยู่ 2 ส่วน คือ 

 1) สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน (Task Environment) เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
การดำเนินงานของกิจการ ประกอบด้วย ผู ้มีส ่วนได้เสียกับองค์กร เช่น รัฐบาล ชุมชน คู ่แข่งขัน ลูกค้า                    
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ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เจ้าหนี้ แรงงาน กลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร 
อาจเรียกว่า การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ( Industrial Analysis) คือ กลุ่มขององค์กรที่มีผลิตผลและบริการที่
คล้ายคลึงกัน หรือ กลุ่มธุรกิจที ่มีลักษณะเดียวกัน สภาพแวดล้อมการดำเนินงานจะประกอบด้วย ปัจจัยที่
เฉพาะเจาะจงและกระทบต่อการบริหารงานขององค์กรในทันที เช่น คู่แข่งขัน ลูกค้า แรงงาน และผู้จัดจำหน่าย 
ซึ่งรูปแบบการวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่นิยมใช้กัน คือ รูปแบบการประเมินสภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
(5-F Model) ของ Michael E. Porter หรือ Five Force Model ประกอบไปด้วย 5 ปัจจัย คือ การคุกคามของ 
ผู้เข้ามาใหม่ (New Entrants) คู่แข่งขันในอุตสาหกรรม (Industry Competitors) การคุกคามของผลิตภัณฑ์
ทดแทน (Substitutes) อานาจการเจรจาต่อรองของผ ู ้ซ ื ้อ (Bargaining Power OF Buyers) และอำนาจ                     
การต่อรองของผู้จำหน่ายวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) 

 
                    แผนภาพที่ 11 Porter’s Five Force Model 
  (1) การคุกคามของผู้เข้ามาใหม่ (New Entrants) โดยทั่วไปผู้เข้ามาใหม่ จะเพิ่มกำลังการผลิต

ใหมแ่ก่อุตสาหกรรม ความต้องการส่วนแบ่งการตลาด และทรัพยากรของผู้มาใหม่ จะคุกคามต่อองค์กรที่มีอยู่เดิม
ทันที การคุมคามของผู้เข้ามาใหม่ จะขึ้นอยู่กับอุปสรรคการเข้ามา (Entry Barrier) และการตอบโต้จากคู่แข่งขัน          
ที่มีอยู่เดิม ถ้าเข้ามาในอุตสาหกรรมได้ง่าย ก็มีการแข่งขันสูง เป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจ อุปสรรคการเข้ามาใน
อุตสาหกรรม ได้แก่ การประหยัดต่อขนาด (Economics of scale) ความแตกต่างของสินค้า เงินลงทุนสูง ต้นทุน
การเปลี่ยนผู้ขาย ความสามารถในการเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่าย และนโยบายของรัฐ 

  (2) คู่แข่งขันในอุตสาหกรรม (Industry Competitors) หรือ สภาพการแข่งขันระหว่างบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน การดำเนินการของคู่แข่งขันหนึ่งจะมีผลกระทบต่อคู่แข่งขันอื่น และอาจจะทำให้เกิด                 
การตอบโต้ ความรุนแรงของสภาพการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่างๆ ดังนี้ จำนวนคู่แข่งขันในอุตสาหกรรม อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ถ้าอุตสาหกรรมยังเติบโตสูง 
การแข่งขันก็ไม่รุนแรงคุณลักษณะของสินค้าและบริการมีความเหมือนหรือต่างกัน มูลค่าของต้นทุนคงที่                   
กำลังการผลิต การออกจากอุตสาหกรรม ถ้าออกไปยากมีข้อจำกัด คู่แข่งขันก็จะไม่ลดจำนวนลงการแข่งขันจะสูง 
ถึงหน่วยงานภายนอกที่กำลังดำเนินการอยู่แล้วลูกค้าเลือกใช้บริการขององค์กรอ่ืนแทน 
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  (3) การคุกคามของผลิตภัณฑ์ทดแทน (Substitutes) สินค้าทดแทนเป็นสินค้าหรือบริการที่
สามารถนำไปใช้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แทนสินค้าหรือบริการอื่นได้เช่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
เช่น เครื่องจักรสานพลาสติก ใช้แทนเครื่องจักรสานที่ทำด้วยหวาย การใช้น้ ำตาลเทียมแทนน้ำตาลธรรมชาติ                  
การใช้โทรสารแทนการส่งจดหมายถึงลูกค้า เครื ่องเล่น VDO/VCD กลายเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนเครื ่องฉาย
ภาพยนตร์มากขึ้นธุรกิจในอุตสาหกรรมหนึ่ง จะเป็นคู่แข่งขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่น ที่ผลิตภัณฑ์ทดแทนกัน
ได้ ทำให้มีข้อจำกัดในการกำหนดราคา และความสามารถในการทำกำไร คือ ถ้าตั้งราคาสูงลูกค้าจะเปลี่ยนใจ              
ไปซื้อผลิตภัณฑ์ทดแทน เช่น เนื้อหมูมีราคาขึ้นสูงมาก ผู้บริโภคหันไปซื้อเนื้อไก่แทน ดังนั้น ถ้ามีสินค้าทดแทน              
การแข่งขันจะสูง ลักษณะเช่นนี้สามารถวิเคราะห์ได้ง่ายข้ึน 

  (4) อำนาจการเจรจาต่อรองของผู้ซื ้อ (Bargaining Power OF Buyers) ผู้ซื้อ หรือลูกค้าจะมี
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน ถ้าลูกค้ามีอำนาจต่อรอง สภาพการแข่งขันจะสูง เพราะลูกค้าสามารถ
กดดันราคาให้ต่ำลงส่งผลให้คุณภาพของสินค้าและบริการดีขึ้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนไปใช้สินค้าของคู่แข่งขัน ผู้ซื้อจะ
มีอำนาจในการเจรจาต่อรองสูงขึ้นเมื่อลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ในสัดส่วนสูงจากบริษัท ลูกค้ามีโอกาสรวมธุรกิจไปข้าง
หลัง (Backward Integrated) ไปสู ่ธ ุรกิจที ่จำหน่ายวัตถุดิบให้กับองค์กรเช่น กลุ ่มผู ้จำหน่ายรถยนต์ขู ่ว่าจะ
ประกอบรถยนต์เองแทนที่จะเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายมีทางเลือกอื่น ๆ ในการจัดซื้อมากมาย เนื่องจากสินค้าใน
ตลาดไม่แตกต่างกันมากลูกค้าจะเลือกซ้ือจากผู้ค้ารายใดก็ได้ซึ่งต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงผู้จำหน่ายวัตถุดิบต่ำ 

  (5) อำนาจการต่อรองของผู้จำหน่ายวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) ถ้าผู้จำหน่าย
วัตถุดิบ หรือ Supplier มีอำนาจต่อรอง การแข่งขันจะสูง เนื่องจากผู้จำหน่ายวัตถุดิบสามารถกระทบอุตสาหกรรม
ได้ด้วยการขึ้นราคาหรือลดปริมาณของวัตถุดิบลง ผู ้จำหน่ายวัตถุดิบจะมีอำนาจการเจรจาต่อรองสูงเมื่อมี                       
ผู้จำหน่ายวัตถุดิบน้อยรายแต่จำหน่ายไปยังบริษัทจำนวนมากผู้ซื้อผลิตภัณฑ์จะซื้อเป็นสัดส่วนที่น้อยจากผู้จำหน่าย
วัตถุดิบ เมื่อเทียบกับลูกค้ารายอื่นต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบอื่นสูง เช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับเครื่องจักร 
(เปลี่ยนจากรถยนต์ใช้น้ามันเบนซิน ไปเป็นใช้ก๊าซ (NGV) ไม่มีผลิตภัณฑ์แทนผู้จาหน่ายวัตถุดิบสามารถรวมธุรกิจ
ไปข้างหน้า  สู่ธุรกิจที่เป็นลูกค้าขององค์กร (Forward Integrated) เช่น กลุ่มผู้กลั่นน้ำมัน จะตั้งปั๊มน้ำมันเอง 

 2) สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป (General Environment) เป็นปัจจัยที่ไม่กระทบต่อการดำเนินงาน
ระยะสั้นขององค์กร แต่มีผลต่อการตัดสินใจในระยะยาว ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย 
เทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ และปัจจัยระหว่างประเทศ ซึ่งสภาพแวดล้อมทั่วไป (general environment) เกิดขึ้นแล้ว
กระทบกับทุกคน ไม่เลือกอุตสาหกรรม ซึ่งมีเครื่องมือ การวิเคราะห์ คือ STEP ดังต่อไปนี้ 

  (1) ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม (S = Social& cultural) ลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรมมีอิทธิพลแตกต่างกัน จำเป็นต้องมีการพิจารณา เช่น การเปลี ่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิต 
(Lifestyle Change) สุขภาพ (Health) คุณภาพชีว ิต การคำนึงถ ึงสภาพแวดล้อม (Environmentalism)                 
ท ั ศนคต ิ ต ่ อการทำ งาน  และอาช ีพ  ( Attitude toward work career) ความ เช ื ่ อม ั ่ น ของผ ู ้ บ ร ิ โ ภค                          
(Consumer Confidence) จำนวนและอัตราการเติบโตของประชากร ระดับการเร ียนรู ้ การใช้เวลาว่าง                     
จำนวนกลุ่มอาชีพต่างๆ การศึกษา (Education) 

  (2) ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี (T = Technology) ได้แก่ ความก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ 
การพัฒนาใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยี ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างความได้เปรียบใน 
การแข่งขัน เป็นแรงผลักที่สำคัญของโลกาภิวัฒน์ 

  (3) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (E = Economics) ต้องพิจารณาสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อต้องการทำการตลาดระหว่างประเทศต้องมีการพิจารณาผลิตผลประชาชาติ 
(GNP) แนวโน้มผลิตผลประชาชาติ (GNP Trend) ปริมาณเงิน (Money Supply) อัตราดอกเบี้ย (Interest rate) 
อัตราเงิน เฟ้อ (Inflation rate) วงจรธุรกิจ (Business Cycle) การลดค่าเงิน (Devaluation) ตลาด หุ้น (Stock 
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Market) วงจรธ ุรก ิจ (Business Cycles) โครงสร ้างเง ินทุน (Capital) จำนวนแรงงาน (Labour Supply)                    
การเพิ ่มผลผลิต (Productivity) GDP และอื ่น ๆ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที ่ดี หมายถึง การมี GDP ที ่สูง                   
รายได้ประชาชาติก็สูงข้ึน 

  (4) ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (P = Political-Legal) เสถียรภาพของรัฐบาลกฎระเบียบ
ต่างๆ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กรเป็นอย่างมากทั้งในแง่กฎเกณฑ์สำหรับภาคธุรกิจ กำลังการซื้อของผู้บริโภค 
และอื ่นๆ ซึ ่งมีประเด็นที ่จำเป็นต้องพิจารณา กฎระเบียบของรัฐ (Government Regulation) กฎหมาย 
สภาพแวดล้อม (Environmental Laws) เสถียรภาพทางการเมือง (Political Stability) กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ 
(Commercial Laws) กฎหมายด้านภาษี (Tax Laws) กฎหมายป้องกันการผูกขาด สหภาพแรงงาน (Union)  
การกีดกันทางการค้า กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายแรงงาน กฎหมายลิขสิทธิ์  

8.1.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเป็นการศึกษาเพ่ือค้นหาและระบุว่าองค์กรจะต้องบริหารงาน

และดำเนินงานเพื่อนำปัจจัยขององค์การมาใช้ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากจุดแข็งและโอกาส
ตลอดจนเพื่อหลีกเลี่ยงจุดอ่อนและอุปสรรคท่ีจะเกิดขึ้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรสามารถทำ
ได้หลายวิธีที่นิยมกัน ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ตามหน้าที่ (Functional Analysis) 
2) การวิเคราะห์ปัจจัย 7 ประการของ McKinsey (McKinsey 7-S Framework) 
3) การวิเคราะห์สายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain Analysis) 
การเปลี ่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ก่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงลักษณะของ

อุตสาหกรรม ซึ่งสร้างโอกาส อุปสรรค และปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญใหม่ ๆ ขึ้นมา ผู้บริหารจึงต้ องประเมิน
ทรัพยากรและความสามารถขององค์กร โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้วย ทั้งนี้เพ่ือทราบถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนขององค์กรด้วยสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ( Internal Environment Analysis) เป็นปัจจัยภายในที่
ขึ้นกับทรัพยากรและความสามารถขององค์กรเอง  

ดังน ั ้น จ ึงเป ็นสิ่ งท ี ่ผ ู ้บร ิหารสามารถควบคุมได ้ (Controllable Factor) การว ิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในมีการวิเคราะห์ได้หลายวิธีที่นิยมกัน ได้แก่ การวิเคราะห์ตามหน้าที่ (Functional Analysis) 
การวิเคราะห์ปัจจัย 7 ประการของ McKinsey (McKinsey 7-S Framework) และวิธีที่สามการวิเคราะห์สายโซ่
แห่งคุณค่า (Value Chain Analysis) 

1) การวิเคราะห์ตามหน้าที ่การปฏิบัต ิงาน (Functional Analysis) การวิเคราะห์โดยใช้
ทรัพยากรคือฐาน เป็นการพิจารณาถึงคุณลักษณะพิเศษของทรัพยากรที ่จะสร้างผลตอบแทนเข้าสู ่องค์กร                 
การวิเคราะห์ตามหน้าที ่ธ ุรกิจเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรโดยแยกตามหน้าที ่ธุรกิจ คือ 
การตลาด การเงิน การผลิต การดำเนินงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและพัฒนา การจัดการ และ
ระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โดยพิจารณาจากสายงานหรือหน้าที่ ของงานด้านต่างๆ                   
โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน หรือการดำเนินงานที่ผ่านมาในอดีตด้านการบริหาร พิจารณาโดยทักษะและ
ความสามารถของผ ู ้บร ิหาร โครงสร ้างองค์กร ระบบการวางแผน มาตรฐานกระบวนการปฏิบ ัต ิงาน                           
ระบบการควบคุม วัฒนธรรมองค์กร และจรรยาบรรณของผู้บริหาร ด้านเทคโนโลยี โดยพิจารณาจากต้นทุน   
(Cost of Technology) การประหยัดจากขนาดการผลิต (Economic of scale) การเพ่ิมผลผลิต (Productivity) 
ความได ้ เปร ียบในการแข ่งข ัน (Competitive Advantage) และระบบข้อม ูลสารสนเทศ ( Information 
Technology) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์พิจารณาจากทัศนคติของพนักงานทักษะความสามารถใน                  
การทำงาน ประสบการณ์ จำนวนพนักงาน อัตราการขาดงาน/การเข้าออกของพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทน 
เงินเดือน สวัสดิการ ขวัญ และกำลังใจ การวิเคราะห์งาน ระบบสรรหาและคัดเลือกด้านการผลิต พิจารณา                
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โดยเครื ่องจักร (การมีประสิทธิภาพ การดัดแปลงใช้กับงานอื ่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ความพร้อม                        
ของเครื่องจักร อุปกรณ์) วัตถุดิบ (ปริมาณต้นทุน จำนวนผู้ผลิตและผู้ขาย จุดสั่งซื้อ และระยะเวลาในการสั่งซื้อ 
การจัดซื้ออย่างมีคุณภาพ) ขีดความสามารถการผลิต ระบบควบคุม ระบบคุณภาพ มีระบบสารสนเทศ                 
สนับสนุนการผลิต และการบริหารสินค้าคงเหลือ (คุณภาพของสินค้า ต้นทุนสินค้า ค่าใช้จ่ายในการสั ่งซื้อ                    
และการเก็บปริมาณการผลิตที่เหมาะสม ปริมาณสินค้าคงคลัง) ด้านการตลาด โดยพิจารณาจาก ส่วนแบ่งตลาด 
(Segmentation) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Market) ตำแหน่งของตลาด (Positioning) ผลิตภัณฑ์ (Product) 
ราคา (Price) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) การส่งเสริมการขาย/การตลาด (Promotion) และวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ ด้านการเงิน พิจารณาจากแหล่งที่มาของเงินทุน ต้นทุนของเงินลงทุน ปริมาณเงินทุนระยะเวลาการใช้
คืนเงินทุน โครงสร้างของเงินทุน สภาพคล่องทางการเงิน และความเสี่ยงทางธุรกิจ  
 

  2) การวิเคราะห์ ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (The Value Chain Analysis) แนวคิดห่วงโซ่แห่งคุณค่าแสดงให้
เห็นถึง “คุณค่า” ทั้งหมดที่องค์กรมอบให้แก่ลูกค้า จากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ภายในองค์กร แบ่งออกได้                 
2 ประเภท กิจกรรมหลัก/กิจกรรมพื้นฐาน (Primary activity) และกิจกรรมสนับสนุน (Support activities)                
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าเป็นการพิจารณากิจกรรมภายในขององค์กรที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า เพื่อนำไปสู่
การได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยการปรับปรุงกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมให้เป็นจุดแข็งที่ก่อให้เกิดคุณค่าให้                   
แก่ลูกค้า 

 
แผนภาพที่ 12 การวิเคราะห์ ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (The Value Chain Analysis) 

   (1) กิจกรรมพื้นฐาน (Primary activity) ประกอบด้วย 
▪ การนำเข้าวัสดุการผลิต ( Inbound logistics) ได้แก่ กิจกรรมต่างๆที ่เกี ่ยวกับการผลิต                   

การจัดเก็บและการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานในขั้นนี้มีส่วนช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ  
การผลิต 

▪ การดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ที่ต้องประสานงานกัน (Operations) ของทุกส่วนงานตั้งแต่
ผู ้บริหารให้นโยบาย กลุ ่มเป้าหมาย ส่งมอบไปยังส่วนประชาสัมพันธ์ และการตลาด ในการหาวิธ ีนำไปสู่
กลุ่มเป้าหมาย 

▪ จัดส่งสินค้าออก (Outbound logistics) การนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย ได้แก่ กิจกรรมที่
เกี ่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเข้าสู่ระบบการจำหน่าย เพื่อนำสินค้าไปถึงมือผู้บริโภค เช่น                 
การคลังส ินค้า การควบคุมสินค้าคงเหลือ การขนส่ง การส่งมอบ เป็นต้น การปรับปรุงประสิทธิภาพ                      
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การดำเนินงานในขั ้นนี ้จะช่วยลดต้นทุนด้านการจัดจำหน่ายทำให้ฐานะด้านการแข่งขันดีขึ ้นรวมทั้งระดับ                 
การให้บริการแก่ลูกค้าสูงขึ้น 

▪ การตลาดและการขาย (Marketing and Sale) ได้แก่ กิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับส่วนประสม    
ทางการตลาดทั้ง 4 ตัว (4P) คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และ
ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) การตลาดจะมีความสำคัญ ที ่จะเป็นตัวกำหนดขอบเขตของการแข่งขัน 
(Competitive scope) เพื่อนำความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งขึ ้นอยู่กับฐานะหรือตำแหน่งของบริษัทเอง               
จุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัทสามารถกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม  

▪ การบริการ (Service) เป็นกิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าสามารถสร้างคุณค่าที่ลูกค้า
สามารถมองเห็นได้ในทันที และมีผลกระทบที่สำคัญต่อความชอบของลูกค้าที่จะกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทอีก
ในอนาคต 

(2) กิจกรรมสนับสนุน (Support activities) ประกอบด้วย 
▪ โครงสร้างธุรกิจ (Firm infrastructure) ได้แก่ การบริหารงานทั่วไป การวางแผนการบัญชี 

การเงิน และ MIS 
▪ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management) ได้แก่ การสรรหาและ

คัดเลือก การฝึกอบรม เงินเดือน/ค่าตอบแทน มีการจัดอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ และมีอัตราค่าต อบแทน
อย่างเหมาะสมซึ่งถือเป็นจุดแข็งขององค์กร 

▪ การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology management) ได้แก่ การพัฒนา การออกแบบสินค้า 
การออกแบบกระบวนการผลิตมีการพัฒนาเทคโนโลยีรองรับการปฏิบัติงาน เช่น การออกแบบระบบต่างๆ เช่น   
E - member , E - budgeting , Eprocurement) 

▪ การจัดซื้อสินค้า และปัจจัยการผลิต (Procurement) ได้แก่ การจัดหา หรือการจัดซื้อวัตถุดิบ 
เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ  

หลักการวิเคราะห์ ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (The Value Chain Analysis) นี้เป็นหลักการวิเคราะห์              
ในอนาคตเหมาะกับองค์กรในภาพรวม หากนำมาวิเคราะห์ประกอบการควบคุมภายในอาจกว้างเกินกว่า
หน่วยงานย่อยรับผิดชอบ แต่หากกิจกรรมย่อยสามารถนำหลักการนี้มาร่วมวิเคราะห์ได้ ก็ทำให้องค์กร                  
ในภาพรวมขับเคลื่อนไปทิศทางเดียวกัน 

(3) การวิเคราะห์ปัจจัย 7 ประการของ McKinsey (McKinsey 7-S Framework) การวิเคราะห์โครง
ร่าง 7-S ของแมคคีนซีย์เป็นการศึกษาปัจจัยที่เป็นส่วนประกอบสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน
ขององค์กร ประกอบด้วย โครงร่าง กลยุทธ์ ระบบ รูปแบบ การบริหาร พนักงาน ทักษะ ฝีมือ ค่านิยมร่วม 
และการวิเคราะห์ความสามารถหลักขององค์กรเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นความสามารถหลักขององค์กรที่
จะนำไปสู่การแข่งขันให้ประสบความสำเร็จ โดยการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าที่สามารถรับรู้ได้ เช่น ความคงทน 
ความสะดวกสบาย หรือความน่าใช้ในตัวสินค้าหรือบริการ McKinsey ได้พัฒนาแบบจำลอง 7-S ขึ้นมาด้วย
จุดมุ่งหมายสำคัญ 3 ประการคือ ช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ช่วยให้ผู้บริหารสามารถประเมิน
องค์การตาม 7-S และสามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างปัจจัยทางการบริหารทั้ง 7 
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แผนภาพที่ 13 The McKinsey 7-S Framework Model 

แผนภาพจำลอง 7-S ของ McKinsey แนวคิดของ McKinsey คือ ความมีประสิทธิภาพของ
องค์กรจะเกิดขึ้นจากความเก่ียวพันกันระหว่างปัจจัย 7 ประการ คือ 

(1) โครงสร้าง (Structure) หมายถึง การจัดสายงาน และความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ                 
ที่องค์กรกำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการทำให้ทราบว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชา ดูแลหน่วยงานใดบ้างโครงสร้างองค์กร
แสดงให้เห็นถึงการจัดหมวดหมู่งาน การแบ่งงานกันทำอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ สายบังคับบัญชา และ 
การประสานงาน สายงานมีภารกิจที่ชัดเจน แต่ในบางภารกิจต้องเกี่ยวโยงกัน ช่วยเหลือกัน ซึ่งในจุดนี้ต้อง
วิเคราะห์ว่าจุดใดเอ้ือก็เป็นจุดแข็ง โครงสร้างใดไม่เอ้ือก็เป็นจุดอ่อนต่อการทำงาน 

(2) กลยุทธ ์ (Strategy) หมายถึง กลว ิธ ีในการดำเนินธ ุรก ิจให้ประสบความสำเร ็จตาม
วัตถุประสงค์ โดยการแบ่งสรรทรัพยากรที่ธุรกิจมีอยู่ เพื่อดำเนินการในเวลาต่าง ๆ ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม 
และการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป  

(3) ระบบ (System) หมายถึง ระบบในการบริหารงานประจำวัน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 
เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบบัญชีและงบประมาณ กฎระเบียบ 
คำสั่ง ข้อบังคับต่างๆ ถูกกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ถือปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งหากระบบ
ระเบียบใดไม่เอื้ออำนวยต่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานก็ถือเป็นอุปสรรค ทั้งนี้ต้องตระหนักถึงความถูกต้อง
และโปร่งใส 

(4) รูปแบบ (Styles) หมายถึง ลักษณะแบบแผน หรือพฤติกรรมในการบริหารของผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กร และพนักงานในองค์กรเป็นลักษณะเฉพาะตัวของผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงานว่าลักษณะแบบใดเป็นจุดแข็ง หรือจุดอ่อนต่อการปฏิบัติงาน 

(5) คน (Staff) หมายถึง ลักษณะและส่วนประกอบของสมาชิกในองค์กร ซึ ่งประกอบด้วย
ผู้บริหารและพนักงานว่ามีคุณลักษณะและคุณสมบัติ คุณวุฒิอย่างไร เหมาะสมกับลักษณะโครงสร้างองค์กรและ
งานที่ต้องปฏิบัติ คุณลักษณะและคุณสมบัติ คุณวุฒิย่อมแตกต่างกันไปตามภาระหน้าที่ แต่ทุกส่วนงานเป็นพลังใน
การขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมาย 

(6) ทักษะ (Skills) หมายถึง ความรู้ ความชำนาญ ของสมาชิกในองค์กรที่เป็นจุดเด่นหรือเป็นข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขัน จะเกิดขึ้นได้จากการทำงาน การปฏิบัติงานประสบการณ์ ซึ่งหากสมาชิกในองค์กรมีทักษะ
สูง ก็เป็นจุดแข็งและนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
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(7) ค่านิยมร่วม (Shared Values) หมายถึง ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่
สมาชิกทุกคนยึดถือในการปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นสิ่งที่องค์กรตระหนักสร้างค่านิยมร่วมกัน 

 
 

  8.1.5 ตัวอย่างแบบ ปค.4 ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 

▪ ตัวอย่างที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (สนย.) 
แบบ ปค. 4  

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่  30 กันยายน  พ.ศ. 25XX 

(3) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 1.1 การสร้างบรรยากาศของการทำงานภายในสำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีระเบียบวินัย มี
จิตสำนึกต่อบทบาทหน้าที ่ในการทำงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเท และจงรักภักดีต่อองค์การ เพ่ือ
นำไปสู่การบรรลุภารกิจของส่วนงานและสำนักงาน 
1.2 การบริหารและการจัดการภายในสำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์อย่างมีระบบ 
 
 
1.3 การมีส่วนร่วมในการรับทราบ 
นโยบาย การแสดงข้อคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรค 
การให้ข้อเสนอแนะ และการแก้ไขปัญหา  
 
 
 
 
1.4 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้อง
รายงานแผนงาน โครงการ/กิจกรรมตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณผ่านระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)   

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  1.1 พนักงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์มีความ

มุ่งม่ันต่อการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 
 
 
 
 
1.2 มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน เช่น แผนปฏิบัติการ
ประจำปี มีปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อนำ 
มาใช้รองรับการทำงานกรณีเร่งด่วน 
1.3 นำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งนำระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2563 
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งว่าด้วย
การงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตลอดจนการกำกับการ 
ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
1.4 มอบนโยบายให้กับผู้บังคับบัญชาของส่วนงานที่
รับผิดชอบเพื่อมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องรายงานผลผ่าน
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้
ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 
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▪ ตัวอย่างที่ 2 สภาพแวดล้อมการควบคุม (สลป. 2) 
แบบ ปค. 4 

สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที ่30 เดือนกันยายน พ.ศ. 25XX 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    1.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 
2560 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณา 

 
 
 
 

1.2 ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบและกระบวนการตามที่
กำหนด 
 

1.3 บริบทของแต่ละพ้ืนที่ที่กำหนดให้มีการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
1.4 เรื ่องร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณา 
ประกาศผลการเลือกตั้ง 
 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 ผู ้บริหารและพนักงานจากส่วนงานที ่เก ี ่ยวข้อง
ประชุมร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการให้มี
ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว ่ าด ้วยคณะกรรมการการเล ือกต ั ้ ง  พ.ศ.  2560 
พระราชบัญญัติการเลือกตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเกิดความรู้และความ
เข้าใจในการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบและ
กระบวนการตามท่ีกำหนด 
1.2 ผู้บริหารควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทัน
ตามระยะเวลา มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย 
 

1.3 ศึกษาบริบทของแต่ละพ้ืนที่ที่กำหนดให้มีการแบ่ง
เขตเลือกตั้ง เพ่ือให้สามารถดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ได้ตามภูมิสภาพของพ้ืนที่นั้น ๆ  
1.4  ผู ้บริหารและพนักงานมีความรู ้ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดการเลือกตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น สามารถจัดทำคู่มือปฏิบัติงานได้อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
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▪ ตัวอย่างที่ 3 สภาพแวดล้อมการควบคุม (สสว.5) 
แบบ ปค. 4 

สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25XX 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 นโยบายของ กกต. กำหนดไว้ว่าทุกสำนวนที่ทำ
การสืบสวนฯ จะต้องดำเนินการตามระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
1.2 นโยบายของ กกต. กำหนดไว้ว่าการดำเนินการ
เกี่ยวกับการสืบสวน ไต่สวน และการสรุปความเห็นต่อ 
กกต.จะต้องไม่มีความล่าช้า 
1.3  มีสำนวนที่ต้องสืบสวน ไต่สวนเป็นจำนวนมาก 
1.4 พนักงานที่จะต้องดำเนินการจัดทำสำนวนมีไม่
สมดุลกับจำนวนปริมาณงาน 
1.5 มีกฎหมายที่ออกมาเพ่ือให้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา 
1.6 กระแสกดดันจากภายนอก 
1.7 สถานการณ์การแพร่ะระบาดของโรคติดต่อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างต่อเนื่อง 

 
- จากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ในบางครั้งอาจทำให้เกิด 
ความเสี่ยงในเรื่องสำนวนที่ไม่ถูกต้อง และเกิดความ
ล่าช้า 

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส     
โคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงาน ทำให้ล่าช้า  

 

9. การประเมินความเสี่ยง  
 9.1 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
      9.1.1 ความเสี่ยงในการทำงานกับการประเมินตนเอง 

    ในการประเมินตนเองของหน่วยงานย่อยในการควบคุมภายในนั้น เมื่อเราสามารถประเมิน
สภาพแวดล้อมการควบคุมตามแบบ ปค. 4 ได้แล้วลำดับต่อไปของการประเมินตนเองตามแบบฟอร์มแบบ ปค. 4 
คือ การทำข้อที่ 2 เรื่อง การประเมินความเสี่ยง ในโครงการ/กิจกรรม ของสำนักของเราที่ต้องการประเมินตนเอง 
เพ่ือทำการควบคุมความเสี่ยงที่เราจะประเมินต่อไป 

    การทำข้อที่ 2 ในแบบ ปค.4 นั้น เป็นการประเมินความเสี่ยง ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 องค์ประกอบใน 
แบบ ปค.4 คือ ผู้กรอกจะต้องกล่าวถึงองค์ประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยงของการควบคุมภายใน ในงานหรือกิจกรรม
ที่ทำในแต่ละปีว่ามีอะไรบ้างที ่เป็นปัจจัยเสี ่ยงซึ ่งอยู ่ด้านซ้ายของแบบฟอร์ม และในส่วนของด้านขวาของ
แบบฟอร์มจะกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการประเมินของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ในด้านขวาของแบบฟอร์ม 
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ก่อนอื่นที่ผู ้กรอกจะทำการกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงผู้กรอกจะต้องทำ             
ความเข้าใจกับความหมายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเสี่ยง หรือ การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะ
ทำให้ชัดเจนก่อนโดยเฉพาะความหมายของความเสี่ยงและวิธีการในการประเมินความเสี่ยง 

1) ความหมายของความเสี่ยง 
(1) ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผล              

ทำให้หน่วยงานของเราเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า ไม่สามารถดำเนินงาน                  
ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หรืออีกนัยหนึ่ง 

(2) ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสูญเปล่าหรือ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ ความเสี่ยงเหล่านี้
อาจเกิดจากสาเหตุภายนอกหรือภายในองค์กรก็ได้ โดยเฉพาะในการดำเนินงานปัจจุบัน ภายใต้การเปลี่ยนแปลง

แบบ ปค. 4 
..........................(1).......................... 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ...................................(2)....................................... 

(3) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม  

2. การประเมินความเสี่ยง 
 

 

 

3. กิจกรรมการควบคุม 
      

 

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม (5) 

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................................. 
 
       
        ลายมือชื่อ ........................(6)............................ 

ต าแหน่ง ..........................(7)............................ 
            วันที.่...(8).....เดือน......................พ.ศ................ 

2. การประเมินความเสี่ยง 
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ของนโยบายรัฐบาล สภาพเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่างๆ ทำให้แต่ละองค์กรต้องเผชิญกับความเสี ่ยงมากขึ้น                   
ถ้าองค์กรสามารถบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ก็จะช่วยให้สามารถเตรียมการแก้ไขปัญหา
เหล่านั้นได้ทันท่วงท ี

      ข้อควรพิจารณาในการประเมินความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงเป็นตัวถ่วงให้การดำเนินงานไม่สำเร็จ               
ตามวัตถุประสงค์ ผู้ประเมินต้องพยายามเปลี่ยนจากวิกฤตที่องค์กรเผชิญอยู่ให้เป็นโอกาส โดยการเตรียมการ              
ให ้พร ้อมในการร ับมือกับความเส ี ่ยงที ่อาจจะเกิดข ึ ้น แต่การเตร ียมการดังกล ่าวไม่ได ้หมายความว่า                              
การควบคุมภายในยิ่งมากยิ่งดี การควบคุมภายในที่มากจนเกินไปอาจจะทำให้งานสะดุดแต่ถ้ามีน้อยจนเกินไปก็จะ
ทำให้งานไม่สำเร็จ ดังนั้น จึงต้องกำหนดการควบคุมภายในให้พอเหมาะโดยถือหลักการที่ว่า  มีความเสี่ยงมาก 
ควบคุมมาก มีความเสี่ยงน้อย ควบคุมน้อย 

      การประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลนั้น ผู้ประเมินต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนก่อน หลังจากนั้นจึงพิจารณาว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างในการทำงาน แล้วจึงพิจารณาว่าความเสี่ยง
เหล่านั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือไม่ และเม่ือเกิดความเสี่ยงนั้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานมากน้อยเพียงใด
หากผู้ประเมินพิจารณาแล้ว เห็นว่ายังคงมีความเสี่ยงสูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้จะต้องพิจารณาปรับเปลี ่ยน                 
การควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสมต่อไป 

      โดยสรุปง่ายๆ คือ ความเสี่ยงที่จะระบุเพื่อการประเมินในหัวข้อนี้ ต้องเป็นความเสี่ยงที่มีผลต่อ
การล้มเหลวหรือไม่บรรลุผลของการทำงานที่เราตั ้งเป้าหมายเอาไว้  โดยดูจากสภาพแวดล้อมการควบคุม                        
เราประเมินไปแล้วในข้อที่ 1 เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ 

 2) ความหมายของการประเมินความเสี่ยง 
   การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่สำคัญที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของงานของเรา และความถี่ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงอื่นๆ มีมากน้อย
อย่างไร อาจรวมถึงการค้นหาและนำเอาวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่องานของเรา (ซึ่งจะกล่าวในบทต่อไป) 

9.1.2 ประโยชน์ที่ได้จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 

      ในการประเมินตนเองนั ้น เมื ่อเข้าใจนิยามเกี ่ยวกับความเสี ่ยงและการประเมินความเสี ่ยง                   
เราจะมองเห็นประโยชน์จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงว่ามีประโยชน์ต่อการควบคุมภายในของงานได้เป็นอย่างดี
เพราะการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจะช่วยชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการทำงานในอนาคต
ตามแผนที่กำหนดไว้ให้เราทราบล่วงหน้า นอกจากจะทำให้เราทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการทำงานที่จะ
เกิดข้ึนแล้ว ยังเป็นผลให้งานของเราไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

การประเมินความเสี่ยงจะทำให้เราทราบถึงความรุนแรงของปัญหาและอุปสรรค ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน อีกท้ังยังบอกให้เราทราบถึงปัญหาและอุปสรรคนั้น ๆ ได้ทั้งผลกระทบและความถี่ของปัญหาและอุปสรรค
ที่จะเกิดขึ้นจะนำไปสู่การประเมินผลว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้นเราจะยอมรับโดยไม่แก้ไขอะไรเลย หรือเราจะ
กำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุมไว้ก่อน 

     ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจะมีประโยชน์ต่อการทำงาน ทั้งในเรื ่อง
การควบคุมกำหนดทิศทางให้บรรลุเป้าหมายของงานเราได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปเผยแพร่ให้บุคลากร               
ในหน่วยงานของเราให้เข้าใจและตั้งรับกับปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ยังสามารถทำให้เราติดตามและแก้ไข
ปัญหาของงานเราได้ในที่สุด 
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9.1.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง 

1) ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 
(1) ระบุปัจจัยเสี่ยง (Event identification) ความเสี่ยงมีสาเหตุจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก 

ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานหรือผลการปฏิบัติ ทั้งในระดับหน่วยงานและ
ระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี ่ยงฝ่ายบริหารจำเป็นต้องกำหนดว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของ
กระบวนการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมี
ทรัพย์สินใดที ่จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา เช่น ความเสี ่ยงจากการจัด ซื้อจัดจ้างในราคาแพง               
ความเสี่ยงจากจำนวนผู้ใช้บริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เป็นต้น 

ในการระบุประเด็นความเสี่ยงนั้นจะเป็นการระบุประเด็นใดก็ได้ที่ผู้กรอกมองเห็นว่าจะเป็นปจัจัย
ที ่สำคัญของการทำงาน อาจจะเกิดจากการไม่บรรล ุตามแผนที ่กำหนด การร ั ่วไหลด้าน การเง ินหรือ                      
ด้านการดำเนินงานสูง การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่จะทำให้เกิดปัญหาในหน่วยงาน รวมถึงอาจจะเกิดความไม่
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และสุดท้ายคือความเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีถูกต้อง สิ่งที่ไม่ควร
ระบุเป็นความเสี่ยง คือ 

▪ อาณัติ (Mandate) ในการดำเนินงาน 
▪ ข้อจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรการบริหารจัดการ 
▪ วิธีการแก้ไขปัญหา หรือ กลยุทธ์ อาทิ ขาดการประชาสัมพันธ์ 
▪ การกระทำที่บ่งชี้ หรือแสดงถึงความบกพร่องในการปฏิบัติราชการและ 
▪ ก่อให้เกิดความสูญเสีย 



คู่มือการควบคุมภายในองค์กร สำนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หน้า 90 
 

       

 
 

แผนภาพที่ 14 แสดงข้ันตอนการประเมินความเสี่ยง 
 

(2) ว ิเคราะห์ความเสี ่ยง (Risk Analysis) หลังจากระบุปัจจัยเสี ่ยงแล้ว ขั ้นตอนต่อไปคือ                    
การวิเคราะห์ความเสี่ยง เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงมีหลายวิธี การวัดความเสี่ยงที่เป็นตัวเลขว่ามีผลกระทบ
ต่อหน่วยรับตรวจเท่าไรนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก โดยทั่วไปจะวิเคราะห์ความเสี่ยง ประมาณโอกาสและความถี่ที่
ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นว่ามีมาก น้อยเพียงใด เพื่อพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญ
ของความเสี่ยงที่มีผลต่อหน่วยรับตรวจ หลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง 

▪ ประเมินโอกาสผลกระทบและเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
▪ การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 ด้าน คือ 
▪ โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น (Likelihood) เช่น ความถี่เกิดทุกวัน/ทุกเดือน/ทุกปี ยิ่งถี่มาก

ความเสี่ยงจะยิ่งสูง 
▪ ผลกระทบ (Impact) อาจสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงิน ไม่เป็นตัวเงินหรือชื่อเสียง

ขององค์กร และทำให้เกิดความล้มเหลว หรือโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร โดยมี
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อวัดระดับความเสี่ยง : ระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่ำและระดับ  
ต่ำมาก 

- สามารถทำได้ทั ้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ทั ้งนี ้ต้องอาศัยความรู้ 
ประสบการณ์ และดุลพินิจของผู้ประเมิน 
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- เป็นการประเมินทั ้งความเสี ่ยงทั ่วไป ( Inherent Risk) และความเสี ่ยงที ่เหลืออยู่ 
(Residual Risk) 

ตารางการประเมินระดับคะแนนความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) 

 
2) การพิจารณาเพื่อประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk score) 
(1) การประเมินความเป็นไปได้ (Likelihood : L) เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด 

การประเมินความเป็นไปได้พิจารณาได้ในรูปแบบของความถี่ (Frequency) หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง               
โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

Risk Assessment Matrix 

ความเป็นไปได้ 

ต่ํามาก/ 
น้อยมาก 

ตํ่า / 
น้อย 

ปานกลาง 
สูง / 
บ่อย 

สูงมาก / 
บ่อยมาก 

1 2 3 4 5 

ผล
กร

ะท
บ 

/ ค
วา

มร
ุนแ

รง
 

สูงมาก / หายนะ 5 
5  

(5×1) 
10 

(5×2) 
15 

(5×3) 
20 

(5×4) 
25 (5×5) 

สูง / วิกฤติ 4 
4 

(4×1) 
8 

(4×2) 
12 

(4×3) 
16 

(4×4) 
20 (4×5) 

ปานกลาง 3 
3 

(3×1) 
6 

(3×2) 
9 

(3×3) 
12 

(3×4) 
15 (3×5) 

ตํ่า / น้อย 2 
2 

(2×1) 
4 

(2×2) 
6 

(2×3) 
8 

(2×4) 
10 (2×5) 

ไม่เป็นสาระสําคัญ /  
น้อยมาก 

1 
1 

(1×1) 
2 

(1×2) 
3 

(1×3) 
4 

(1×4) 
5 

(1×5) 

 ระดับของความเสี่ยง 
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(2) การประเมินผลกระทบ (Impact: I) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จะทำให้องค์กรได้รับผลกระทบมากน้อย

เพียงใด การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร มีดังนี้ 
▪ ผลกระทบด้านการเงินเป็นผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงและสามารถประเมิน

ค่าเป็นตัวเงินได้ ได้แก่ 
- ผลกระทบจากค่าความเสียหายในด้านต่างๆ ต่อทรัพย์สินขององค์กร 
- ผลกระทบจากเงินรายได้นอกงบประมาณองค์กรลดลง 
- ผลกระทบค่าใช้จ่ายการจัดหาและควบคุมพัสดุ 
- ผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ 

▪ ผลกระทบต่อด้านชื ่อเสียงขององค์กร เป็นความเสียหายต่อชื ่อเสียงไม่ว ่าจะเป็นผลจาก                   
การดำเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งผลต่อภาพพจน์และความเชื่อถือองค์กร 

▪ ผลกระทบด้านความปลอดภัย ส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความปลอดภัย 
ของผู้เข้าชมเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในองค์กร 

▪ ผลกระทบด้าน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ สัญญา และข้อผูกพัน 
▪ ผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
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ทั้งนี้ในการกำหนด Likelihood (L) และ Impact (I) จะต้องมีหลักฐาน 
สนับสนุนเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี ่ยงที ่กำหนดขึ ้น โดยอาจอ้างอิงถึง                  

ข้อมูลในอดีต ภาพเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การจัดทำแบบจำลองความน่าจะเป็น การสัมภาษณ์ 
หรือการจัดทำตัววัดเปรียบเทียบ เป็นต้น 

 

 
แผนภาพที่ 15 แสดงการกำหนด Likelihood (L) และ Impact (I) 
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แผนภาพที่ 16 แสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง การควบคุม และความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
 

โดยสรุปที่กล่าวมาท้ังหมดเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและละเอียดรวมถึงความรุนแรง
ที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงจากผลกระทบ และความถี่ของโอกาสที่จะเกิด แต่ในแบบ  ปค. 4 
อาจจะไม่มีความจำเป็นต้องระบุความรุนแรงอย่างละเอียดมากตามที่เขียนไว้ก็ได้ หากแต่ผู้กรอกจะต้องใช้
วิจารณญาณต่างๆ ประกอบ รวมถึงการประชุมหารือในกลุ่มผู้ทำงานที่รับผิดชอบทั้งหมดเพื่อให้ได้ประเด็น  
ความเสี ่ยงที ่ถูกต้องมากที่สุดแล้วกำหนดหาสาเหตุ  ผลกระทบ และความถี ่ของการเกิดให้ได้เพื ่อจัดการ                  
ความเสี่ยงต่อไปให้เหลือเป็นความเสี่ยงคงเหลือที่สำนักงานคระกรรมการการเลือกตั้งยอมรับได้ 
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9.1.4 ตัวอย่างแบบ ปค.4 ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

▪ ตัวอย่างที่ 1 การประเมินความเสี่ยง (สนย.) 
แบบ ปค. 4  

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่  30 กันยายน  พ.ศ. 25XX 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 ศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทำงานจากทุกมิติ 
 
 
 
 
2.2 ความสอดคล้องระหว่างหน้าที่ความรับผิดชอบกับ
สภาพแวดล้อม และพฤติกรรมพนักงานในการปฏิบัติ งาน
ประจำ และส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
 
 
2.3 วิเคราะห์และประเมินผลการทำงานด้วยคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 2.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถ รายงานผลผ่านระบบ
ต ิ ด ต า ม แ ล ะป ร ะ เ ม ิ น ผ ล แ ห ่ ง ช า ต ิ  (eMENSCR)  
ต่อ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ได้ตามเวลาที่กำหนด 
 

 

2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 ศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การแก้ไข 
2.2 แผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั ้ง (แผนแม่บทสำนักงาน
คณะกรรมการการเล ือกต ั ้ ง  ฉบ ับท ี ่  1)  และแผน
ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
2.3 มอบหมายภารกิจให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ
และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงและทัน
ต่อสถานการณ์รวมทั ้งการประเมินผลการทำงาน  
เพ ื ่อทราบความก ้าวหน ้า และป ัญหาอ ุปสรรคใน 
การทำงาน และภารกิจที่มอบหมายฝ่ายบุคคล วิเคราะห์
หาสาเหตุและศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา 
2.4 ความล่าช้าของรายงานผลผ่านระบบติดตามและ
ประเม ินผลแห ่งชาต ิ  (eMENSCR) ต ่อ สำน ักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รวมทั้งความไม่สม่ำเสมอการรายงานผลของบางส่วน
งานที่รับผิดชอบการรายงาน และในบางครั้งผู้รวบรวม
ได้รับภารกิจเร่งด่วนทำให้การรายงานเกินกำหนดเวลา 
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▪ ตัวอย่างที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (สลป.2) 
แบบ ปค.4 

สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที ่30 เดือนกันยายน พ.ศ. 25XX 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    2.1 วัตถุประสงค์ 
           2.1.1 จ ัดทำประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เพ่ือนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ การแบ่ง
เขตเลือกตั ้งสมาชิกสภาเทศบาล และการแบ่งเขต
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลกรณียกฐานะ 
           2.1.2 จัดทำประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  

       2.1.3 จ ัดทำคู ่ม ือการปฏิบ ัต ิงานสำหรับ
คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
    2.2 ปัจจัยเสี่ยง 
           1) การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น            
ที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ไม่สามารถนำไปใช้ 
ในการจัดการเลือกตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ ่นได้อย่าง
ถูกต้อง ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
          2) ผู้สมัครรับเลือกตั้งและกระบวนการจัดการ
เลือกตั ้งไม่สุจริตและโปร่งใส ส่งผลให้ไม่สามารถ
ประกาศผลการเล ือกตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้ 

 
 

   1) ระดับความรุนแรง  
       1.1) อาจทำให้เกิดการร้องเรียนขึ้น และนำไปสู่ 
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศ 
ในราชก ิจจาน ุ เบกษาใหม่  ส ่ งผลให ้ส ิ ้ น เปล ือง
งบประมาณและความเชื่อมั่นที่มีต่อองค์กร 
       1.2) การร้องคัดค้านของผู ้สมัครสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการร้องคัดค้านการ
ประกาศผลการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีผลต่อการรับรองการ
ประกาศผลการเลือกตั ้งสมาช ิกสภาท้องถิ ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น  
      1.3) องค์กรเกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบ  
  2) ความถี ่ของความเสี ่ยง ขึ ้นอยู ่กับจำนวนเรื ่อง
ร้องเรียนการแบ่งเขตเลือกตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนเรื่องร้องคัดค้านของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น และจำนวนเรื่องร้องคัดค้านการ
ประกาศผลการเลือกตั้ง           
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▪ ตัวอย่างที่ 3 การประเมินความเสี่ยง (สสว.5) 
แบบ ปค. 4 

สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25XX 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

2. การประเมินความเสี่ยง 
ความเส ี ่ยงจากสำนวนร ้องค ัดค ้านการเล ือกตั้ ง 
อาจดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่
กำหนด และล่าช้า 

 
1. ความเสี่ยงที่พบยังมีจำนวนน้อยในเรื่องการไม่

ดำเนินการตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด 
2. ความเสี่ยงจากการล่าช้ายังไม่พบบ่อย 
3. ผลกระทบจากประเด็นความเสี่ยงนี้คือ  
    3.1 อาจถูกฟ้องกลับจากผู้เสียหาย ในกรณีที่ไม่

เป็นไปตามระเบียบ และข้อกฎหมายที่ 
กำหนด 

    3.2 สนง.กกต. อาจถูกร้องเรียนในกรณีที่ใช้ระยะ          
จัดทำสำนวนเวลานานกว่ากำหนด 

10. กิจกรรมการควบคุม  

 10.1 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
        10.1.1 กิจกรรมการควบคุมในการทำงานกับการประเมินตนเอง 

     กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของการควบคุมภายใน ที่จะส่งผลต่อ
การทำงานทั้งหลายทั้งปวงในองค์กร ให้สามารถบรรลุผลได้ตามท่ีเราต้องการ 

     ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร จะทำให้สามารถทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพล
ต่อความสำเร็จของงานต่างๆ ซึ่งเป็นทั้งปัจจัยเอ้ือและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค จากนั้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะช่วย
ให้เราวินิจฉัยว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เราควรให้ความสำคัญว่าจะส่งผลต่องานของเรา บางปัจจัยอาจมีผลกระทบน้อยแต่
เกิดขึ้นบ่อย บางปัจจัยมีผลกระทบมากเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง อย่างไรก็ตามปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์
เป็นความเสี่ยงทีละด้านเพ่ือให้มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

     กิจกรรมการควบคุม เป็นการบริหารกิจการเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในระดับที่
สามารถยอมรับได้ โดยในมาตรฐานการควบคุมภายใน ข้อที ่สาม ซึ ่งเกี ่ยวกับกิจกรรมการควบคุมระบุว่า                     
“ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มี กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย 
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน สำหรับ
กิจกรรมการควบคุมในเบื ้องต้นจะต้องแบ่งแยกหน้าที ่งานภายในหน่วยงานอย่างเหมาะสมไม่มอบหมาย             
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานที่สำคัญ หรืองานที่เสี ่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ                   
แต่ถ้ามีความจำเป็น ให้กำหนดกิจกรรมการควบคุมอ่ืนที่เหมาะสมทดแทน” 

      วัตถุประสงค์ที ่สำคัญของมาตรฐานข้อนี ้ เพื ่อการพิจารณาว่า หน่วยงานมี กิจกรรม               
การควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ กิจกรรมการควบคุม ได้แก่ นโยบาย วิธีปฏิบัติ เทคนิค
เหมาะสมกลไกต่างๆ ที่ช่วยให้ความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามที่ฝ่ายบริหารสั่งการ เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนของหน่วยงาน การปฏิบัติตามแผน และการสอบทานงานซึ่งเป็น
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สิ ่งที ่จำเป็นสำหรับความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพยากรของรัฐ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

      กิจกรรมการควบคุมมีอยู่ในทุกระดับและทุกส่วนของหน่วยงาน ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม 
เช่น นโยบายและระเบียบปฏิบัติ การอนุมัติ การมอบอำนาจ การตรวจสอบความถูกต้อง การสอบ ทาน                
ความถูกต้อง การสอบทานผลการดำเนินงาน การรักษาความปลอดภัย การจำกัดการเข้าถึงทรัพยากร                       
การแบ่งแยกหน้าทีก่ารงาน เป็นต้น 

      ผู้บริหารระดับส่วนงานหรือผู้ประเมิน ควรมุ่งเน้นกิจกรรมการควบคุม โดยพิจารณาเนื้อหา
สาระของการสั่งการของผู้บริหาร เกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดของแต่
ละกิจกรรม (หรือโครงการ หรือ ภารกิจ) ที่สำคัญ ดังนั้น ผู้บริหารระดับส่วนงานหรือผู้ประเมินควรพิจารณาว่า 
กิจกรรมการ ควบคุมสอดคล้องกับกระบวนการประเมินความเสี่ยงหรือไม่ และการสั่งการของผู้บริหารได้รับ               
การปฏิบัติตามหรือไม่ ในการประเมินความเพียงพอของกิจกรรมการควบคุมภายใน  ผู้ประเมินควรพิจารณาว่า 
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสม มีจำนวนกิจกรรมการควบคุมเพียงพอและมีการดำเนินการอย่างมี
ประสิทธิผล การประเมินดังกล่าว ควรดำเนินการในแต่ละกิจกรรมที่สำคัญ  การวิเคราะห์และการประเมิน                   
ควรครอบคลุมระบบสารสนเทศด้วย ผู้บริหารระดับส่วนงานหรือผู้ประเมินไม่เพียงแต่ พิจารณาว่ากิจกรรม                  
การควบคุมที่มีสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงหรือไม่เท่านั้น  แต่ควรพิจารณาด้วยว่ากิจกรรม                  
การควบคุมดังกล่าวได้นำไปใช้อย่างถูกต้องหรือไม่ กิจกรรม การควบคุมที่มีในหน่วยงานต่างๆ อาจแตกต่างกัน 
ทั้งนี้เนือ่งจาก 

 1) ความแตกต่างของพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
 2) ความแตกต่างของสภาพแวดล้อม ขนาด และลักษณะการดำเนินงาน ตลอดจนจำนวน

ค่าใช้จ่ายที่ยอมรับได ้
 3) ความแตกต่างของระดับความซับซ้อนของหน่วยงาน 
 4) ความแตกต่างของความเป็นมาและวัฒนธรรมขององค์กร และ 
 5) ความแตกต่างของความเสี่ยงซึ่งหน่วยงานเผชิญอยู่และพยายามลดความเสี่ยงนั้น 
 ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวมีผลต่อกิจกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน อาจเป็นไปได้ว่า              

แม้สองหน่วยงานจะมีภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ และโครงสร้างองค์กรที่เหมือนกัน แต่อาจมีกิจกรรม              
การควบคุมที่แตกต่างกัน เนื่องจากการใช้ดุลยพินิจ การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการที่แตกต่างกันแต่ละ
รูปแบบจึงเหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน ดังนั้น รูปแบบการควบคุมภายในจึงมีความแตกต่างหลากหลายเป็นพันๆ 
รูปแบบแต่ละรูปแบบจึงเหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน ดังนั้น การออกแบบกิจกรรมการควบคุม  จึงควรสอดคล้อง
กับพันธกิจ เป้าหมาย หรือเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เพื ่อช่วยให้บรรลุผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว 

 ในการประเมินตนเองของหน่วยงานย่อยในการควบคุมภายในนั้ น เมื่อเราสามารถประเมิน
สภาพแวดล้อมการควบคุม และการประเมินความเสี่ยงตามแบบ ปค.4 ได้แล้วลำดับต่อไปของการประเมินตนเอง
ตามแบบฟอร์มแบบ ปค. 4  คือ การทำข้อที่สาม เรื ่อง กิจกรรมการควบคุม ในโครงการ/กิจกรรมของสำนัก                
ของเราที่ต้องการประเมินตนเอง เพ่ือทำกิจกรรมการควบคุมท่ีเราจะประเมินต่อไป 

 การทำข้อที ่สาม ในแบบ ปค.  4 น ั ้น เป ็นการทำกิจกรรมการควบคุม ซ ึ ่งเป ็นหนึ ่งใน                               
5 องค์ประกอบ ในแบบ ปค. 4 คือ ผู้กรอกจะต้องกล่าวถึงองค์ประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยงของการควบคุมภายใน 
ในงานหรือกิจกรรมที่ทำในแต่ละปีว่ามีอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยเสี่ยงซึ่งอยู่ด้านซ้ายของแบบฟอร์ม และในส่วนของ
ด้านขวาของแบบฟอร์มจะกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการประเมินของความเสี่ยง 
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ก่อนอื่นที่ผู้กรอกจะทำการกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมผู้กรอกจะต้องทำความเข้าใจ
กับความหมายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการควบคุม หรือ กิจกรรมการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะทำให้ชัดเจน
ก่อนโดยเฉพาะความหมายของกิจกรรมการควบคุม 

▪ การควบคุม (Control) หมายถึง ขั ้นตอน กระบวนการ หรือกลไกซึ ่งองค์กรกำหนดขึ้น                  
เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมในการดำเนินธุรกิจจะประสบความสำเร็จและได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 
การควบคุมเป็นกระบวนการตรวจสอบกิจกรรมเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผนที่
กำหนดไว้การควบคุมเป็นหน้าที ่ที ่สำคัญอย่างหนึ ่งของการบริหาร การควบคุมมีความสัมพันธ์ใกล้ช ิดกับ                       
การวางแผน เพราะการควบคุมเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดแผน การดำเนินการตามแผนและการประเมิน
ผลตอบแทน 

แบบ ปค. 4 
..........................(1).......................... 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ...................................(2)....................................... 

(3) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม  

2. การประเมินความเสี่ยง 
 

 

 

3. กิจกรรมการควบคุม 
      

 

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม (5) 

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................................. 
 
       
        ลายมือชื่อ ........................(6)............................ 

ต าแหน่ง ..........................(7)............................ 
            วันที.่...(8).....เดือน......................พ.ศ................ 

3. กิจกรรมการควบคุม 
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▪ กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายหรือวิธีการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดให้บุคลากรของ
องค์กรปฏิบัติหรือลดเพื่อควบคุมความเสี่ยง และได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติ  

ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที ่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื ่อป้องกัน                      
หรือลดความเสียหายความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน ในเบื้องต้นจะต้อง 

1) แบ่งแยกหน้าที่งานภายในหน่วยงานอย่างเหมาะสม 
2) ไม่มอบหมายให้บุคลใดบุคลหนึ่งมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานที่สำคัญ หรืองานที่เสี่ยงต่อ

ความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ ถ้ามีความจำเป็นให้กำหนดกิจกรรมการควบคุมอ่ืนที่เหมาะสมทดแทน 
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เป็นการพิจารณากำหนดนโยบายและกระบวนการ

ควบคุมให้รอบคอบว่า สิ ่งที ่กำหนดขึ ้นมานั ้นสามารถช่วยให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จได้อย่าง มีประสิทธิผล                    
การควบคุมก็คือนโยบายและวิธีการต่างๆ ที่ทำให้มั่นใจว่าคำสั่งของฝ่ายบริหารได้นำไปปฏิบัติ โดย 

1) ช่วยให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อบอกถึงความเสี่ยงต่อการทำให้เกิดความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

2) ต้องสร้างข้ันตอนการควบคุมความเสี่ยงภายในองค์กรทุกระดับ และทุกแผนก 
3) การควบคุม รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติ การให้อำนาจกระทำการ การตรวจสอบความถูกต้อง 

การไกล ่ เกล ี ่ยความข ัดแย ้ง การทบทวนผลการดำเน ินงาน การร ักษาความปลอดภ ัยของทร ัพย ์สิน                                 
การแบ่งแยกหน้าที่ ฯลฯ เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 

▪ กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและระเบียบวิธ ีปฏิบัต ิ รวมถึงมาตรการต่างๆ                         
ที่ฝ่ายบริหารกำหนดขึ้น เพื่อให้บุคลากรนำไปปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงและมีการปฏิบัติตามกิจกรรม
การควบคุมมีอยู่ในหน้าที่ของทุกระดับของการปฏิบัติงาน เช่น การควบคุมงาน การให้คำแนะนำ การมอบอำนาจ 
การอนุมัติ การตรวจสอบ การสอบทานผล การปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัย การแบ่งแยกหน้าที่ การจัดทำ
เอกสารหลักฐาน เป็นต้น การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมภายในประเภทใด มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับสภาพ
ความเสี่ยง ผู้บริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหาย 

▪ กิจกรรมการควบคุม คือ มาตรการ วิธีปฏิบัติต่างๆ ที่กำหนดให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ
เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง กิจกรรมที่ปฏิบัติกันตามปกติที่มีลักษณะการควบคุม ได้แก่ การสอบทานงาน               
การตรวจสอบ การควบคุมงาน การให้คำแนะนำ การแบ่งแยกหน้าที่ การรักษาความปลอดภัย การดูแลป้องกัน
ทรัพย์สิน การจดบันทึกกิจกรรมต่างๆ การรวบรวมและจัดเก็บเอกสารการจัดให้มีกิจกรรมควบคุมจำนวนเท่าใด 
ขึ้นอยู่กับลักษณะความเสี่ยงของหน่วยงาน ตัวอย่าง 

กิจกรรมการควบคุมภายในที่ปฏิบัติโดยทั่วไป เช่น การกำหนดนโยบายและแผนงานที่แสดง
ทิศทางของหน่วยงาน การกำหนดขอบเขตของอำนาจที่มอบให้แก่บุคลากรที่เป็นลายลักษณ์อักษร ชัดเจน และ
สื่อสารให้ทราบทั่วกัน การสอบทานการปฏิบัติงานและสถานการณ์ที่จำเป็นต้องติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร               
การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายตามแผนงานและวิเคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่างที่มี
สาระสำคัญ การจัดทำหลักฐานที่เป็นเอกสารหรือหนังสือ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและอ้างอิงได้ 

กิจกรรมการควบคุม เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงานต้องจัดให้มี
ขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงและทำให้เกิดความคุ้มค่า ตลอดจนให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจในประสิทธิผลของระบบ 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ ประเภทการควบคุม กิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจำเป็นและลักษณะของ                
การควบคุม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการดำเนินงานของหน่วยงานนั้น 
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10.1.2 ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทำกิจกรรมการควบคุม 
 กิจกรรมการควบคุม เป็นการนำเอาวิธ ีต ่างๆ ที ่ถ ูกออกแบบอย่างเหมาะสมใน                     

การปฏิบัติงาน จะช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดของการดำเนินงานต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้
สามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ และทำให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

10.1.3 ประเภทของกิจกรรมการควบคุม 
 การจัดประเภทตามหน้าที่และวัตถุประสงค์ ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 1) การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีกำหนดขึ้นเพ่ือ

ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ 
การใช้พนักงานที่มีความรู้และจริยธรรม 

 2) การควบคุมแบบค้นพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพ่ือ
ค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับและการรายงาน
ข้อบกพร่อง การตรวจสอบ ฯลฯ 

 3) การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพ่ือ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้องหรือเพ่ือหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต 

 4) การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดผลสำเร็จโดยตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

 กิจกรรมควบคุมจะเกิดขึ้นตลอดองค์กรในทุกระดับชั้นและในทุกหน้าที่ กิจกรรมควบคุม
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการซึ่งองค์กรต้องการจะประสบความสำเร็จในเป้าหมายทางธุรกิจ โดยทั่วไปแล้ว
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสองอย่าง คือ นโยบายที่จัดตั้งขึ้นเป็นสิ่งที่ควรจะทำและกระบวนการที่รองรับนโยบาย 

10.1.4 รูปแบบการดำเนินการควบคุมภายใน 

 การดำเนินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มี 3 รูปแบบ คือ 
 (1) การควบคุมตามแบบ ปค. 4 เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุม

ภายใน 5 ประการ เริ่มตั้งแต่สภาพแวดล้อมของการควบคุม การระบุความเสี่ยง เมื่อมีการระบุความเสี่ยงก็จะต้อง
มีกิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นเราควรจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งจะเป็นการประเมิน               
ก่อนว่าเราจะควบคุมสิ่งใดก่อนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความตระหนัก สามารถนำไปใช้ได้ทนัที 
ที่เกิดปัญหาต่างๆ การกำหนดกิจกรรมการควบคุมจะเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกดิขึ้น                   
ที่อยู่ในวิสัยของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่ง กิจกรรมการควบคุมเหล่านั้นจะต้องสามารถนำมา
ดำเนินการและจะต้องสรุปผลการประเมินกิจกรรมการควบคุมด้วย  

 (2) การจัดทำแผนปฏิบัติการ ในกรณีที่เป็นโครงการใหญ่ ซึ่งไม่ทำเป็นประจำอาจจะ                
ย ังไม่ได้ทำการควบคุมภายในในรูปแบบ ปค.  4 - ปค. 5 แต่อาจจะดำเนินกิจกรรมการควบคุมในแบบ                         
ของแผนปฏิบัติการ 

 (3) กิจกรรมการควบคุมโดยคู่มือการทำงาน กิจกรรมการควบคุมโดยคู่มือการทำงาน
จะต้องทำงานกับกิจกรรมการควบคุมที่ใช้แผนปฏิบัติการ เนื่องจากงานที่ใช้คู่มือควบคุมจะเป็นงานที่ทำเป็นประจำ 
ตามเวลาและขั้นตอนที่กำหนดไว้ ผู้ปฏิบัติจะต้องถือการปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อให้งานบรรลุผล                  
ซึ่งในคู่มือต่างๆ นั้น จะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความเสี่ยง รวมถึงตัวชี้วัดการประเมินผลให้แล้วอย่างมี
กรอบที่ชัดเจน 
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10.1.5 ตัวอย่างแบบ ปค.4 ส่วนที่ 3 กิจกรรมการควบคุม 

▪ ตัวอย่างที่ 1 กิจกรรมการควบคุม (สนย.) 
 

แบบ ปค. 4  
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  30  กันยายน  25XX   

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
3. กิจกรรมการควบคุม  

    3.1 เข้มงวดและรัดกุม  
 
 
3.2 ตรวจสอบ 
 

  3.3 ติดตามและประเมินผล 
 

 
 
    3.4 มีการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงรอบระยะ

ของการรายงาน เช่น รายเดือน รายไตรมาส รายปี ฯลฯ      
3.5 มีการกำหนดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
เพื ่อให้หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องจัดทำรายงานตามรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด 
 
 

   3.6 จัดทำบันทึกเร่งรัดตามงาน 15 วัน ก่อนวันสิ้นไตร
มาสเพื่อให้ส่วนงานที่รับผิดชอบการรายงาน มีระยะเวลา
เตรียมตัวส่งรายงาน  
3.7 กำหนดปฏิทินส่งรายงานมายังสำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ (ภายใน 10 วัน หลังสิ้นไตรมาส) 
 
 
3.8 มีข้อกำหนดสำหรับผู้ที่ส่งช้าจะต้องรายงานไปยัง 
เลขาธิการ กกต. เพ่ือรายงานสาเหตุของความล่าช้า 
3.9 มีการออกหนังสือเตือนสำหรับส่วนงานที่รับผิดชอบ
การรายงาน ที่ไม่รายงานผลผ่านระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตามกำหนดเวลา 

 
3.1 ให้ความสำคัญในการดำเนินงานทุกขั้นตอน  
และตามลำดับความสำคัญเร่งด่วน เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับเงื่อนเวลา และป้องกันข้อผิดพลาด 
3.2 ตรวจสอบความถูกต้องอย่างเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้ 
เกิดข้อผิดพลาด 
3.3 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน           
ให้ผู้อำนวยการฝ่าย รายงานต่อผู้อำนวยการสำนักทันที 
หากมีปัญหาอุปสรรค เพื่อขอคำแนะนำและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรค 
3.4 ยังมีการรายงานล่าช้ากว่ากำหนด และไม่สมบูรณ์
เกิดขึ้น 
3.5 พนักงานที่รับผิดชอบการรายงานผลของส่วนงาน
ต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยทำให้ขาดความเอา
ใจใส่ และความเข้าใจในแบบฟอร์ม จึงมีความไม่
สมบูรณ์ของรายงานเกิดขึ้น และยังมีความล่าช้าอยู่เป็น
ประจำ 
3.6 ประสานงานเป็นทางการ โดยการจัดทำบันทึกเร่งรัด
ติดตามการรายงาน 
 
3.7 ประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ โดยการสื ่อสาร
ภายใน ด ้วยวาจาและทางโทรศัพท์ โดยตรงทั ้งกับ
ผู ้บังคับบัญชาในส่วนงานที่รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 
3.8 กรณีท่ีมีการส่งรายงานล่าช้าและหรือไม่ส่งจะมีการ
ออกหนังสือแจ้งเตือนเพ่ือเร่งรัด 
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▪ ตัวอย่างที่ 2 กิจกรรมการควบคุม (สลป.2) 
แบบ ปค.4 

สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที ่30 เดือนกันยายน พ.ศ. 25XX 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

3. กิจกรรมการควบคุม 
    3.1 ผู ้บริหารทุกระดับ ผู ้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการการเล ือกต ั ้ งประจำจ ังหว ัด และ
เจ้าหน้าที่  ผู้รับผิดชอบ มีการประชุมร่วมกันเพื่อสร้าง
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดำเนินการ 
ระเบียบกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
ครบถ้วน และมีความชัดเจน 
    3.2 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลด
ความเสี ่ยง ผ ู ้บร ิหารของส่วนงานประชุมร่วมกับ
พนักงานและเจ ้าหน้าที ่  เพ ื ่อช ี ้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติงาน กำกับติดตามการปฏิบัติงานและรับฟัง
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื ่อนำไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    3.3 ติดตามปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ 
ในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เลือกตั้งในครั้งต่อไป 

 
- ส่วนงานทั้งในส่วนกลางและสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั ้งประจำจังหวัดมีความพร้อมทางด้าน
ศักยภาพของผู ้ปฏิบ ัต ิงาน มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ
ของงานและม ีการระบ ุอย ่างช ัดเจนในส ่วนของ
พนักงานที่มีการปฏิบัติงานดีและส่วนที่ต้องปรับปรุง
โดยการควบคุมดูแลของผู้บริหารทุกระดับ 
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▪ ตัวอย่างที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (สสว.5) 
แบบ ปค.4 

สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25XX 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

3. กิจกรรมการควบคุม  
3.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  
3.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
3.3 พัฒนางานโดยการนิเทศงานและนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
3.4 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำสำนวน
ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร 
3.5 มีการประชุมเพื ่อติดตามสำนวนในระดับสำนัก 
ทุกเดือน 

 
- ไม่รอบคอบในการวิเคราะห์สำนวน 
- ความเร่งรีบในการวิเคราะห์สำนวน 
- กระแสกดดันจากภายนอก 
- กฎหมายใหม่  
- บุคลากรขาดความรู้ 
- ปริมาณงานไม่สมดุลกับจำนวนบุคลากรในบาง
ช่วงเวลา และในบางพ้ืนที่ 

 

11. สารสนเทศและการสื่อสาร 

11.1 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

11.1.1 สารสนเทศและการสื่อสารกับการประเมินตนเอง 
        สารสนเทศและการสื่อสารเป็นองค์ประกอบที่ 4 ของการควบคุมภายในตามรายงานผล

การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย (แบบ ปค.4) สารสนเทศและการสื่อสารถือ
เป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการควบคุมภายในยุคปัจจุบัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร และถ้าข้อมูล
ข่าวสารมีความทันสมัยก็จะทำให้องค์กรรับรู้ข้อมูลได้ทันท่วงที และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการบริหาร
องค์กรได้ดีอีกด้วย การควบคุมภายในที่ดีจะเกิดขึ้นได้ เมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนั้นได้มีการบ่งชี้ 
รวบรวมและชี้แจงผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง โดยผ่านทางรูปแบบและเวลาการสื่อสารที่เหมาะสม ข้อมูลที่มีประโยชน์
ต่อการตัดสินใจ การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานนั้น อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน การเงิน 
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยแหล่งข้อมูลอาจมาจากภายในหรือภายนอกองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม 
ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง 

        องค์ประกอบในเรื่องสารสนเทศและการสื่อสาร อาจพิจารณาประเด็นที่สำคัญได้ดังนี้ 
▪ การให้ข้อมูลต้องทำภายใต้รูปแบบที่เหมาะสม ด้วยสื่อทั้งภายในและภายนอก ข้อมูล

เพียงพอถูกต้อง และทันเวลา เพ่ือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 
▪ การสื่อสารข้อมูลเกิดขึ้นอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ต้องสื่อสารเป็นวงกว้างจากผู้บริหาร                

ถึงพนักงานและในทางกลับกัน ระหว่างหน่วยงานหรือแผนก ระหว่างองค์กรกับบุคคลภายนอก เช่น สื่อมวลชน   
ผู้ออกกฎระเบียบต่างๆ โดยต้องมีการสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่เอื ้อต่อการนำไปใช้ และ                    
มีการแลกเปลี่ยนกันตามความจำเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติ การบริหารและการควบคุมการดำเนินงาน 

▪ การสื ่อสารอย่างชัดเจนให้บุคลากรทราบถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อ                 
การควบคุมภายใน บุคลากรทุกคนต้องเข้าใจบทบาทตนเองในระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนความรู ้ว่า                  
การดำเนินงานของแต่ละคนสัมพันธ์กับการทำงานของผู้อื่น/หน่วยงานอ่ืนอย่างไร 
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▪ รูปแบบการสื ่อสารในองค์กรสามารถทำได้หลายทาง เช่น การประชุม การจัดทำ
รายงานประจำเดือน เป็นต้น การมีข้อมูลข่าวสารและระบบการสื่อสารที่ดีย่อมช่วยให้ผู้บริหารได้สอบทานสถานะ
ของความเสี่ยงและแผนการดำเนินงาน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการบอกกล่าวข้อมูลที่สำคัญ และทำให้เกิด                   
การตัดสินใจที่มีประสิทธิผลได้อย่างทันเวลา 

 

 
 

 ในการจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย (แบบ ปค. 4) 
หัวข้อ สารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ 4 ตามแบบประเมิน เพ่ือให้การจัดทำรายงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้องควรเริ่มจากการศึกษาความเข้าใจข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและการสื่อสาร ดังมีสาระสำคัญ
และรายละเอียด ดังนี้ 

 

แบบ ปค. 4 
..........................(1).......................... 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ...................................(2)....................................... 

(3) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม  

2. การประเมินความเสี่ยง 
 

 

 

3. กิจกรรมการควบคุม 
      

 

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม (5) 

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................................. 
 
       
        ลายมือชื่อ ........................(6)............................ 

ต าแหน่ง ..........................(7)............................ 
            วันที.่...(8).....เดือน......................พ.ศ................ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
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11.1.2 สารสนเทศ (Information) 
 สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที ่มีการบันทึกอย่ างเป็นระบบตามหลัก

วิชาการเพื่อนำมาเผยแพร่และใช้งานในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินรวมทั้งข้อมูล
ข่าวสารอื่นๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก 

 ข้อมูล (Data or Raw Data) หมายถึง ข้อเท็จจริง (Fact) ที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นคำว่าข้อมูล
ในทางคอมพิวเตอร์ จะหมายถึงข้อเท็จจริงที่มีการเก็บรวบรวมไว้ และมีความหมายในตัวเอง 

 "กล่าวโดยสรุป สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้" ข้อมูล (Data) → กระบวนการ (Process) → สารสนเทศ (Information) 

 หน่วยงานควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล
อย่างเพียงพอและเหมาะสมทันต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ข่าวสารที่ถูกต้อง 
เชื่อถือได้ ทันเหตุการณ์ สะดวกในการเข้าถึงและปลอดภัย รวมทั้งมีการจัดลำดับความสำคัญ และมี ระบบ                  
การสื่อสารที่ดีจะส่งผลถึงการบริหารงานของผู้บริหาร โดยเฉพาะข่าวสารที่เป็นสัญญาณบอกเหตุ อันจะทำให้
ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกาล และบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 บทบาทของสารสนเทศ (Role of Information) 
 การนำสารสนเทศไปใช้  3 ด้าน ดังนี ้ ด ้านการวางแผน ด้านการตัดสินใจ และ                      

ด้านการดำเนินงานนอกจากนั้น สารสนเทศยังมีบทบาทในเชิงเศรษฐกิจ กล่าวคือ 
 1. ช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจ (Decision) หรือช่วยชี้แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

(Problem Solving) 
 2. ช่วยหรือสนับสนุนการจัดการ (Management) หรือการดำเนินงานขององค์กร                

ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากข้ึน 
 3. ใช้ทดแทนทรัพยากร (Resources) ทางกายภาพ เช่น กรณีการเรียนทางไกล ผู้เรียน

ที่เรียนนอกห้องเรียนจริงสามารถเรียนรู้เรื ่องต่างๆ เช่นเดียวกับห้องเรียนจริง โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนที่
ห้องเรียนนั้น 

 4. ใช ้ในการกำกับติดตาม (Monitoring) การปฏิบัต ิงานและการตัดสินใจเพื ่อดู
ความก้าวหน้าของงาน 

 5. สารสนเทศเป็นช่องทางโน้มน้าว หรือชักจูงใจ (Motivation) ในกรณีของการโฆษณา
ที่ทำให้ผู้ชม ผู้ฟัง ตัดสินใจเลือกสินค้าหรือบริการนั้น 

 6. สารสนเทศเป็นองค์ประกอบสำคัญของการศึกษา (Education) สำหรับการเรียนรู้
ผ่านสื่อประเภทต่างๆ 

 7. สารสนเทศเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมวัฒนธรรม และสันทนาการ (Culture 
&Recreation) ในด้านของการเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีดีทัศน์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เป็นต้น 

 8. สารสนเทศเป็นสินค้าและบริการ (Goods & Services) ที่สามารถซื้อขายได้ 
 9. สารสนเทศเป็นทรัพยากรที่ต้องลงทุน (Investment) จึงจะได้ผลผลิตและบริการเพ่ือ

เป็นรากฐานของการจัดการและการดำเนินงาน 
ประโยชน์ของสารสนเทศ 
1. ให้ความรู้ทำให้เกิดความคิดและความเข้าใจ 
2. ใช้ในการวางแผนการบริหารงาน 
3. ใช้ประกอบการตัดสินใจ 
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4. ใช้ในการควบคุมสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น 
5. เพื่อให้การบริหารงานมีระบบ ลดความซ้ำซ้อน 
ข้อมูลสารสนเทศ (Information) เป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร

ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ โดยผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาสั่งการ ส่วนผู้ปฏิบัติงานมัก
ใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องชี้นำทิศทางการปฏิบัติหน้าที่ ข้อมูลสารสนเทศท่ีดีที่ควรจัดให้มีในทุกๆ องค์กรควรมี
ลักษณะ ดังนี้ 

▪ ความเหมาะสมกับการใช้ หมายถึง สารสนเทศมีเนื ้อหาสาระที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ                 
ของผู้ใช้ 

▪ ความถูกต้องสมบูรณ์ หมายถึง สารสนเทศที่สามารถสะท้อนผลตามความจำเป็นและ                   
ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและมีรายละเอียดที่จำเป็นครบถ้วน 

▪ ความเป็นปัจจุบัน หมายถึง การให้ตัวเลขและข้อเท็จจริงล่าสุดที่เป็นปัจจุบันสามารถใช้เป็น
ข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับประกอบการตัดสินใจได้ทันเวลา 

▪ สะดวกในการเข้าถึง หมายถึง ความยากง่ายสำหรับผู้ที ่มีอำนาจหน้าที่ที่ เกี ่ยวข้อง และ                  
มีระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกันผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่มีความสำคัญ
หรือข้อมูลที่เป็นความลับได ้

ในการจัดให้มีสารสนเทศท่ีดีเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ทางวิชาชีพ รวมทั ้งการจัดหาเครื ่องมือ เครื ่องใช้ เทคโนโลยี และระบบงานที ่ด ี และ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยี และระบบงานที่ดี เพื่อให้มีการปฏิบัติ
ตามระบบงานที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

สำหรับการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ โดยทั่วไปมักจะเกี ่ยวข้องกับการควบคุม                   
การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ การแบ่งแยกงาน การสอบทานความถูกต้องในการประมวลผล การควบคุมการรับส่ง
ข้อมูลระหว่างระบบงาน และการควบคุมทางด้านผลผลิต เป็นต้น 

11.1.3 การสื่อสาร (Communication) 
        การสื ่อสาร หมายถึง กระบวนการของการถ่ายทอดสารหร ือข ้อมูล (Message)                    

จากผู ้ส่งสาร (source) ไปยังผู ้ร ับสาร (receiver) โดยการผ่านช่องทางการสื ่อสาร (Channel) และสามารถ
ตรวจสอบโดยปฏิกิริยาย้อนกลับ (Feedback) ถ้าผู้รับสารแปลความหมายตรงกับผู้ส่งสารต้องการก็ถือว่าผู้สื่อสาร
ประสบความสำเร็จในการสื่อสาร แต่ถ้าผู้รับสารแปลความหมายไม่ตรงกับความต้องการผู้รับสารก็ จะไม่ประสบ
ผลสำเร็จ 

การสื่อสารจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารต้องจัดให้มีขึ้นและควรเป็นระบบการสื่อสารสองทาง  
การสื่อสารภายในหน่วยงานที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ก็ตามจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือ 

▪ เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนอย่างชัดเจนและ
ทันกาลทั้งจากภายในหรือภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดกับหน่วยงาน 
เช่น นโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายใหม่ ๆ ฯลฯ 

▪ การกำหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงานต้องชัดเจน เจ้าหน้าที่                  
ทุกคนต้องเข้าใจถึงบทบาทที่เกี่ยวข้องกับงานของตนและของผู้อื่น รวมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมท่ีกำหนดไว้ 
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▪ การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่ดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทำให้สามารถทำ
ความเข้าใจและประสานงานกันได้เป็นอย่างด ี

ในทำนองเดียวกัน ควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายนอกหน่วยงาน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ
การบริหารงานของหน่วยงานด้วย ดังนั้น ประเด็นสำคัญที่ควรดำเนินการ คือ 

▪ กำหนดช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องให้ง่ายขึ้น 
▪ เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย 
▪ ผู้บริหารควรให้ความสนใจในข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายนอก 
▪ การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกต้องมีข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอและสัมพันธ์กัน เพ่ือที่จะทำ

ให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันและเข้าใจถึงสภาพความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
องค์ประกอบของการสื่อสาร 
องค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสาร มี 4 ประการ ดังนี้ 
1. ผู้ส่งสาร (sender) หรือ แหล่งสาร (source) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ 
หน่วยงานที่ทำหน้าที ่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งกำเนิดสาร ที ่เป็นผู ้เริ ่มต้นส่งสารด้วย               

การแปลสารนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาและอากัปกิริยาต่างๆ                  
เพ่ือสื่อสารความคิด ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการใดๆ หรือ
ส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม จะโดยตั ้งใจหรือไม่ตั ้งใจก็ตาม เช่น ผู ้พูด ผู ้เขียน กวี ศิลปิน นักจัดรายการวิทยุ                    
โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 
หน่วยงานของรัฐ บริษัท สถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น 

2. สาร (Message) หมายถึง เรื่องราวที่มีความหมาย หรือสิ่งต่างๆ ที่อาจอยู่ในรูปของข้อมูล 
ความรู้ ความคิด ความต้องการ อารมณ์ ฯลฯ ซึ่งถ่ายทอดจากผู้ส่งสารไปยังผู้ รับสารให้ได้รับรู้ และแสดงออกมา
โดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถทำให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ เช่นข้อความที่พูด ข้อความที่เขียน               
บทเพลงที่ร้อง รูปที่วาด เรื่องราวที่อ่าน ท่าทางที่สื่อความหมาย เป็นต้น 

2.1 รหัสสาร (Message code) ได้แก่ ภาษา สัญลักษณ์ หรือสัญญาณที ่มนุษย์ใช้เพ่ือ
แสดงออกแทนความรู้ ความคิด อารมณ์ หรือความรู้สึกต่างๆ 

2.2 เนื้อหาของสาร (Message content) หมายถึง บรรดาความรู้ ความคิดและ 
ประสบการณ์ที่ผู้ส่งสารต้องการจะถ่ายทอดเพื่อการรับรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเพื่อความเข้าใจ

ร่วมกันหรือโต้ตอบกัน 
2.3 การจัดสาร (Message treatment) หมายถึง การรวบรวมเนื้อหาของสาร แล้วนำมา

เรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา ที่ต้องการด้วยการเลือก ใช้รหัสสารที่เหมาะสม 
3. สื ่อ หรือช่องทาง (Media or channel) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งใน               

การสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่เป็นพาหนะของสาร ทำหน้าที่นำสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ผู้ส่งสารต้องอาศัยสื่อหรือ
ช่องทางทำหน้าที่นำสารไปสู่ผู้รับสาร 

4. ผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รับเรื่องราวข่าวสารจาก                
ผ ู ้ส ่งสาร และแสดงปฏิกิร ิยาตอบกลับ (Feedback) ต่อผู ้ส ่งสาร หรือส่งสารต่อไปถึงผ ู ้ร ับสารคนอื ่นๆ                         
ตามจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการอภิปรายผู้อ่านบทความจาก
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
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รูปแบบของการสื่อสาร 
การสื่อสาร มี 2 รูปแบบดังนี้ 
1. การสื่อสารแบบทางเดียว (One - Way Communication) เป็นการส่งข่าวสารหรือการสื่อ

ความหมายไปยังผู้รับแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยที่ผู้รับไม่สามารถมีการตอบสนองในทันที  (immediate response)  
ให้ผู้ส่งทราบได้ แต่อาจจะมีปฏิกิริยาสนองกลับ (feedback) ไปยังผู้ส่งภายหลังได้ การสื่อสารในรูปแบบนี้จึงเป็น
การที่ผู้รับไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ทันที จึงมักเป็นการสื่อสารโดยอาศัยสื่อมวลชน เช่น การฟังวิทยุ หรือ
การชมโทรทัศน์ เป็นต้น 

2. การส ื ่อสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) เป ็นการส ื ่อสารหร ือการสื่อ
ความหมายที่ผู้รับมีโอกาสตอบสนองมายังผู้ส่งได้ในทันที โดยที่ผู้ส่งและผู้รับอาจจะอยู่ต่อหน้ากันหรืออาจอยู่คนละ
สถานที่ก็ได้ แต่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถมีการเจรจาหรือการโต้ตอบกันไปมา โดยที่ต่างฝ่ายต่างผลัดกันทำหน้าที่เป็น
ทั้งผู้ส่งและผู้รับในเวลาเดียวกัน เช่น การพูดโทรศัพท์ การประชุม 

กระบวนการในการสื่อสาร (The Communication Process) 
การสื่อสารนั้นสามารถที่จะคำนึงถึงได้ในแง่ของกระบวนการ โดยอาจกล่าวได้ว่ามีทิศทาง                   

ในการสื ่อสาร 4 ล ักษณะ คือ จากบนลงล่าง (Downward Communication) จากล่างขึ ้นบน (Upward 
Communication) การส ื ่อสารในแนวนอน (Horizontal Communication) และการส ื ่อสารแบบต ่างๆ 
หน่วยงานและต่างระดับ (Diagonal Communication) 

1. การสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) เป็นการสื่อสารซึ่งส่งผ่านจาก               
ลำดับชั้นบังคับบัญชาในระดับสูงลงไปยังผู้ใต้ บังคับบัญชาในระดับต่ำกว่าภายในองค์กรซึ่งรวมถึงนโยบายใน                
การบริหารจัดการ การสั่งงานและบันทึกข้อความที่เป็นทางการ 

2. การสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Upward Communication) เป็นการสื่อสารซึ่งส่งผ่านจากผู้ที่
ปฏิบัติหน้าที่ในระดับบังคับบัญชาที่ต่ำกว่าขึ้นสู ่ระดับที่สูงกว่า การสื ่อสารในลักษณะนี้จะรวมถึงกล่องรับ                 
ความคิดเห็น การประชุมกลุ ่ม และกระบวนการในการร ้องเร ียน จากการศึกษาวิจ ัยกลุ ่ม หนึ ่งพบว่า                         
หากมีการสื่อสารในทิศทางนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจัดการจะสามารถปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของตน              
ได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่จะให้ผู้ปฏิบัติในระดับล่างสื่อสารต่อระดับสูงอย่างจริงใจ เปิดเผย ตรงไปตรงมานั้น
ไม่ใช่เรื่องท่ีจะทำได้ง่ายนัก อีกท้ังยังมีการศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าการสื่อสารในทิศทางนี้ ด้อยประสิทธิภาพ
ที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสาระที่ปรากฏในสารนั้นเป็นไปในทางลบ อย่างไรก็ตาม การสื่อสารจากล่างขึ้นบนนั้น 
มักจะมีความจำเป็นต่อการตัดสินใจที่ดี 

3. การสื่อสารในแนวนอน (Horizontal Communication) เป็นการสื่อสารส่งข้ามหน่วยงาน
ภายในองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นยิ่งต่อการประสานงาน และการหลอมรวมหน้าที่สายงานภายในองค์กรที่ต่างกัน
เข้าด้วยกัน เช่น การติดต่อข้ามสายงานระหว่างฝ่ายตลาดกับฝ่ายบัญชี ฝ่ายผลิต และฝ่ายขาย เป็นต้น 

4. การสื่อสารแบบต่างหน่วยงานและต่างระดับภายในองค์กร (Diagonal Communication) 
แม้ว่าจะเป็นวิธีการสื่อสารที่อาจจะมีการใช้น้อยที่สุดในการสื่อสารทั้ง 4 แบบนี้ แต่ก็มีความจำเป็นในสถานการณ์ 
ที่สมาชิกในองค์กรไม่สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้ เป็นลักษณะการสื่อสารที่ส่งตัด
ข้ามไปยังหน่วยงานที่ต่างกันและในระดับที่ต่างกัน 
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11.1.4 ตัวอย่างแบบ ปค.4 ส่วนที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
▪ ตัวอย่างที่ 1 สารสนเทศและการสื่อสาร (สนย.) 

แบบ ปค. 4  
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30 กันยายน  พ.ศ. 25XX 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือใน 
การทำงาน 
 
 
 
4.2 ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร 
 
4.3 กำหนดจัดทำระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ
สำนักงาน โดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื ่องมือใน                
การทำงาน 
   4.4 จัดทำแบบฟอร์มตัวอย่าง วิธีการรายงานผลเพื่อให้

ส่วนงานที่รับผิดชอบสะดวกในการส่งข้อมูล 

 
4.1 นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (แอพพลิเคชั่น line) 
มาใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนัก เพ่ือลดขั้นตอนใน
การสั่งการ และรวดเร็วทันต่อเวลา และนำระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) มาใช้แทนการดำเนินงาน 
สารบรรณด้วยเอกสาร 
4.2 ให้การสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในสำนักได้มีโอกาส
เข้าร่วมการอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาศักยภาพและความสามารถ 
4.3 อยู ่ระหว่างการพัฒนาร ูปแบบการรายงานผล 
การปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ 
และลดขั้นตอนในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน 
4.4 ส่วนงานที่รับผิดชอบเปลี่ยนผู้รับผิดชอบการรายงาน 
ทำให้เกิดความไม่เข้าใจในแบบฟอร์มที่จะต้องรายงาน     

 

▪ ตัวอย่างที่ 2 กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร (สลป.2) 
แบบ ปค. 4 

สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที ่30 เดือนกันยายน พ.ศ. 25XX 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน 
และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
4.2 คู่มือการปฏิบัติงานสืบสวนและไต่สวน 
4.3 การสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยผ่านการประชุม 
อบรม สัมมนา และนิเทศ เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับผู้
ที่เก่ียวข้อง 

 
- มีกฎหมายใหม่ จึงต้องปรับปรุงระเบียบ  
และคู่มือให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

- มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Zoom หรือ  
Gin conference เพื่อพัฒนาและซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงาน 
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▪ ตัวอย่างที่ 3 กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร (สสว.5) 
แบบ ปค.4 

สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25XX 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน 
และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
4.2 คู่มือการปฏิบัติงานสืบสวนและไต่สวน 
4.3 การสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยผ่านการประชุม 
อบรม สัมมนา และนิเทศ เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับผู้
ที่เก่ียวข้อง 

 
- ม ี กฎหมาย ใหม ่  จ ึ ง ต ้ อ งปร ั บปร ุ ง ร ะ เบ ี ยบ  

และคู่มือให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
- มีการประชุมผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Zoom 

หรือ Gin conference เพื ่อพัฒนาและซักซ ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

12. การติดตามประเมินผล  
 12.1 การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
        12.1.1 การติดตามประเมินผลกับการประเมินตนเอง 

    การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (Monitoring) เป็นการติดตามผลการควบคุม
ภายในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลการควบคุมภายในแบบรายครั้ง 
(Separate Evaluation) อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพ่ือให้ความมั่นใจว่า มีระบบควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ 
เหมาะสมมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติจริง 

    การติดตามประเมินผล เป็นองค์ประกอบที่ 5 ของการควบคุมภายในตามรายงานผล             
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย (แบบ ปค.4) เนื่องจากการควบคุมภายในจะ
แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานประจำวันของแต่ละหน่วยงาน จึงต้องติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติมีความเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
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ในการจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย (แบบ ปค. 4) 

หัวข้อ กิจกรรมการติดตามผล ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ 5 ตามแบบประเมิน เป็นการกำหนดวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้
ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทาน ได้รับการพิจารณาแก้ไขอย่างเหมาะสม และ
ทันเวลา 
   12.1.2 ลักษณะของการติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (Monitoring) เป็นกระบวนการประเมินคุณภาพ 
การปฏิบัติงาน และประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1) การติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) 
   เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยการวิเคราะห์ผลต่างระหว่างแผนกับผล

การปฏิบัติงานจริง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่ออกแบบไว้ และในบางครั้งการปฏิบัติงาน

แบบ ปค. 4 
..........................(1).......................... 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ...................................(2)....................................... 

(3) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม  

2. การประเมินความเสี่ยง 
 

 

 

3. กิจกรรมการควบคุม 
      

 

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม (5) 

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................................. 
 
       
        ลายมือชื่อ ........................(6)............................ 

ต าแหน่ง ..........................(7)............................ 
            วันที.่...(8).....เดือน......................พ.ศ................ 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
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จริงอาจจะพบจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมหรือตามสถานการณ์ต่างๆ ทำให้ส่งผล
กระทบต่อการดำเนินงาน ควรมีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง และกำหนดวิธีการปรับปรุงการควบคุม
ภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อช่วยให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์             
ที่กำหนดไว้ 

2) การประเมินผลแบบรายครั้ง (Separate Evaluation) 
   เป็นการประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผลของการควบคุม ณ ช่วงเวลาใด

เวลาหนึ่งที ่กำหนด โดยขอบเขตและความถี ่ในการประเมินรายครั ้งขึ ้นอยู ่กับการประเมินความเสี ่ยงและ
ประสิทธิผลของวิธีการติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก ซึ่งวิธีการประเมิน มี 2 แบบ ประกอบด้วย 

   (1)  การประเม ินผลการควบค ุมด ้ วยตนเอง  ( Control Self – Assessment : CSA)                 
เป็นการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเองทั่วทั้งหน่วยงาน และสร้างความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
ให้แก่ทุกคนที่เป็นเจ้าของงานนั้น โดยร่วมกันพิจารณาถึง ความมีประสิทธิผลทางด้านการดำเนินงาน การรายงาน
ทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการ บรรลุ
ว ัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ เพื ่อการปร ับปรุงกระบวนการ กิจกรรมควบคุมที ่ม ีอยู ่ ให้ม ีประสิทธ ิภาพ                            
และลดกิจกรรมควบคุมที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้า ไม่มีประสิทธิผลและไม่มีผลต่อการลดหรือป้องกันความเสี่ยง 

   (2) การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment) เป็นการประเมิน 
โดยผู ้ที ่ไม่มีส ่วนเกี ่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงาน เช่น ผู ้ตรวจสอบภายในผู ้ตรวจสอบภายนอกหรือ                            
ที่ปรึกษาภายนอก ทำหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะหรือเป็นครั้งคราว ซึ่งผู ้ประเมินจะต้องทำ                 
ความเข้าใจหน่วยงานและภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งการพิจารณาระบบการควบคุมภายในที ่มี อยู่               
ทดสอบการปฏิบัติงานจริงกับมาตรฐานที่ตั้งไว้ และประเมินผลการทดสอบ เพ่ือให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้ 

ทั้งนี้ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ส่วนใหญ่จะจัดทำการติดตามผลการควบคุม
ภายในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลการควบคุมภายในแบบรายครั้ง 
(Separate Evaluation) ไปพร้อมๆ กัน เพื ่อทำให้การควบคุมภายในมีประส ิทธิผลอยู ่ เสมอ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

12.1.3 การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน  (Ongoing Monitoring) โดย

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้นๆ ทำการสอบทานกิจกรรมการควบคุมเป็นระยะๆ เพ่ือให้มั่นใจว่า
การควบคุมภายในที่กำหนดยังใช้อยู่และยังเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน แต่ถ้ากิจกรรมควบคุมเกิดข้อบกพร่องและ
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน จะต้องทำการปรับปรุงกิจกรรม การควบคุมนั้นให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน พร้อมทั้งมีการประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) ไปพร้อมๆ กันเพ่ือให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผลอยู่เสมอ ซึ่งการประเมินผลเป็นรายครั้ง มีด้วยกัน 2 วิธี คือ 

1) การประเมินการควบคุมด ้วยตนเอง (Control Self – Assessment: CSA) สำนักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีแนวทางในการประเมิน CSA ทั่วทั้งองค์กร โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

 (1) การจัดอบรมพนักงานเรื่องการควบคุมภายใน โดยการจัดอบรมทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในการควบคุมภายในและให้ความสำคัญของการประเมินตนเองให้มากข้ึนเป็นประจำทุกปี 

 (2) การจัดทำแบบ ปค. 4 และ ปค. 5 ให้ส ่วนงานต่างๆ ดำเนินการประเมินตนเอง                      
โดยการคัดเลือกกิจกรรม เพ่ือประเมินการควบคุมตนเองตามความเหมาะสมหมุนเวียนกันในแต่ละปี 
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 (3) การประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง                  
ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการควบคุมภายใน 
รวมถึงการประเมินตนเองของทุกสำนัก 
    2) การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ ( Independent Assessment) ผู้ตรวจสอบภายใน 
ทำการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของสำนักว่าได้ดำเนินการเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม โดย 

(1) สอบทานรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของสำนักว่าเป็นไป
ตามแนวทางที่กำหนดหรือไม่ 

(2) สอบทานรายงานว่ามีเนื้อหาสาระ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่ และมีรูปแบบตามที่
เกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนดหรือไม่ 

(3) สอบทานผลการประเมินและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในว่ามีความเหมาะสม
เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยวิเคราะห์แผนการปรับปรุงการควบคุมว่ามีเหมาะสม เพียงพอกับ
ความเสี่ยงที่มีอยู่หรือไม่ ที่จะทำให้มีประสิทธิผลต่อการบรรจุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของหน่วยรับตรวจ 
จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ 

 
12.1.4 ตัวอย่างแบบ ปค.4 ส่วนที่ 5 กิจกรรมการติดตามผล 
▪ ตัวอย่างที่ 1 กิจกรรมการติดตามผล (สนย.) 

แบบ ปค. 4  
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30 กันยายน  พ.ศ. 25XX 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
5. กิจกรรมการติดตามผล  

   5.1 รูปแบบรายงานที่ได้รับจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
   5.2 การจัดทำรายงานประจำปี 

5.3 การนำระบบโซเชียลมาใช้ในการติดตามงาน 

 
5.1 จำนวนรายงานที่ได้รับตามรอบเวลา 
5.2 รายงานประจำปี 
5.3 การต ิ ดตามในอนาคต สำน ั กน โยบายและ
ยุทธศาสตร์ จะเป็นผู ้ด ูแลระบบติดตามประเมินผล                
การรายงาน (eMENSCR) จากระบบผ่านอินเตอร์เน็ต 
ของส่วนงานที่รับผิดชอบที่ต้องรายงานผล  นอกจาก             
การพิมพ์ข้อมูลรายงานผลส่งให้สำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
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▪ ตัวอย่างที่ 2 กิจกรรมการติดตามผล (สลป.2) 
แบบ ปค.4 

สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที ่30 เดือนกันยายน พ.ศ. 25XX 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

5. กิจกรรมการติดตามผล  
    5.1 มีแผนปฏิบัติการฯ และปฏิทินกระบวนการ 
แบ่งเขตเลือกตั้งที่ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน  
    5.2 การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนทุกเดือน รายงานต่อผู้บริหารระดับฝ่าย  
เพ่ือรวบรวมนำเสนอผู้บริหารระดับสำนัก  
    5.3 มีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาชมข้อมูล 
ในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
   5.1 แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
 

   5.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

 
 

   5.3 เว็บไซต์ 

 
▪ ตัวอย่างที่ 3 กิจกรรมการติดตามผล (สสว.5) 

แบบ ปค.4 
สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25XX 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

5. กิจกรรมการติดตามผล  
5.1 มีการติดตามสำนวนโดยให้จัดทำรายงาน 
ต่อ รอง ลธ.กกต. ทุกวันจันทร์ เพ่ือเร่งรัดการ
ดำเนินการ 
5.2 มีการประชุมเพ่ือติดตามสำนวนในระดับสำนัก 
ทุกเดือน 
5.3 สำนวนแล้วเสร็จตามระเบียบ กฎหมาย และ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

 
- มีรายงานความคืบหน้าของสำนวน และรายงาน 
การประชุม 

 
 
 
- สำนวนการสืบสวนพิจารณาเสร็จสมบูรณ์ 
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13. ตัวอย่างการรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

13.1 แบบฟอร์ม ปค. 4 

ปค. 4 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 25XX 

(3) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม  

2. การประเมินความเสี่ยง 
 

 

3. กิจกรรมการควบคุม 
      

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร  

5. กิจกรรมการติดตามผล 
 

 

ผลการประเมินโดยรวม  

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

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

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

ตำแหน่ง .......................................................... 
วันที่.............เดือน......................พ.ศ................ 
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13.2 ตัวอย่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(ปค.4) 

 

แบบ ปค.4 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ปีงบประมาณ 25XX 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
หน่วยงานได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมภายใน 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึง 

(1) การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สำน ักงานคณะกรรมการการเล ือกต ั ้ ง ได ้ม ีการสร ้าง
บรรยากาศของการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี ดังนี้ 
     - มีการกำหนดปรัชญา และรูปแบบการทำงานของ
ผู้บริหารและมีการบริหารจัดการโดยยึดถือนโยบายการกำกับ
ด ู แ ล ก ิ จ ก า ร ท ี ่ ด ี  ( Corporate Governance)  แ ล ะ                        
ค ว า ม โ ป ร ่ ง ใ ส ใ น ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น  ( Transparency)                               
มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
กฎหมาย นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้วางไว้ 
(Compliance)  ม ี การส ื ่ อสารค ู ่ ม ื อจรรยาบรรณและ                    
ความร ับผ ิดชอบในการปฏิบ ัต ิงาน และข้อกำหนดทาง
คุณธรรม จริยธรรม พร้อมบทลงโทษให้พนักงานและลูกจ้าง
ร ับทราบเพื ่อถ ือปฏิบ ัต ิ รวมถึงให ้ความสำคัญในเร ื ่อง                  
ความซื่อสัตย์ จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 (2) ผ ู ้กำกับด ูแลของหน่วยงานแสดงให้เห ็นถึง               
ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้
มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึง            
การดำเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายใน 

     -  ม ีคำส ั ่ งสำน ักงานคณะกรรมการการ เล ื อกตั้ ง                        
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้มีหน้าที่ในการกำกับ
ดูแลการปฏิบ ัต ิงานภายในองค์กรให ้เป ็นไปตามระบบ                    
การควบคุมภายในที่ดี  

 (3) จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา 
อำนาจหน้าท ี ่และความร ับผ ิดชอบที ่ เหมาะสมใน                 
การบรรลุว ัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้               
การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล 

     - มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับ
บัญชาตามข้อบังคับคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ว่าด้วย              
การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2560 โดยแบ่งส่วนงานของสำนักงาน
เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

     1) ส่วนกลาง ได้แก่ สำนัก 27 สำนัก 
     2)  ส ่วนภ ูม ิภาค ได ้แก ่  สำน ักงานคณะกรรมการ                     
การเลือกตั้งประจำจังหวัด 77 จังหวัด 

    (4) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ
พัฒนาและรักษาบุคลากรที ่มีความรู ้ความสามารถที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

     - มีการบริหารที่ให้อิสระในการเสนอความคิดเห็น และ            
ม ีการกำหนดระดับความร ู ้  ท ักษะความสามารถแต่ละ
ตำแหน่งงานไว้อย่างเหมาะสม พนักงานได้รับการฝึกอบรมที่
จำเป็นในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ทั้งภายในและ
ภายนอก 

     (5) กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

     - มีการบริหารจัดการองค์กรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ บรรยากาศของ
การควบคุมภายในโดยรวมที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั ้ง ส่งผลให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กรได ้

2. การประเมินความเสี่ยง 
     หน่วยงานได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมภายใน
เพ่ือแสดงให้เห็น 
     (1) หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและ
ประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 

     -  ม ี ก า รบร ิ หา รความ เส ี ่ ย ง แบบบ ู รณาการท ี ่ มี                         
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์ของ COSO ERM โดยผู้บริหารมี
บทบาทในการวิเคราะห์ความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงมี
หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความสำคัญ
ของความเสี ่ยง มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี ่ยง
เพิ่มเติม เพื่อแก้ไขและจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจำทุกปี โดยประเมินผลการดำเนินงานตามแผนเพ่ือ
รองรับความเสี่ยง ตลอดจนมีแผนจัดการหรือลดความเสี่ยงใน
เชิงกลยุทธ์และการคาดการณ์ทั ้งระยะสั ้นและระยะยาว             
มีการจัดทำ Risk Map เพื่อแสดงความเชื่อมโยงผลกระทบ
สาเหตุเสี่ยงที่แท้จริง (Root Cause) กับปัจจัยเสี่ยง ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ซึ ่งได้ร ับความร่วมมือจากเจ้าของ             
ความเสี่ยง (Risk Owner) และมีการรายงานติดตามผล และ
ทบทวนการบริหารความเสี ่ยง รวมทั ้งมีแผนการบริหาร              
ความต่อเนื่องขององค์กร 

     (2) หน่วยงานระบุความเสี ่ยงที ่มีผลต่อการบรรลุ
ว ัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง
หน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

     - มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทุกสายงาน และวิเคราะห์
ความเสี่ยงเพ่ือกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

     (3) หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต 
เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

     - ผู้ตรวจสอบภายในมีการประเมินผลการควบคุมภายใน
อย่างอิสระ ( IA) จากหน่วยงานต่างๆ ตามที ่กำหนดใน
แผนกา รต ร ว จสอบภาย ใน  โ ดยจ ั ดท ำ ร าย ง านผ ล                            
การปฏิบัต ิงานตามแผนการตรวจสอบภายใน เสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการฯ 
ตรวจสอบเป็นรายไตรมาส โดยมีการประเมินทุจริตในทุก
กิจกรรมการตรวจสอบ เพื่อหาโอกาสที่การทุจริตจะเกิดขึ้น
จากข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในของหน่วยตรวจหรือ
กิจกรรมที่ตรวจสอบ 

     (4) หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี ่ยนแปลง                
ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

     - มีกลไกในการระบุความเส ี ่ยงจากปัจจ ัยภายนอก               
โดยคำนึงถึงผลกระทบทุกด้าน เช่นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ด้านชื่อเสียง 
ภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นต้น 
     - ม ีกลไกในการระบ ุความเส ี ่ยงจากป ัจจ ัยภายใน                     
โดยคำนึงถึงปัจจัยจากบุคลากรที่มีอยู่ จำนวนกิจกรรมที่จะ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน งบประมาณ และระบบ
เทคโนโลยี เป็นต้น 

3. กิจกรรมการควบคุม 

     หน่วยงานได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมภายใน              
เพ่ือแสดงให้เห็นถึง 
     (1) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ภายใน เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 

     - มีการระบุความเสี่ยงและกำหนดกิจกรรม เพ่ือป้องกัน
และลดความเสี่ยง โดยบุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การกำหนดกิจกรรมการควบคุม 

- มีการกำหนดการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From 
Home : WFH) การจัดประชุมออนไลน์ การอบรมออนไลน์ 

     (2) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ภายในทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื ่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

     - มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความม ั ่นคงปลอดภ ัยด ้านสารสนเทศของสำน ักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

     (3) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมภายใน 
โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร ็จที่
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่
การปฏิบัติจริง 

     - มีระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดอำนาจหน้าที่ และวงเงิน
อนุมัติของผู ้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็น                
ลายลักษณ์อักษร 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร   

     หน่วยงานได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมภายใน
เพ่ือแสดงให้เห็นถึง 
     (1) หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

     - มีการจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น ระบบสารสนเทศที่ใช้
ในการปฏิบัต ิงานตามภารกิจหลัก ด้านการอนุมัต ิ และ
อน ุญาต  การดำเน ินการอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ รวมถึง
ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ 
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และทันกาล โดยมีช่องทางการยื ่นคำขออนุมัติ อนุญาต               
เผยแพร่ข่าวสาร กฎระเบียบ ข้อบังคับ ทาง Website และ 
Mobile Application บ ุคคลภายนอกสามารถต ิ ดตาม
ข่าวสาร และ Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ตามช่องทาง
ที่จัดให้ สำหรับการบริหารงานภายใน มีการติดตามโครงการ 
จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และการประชุมสายงาน   
โดยประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศผ่านระบบสารสนเทศ
ต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ ใช้ประกอบการ
ต ัดส ินใจสำหร ับผ ู ้บร ิหาร รวมถ ึงการส ื ่อสารภายใน                      
การปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) เพื่อให้พนักงานรับทราบข้อมูล 
นโยบาย ผลการดำเนินงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ                 
ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

     (2) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มี
ต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุน
ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

     - มีบันทึกแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ การปฏิบัติงานที่บ้าน 
(WFH)  นโยบาย กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ รวมถึงข่าวสารที่
สำค ัญ เป ็นลายล ักษณ์อ ักษรให้พน ักงานทุกคนทราบ 
นอกจากนั้นยังมี Application การสื่อสาร เช่น  G – Chat 
ไลน์กลุ่ม เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ทันเหตุการณ์ 

     (3) หน่วยงานมีการส ื ่อสารกับบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับเรื่องทีม่ีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่กำหนด 

     -  ม ีต ู ้ ร ับความค ิด เห ็น และม ี เว ็บไซต ์สำน ักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้พนักงานหรือบุคคลภายนอก
แจ้ง/ร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบ หรือข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
     หน่วยงานได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมภายใน
เพ่ือแสดงให้เห็นถึง 
     (1)  หน ่ วยงานระบ ุ  พ ัฒนา และดำเน ินการ
ประ เม ิ นผลระหว ่ า งการปฏ ิบ ั ต ิ ง าน  และหรื อ                          
การประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิด
ความมั ่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ                
การควบคุมภายใน 

     - มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ทั ้งใน
ร ูปแบบการต ิดตามประเม ินผลต ่อเน ื ่ องในระหว ่ า ง                        
การปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผล
เป ็นรายคร ั ้ ง  (Separate Evaluations)  ม ี การต ิ ดตาม
ประเมินผลระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับระดับปฏิบัติการ เช่น  
กา รประช ุ ม ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร ร ะด ั บ ส ู ง  Top Management                         
การประชุมหน่วยงานในสังกัด การรายงานผลการดำเนินงาน
ตามรูปแบบที่กำหนด เพื ่อให้การควบคุมภายในที่มีอยู ่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร 

     (2) หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันต่อฝ่าย
บริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่ง
การแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

     - มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control – Self 
Assessment : CSA)  ของแต ่ ล ะสาย งาน  ร าย ง านต่ อ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อประมวลเป็นภาพรวมขององค์กรต่อไป                 
มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นอิสระอีกชั ้นหนึ ่งโดย                   
ผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุด 
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และมีการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ที่ตรวจพบจากการประเมินการควบคุมภายใน โดยรายงานผล
การปฏ ิบ ัต ิ งานตามแผนปร ับปร ุงการควบค ุมภายใน                        
ให้ผู้บริหารระดับสูง และผู้กำกับดูแลทราบ และให้ข้อสังเกต
ทุกไตรมาส โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการประเมินประสิทธิภาพ              
การปฏิบัติงานที่บ้าน การประชุม การสัมมนาออนไลน์ 

ผลการประเมินโดยรวม 
 สำน ักงานคณะกรรมการการเล ือกต ั ้ ง ม ี โครงสร ้างการควบคุมภายในครบ 5 องค ์ประกอบ                       
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ พ.ศ. 2561  โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ ที ่จะทำให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ                   
ตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามยังมีกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไป 
 

     ลายมือชื่อ...................................................................          
    ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
    วันที่  …......... เดือน.................พ.ศ. ............ 
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13.3 แบบฟอร์ม ปค.5 

                                     แบบ ปค. 5  
ชื่อ (ส่วนงานย่อย/หน่วยงาน)  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่  วันที่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  25XX   

       

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผน 

การดำเนินการหรือภารกิจอืน่ๆ ท่ี
สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / 

วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

กำหนดเสร็จ/ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ         
          

       

       

       

       

              

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

          ตำแหน่ง............................................................... 

          วันที.่................... เดือน................พ.ศ................. 
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13.3 ตัวอย่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ปค.5) 

                                                      แบบ ปค.5  
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25XX                                                        

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
 

 

การควบคุม
ภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

กำหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

1. การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิก
วุฒิสภา                         
2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น  
3. การออกเสียงประชามติ 
4. การส่งเสริมสนับสนุนให้
หน่วยงานของรัฐ สถาบัน 
การศึกษา และองค์กรเอกชนใน
การสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1. ความเสี่ยง               
ด้านกลยุทธ์       
    1.1 ความเส ี ่ยงจาก               
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิ
เล ือกต ั ้ ง ได ้ถ ูกต ้อง ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
    1.2 จำนวนเครือข่ายที่
ม ี ส ่ วนร ่ วม ไม ่ ไ ด ้ ต าม
เป้าหมาย 
    1.3 ความเสี่ยงจาก              
การไม่สามารถกำหนด
โครงการที่สำคัญต่อ                  
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
กกต.ได้ 

- ทุกหน่วยย่อยได้    
มีการจัดทำ                 
ปค. 4 , ปค. 5 
และมีการกำหนด
กิจกรรมของ
หน่วยงานย่อย  
เพ่ือควบคุม                   
การดำเนินงาน
อย่างครบถ้วน
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ 
ข้อกำหนด 
ระเบียบ และ
ข้อบังคับ 

- กิจกรรมการควบคุมใน
ภาพรวม ฝ่ายบริหาร ให้  
ความสำคัญในการกำกับ                 
ควบคุมให้เป็นไปตาม
เป้าหมายตามพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยคณะกรรมการ                   
การเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 
ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมี
การจัดทำแผนปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การจัดตั้งองค์กร นโยบาย
รัฐบาล นโยบายผู้บริหาร 
และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
โดยมีการทบทวนผล                 

1. การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน 
2. การใช้เงินนอก
งบประมาณไม่มี
ประสิทธิภาพ 
3. ความเชื่อม่ัน
และการยอมรับ
ของประชาชนใน
การจัดการเลือกตั้ง  
4. การปรับเปลี่ยน 
องค์กรไปสู่ดิจิทัล
ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1. องค์กรมีความเสี่ยง
ในหน่วยย่อย ใน               
การดำเนินงานในระดับ
หน่วยงาน  ซึ่งทุกสำนัก
มีการจัดทำ ปค. 4 และ 
ปค. 5 ได้ควบคมุอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 
อย่างไรก็ตามจากการ
ประเมินของ
คณะกรรมการ
อำนวยการและ
คณะทำงานดำเนินการ
การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความ
เสี่ยงของสำนักงาน

คณะกรรมการ
อำนวยการและ
คณะทำงาน
ดำเนินการ              
การควบคุม
ภายในและ             
การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของ
สำนักงาน
คณะกรรมการ              
การเลือกตั้ง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
 

 

การควบคุม
ภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

กำหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

5. การบริหารจัดการองค์กรในช่วง
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-19) 

    - ความเสี่ยงจาก             
การไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่
ระบบการบริหารจัดการ
ด้วยดิจิทัล 
1.4 ความเสี่ยงจาก            
การปฏิบัติงานในช่วงที่รัฐ
ออกมาตรการการควบคุม
ของการแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) เนื่องจาก 
กกต. มีพ้ืนที่การ
ปฏิบัติงานทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ จึงทำให้เกิด
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ในรูปแบบปกติ 
2. ความเสี่ยง                     
ด้านการเงิน 

- การปฏิบัติงานที่
บ้าน (WFH) การ
ประชุมออนไลน์ 

การดำเนินงานและปรับ
แผนปฏิบัติงานประจำปี                 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
มาตรการการปฏิบัติงาน            
ที่บ้าน (WFH) หรือ                 
การประชุม สัมมนา
ออนไลน์ เพื่อให้บรรลุ             
ตามเป้าหมายตัวชี้วัด              
โดยนำเสนอต่อผู้บริหาร 
พนักงานและลูกจ้าง                
ทุกระดับของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พิจารณา ตลอดจน                
การกำหนดแผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการ
ควบคุมภายในประจำปี               
ที่ระบุวิธีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในอย่างชัดเจน  

5. คาดว่าการที่รัฐ
มีนโยบายในการ
ควบคุมการระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-19) 
ยังคงมีอยู่และ
อาจจะมีการ
เลือกตั้งท้องถิ่นใน
ปี 2565  
6. การกำหนด
โครงการที่สำคัญ
ต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์                  
มีประสิทธิผลไม่
มากพอที่จะ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ได้ 
7. การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ต้องดำเนินการ 

คณะกรรมการ                  
การเลือกตั้ง และ              
ผลการดำเนินงานที่
ผ่านมายังมีความเสี่ยง 
ที่สำคัญ และสำนักงาน
คณะกรรมการ                  
การเลือกตั้งยังต้อง
บริหารจัดการเพื่อ              
ลดความเสี่ยงเหล่านี้ 
ซึ่งองค์กรได้มี                 
การถ่ายทอดความเสี่ยง 
เหล่านี้ไปยังคณะ
กรรมการฯ ความเสี่ยง
เพ่ือบริหารจัดการ
เรียบร้อยแล้ว                        
ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงปี 2565  จะ
ดำเนินการถ่ายทอดไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือบริหารไปยัง
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
 

 

การควบคุม
ภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

กำหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

    2.1 ความเสี่ยงใน                  
การเบิกจ่ายงบประมาณปี 
2564 ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
    2.2 ความเสี่ยงใน                 
การบริหารเงินนอก
งบประมาณของ
สำนักงานคณะกรรม             
การการเลือกตั้งไม่มี
ประสิทธิภาพ 
3. ความเสี่ยง                         
ด้านการดำเนนิงาน 
    3.1 ความเสี่ยงจาก             
การสืบสวนไต่สวน                       
และการเลือกตั้งไม่มี
ประสิทธิผล 
    3.2 ความเสี่ยงจาก
การติดตาม                         
การดำเนินงานที่สำคัญ
ไม่ได้ตามกำหนด 

- ความเสี่ยงที่สำนักงาน
คณะกรรมการ                    
การเลือกตั้ง ยังต้องมี                 
การควบคุม ได้แก่                  
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน                      
การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)   
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) การทบทวนแก้ไข
ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์ คู่มือ/แนว
ทางการปฏิบัติงานให้มี
ความชัดเจน สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น  
ระเบียบ/ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับงานบริหาร
บุคคล คู่มือการปฏิบัติงาน 
ของสำนักงาน

โดยจัดจ้างผู้รับจ้าง 
ซึ่งจะต้องปฏิบัติ
ภายใต้พระราช 
บัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและ               
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ในขณะที่สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศไม่มี
นักวิชาการพัสดุ 
การดำเนิน
กระบวนการจัด
จ้างจึงอาจเกิด
ข้อผิดพลาดได้ 

หน่วยงานย่อย และ
จัดทำคู่มือจัดส่งไปยัง
หน่วยงานย่อยต่อไป 
(รายละเอียดหน่วยงาน
ย่อยตามเอกสาร               
ปค. 4 ปค. 5) 
2. ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับท่ีสามารถเตรียม 
การรองรับได้ โดย 
การกำกับดูแลให้
กระบวนการเป็นไป
ตามกฎหมายโดย
เคร่งครัด แต่อาจมี
ความล่าช้าในบางเรื่อง                       
3. การติดตามการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
ที่บ้าน (WFH) 
4. การปฏิบัติงานแบบ
ผสมผสานแบบ Onsite 
และ Online 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
 

 

การควบคุม
ภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

กำหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

    3.3 ความเสี่ยงจาก
การบรรจุแต่งตั้งและสืบ
ทอดตำแหน่งงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
    3.4 ความเสี่ยงจาก
การประชาสัมพันธ์ไม่มี
ประสิทธิผล 
4. ความเสี่ยง                     
ด้านกฎหมายและ
ข้อกำหนดผูกพันองค์กร 
    - ความเสี่ยงจาก
เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง             
ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นต้น เพ่ือให้ 
การดำเนินงานที่ชัดเจนและ
คล่องตัว และใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน 

                 ลายมือชื่อ.......................................................... 
             ตำแหน่ง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
                 วันที่......................เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 25XX
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14. ข้อมูลอ้างอิงในการจัดทำคู่มือการควบคุมภายในองค์กร กกต. ประจำปี 2565 

▪ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

▪ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

▪ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กร พ.ศ. 2564 ที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

▪ องค์ประกอบการควบคุมภายใน COSO 2013 
▪ การบริหารความเสี่ยงด้วย COSO-ERM Framwork 2017 
▪ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ (2556). การบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล 
▪ แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
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