
Powerpoint Templates 
Page 1 

Powerpoint Templates 

หลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัวา่
ดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์
ปฏบิตักิารควบคมุภายในส าหรบั
หนว่ยงานของรฐั พ.ศ.2561 

ส านกังานคลงัจงัหวดัเพชรบรุ ี
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พระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 

มาตรา 79 ใหห้นว่ยงานของรฐัจดัใหม้กีารตรวจสอบภายใน การควบคมุภายใน 
และการบรหิารจดัการความเสีย่ง โดยถอืปฏบิตัติามมาตรฐานและหลกัเกณฑท์ี่

กระทรวงการคลงัก าหนด 

2 

มาตรา 4 ในพระราชบญัญตันิี ้
“หนว่ยงานของรฐั” หมายความวา่  
(1) สว่นราชการ (รวมถงึจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั) 
(2) รฐัวสิาหกจิ 
(3) หนว่ยงานของรฐัสภา ศาลยตุธิรรม ศาลปกครอง ศาล
รฐัธรรมนญู องคก์รอสิระตามรฐัธรรมนญู และองคก์รอยัการ 
(4) องคก์ารมหาชน 
(5) ทนุหมนุเวยีนทีม่ฐีานะเป็นนติบิคุคล 
(6) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(7) หนว่ยงานอืน่ของรฐัตามทีก่ฎหมายก าหนด 
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หลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัวา่ดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์
ปฏบิตักิารควบคมุภายในส าหรบัหนว่ยงานของรฐั พ.ศ. 2561 

ขอ้ก าหนดส าคญั 
 

 ใหห้นว่ยงานของรฐั ตาม พ.ร.บ.วนิยัฯ ถอืปฏบิตัติาม
มาตรฐาน + หลกัเกณฑป์ฏบิตักิารควบคมุภายใน
ส าหรบัหนว่ยงานของรฐั 

 

 กรณี มเีจตนา/ปลอ่ยปละละเลยในการปฏบิตั ิโดยไม่
มเีหตอุนัควร ให ้กค. พจิารณาความเหมาะสมการ
เสนอความเห็นเกีย่วกบัพฤตกิารณข์องหนว่ยงานใหผู้ ้
ทีเ่กีย่วขอ้งด าเนนิการตามอ านาจและหนา้ที ่
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ประเด็นเนือ้หาสาระ 

1. มาตรฐาน 2. หลกัเกณฑ ์

การควบคมุภายในส าหรบั
หนว่ยงานของรฐั  
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มาตรฐานการควบคมุภายในส าหรบั
หนว่ยงานของรฐั 

โครงสรา้งมาตรฐาน 

แนวคดิ 
ค านยิาม 

ขอบเขตการใช ้
 
 
 

องคป์ระกอบและหลกัการ 
* สภาพแวดลอ้มการควบคมุ                
                                 (5 หลกัการ) 

* การประเมนิความเสีย่ง                
                               (4 หลกัการ) 
* กจิกรรมการควบคมุ                           
                               (3 หลกัการ) 
* สารสนเทศและการสือ่สาร                    
                               (3 หลกัการ) 
* การตดิตามประเมนิผล                            
                               (2 หลกัการ) 

วตัถปุระสงค ์
* ดา้นการด าเนนิงาน 
* ดา้นรายงาน 
* ดา้นการปฏบิตัติาม
กฎหมายและระเบยีบ 
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แนวคดิ 
        

*   เป็นกลไกใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารควบคุมภายในดา้นใดดา้นหนึง่ หรอื
หลายดา้น ไดแ้ก ่การด าเนนิงาน การรายงาน และการปฏบิตัติามกฎหมาย 
ระเบยีบ และขอ้บงัคบั  

*   แทรกอยูใ่นการปฏบิตังิานตามปกต ิตอ้งท าเป็นข ัน้ตอน ตอ่เนือ่ง 

*   เกดิข ึน้โดยผูก้ ากบัดูแล ฝ่ายบรหิาร ผูป้ฏบิตังิาน ผูต้รวจสอบภายใน มี
บทบาทส าคญัใหก้ารควบคุมภายในเกดิขึน้ ไม่ใช่เพยีงก าหนดนโยบาย 
ระบบงาน คูม่อื/แบบฟอรม์งานหากแตต่อ้งปฏบิตั ิ

*  ใหค้วามเชื่อม ัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวตัถุประสงคข์อง
หนว่ยงาน  ไมส่ามารถใหค้วามม ัน่ใจแกผู่ก้ ากบัดแูล และฝ่ายบรหิาร วา่การ
ด าเนนิงานจะบรรลวุตัถปุระสงคอ์ยา่งสมบรูณ ์ 

*  ควรก าหนดใหเ้หมาะสมกบัโครงสรา้งองคก์รและภารกจิของหน่วยงาน
ของรฐั 
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วตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายใน  
 วตัถปุระสงคด์า้นการด าเนนิงาน (Operations Objectives)  
      ความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพการด าเนินงาน บรรลุเ ป้าหมาย              
การด า เนินงาน การเง ิน  การใช้ทรพัยากร การดูแลรกัษาทรพัย์ส ิน                 
การป้องกนั/  ลดความผดิพลาด ความเสยีหาย การร ัว่ไหล การสิน้เปลอืง              
การทจุรติ 
 
  วตัถปุระสงคด์า้นการรายงาน (Reporting Objectives)  
      การรายงานทางการเงนิ + ไมใ่ชก่ารเงนิ ทีใ่ชภ้ายใน ภายนอกหนว่ยงาน 
รายงานทีเ่ชือ่ถอืได ้ทนัเวลา  โปรง่ใส หรอืขอ้ก าหนดอืน่ของทางราชการ 
 
  ว ตัถุประสงค์ด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบั 

(Compliance Objectives)  
      การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้งกบั
การด าเนนิงาน +ขอ้ก าหนดอืน่ของทางราชการ 

7 

วตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายใน 
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องคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน 

5 องคป์ระกอบ 17 หลกัการ 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 
    (Control Environment) 
 

2. การประเมนิความเสีย่ง  
    (Risk Assessment) 
 

3. กจิกรรมการควบคมุ  
    (Control Activities) 
 

4. สารสนเทศและการสือ่สาร 
    (Information and Communication) 

 

5. กจิกรรมการตดิตามผล  
    (Monitoring Activities) 

 

5 หลกัการ 

4 หลกัการ 

3 หลกัการ 

3 หลกัการ 

2 หลกัการ 
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1.  สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 
• สง่ผลใหม้กีารน าการควบคมุภายในปฏบิตัทิ ัว่ท ัง้หนว่ยงานของรฐั 

• ผูก้ ากบัดแูล/ฝ่ายบรหิาร ตอ้งสรา้งบรรยากาศใหท้กุระดบัตระหนกัถงึการควบคมุ
ภายใน + การด าเนนิงานทีค่าดหวงัของผูก้ ากบัดแูล/ฝ่ายบรหิาร 

• สง่ผลกระทบตอ่องคป์ระกอบของการควบคมุภายในอืน่ๆ 
 
 
 

(1)หนว่ยงานแสดงใหเ้ห็นถงึการยดึม ัน่ในคณุคา่ของความซือ่ตรงและจรยิธรรม 
 

(2) ผูก้ ากบัดูแลของหน่วยงาน แสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร + มหีนา้ทีก่ ากบั
ดแูลใหม้กีารพฒันาปรบัปรงุการควบคมุภายใน + การด าเนนิการเกีย่วกบัการควบคมุภายใน 
 
(3) หวัหนา้หน่วยงานจดัใหม้โีครงสรา้งองคก์ร สายการบงัคบับญัชา อ านาจหนา้ที ่+ ความ
รบัผดิชอบทีเ่หมาะสมในการบรรลุวตัถปุระสงคข์องหน่วยงานภายใตก้ารก ากบัดูแลของผูก้ ากบั
ดแูล 
 
(4) หนว่ยงานแสดงใหเ้ห็นถงึความมุง่ม ัน่ในการสรา้งแรงจงูใจ พฒันา+รกัษาบคุลากรทีม่คีวามรู ้
ความสามารถทีส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องหนว่ยงานของรฐั 
 
(5) หน่วยงานก าหนดใหบุ้คลากรมหีนา้ที ่+ ความรบัผดิชอบตอ่ผลการปฏบิตังิานตามระบบการ
ควบคมุภายในเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องหนว่ยงานของรฐั 

5 หลกัการ 
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สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 

• ความซือ่สตัย ์+ จรยิธรรม 

• ปรชัญาและรปูแบบการบรหิาร 

• ความรู ้ ทกัษะ  

• โครงสรา้งการจดัองคก์ร 

• การมอบอ านาจ + ความ
รบัผดิชอบ 

• นโยบายดา้นทรพัยากรบคุคล 
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2.  การประเมนิความเสีย่ง 

 กระบวนการทีด่ าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งและเป็นประจ า 
 ระบ ุ+ วเิคราะหค์วามเสีย่งทีม่ผีลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคข์องหนว่ยงาน 
 ก าหนดวธิกีารจดัการความเสีย่ง 
 ฝ่ายบรหิารควรค านงึถงึการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกและภารกจิ
ภายในท ัง้หมดทีม่ผีลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคข์องหนว่ยงานของรฐั 

 
 

 

(6) หนว่ยงานระบุวตัถปุระสงคก์ารควบคมุภายในของการปฏบิตังิาน ใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์ององคก์รไวอ้ยา่งชดัเจน+ เพยีงพอทีจ่ะสามารถระบุและประเมนิความ
เสีย่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัวตัถปุระสงค ์

(7) หนว่ยงานระบุความเสีย่งทีม่ผีลตอ่การบรรลวุตัถุประสงคก์ารควบคุมภายในอยา่ง
ครอบคลมุ ท ัง้หนว่ยงาน + วเิคราะหค์วามเสีย่งเพือ่ก าหนดวธิกีารจดัการความเสีย่งน ัน้ 

(8) หนว่ยงานพจิารณาโอกาสทีอ่าจเกดิการทจุรติ เพือ่ประกอบการประเมนิความเสีย่ง
ทีส่ง่ผลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค ์

(9) หนว่ยงานระบุและประเมนิการเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัตอ่
ระบบการควบคมุภายใน 

4 หลกัการ 
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ตวัอยา่งความเสีย่ง ปจัจยัเสีย่ง การควบคมุภายใน  

12 

วตัถปุระสงค/์
เป้าหมาย 

เดนิทางรถยนตส์ว่นบคุคลไปถงึปลายทางโดย
ปลอดภยัทนัเวลา ประหยดัคา่ใชจ้า่ย 

รกัษาคณุภาพของเนือ้สดแชแ่ข็ง 

ความเสีย่ง 
(Risk) 

1. รถยนตเ์สยีระหวา่งทาง 
2. ประสบอบุตัเิหตรุะหวา่งทาง 
3. ขบัหลงทาง/ไปเสน้ทางออ้ม 
4. มกีารแวะระหวา่งทางมากเกนิไป 

1. ระบบท าความเย็นขดัขอ้งเสยีหายระหวา่งแชแ่ข็ง 
2. หอ้งแชแ่ข็งมรีอยแตกร ัว่ เปิดประตหูอ้งแชแ่ข็งไว ้
3. พล ัง้เผลอปิดระบบท าความเย็นของหอ้งแชแ่ข็ง 
4. ไฟฟ้าดบัเป็นเวลานาน 
5. ระบบหอ้งแชแ่ข็งไมม่มีาตรฐาน/ประสทิธภิาพ 

ปจัจยัเสีย่ง 
(Risk Factor) 

1. ไมต่รวจสภาพรถยนตก์อ่นเดนิทาง 
2. ขบัรถยนตโ์ดยประมาท ไมเ่คารพกฎจราจร 
    เมา/งว่งนอนแลว้ขบั 
3. ไมศ่กึษาเสน้ทางกอ่นเดนิทาง ไมม่คีูม่อื/
แผนทีเ่สน้ทาง 
4. ไมว่างแผนเดนิทาง/ก าหนดจดุ+เวลาการ
แวะอยา่ง  เหมาะสมกบัเป้าหมายการเดนิทาง 

1. ขาดการบ ารงุรกัษาหอ้งแชแ่ข็ง+ระบบความเย็น
สม า่เสมอ 
2. ขาดระบบความเย็นส ารองทีจ่ะท างานทนัทเีมือ่ระบบฯ 
    หลกัขดัขอ้ง 
3. ขาดการควบคมุป้องกนัดแูลแผงสวทิชเ์ปิด-ปิดระบบ 
    ท าความเย็น 
4. ขาดระบบไฟฟ้าส ารอง ไมซ่อ่มแซมระบบไฟฟ้าอยา่ง
รวดเร็ว 
5. จดัซือ้จดัจา้ง/สรา้งระบบหอ้งเย็นไมม่มีาตรฐาน 

ควบคมุภายใน 1. ก าหนดรายการ+ตารางเวลาเช็คสภาพ
รถยนต ์(Hard Control+Preventive Control) 
 เตรยีมขอ้มลูอูซ่อ่มในเสน้ทางเดนิทาง
(HC+Corrective Control) 
2. เคารพกฎจราจร(Soft Control)+เตรยีม
รา่งกายใหพ้รอ้มกอ่นเดนิทาง(HC+PC) 
3. ศกึษา/เตรยีมคูม่อื/แผนทีเ่สน้ทางไวใ้น
รถยนต+์ก าหนดแผนการเดนิทางใหช้ดัเจน
(Hard Control+PC) 

1. ก าหนดแผนซอ่มบ ารงุ (Hard Control+PC) 
2. เตรยีมระบบความเย็นส ารอง (HC+Corrective 
Control) 
3. ก าหนดผูค้วบคมุดแูล/มแีผน่ป้ายค าเตอืนการปิดระบบ 
    (HC+PC) 
4. เตรยีมระบบไฟฟ้าส ารอง+ระบบงานซอ่มแซม(HC+CC) 
5. ก าหนด/ควบคมุก ากบัดแูลการปฏบิตัติามระเบยีบจดัซือ้ 
    (HC+PC) 
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3.   กจิกรรมการควบคมุภายใน 

 เป็นการปฏบิตัทิ ีก่ าหนดไวใ้นนโยบาย + กระบวนการด าเนนิงาน 

 เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่การปฏบิตัจิะลดหรอืควบคมุความเสีย่งใหส้ามารถบรรลุ
วตัถปุระสงค ์

 ควรปฏบิตัทิ ัว่ทกุระดบัของหนว่ยงาน ในกระบวนการปฏบิตังิาน ข ัน้ตอน
การด าเนนิงานตา่งๆ +น าเทคโนโลยมีาใชด้ าเนนิงาน 

 

 

(10) หน่วยงานระบุและพฒันากจิกรรมการควบคุม เพือ่ลดความเสีย่งใน
การบรรลวุตัถปุระสงคใ์หอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้

(11) หน่วยงานระบุและพฒันากจิกรรมการควบคุมท ัว่ไปดา้นเทคโนโลย ี
เพือ่สนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค ์

(12) หน่วยงานจดัใหม้กีจิกรรมการควบคุม โดยก าหนดไวใ้นนโยบาย 
ประกอบดว้ยผลส าเร็จทีค่าดหวงัและข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน เพือ่น านโยบาย
ไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิ 

 

3 หลกัการ 
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ลกัษณะกจิกรรมการควบคมุทีส่ าคญั ๕ เร ือ่ง 
(SCALP)  

1. 
Segregation 
of Duties : 

 
 
 

 แบง่แยก
หนา้ที ่

2. 
Comparison 

and 
Compliance 
monitoring : 

  
 

เปรยีบเทยีบ
และการ
ตรวจสอบ 
สอบทาน 

  

3. Adequate 
documents 

and records :  
 
 

เอกสารที่
เพยีงพอและมี
การบนัทกึ 

  

4. Limited 
access to 
and use of 
assets and 
records :  

 
การควบคมุ 
การจ ากดั 
การเขา้ถงึ
ของการใช ้

สนิทรัพย ์การ
จัดท าระเบยีน 

  

5. Proper 
authorization 
of transaction 
and activities :  

 
อนุมัตทิี่

เหมาะสมของ 
การท ากจิกรรม 
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ตวัอยา่งกจิกรรมการควบคมุ 

1. การก าหนดระเบยีบ ขอ้บงัคบั วธิปีฏบิตั ิ

2. การแบง่แยกหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

3. การก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ทีค่วาม
รบัผดิชอบ 

4. การจดัท าบญัช ี ทะเบยีน รายงาน 

5. การสบัเปลีย่นหมนุเวยีนงาน 

6. การก าหนดดชันวีดัผลการด าเนนิงาน 

         ฯลฯ 
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4.  สารสนเทศและการสือ่สาร 

 สารสนเทศจะชว่ยใหม้กีารด าเนนิการตามการควบคมุภายในทีก่ าหนด เพือ่
สนบัสนนุใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องหนว่ยงานของรฐั 

 การสือ่สารเกดิขึน้ไดท้ ัง้จากภายในและภายนอก เป็นชอ่งทางใหท้ราบถงึ
สารสนเทศทีส่ าคญัในการควบคมุการด าเนนิงานของหนว่ยงานของรฐั 

 การสือ่สารจะชว่ยใหบ้คุลากรในหนว่ยงานมคีวามเขา้ใจถงึความรบัผดิชอบ 
และความส าคญัของการควบคมุภายในทีม่ตีอ่การบรรลวุตัถปุระสงค ์
 

 
(13) หนว่ยงานจดัท า/จดัหาและใชส้ารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งและมคีุณภาพ เพือ่
สนบัสนนุใหป้ฏบิตัติามการควบคมุภายในทีก่ าหนด 
(14) หนว่ยงานมกีารสือ่สารภายในเกีย่วกบัสารสนเทศ รวมถงึวตัถปุระสงคแ์ละ
ความรบัผดิชอบทีม่ตีอ่การควบคุมภายใน  ซึง่จ าเป็นในการสนบัสนุนใหม้กีาร
ปฏบิตัติามการควบคมุภายในทีก่ าหนด 
(15) หน่วยงานสือ่สารกบับุคคลภายนอกเกีย่วกบัเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อการ
ปฏบิตัติามการควบคมุภายในทีก่ าหนด 
 

 

3 หลกัการ 
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5.  กจิกรรมการตดิตามผล 

 ประเมนิผลระหวา่งการปฏบิตังิาน ประเมนิผลเป็นรายคร ัง้ หรอืประเมนิผลท ัง้
สองวธิรีว่มกนั 

 เพือ่ใหเ้กดิความม ัน่ใจวา่ไดม้กีารปฏบิตัติามหลกัการในแตล่ะองคป์ระกอบ
ของการควบคมุภายในท ัง้ ๕ องคป์ระกอบ 

 กรณีทีผ่ลการประเมนิ(เห็นวา่)จะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่หนว่ยงานของรฐั
ใหร้ายงานฝ่ายบรหิาร ผูก้ ากบัดแูล อยา่งทนัเวลา 

 

 

(16) หน่วยงานของรฐัระบุ พฒันา และด าเนนิการประเมนิผลระหว่างการ
ปฏบิตังิาน และหรอืการประเมนิผลเป็นรายคร ัง้ ตามทีก่ าหนด เพือ่ใหเ้กดิความ
ม ัน่ใจวา่ไดม้กีารปฏบิตัติามองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

(17) หน่วยงานของรฐัประเมนิผลและสือ่สารขอ้บกพรอ่ง หรอืจุดออ่นของการ
ควบคุมภายในอยา่งทนัเวลาตอ่ฝ่ายบรหิารและผูก้ ากบัดแูล เพือ่ใหผู้ร้บัผดิชอบ
สามารถส ัง่การแกไ้ขไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

2 หลกัการ 
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หลกัเกณฑป์ฏบิตักิารควบคมุภายใน
ส าหรบัหนว่ยงานของรฐั 

โครงสรา้งหลกัเกณฑป์ฏบิตั ิ

 
 

ค านยิาม 
 
 

 

* การก าหนดคูม่อื/        
แนวปฏบิตั ิ
* การใหข้อ้มลูการควบคมุ
ภายใน 

 
 
 
 

* การจดัวาง 
* การประเมนิ 
* การรายงาน 
* การใชข้อ้มลูการ
ควบคมุภายใน 
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การจดัวางระบบการควบคมุภายใน 

ขอ้ 2  
• จดัวางระบบการควบคมุภายใน ใชม้าตรฐานการควบคมุภายในทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 
      เป็นแนวทางในการจดัวางระบบการควบคมุภายใน 
• หนว่ยงานทีจ่ดัต ัง้ข ึน้ / ปรบัโครงสรา้งองคก์ร ใหม ่จดัวางระบบการควบคมุภายใน ใหแ้ลว้

เสร็จภายใน 1 ปี นบัแตว่นัทีจ่ดัต ัง้ฯ โดยใหม้กีารรายงานตามขอ้ 6 และขอ้ 7 
 

ขอ้ 6 รายงานการจดัวางระบบการควบคมุภายในระดบัหนว่ยงานของรฐั ประกอบดว้ย 
       (1) การรบัรองการจดัวางฯ ของหวัหนา้หนว่ยงานของรฐั 
       (2) รายงานการจดัวางฯ อยา่งนอ้ยตอ้งแสดงขอ้มลู 
            (2.1) ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัต ัง้หนว่ยงาน / ภารกจิตามแผนด าเนนิงานส าคญัของ
หนว่ยงาน 
            (2.2) วตัถปุระสงคก์ารด าเนนิงานตามขอ้ 6 
            (2.3) ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มการควบคมุของหนว่ยงาน 
            (2.4) ความเสีย่งส าคญัทีม่ผีลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายใน 
            (2.5) กจิกรรมการควบคมุทีส่ าคญัทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัความเสีย่งตามขอ้ 6 (2.4) 
            (2.6) ผูร้บัผดิชอบในกจิกรรมการควบคมุตามขอ้ 6 (2.5) 
        รายงานใหเ้ป็นไปตามแบบรายงานทีแ่นบทา้ยหลกัเกณฑ ์สามารถก าหนดแบบรายงาน
เพิม่เตมิไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 
ขอ้ 7 สง่รายงานการจดัวางฯ ระดบัหนว่ยงานของรฐัตามขอ้ 6 ใหผู้ก้ ากบัดแูลภายใน 60 วนั 
       นบัแตว่นัทีจ่ดัวางฯ แลว้เสร็จ 
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การจดัวางระบบการควบคมุภายใน (ตอ่) 

รายงานการจดัวาง 
ระบบการควบคมุภายใน 

(แบบ วค. 2) 

หนงัสอืรบัรองการจดัวาง
ระบบการควบคมุภายใน 

(แบบ วค. 1) 

รายงานการจดัวาง 
ระบบการควบคมุ

ภายใน 
(แบบ วค. 1, 2) 
(หลกัเกณฑป์ฏบิตั ิ

ฯ ขอ้ 6) 

หนว่ยงานจดัต ัง้ใหม ่
/ปรบัโครงสรา้ง 

(หลกัเกณฑป์ฏบิตัฯิ 
ขอ้ 2) 

จดัวางระบบ 
การควบคมุภายใน

เสร็จ 

สง่รายงานการ 
จดัวางระบบการ
ควบคมุภายใน 
(หลกัเกณฑ์
ปฏบิตัฯิ ขอ้ 7) 

1 ปีนบัแตว่นัจดัต ัง้/ 
ปรบัโครงสรา้งเสร็จ 

60 วนั  
นบัแตว่นัจดัวางระบบ

เสร็จ 

ผูก้ ากบั
ดแูล 
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กรณีหนว่ยงานทีต่ ัง้ข ึน้ใหมใ่นปี 61 
 (นบัแตว่นัทีว่างระบบแลว้เสร็จ) 

จดัท าการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
และรายงานตามแบบทีก่ าหนด ภายใน 60 วนั 

แนวทางปฏบิตั ิ: 

        -  แบบ วค.1 
 -  แบบ วค.2 

จดัวางระบบการ
ควบคมุภายใน 
และจดัท ารายงาน
ตามแบบ 
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แบบ วค. 1 

หนงัสอืรบัรองการจดัวางระบบการควบคมุภายใน 

 
เรยีน ...................(1)....................... 
                            (2)                       ไดจ้ดัต ัง้ข ึน้ใหม ่(หรอืไดป้รบัโครงสรา้งใหม)่ ตาม                      
(3)                               เมือ่วนัที.่..(4)........เดอืน..............................พ.ศ. .................. และได้
จดัวางระบบการควบคมุภายในแลว้เสร็จ เมือ่วนัที.่..(5).......เดอืน.............................พ.ศ. 
................ ตามหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัวา่ดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏบิตั ิ
การควบคมุภายในส าหรบัหนว่ยงานของรฐั พ.ศ. 2561 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหค้วามม ัน่ใจอยา่ง
สมเหตสุมผลวา่ ภารกจิของหนว่ยงานจะบรรลวุตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายใน ดา้นการ
ด าเนนิงานทีม่ปีระสทิธผิล ประสทิธภิาพ ดา้นการรายงาน 
ทีเ่ก ีย่วกบัการเงนิ และไมใ่ชก่ารเงนิทีเ่ชือ่ถอืได ้ทนัเวลา และโปรง่ใส ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย 
ระเบยีบ และขอ้บงัคบั 
ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงาน ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ                     (6)                         . 
  
  
                                           ลายมอืชือ่
...............................(7)................................................... 
                                        ต าแหนง่...........(8)...................................................................... 
                                                  วนัที.่...(9)....... เดอืน................พ.ศ. ................. 
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แบบ วค. 2 
................................(๑)............................... 

รายงานการจดัวางระบบการควบคมุภายใน 

ระยะเวลาต ัง้แต ่.......................(๒)...................... ถงึ ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                            ลายมอืชือ่ ............................(๘)........................................... 

                                                              ต าแหนง่ ........(๙)................................................................. 

                                         วนัที ่.......(๑๐)....... เดอืน ....................... พ.ศ. ............ 

 

 

(๓) 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัต ัง้

หนว่ยงานของรฐั 

หรอื ภารกจิตามแผนการ

ด าเนนิงาน 

หรอื ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคญัของ

หนว่ยงานของรฐั/วตัถปุระสงค ์

(๔) 

สภาพแวดลอ้ม 

การควบคมุ 

(๕) 

ความเสีย่งทีส่ าคญั 

(๖) 

กจิกรรม 

การควบคมุที่

ส าคญั 

(๗) 

หนว่ยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
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การประเมนิผลการควบคมุภายใน 

ขอ้ 8 ใหค้ณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมนิผลการควบคมุภายในระดบัหนว่ยงาน
ของรฐั ประกอบดว้ย 

        (1) การรบัรองวา่การควบคมุภายในของหนว่ยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลกัเกณฑ์
ปฏบิตัทิ ีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

        (2) การประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ประกอบดว้ย 

              (2.1) สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 

              (2.2) การประเมนิความเสีย่ง 

              (2.3) กจิกรรมการควบคมุ 

              (2.4) สารสนเทศและการสือ่สาร 

              (2.5) กจิกรรมการตดิตามผล 

         (3) การประเมนิผลการควบคมุภายในของภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัต ัง้หนว่ยงาน
ของรฐั หรอืภารกจิตามแผนการด าเนนิงานทีส่ าคญัของหนว่ยงานของรฐั 

         (4) ความเห็นของผูต้รวจสอบภายในเกีย่วกบัการสอบทานการควบคมุภายในของ
หนว่ยงานของรฐั 

         รายงานใหเ้ป็นไปตามแบบรายงานทีแ่นบทา้ยหลกัเกณฑป์ฏบิตั ิโดยหนว่ยงาน
สามารถก าหนดแบบรายงานเพิม่เตมิไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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การประเมนิผลการควบคมุภายใน (ตอ่) 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุ
ภายใน 

(หลกัเกณฑป์ฏบิตัฯิ ขอ้ 8) 

หนงัสอืรบัรองการประเมนิผลการ
ควบคมุภายใน 

(แบบ ปค. 1 / ปค. 2 / ปค. 3) 

รายงานการประเมนิองคป์ระกอบของ
การควบคมุภายใน 

(แบบ ปค. 4) 

 
รายงานการสอบทาน 

การประเมนิผลการควบคมุภายใน 
ของผูต้รวจสอบภายใน 

(แบบ ปค. 6) 

รายงานการประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 
(แบบ ปค. 5) 
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การประเมนิผลการควบคมุภายใน 
ของ หนว่ยงานสงักดักระทรวง และ ไมใ่ชร่าชการสว่นภมูภิาค 

หนว่ยงานของรฐั ขอ้ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 
และ (๗) สงักดักระทรวง+ไมใ่ชร่าชการ

ภมูภิาค 
(หลกัเกณฑป์ฏบิตัฯิ ขอ้ 9 วรรคหนึง่) 

กระทรวงเจา้สงักดั 

90 วนั นบัแตว่นัส ิน้ปีงบ/
ปฏทินิ 150 วนั นบัแตว่นัส ิน้ปีงบ/ปฏทินิ 

กระทรวงการคลงั 

ใหท้ าหนงัสอืน าสง่ถงึ
กรมบญัชกีลาง 

(ปค. เป็นเอกสารแนบ) 
ผูก้ ากบัดแูล 

เพือ่ทราบ (ถา้ม)ี 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุ
ภายใน 

(หวัหนา้หนว่ยงานลงนาม) 
ปค. 1,4,5,6 

รายงานการประเมนิผลฯ ระดบักระทรวง 
(ปลดักระทรวงลงนาม) 

ปค. 2,4,5,6 
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  จดัสง่รายงานประเมนิผลการควบคมุภายในตามระยะเวลาที่
ก าหนด (นบัต ัง้แตส่ ิน้ปีงบประมาณ) 

แนวทางปฏบิตั ิ: 

ราชการ
สว่นกลาง 

ราชการ
สว่นภมูภิาค 

ราชการ        
สว่นทอ้งถิน่ 

ผูก้ ากบัดแูลและ
กระทรวงเจา้
สงักดั 

จงัหวดั 
(คกก.ทีแ่ตง่ต ัง้) 

อบต./เทศบาลต าบล เทศบาลเมอืง/อบจ. 

อ าเภอ 
 (คกก.ทีแ่ตง่ต ัง้) 

สนง.ทอ้งถิน่จงัหวดั 

กระทรวง           
การคลงั 

90 วนั 

150 วนั 

90 วนั 
90 วนั 

90 วนั 

150 วนั 

180 วนั 
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จดัท าการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
และรายงานตามแบบทีก่ าหนด  

แนวทางปฏบิตั ิ: 

         -  แบบ  ปค.1 
         -  แบบ  ปค.4 
  -  แบบ  ปค.5 
  -  แบบ ปค.6 (ส าหรบัหนว่ยงาน 

                                         ทีม่ผีูต้รวจสอบภายใน) 

ประเมนิองคป์ระกอบการ
ควบคมุภายใน 5 ดา้น 
 
•สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 
•การประเมนิความเสีย่ง 
•กจิกรรมควบคมุ 
•สารสนเทศและการสือ่สาร 
•กจิกรรมการตดิตามผล 

ทีม่า : หนงัสอืกระทรวงการคลงั ดว่นมาก  ที ่กค 0409.3/ว.105  ลว. 5 ต.ค. 61 
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 แบบ  ปค.1 
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................................(1)............................... 

รายงานการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

ส าหรบัระยะเวลาด าเนนิงานสิน้สดุ.......................(2)......................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     ผลการประเมนิโดยรวม (5) 

                                  ………………………………………………………………………………………………………………………                                                             
                                                          ลายมอืชือ่ ............................(6)........................................... 

                                                              ต าแหนง่ ........(7)................................................................. 

                                         วนัที ่.......(8)....... เดอืน ....................... พ.ศ. ............ 

 

 

(3) 
องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

(4) 
ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 

๑. สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
๒. การประเมนิความเสีย่ง 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
๓. กจิกรรมการควบคมุ 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
๔. สารสนเทศและการสือ่สาร 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
๕. กจิกรรมการตดิตามผล 
     ............................................................... 
     ............................................................... 

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

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

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

ส าหรบัระยะเวลาด าเนนิงานสิน้สดุ.......................(2)......................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                                                          ลายมอืชือ่ ............................(10)........................................... 

                                                              ต าแหนง่ ........(11)................................................................. 

                                         วนัที ่.......(12)....... เดอืน ....................... พ.ศ. ............ 

 

 

(3) 
ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัต ัง้

หนว่ยงานของรฐั 
หรอื ภารกจิตามแผนการ

ด าเนนิการ 
หรอื ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคญัของ
หนว่ยงานของรฐั/วตัถปุระสงค ์

(4) 
ความเสีย่ง 

(5) 
การควบคมุ
ภายใน 
ทีม่อียู ่

(6) 
การ

ประเมนิผล 
การควบคมุ
ภายใน 

(7) 
ความเสีย่ง 
ทีย่งัมอียู ่

(8) 
การ

ปรบัปรงุ 
การควบคมุ
ภายใน 

(9) 
หนว่ยงาน 

ที่
รบัผดิชอบ 
/ก าหนด
เสร็จ 

              
  
  
  
  
  
  
  
  

 แบบ ปค.5 
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ขอ้ 9 (วรรคสอง) 

ใหค้ณะกรรมการของหนว่ยงานตามขอ้ (1) กรณีจงัหวดั ตามกฎหมายวา่ดว้ย
ระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ  เสนอรายงานการประเมนิผลฯ ระดบัหนว่ยงาน
ของรฐัตามขอ้ 8 ตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพือ่พจิารณาลงนาม ภายใน 90 วนั นบั
แตว่นัส ิน้ปีงบประมาณ 
 

ขอ้ ๑๐ (วรรคหนึง่) 

ใหค้ณะกรรมการทีผู่ว้า่ราชการจงัหวดัจดัใหม้ขี ึน้  ด าเนนิการรวบรวมและสรปุ
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายในทีไ่ดร้บัตามวรรคสาม และขอ้ 9 วรรค
สอง มาจดัท ารายงานการประเมนิผลการควบคมุภายในภาพรวมจงัหวดั  แลว้
เสนอตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพือ่พจิารณาลงนาม  และสง่ใหก้ระทรวงการคลงั
ภายใน  180 วนั นบัแตว่นัส ิน้ปีงบประมาณ 

32 

การประเมนิผลการควบคมุภายใน 
ของ หนว่ยงานราชการสว่นภมูภิาค 
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  จดัสง่รายงานประเมนิผลการควบคมุภายในจงัหวดัเพชรบรุ ี

แนวทางปฏบิตั ิ: 

ส านกังานทอ้งถิน่จงัหวดั 
(เลขานุการฯ คกก.) 

 

ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

ส านกังานทอ้งถิน่อ าเภอ 

ผูว้า่ราชการจงัหวดัฯ 

30 วนั 

สง่แบบ  ปค.1,ปค.4 ปค.5 

รวบรวม รายงานผลและจดัท า
แบบ  ปค.1,ปค.4 ปค.5  เสนอขอ
ความเห็นชอบทีป่ระชุม 
คกก.ควบคมุภายในจงัหวดัฯ 

60 วนั 

พจิารณากล ัน่กรองและสรปุผล
การประเมนิการควบคมุภายใน 

พจิารณาลงนาม 

60 วนั/        
ส ิน้เดอืน พ.ย. 
 

อบจ. + เทศบาลเมอืง 

30 วนั 

60 วนั/           
ส ิน้เดอืน พ.ย. 
 

คณะกรรมการควบคมุ
ภายในจงัหวดัฯ 
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แนวทางปฏบิตั ิ 

ทีท่กุคนตอ้งท ารว่มกนั 
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    -  แบบ  ปค.1 
    -  แบบ  ปค.4 
    -  แบบ  ปค.5 

     -  แบบ ปค.6 

    -  แบบ  ปค.4 
    -  แบบ  ปค.5 

กอง/ส านกัภายใน
หนว่ยงาน 

คณะกรรมการฯ
หนว่ยงาน 

ผูต้รวจสอบภายใน 

เง ือ่นไข :  
ภายใน 90 วนั 
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    แบบ  ปค.4 จดัท าอยา่งไร ? 

กอง/ส านกั
ภายในหนว่ยงาน 

เง ือ่นไข :  
ภายใน 60 วนั 
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    แบบ  ปค.4 จดัท าอยา่งไร ? 

องคป์ระกอบของการ
ควบคมุภายใน 

ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 

????????????????????????? 
???????????????????????? 
...................................................... 

 
 

(1) หนว่ยงานแสดงใหเ้ห็นถงึการยดึม ัน่ในคณุคา่ของความซือ่ตรงและจรยิธรรม 
 

(2) ผูก้ ากบัดูแลของหนว่ยงาน แสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร + มหีนา้ทีก่ ากบัดูแลใหม้กีาร
พฒันาปรบัปรงุการควบคมุภายใน + การด าเนนิการเกีย่วกบัการควบคมุภายใน 
 
(3) หวัหนา้หน่วยงานจดัใหม้โีครงสรา้งองคก์ร สายการบงัคบับญัชา อ านาจหนา้ที ่+ ความรบัผดิชอบที่
เหมาะสมในการบรรลวุตัถปุระสงคข์องหนว่ยงานภายใตก้ารก ากบัดแูลของผูก้ ากบัดแูล 
 
(4) หนว่ยงานแสดงใหเ้ห็นถงึความมุง่ม ัน่ในการสรา้งแรงจูงใจ พฒันา+รกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
ทีส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องหนว่ยงานของรฐั 
 
(5) หนว่ยงานก าหนดใหบุ้คลากรมหีนา้ที ่+ ความรบัผดิชอบตอ่ผลการปฏบิตังิานตามระบบการควบคมุภายใน
เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องหนว่ยงานของรฐั 

มาตรฐาน :  5 หลกัการ 
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1.  สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 

• ความซือ่สตัย ์+ จรยิธรรม 

• ปรชัญาและรปูแบบการบรหิาร 

• ความรู ้ ทกัษะ 

• โครงสรา้งการจดัองคก์ร 

• การมอบอ านาจ + ความรบัผดิชอบ 

• นโยบายดา้นทรพัยากรบคุคล 

องคป์ระกอบของการควบคมุ
ภายใน 

ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 
ผูบ้รหิารมนีโยบายการบรหิารทีช่ดัเจน และ
สรา้งบรรยากาศของการท างาน  เพือ่ให ้
บคุลากรมทีัศนคตทิีด่ตีอ่การควบคมุภายใน  
รวมทัง้ใหค้วามส าคัญตอ่ความซือ่สตัย ์
จรรยาบรรณ ความมสีว่นรว่มและความโปร่งใส  
รวมทัง้การปฏบิัตงิานใหเ้ป็นแบบอยา่งทีด่ี
ใหก้บับคุลากรตอ่ความรับผดิชอบในภารกจิที่
ไดรั้บมอบหมาย 

 สภาพแวดลอ้มการควบคมุของ  ....ชือ่กอง/ส านัก 

ในภาพรวมมคีวามเหมาะสม  ผูบ้รหิารและบคุลากรมี
ทัศนคตทิีด่ตีอ่การควบคมุภายใน  โดยพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการท างานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที่
เปลีย่นแปลง  ตลอดจนใหม้กีารเพิม่พนูความรูแ้ละ
เสรมิสรา้งทักษะการปฏบิัตงิานใหก้บับคุลากรเพือ่ให ้
สามารถด าเนนิงานตามภารกจิทีไ่ดรั้บมอบหมายอยา่งมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล  เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบยีบ  และขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้ง  รวมทัง้ขอ้มลูรายงาน
ตา่งๆ มคีวามน่าเชือ่ถอื 

ตวัอยา่ง 
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    แบบ  ปค.4 จดัท าอยา่งไร ? 

องคป์ระกอบของการ
ควบคมุภายใน 

ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
 

2. การประเมนิความเสีย่ง 
????????????????????????? 

???????????????????????? 
...................................................... 

มาตรฐาน :  4 หลกัการ 

(6) หนว่ยงานระบุวตัถปุระสงคก์ารควบคมุภายในของการปฏบิตังิาน ใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์ององคก์รไวอ้ยา่งชดัเจน+ เพยีงพอทีจ่ะสามารถระบุและประเมนิความ
เสีย่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัวตัถปุระสงค ์

(7) หนว่ยงานระบุความเสีย่งทีม่ผีลตอ่การบรรลวุตัถุประสงคก์ารควบคุมภายในอยา่ง
ครอบคลมุ ท ัง้หนว่ยงาน + วเิคราะหค์วามเสีย่งเพือ่ก าหนดวธิกีารจดัการความเสีย่งน ัน้ 

(8) หนว่ยงานพจิารณาโอกาสทีอ่าจเกดิการทจุรติ เพือ่ประกอบการประเมนิความเสีย่ง
ทีส่ง่ผลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค ์

(9) หนว่ยงานระบุและประเมนิการเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัตอ่
ระบบการควบคมุภายใน 
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2.  การประเมนิความเสีย่ง 

• วเิคราะหค์วามเสีย่ง 

• ระบคุวามเสีย่ง 

• ก าหนดวธิกีารจดัการความเสีย่ง 

• พจิารณาโอกาสทีอ่าจเกดิความ
เสีย่ง 

• ระบแุละประเมนิการเปลีย่นแปลง
ตอ่ระบบควบคมุภายใน 

องคป์ระกอบของการควบคมุ
ภายใน 

ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
 

2.  การประเมนิความเสีย่ง 
การก าหนดวัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย
ความส าเร็จของการด าเนนิงานอยา่ง
ชดัเจน  รวมทัง้ระบ ุ วเิคราะหแ์ละ
จัดล าดบัความเสีย่ง เพือ่ก าหนดวธิกีาร
จัดการความเสีย่งอยา่งเพยีงพอ 

 ....ชือ่กอง/ส านัก...มกีารก าหนดวัตถปุระสงคแ์ละ
เป้าหมายความส าเร็จของภารกจิงาน  โดยระบุ
ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้อยา่งครอบคลมุ  วเิคราะหค์วาม
เสีย่งจากโอกาสและผลกระทบตอ่ความส าเร็จของ
ภารกจิงานทีไ่ดรั้บมอบหมาย  รวมทัง้จัดล าดบั
ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ทีม่ผีลตอ่ความส าเร็จของการ
ด าเนนิงานอยา่งเพยีงพอ 

ตวัอยา่ง 
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    แบบ  ปค.4 จดัท าอยา่งไร ? 

องคป์ระกอบของการ
ควบคมุภายใน 

ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
 

3. กจิกรรมการควบคมุภายใน 

????????????????????????? 
???????????????????????? 
...................................................... 

มาตรฐาน :  3 หลกัการ 

 

(10) หน่วยงานระบุและพฒันากจิกรรมการควบคุม เพือ่ลดความเสีย่งในการบรรลุ
วตัถปุระสงคใ์หอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้

(11) หนว่ยงานระบุและพฒันากจิกรรมการควบคมุท ัว่ไปดา้นเทคโนโลย ีเพือ่สนบัสนุน
การบรรลวุตัถปุระสงค ์

(12) หน่วยงานจดัใหม้กีจิกรรมการควบคุม โดยก าหนดไวใ้นนโยบาย ประกอบดว้ย
ผลส าเร็จทีค่าดหวงัและข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน เพือ่น านโยบายไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิ 
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3.  กจิกรรมการควบคมุภายใน 

• การก าหนดระเบยีบ ขอ้บงัคบั วธิปีฏบิตั ิ

• การแบง่แยกหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

• การก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ทีค่วาม
รบัผดิชอบ 

• การจดัท าบญัช ี ทะเบยีน  
รายงาน 

• การสบัเปลีย่นหมนุเวยีนงาน 

• การก าหนดดชันวีดัผลการ
ด าเนนิงาน 

องคป์ระกอบของการควบคมุ
ภายใน 

ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
 

3.  กจิกรรมการควบคมุ 
นโยบายและวธิปีฏบิตังิานสรา้งความ
มั่นใจวา่  การด าเนนิงานของ..ชือ่กอง/
ส านัก....บรรลผุลส าเร็จตามวัตถปุระสงค์
และเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

 ....ชือ่กอง/ส านัก...มกีารก าหนดกจิกรรมการ
ควบคมุในภารกจิทีรั่บผดิชอบมคีวามเหมาะสม  
สามารถลดความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหอ้ยูใ่นระดับที่

ยอมรับได ้ สง่ผลใหก้ารด าเนนิงานของ ....ชือ่
กอง/ส านัก...มบีรรลตุามวัตถปุระสงคห์รอืเป้าหมาย
ทีก่ าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ตวัอยา่ง 
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    แบบ  ปค.4 จดัท าอยา่งไร ? 

องคป์ระกอบของการ
ควบคมุภายใน 

ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
 

4.  สารสนเทศและการสือ่สาร 

????????????????????????? 
???????????????????????? 
...................................................... 

มาตรฐาน :  3 หลกัการ 

 
(13) หนว่ยงานจดัท า/จดัหาและใชส้ารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งและมคีุณภาพ เพือ่
สนบัสนนุใหป้ฏบิตัติามการควบคมุภายในทีก่ าหนด 
(14) หนว่ยงานมกีารสือ่สารภายในเกีย่วกบัสารสนเทศ รวมถงึวตัถปุระสงคแ์ละ
ความรบัผดิชอบทีม่ตีอ่การควบคุมภายใน  ซึง่จ าเป็นในการสนบัสนุนใหม้กีาร
ปฏบิตัติามการควบคมุภายในทีก่ าหนด 
(15) หน่วยงานสือ่สารกบับุคคลภายนอกเกีย่วกบัเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อการ
ปฏบิตัติามการควบคมุภายในทีก่ าหนด 
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4.  สารสนเทศและการสือ่สาร 

• ขอ้มลู/ขา่วสาร 

• การประชุมชีแ้จง 

• การประกาศ/ประชาสมัพนัธ ์

• การรายงานประเมนิผล 

• การจดัอบรมใหค้วามรู ้

องคป์ระกอบของการควบคมุ
ภายใน 

ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
 

4.  สารสนเทศและการสือ่สาร 
ขอ้มลูสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ปฏบิตังิานไดม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและหนังสอืสัง่การที่
เกีย่วขอ้ง  รวมทัง้มกีารสือ่สารใหผู้ป้ฏบิัต ิ
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดรั้บทราบ 

 ....ชือ่กอง/ส านัก...มขีอ้มลูสารสนเทศและการ
สือ่สารมคีวามเหมาะสม  ถกูตอ้ง น่าเชือ่ถอื และ
เป็นปัจจบุนั  โดยผูบ้รหิารและบคุลากรทกุระดับ
สามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งทันเวลา  
ปัจจบุนัมกีารสือ่สารประชาสมัพันธข์อ้มลู
สารสนเทศและการสือ่สารใหก้ับบคุลากรทัง้ภายใน
และภายนอกในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส ์ เพือ่ใหก้าร
ปฏบิตังิานบรรลตุามวัตถปุระสงคท์ีก่ าหนดไว ้

ตวัอยา่ง 
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    แบบ  ปค.4 จดัท าอยา่งไร ? 

องคป์ระกอบของการ
ควบคมุภายใน 

ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
 

5.  การตดิตามประเมนิผล 

????????????????????????? 
???????????????????????? 
...................................................... 

มาตรฐาน :  2 หลกัการ 

 

(16) หน่วยงานของรฐัระบุ พฒันา และด าเนนิการประเมนิผลระหว่างการ
ปฏบิตังิาน และหรอืการประเมนิผลเป็นรายคร ัง้ ตามทีก่ าหนด เพือ่ใหเ้กดิความ
ม ัน่ใจวา่ไดม้กีารปฏบิตัติามองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

(17) หน่วยงานของรฐัประเมนิผลและสือ่สารขอ้บกพรอ่ง หรอืจุดออ่นของการ
ควบคุมภายในอยา่งทนัเวลาตอ่ฝ่ายบรหิารและผูก้ ากบัดแูล เพือ่ใหผู้ร้บัผดิชอบ
สามารถส ัง่การแกไ้ขไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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5.  การตดิตามประเมนิผล 

• การประเมนิผลระหวา่งปฏบิตังิาน 

• การประประเมนิผลเป็นรายคร ัง้ 

• การรายงานประเมนิผลภายใน
ก าหนด 

องคป์ระกอบของการควบคมุ
ภายใน 

ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
 

5.  การตดิตามประเมนิผล 
มกีารตดิตามและประเมนิผลการควบคมุ
ภายใน  รวมทัง้ประเมนิคณุภาพการ
ปฏบิตังิาน  โดยมกีารเปรยีบเทยีบแผน
และผลการด าเนนิงาน รวมทัง้มกีาร
ตดิตามผลในระหวา่งการปฏบิัตงิานอยา่ง
ตอ่เนือ่งและสม า่เสมอ 

การตดิตามผลการควบคมุภายในของ ....ชือ่
กอง/ส านัก...มคีวามเหมาะสมอยา่งมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล  สามารถปรับปรงุแกไ้ขให ้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่ง
ทันกาล  โดยมรีะบบตดิตามจากหวัหนา้กลุม่งาน
และการประเมนิผลจากผูต้รวจสอบภายใน 

ตวัอยา่ง 
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    แบบ  ปค.4 จดัท าอยา่งไร ? 

 

....ชือ่กอง/ส านัก...มโีครงสรา้งการควบคมุภายในครบทัง้ 5 องคป์ระกอบ
อยา่งมปีระสทิธภิาพ  ประสทิธผิล และมคีวามเพยีงพอทีจ่ะท าใหก้าร
ปฏบิตังิานบรรลผุลส าเร็จตามวตัถปุระสงคใ์นดา้นการด าเนนิงาน  การ
รายงานและการปฏบิตังิานตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและหนังสอืสัง่
การทีเ่กีย่วขอ้ง  แตอ่ยา่งไรก็ดยีงัมภีารกจิงานบางกจิกรรมทีต่อ้งมกีาร
ปรับปรงุการควบคมุภายในเพิม่เตมิ  เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลทีด่ยี ิง่ขึน้ 

 

ผลการประเมนิโดยรวม 
?????????????????????? 

ผลสรปุภาพรวม 

ของการควบคมุภายใน
ท ัง้ 5 องคป์ระกอบ 

ตวัอยา่ง 
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    แบบ  ปค.5 จดัท าอยา่งไร ? 

กอง/ส านกั
ภายในหนว่ยงาน 

เง ือ่นไข :  
ภายใน 60 วนั 
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    แบบ  ปค.5 จดัท าอยา่งไร ? กอง/ส านกั
ภายในหนว่ยงาน 

เง ือ่นไข :  
ภายใน 60 วนั 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัต ัง้
หนว่ยงานของรฐั/ภารกจิตาม

แผนการด าเนนิการ/ภารกจิอืน่ๆ ที่
ส าคญัขอหนว่ยงาน 

วตัถปุระสงคข์อง
แตล่ะภารกจิ 
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    แบบ  ปค.5 จดัท าอยา่งไร ? 
กอง/ส านกั

ภายในหนว่ยงาน 

เง ือ่นไข :  
ภายใน 60 วนั 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัต ัง้
หนว่ยงานของรฐั/ภารกจิตาม
แผนการด าเนนิการ/ภารกจิอืน่ๆ 

ทีส่ าคญัขอหนว่ยงาน 
วตัถปุระสงคข์อง
แตล่ะภารกจิ 

ตอ้งดกูฎหมายที่
จดัต ัง้หนว่ยงาน 

โครงการทีไ่ดร้บัการจดัสรร
งบประมาณจงัหวดัตาม
แผนยทุธศาสตรจ์งัหวดั 
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    แบบ  ปค.5 จดัท าอยา่งไร ? กอง/ส านกั
ภายในหนว่ยงาน 

เง ือ่นไข :  
ภายใน 60 วนั 

เหตกุารณ/์สาเหต ุ
ทีเ่ป็นปญัหา / อปุสรรคท าใหภ้ารกจิ

ไมบ่รรลผุลตามวตัถปุระสงค ์

ตวัอยา่ง 

วตัถปุระสงคข์องภารกจิ การบรกิารใหค้ าปรกึษาและ
ตอบขอ้หารอืดา้นกฎหมาย
การเงนิการคลงั 

ความเสีย่ง เจา้หนา้ทีผู่ใ้หบ้รกิารไมส่ามารถ
ตอบขอ้หารอืไดท้กุเรือ่ง 
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EX.  การวเิคราะหค์วามเสีย่ง 

ระดบัความเสีย่ง =  

โอกาส (1 – 5) X ผลกระทบ (1 – 5) 

http://www.powerpointstyles.com/


Powerpoint Templates 
Page 53 

EX.   โอกาส ?? 
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EX.   ผลกระทบ ?? 

เป็นตวัเงนิ ไมเ่ป็นตวัเงนิ 
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EX.   ผลกระทบ ?? 

เป็นตวัเงนิ 
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EX.   ผลกระทบ ?? 
ไมเ่ป็นตวัเงนิ 
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EX.   ระดบัความเสีย่ง ?? 

ระดบัความเสีย่ง =  
โอกาส (1-5) x ผลกระทบ (1-5) 

 

ตวัอยา่ง 
 เหตกุารณเ์กดิขึน้ปีละ 1 คร ัง้  
                          = คา่โอกาส ระดบั 3   
ความเสยีหายกระทบถงึระดบักรมตน้สงักดั 
                          = ผลกระทบ ระดบั 4  
 ค านวณระดบัความเสีย่ง =  3 x 4 = 12 
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EX.   วเิคราะหค์วามเสีย่ง ?? 
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    แบบ  ปค.5 จดัท าอยา่งไร ? กอง/ส านกั
ภายในหนว่ยงาน 

เง ือ่นไข :  
ภายใน 60 วนั 

จดักจิกรรม/ระบบงานทีท่ าอยู ่เพือ่ให้
บรรลผุลตามวตัถปุระสงคข์องภารกจิ 

ตวัอยา่ง 

วตัถปุระสงคข์องภารกจิ การบรกิารใหค้ าปรกึษาและ
ตอบขอ้หารอืดา้นกฎหมาย
การเงนิการคลงั 

การควบคมุภายในทีม่อียู ่ จัดกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ระหวา่งกลุม่งานฯ อยา่ง
ตอ่เนือ่ง 
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    แบบ  ปค.5 จดัท าอยา่งไร ? กอง/ส านกั
ภายในหนว่ยงาน 

เง ือ่นไข :  
ภายใน 60 วนั 

ประเมนิผลของวธิกีารควบคมุภายใน
ทีใ่ชอ้ยู ่วา่มคีวามเพยีงพอ/
เหมาะสมหรอืไม ่เพราะอะไร 

ตวัอยา่ง 

วตัถปุระสงคข์องภารกจิ การบรกิารใหค้ าปรกึษาและ
ตอบขอ้หารอืดา้นกฎหมาย
การเงนิการคลงั 

การประเมนิผลการควบคมุ
ภายใน 

การควบคมุภายในทีม่อียูย่ังไม่
เพยีงพอ เจา้หนา้ทีย่ังมคีวามรู ้
ความเขา้ใจดา้นกฎหมายไม่
ครอบคลมุทกุเรือ่ง 
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    แบบ  ปค.5 จดัท าอยา่งไร ? กอง/ส านกั
ภายในหนว่ยงาน 

เง ือ่นไข :  
ภายใน 60 วนั 

เหตกุารณ/์สาเหตทุีย่งัเกดิขึน้อยู ่
โดยเป็นปญัหา / อปุสรรคท าให้
ภารกจิไมบ่รรลผุลตามวตัถปุระสงค ์

ตวัอยา่ง 

วตัถปุระสงคข์องภารกจิ การบรกิารใหค้ าปรกึษาและ
ตอบขอ้หารอืดา้นกฎหมาย
การเงนิการคลงั 

ความเสีย่งทีย่งัมอียู ่ เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานสว่นใหญ่
ยังมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ที่
เกีย่วขอ้งดา้นกฎหมายไม่
เพยีงพอกบัการใหบ้รกิาร 
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    แบบ  ปค.5 จดัท าอยา่งไร ? กอง/ส านกั
ภายในหนว่ยงาน 

เง ือ่นไข :  
ภายใน 60 วนั 

กจิกรรม/ระบบงาน 
ทีป้่องกนั/ปรบัปรงุแกไ้ขท าให้
ภารกจิบรรลผุลตามวตัถปุระสงค ์

ตวัอยา่ง 

วตัถปุระสงคข์องภารกจิ การบรกิารใหค้ าปรกึษาและ
ตอบขอ้หารอืดา้นกฎหมาย
การเงนิการคลงั 

การปรบัปรงุการควบคมุ
ภายใน 

1)  จัดแบง่เป็นทมีการใหบ้รกิาร
โดยสลบัระหวา่งกลุม่งาน 
2)  สบัเปลีย่นหมนุเวยีนการ
ปฏบิตังิานภายในแตล่ะกลุม่งาน 
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วธิปีฏบิตัริว่มกนั  
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  การรายงานประเมนิผลการควบคมุภายในฯ  ปี 2563 

รายงานประเมนิผลการควบคมุภายในแบบออนไลน ์

ฐานขอ้มลูรายงานประเมนิผลควบคมุภายใน 

สว่นราชการสว่นภมูภิาคและ
สว่นราชการสว่นทอ้งถ ิน่ 

สนง.คลงัจงัหวดัฯ +
สนง.ทอ้งถ ิน่จงัหวดั 
(เลขานกุารฯ) 

คกก.ควบคมุภายในจงัหวดัฯ 

รายงานประเมนิผลฯ 
ภาพรวมจงัหวดั 

สง่ Link รายงานฯ  ออนไลน ์

บนัทกึ  พมิพ ์ 

หน. หนว่ยงาน 

SCAN เอกสาร 
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ส านกังานคลงัจงัหวดัเพชรบรุ ี โทร. 0-3242-5486 

ความสำเร็จ..... เกิดข้ึนได ้

จากพลงัความรว่มมือ....ของเราทุกคน 
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