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บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล  Governance Excellence 



ISO 

Internal 
Control 

Risk 
Management 

ITA 

PMQA 

 
HA 

PDCA 

Internal 
Audit 





    

 ความเสี่ยง  (Risk) 

 การควบคุม  (Control) 

 การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 

What? 



สร้างภูมิคุ้มกัน       
ในแก่หน่วยงาน 

มาตรการในการ
ตรวจสอบความ

ถูกต้องและ
เชื่อถือได้ของ

ข้อมูล 

ส่งผลต่อการ
ประเมินคุณภาพ
การด าเนินงาน

ขององค์กร 



การควบคมุภายใน 

Input 

Process 

Output 

ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล / ค ุม้คา่ 

การวางระบบและประเมินผลการควบคมุภายใน 



พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

 



มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
Internal Control Standard  
for Government Agency 

กระทรวงการคลัง 



เจตนารมณ์หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อใหเ้กิดความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่าจะ 
บรรลุวัตถุประสงคด์้านการด าเนินงาน  ด้านการรายงาน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบและข้อบังคับ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ 
 “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ 
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้น (ประกาศวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
  กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลย โดยไม่มีเหตุอันควร กระทรวงการคลังพิจารณา 
     เสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานของรัฐ 



มาตรฐานการควบคมุภายใน 

แนวคดิ 

ค านยิาม 

ขอบเขตการใช ้

วตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายใน 

องคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน 

หลกัเกณฑป์ฏบิตักิารควบคมุ
ภายใน 

 
๑๔ หลกัเกณฑ ์

 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



มาตรฐานการควบคุมภายใน 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
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แนวคิดของการควบคุมภายใน 
 เป็นกลไกที่จะท าให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านใด 

ด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัตติามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ 

 เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงานของรัฐ ต้องกระท าอย่างเป็น
ขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระท า 

 เกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรฐั โดยผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบ
ภายใน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท าให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น  
ซึ่งมิใชเ่พียงการก าหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มด าเนนิงานเท่านัน้ 
หากแต่ต้องมีการปฏิบัต ิ

สามารถให้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลตุามวัตถุประสงคท์ี่ก าหนดของหนว่ยงานของรัฐ  

ควรก าหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 14 



ค านิยาม 
 

หน่วยงานของรัฐ  หมายความว่า  (๑) ส่วนราชการ (๒) รัฐวิสาหกิจ (๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาล
รัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ  (๔) องค์การมหาชน (๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล           
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด 
        กระทรวง/ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/กรม/จังหวัด 
 

ผู้ก ากับดูแล   หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดแูล หรือบังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ 
    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ส านักงานสาธารณสขุ/คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  หมายความว่า  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ฝ่ายบริหาร   หมายความว่า  ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
 

คณะกรรมการ  หมายความว่า คณะกรรมการที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ 
 

ผู้ตรวจสอบภายใน  หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน หรือด ารงต าแหน่งอื่นที่ท าหน้าที่เช่นเดียว                           
                         กับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 



การควบคุมภายใน  หมายความว่า  กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูก้ ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรฐั 
ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล 
ว่าการด าเนินงานของหน่วยงานของรฐัจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน  
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรค 
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค ์

ขอบเขต 
      ส าหรับหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าระบบการควบคมุภายใน 
ให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของงานในความรับผิดชอบ และมีการติดตาม 
ประเมินผลและปรับปรงุการควบคมุภายในให้เพยีงพอและเหมาะสม และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 

   ความหมาย  ขอบเขตการใช้  



วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives)  

      ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน  
ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ของ
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 

 วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)  

      การรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน  ที่ ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึง 
การรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อก าหนดอื่นของทางราชการ 

 วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives)  

      การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ การด าเนินงาน รวมทั้ง
ข้อก าหนดอื่นของทางราชการ 
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ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้ 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

๕. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 

 

๕ หลักการ 

๔ หลักการ 

๓ หลักการ 

๓ หลักการ 

๒ หลักการ 

18 

องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
เพื่อใช้ในขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลวุิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงคอ์งค์กร 



แนวทางการการควบคุมภายในตามหลัก COSO Models 

COSO การควบคุมภายใน 1992 



องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
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เดิม ปัจจุบัน (ปี 61) 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 
2. การประเมนิความเสี่ยง  
3. กจิกรรมการควบคุม   
4. สารสนเทศและการสือ่สาร   
5. การตดิตามและประเมนิผล 
 

(ภาคผนวก ก) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
2. การประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment)   
3. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 
4. สารสนเทศและการสือ่สาร(Information and Communication) 
5. กจิกรรมการตดิตามผล (Monitoring Activities) 
 

(๑๗ หลักการ) 



   5. กิจกรรมการติดตามผล 
             - ระหว่างปฏิบัติงาน/รายครั้ง 
           - สื่อสารความเสี่ยงทันเวลา 

  / 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม 

แรงจูงใจ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ซื่อตรงและจริยธรรม ความเป็นอิสระ โครงสร้างองค์กร 

2. การประเมินความเสี่ยง 3. กิจกรรมควบคุม 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

 ระบุเป้าหมายชัดเจน 
 ระบแุละวิเคราะห์ความเส่ียง 
 โอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
 ระบุและประเมินความ

เปลี่ยนแปลง 

 ลดความเสี่ยง /ยอมรับได้ 
  สนับสนุน น าเทคโนโลยี  
 ก าหนดนโยบาย ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน สู่การปฏิบัติจริง 

 จัดท า จัดหา ใช้สารสนเทศมี
คุณภาพ 

 การสื่อสารภายในองค์กร 
 การสื่อสารภายนอก/ผลกระทบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

วัตถุประสงค์ 
 
ด้านการด าเนินงาน  
(Operations Objectives) 
 
ด้านการรายงาน  
(Reporting Objectives)  
 
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับ  
(Compliance Objectives)   

องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 



๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย ๕ หลักการ ดังนี้ 

 (๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรงและจริยธรรม 

 (๒) ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนา
หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

 (๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 

 (๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

 (๕) หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

 

สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงานที่ส่งผลให้มีการน าการควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ 
ทั้งนี้ ผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้ง  การ
ด าเนินงานที่คาดหวังของผู้ก ากับดูแล และฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์ประกอบของการควบคมุภายในอื่นๆ                                                                                              
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สภาพแวดล้อมการควบคุม 

• ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

• ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร 

• ความรู้  ทักษะ  และความสามารถ 

• โครงสร้างการจัดองค์กร 

• การมอบอ านาจและความรับผิดชอบ 

• นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล 

• ผู้บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 



๒. การประเมินความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ หลักการ ดังนี้ 

 (๖) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่าง
ชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 

 (๗) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม ทั้งหน่วยงานของรัฐ 
และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

 (๘) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 (๙) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 

 
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า เพื่อระบุ และวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงก าหนดวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายใน
ทั้งหมดที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ   
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 การระบุปัจจัยเสี่ยง 
การระบุเหต/ุปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดภายใต้สภาพแวดล้อมภายใน 

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและระดับกิจกรรม 

ระบุปัจจัยเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operations Risk) 

ความเสี่ยง 
ด้านการเงิน/ไม่ใช่ตัวเงิน 

(Reporting Risk) 

ความเสี่ยง 
ด้านการปฎิบัติตาม 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
(Compliance Risk) 

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในหน่วยงาน 

ระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
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ตัวอย่างการระบุปัจจัยเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk) 

 บุคลากร 
ทรัพย์สิน 
เทคโนโลยี 
ข้อมูล 
ขั้นตอนการปฏิบตังิาน/ระบบงาน/มาตรฐานงาน 
ผลผลิต  ผลลัพธ ์
 

เช่น ความเสี่ยงจากการด าเนนิงานไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ/ประสทิธิผล 
ซึ่งอาจเป็นผลมาจากบุคลากรกระบวนการท างาน โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการทุจริต 
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ตัวอย่างการระบุปัจจัยเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านการเงิน/ไม่ใช่ตัวเงิน (Reporting Risk) 

การเงิน  (รับ จ่าย เก็บรกัษา น าส่ง) 
รายงานงบการเงิน 
การใช้จ่ายเงนิงบประมาณ 
รายงานทรัพย์สนิเมื่อสิ้นป ี 
รายงานหนี้สนิทีแ่ท้จรงิ 
รายงานลูกหนี ้
รายงานเจ้าหนี้ 
เช่น ความเสี่ยงจากข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก
บุคลากร ขั้นตอน กฎหมาย 
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ตัวอย่างการระบุปัจจัยเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านการปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 

ข้อก าหนด (กฎหมาย/ระเบยีบ/ข้อบงัคับ/อื่น ๆ) ที่ใช้ในการปฏิบตังิาน (ทั้งจากภายใน
และภายนอกส่วนราชการ) 

การเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด 
การปฏิบัติตามข้อก าหนด 
 
เช่น ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ซึ่งอาจเป็นผล มาจากบุคลากร ข้อก าหนด
ไม่ชัดเจน/เหมาะสม นโยบาย   
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 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) 

โดยทั่วไปจะวิเคราะหค์วามเสีย่งโดย ประเมิน  
 
การวัดโอกาสทีจ่ะเกดิความเสี่ยง (Likelihood) เป็นการประเมินความเปน็ไปได้/โอกาสในการเกิด
เหตุการณต์า่ง ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด พิจารณาในรูปของความถี่ หรือระดบัความเปน็ไปได้/โอกาส 
โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ 
 
การวัดผลกระทบ (Impact) เป็นการพจิารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณต์า่งๆที่จะเกดิความ
เสียหาย/ผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งมีทัง้ ผลกระทบในเชงิปริมาณ(คิดเป็นมูลค่าความสูญเสยีได้) และ
ในเชิงคุณภาพ 
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การประเมินความเสี่ยง 

* โอกาส (Likelihood) 

* ผลกระทบ (Impact)  
  

 

วิเคราะห์ 

5 4 3 2 1 

ต่ า 1 

ปาน
กลาง 

2 

สูง 3 

สูงมาก 4 

5 

โอกาสที่จะเกิด 

แผนภูมิความเสี่ยง 

ผล
กร

ะท
บ 



ตวัอยา่ง : เกณฑป์ระเมินระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

โอกาสจะเกิดความเสี่ยง ความถี ่ ระดับคะแนน 

สูงมาก น้อยกว่า 1 เดือนต่อครั้ง 5 

สูง 1-6 เดือนต่อครั้ง 4 

ปานกลาง 7-12 เดือนต่อครั้ง 3 

น้อย มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปีต่อครั้ง 2 

น้อยมาก มากกว่า 3 ปีต่อครั้ง 1 

โอกาสจะเกิดความเสี่ยง ร้อยละของโอกาส ระดับคะแนน 

สูงมาก มากกว่าร้อยละ 80 5 

สูง ร้อยละ 70-79 4 

ปานกลาง ร้อยละ 60-69 3 

น้อย ร้อยละ 50-59 2 

น้อยมาก น้อยกว่าร้อยละ 50 1 
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ตวัอยา่ง : เกณฑป์ระเมินระดบัผลกระทบของความเส่ียง 

ผลกระทบ มูลค่าความเสียหาย ระดับคะแนน 

สูงมาก > 10,000,000 บาท 5 

สูง > 250,000 – 10,000,000 บาท 4 

ปานกลาง > 50,000 – 250,000 บาท 3 

น้อย > 10,000 - 50,000 บาท 2 

น้อยมาก < 10,000 บาท 1 

ผลกระทบ ความเสียหาย ระดับคะแนน 

สูงมาก กระทบกับหน่วยงานทัง้ในและนอกองค์กร 5 

สูง กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรมากกว่าร้อยละ 75 4 

ปานกลาง กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 50-75 3 

น้อย กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 25-49 2 

น้อยมาก กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 25 1 
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๓. กิจกรรมการควบคุม 

กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้  

 (๑๐) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ 

 (๑๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 (๑๒) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวัง
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

 

กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการด าเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรม
การควบคุมควรได้รับการน าไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอน
การด าเนินงานต่างๆ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน   

33 



34 

1. การควบคุมในลักษณะของ Hard Controls 
เช่น นโยบายและระเบยีบ วิธีปฏิบัต ิ โครงสร้างองค์การ  ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน   
การก าหนดงานในหน้าที่   และความรบัผิดชอบ  การมอบหมายอ านาจ         

๒. การควบคุมในลักษณะของ Soft Controls 

เช่น ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีจริยธรรม  ภาวะผู้น าทีด่ี  ความรับผิดชอบร่วม    

ทัศนคต ิและ จิตส านึก 

 

ลักษณะของการควบคุมภายใน  
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ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม 

– การก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

– การอนุมัตโิดยผู้มีอ านาจก่อนท ารายการ 

– การบันทึกรายการอย่างถูกต้องแม่นย า 

– ธุรกรรมได้รับการรายงานอย่างเหมาะสม 

– การสอบทานโดยผู้บริหารระดับกลาง 

– การควบคุมการประมวลผลข้อมูล 

– การควบคุมความปลอดภัยของทรัพย์สินและข้อมูล 

– การแบ่งแยกหน้าทีส่ าคัญออกจากกัน 

– การใช้ดัชนีวัดผลการด าเนินงาน 

– การจัดท าหลักฐานเอกสาร 



๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้ 

 (๑๓) หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนนุให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 

 (๑๔) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มี
ต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคมุภายในที่ก าหนด 

 (๑๕) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่ก าหนด 

 สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการด าเนินการตามการควบคุมภายในที่ก าหนด เพื่อ
สนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและภายนอก และเป็นช่องทาง
เพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศที่ส าคัญในการควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบ และความส าคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
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๕. กิจกรรมการติดตามผล 

กิจกรรมการติดตามผล ประกอบด้วย ๒ หลักการ ดังนี ้

 (๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน 

 (๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 

กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือเป็นการ
ประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
หน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้ก ากับดูแล อย่างทันเวลา 
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ตอ้งด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอ  ต่อเน่ือง 

    การติดตามผล  หมายถึง  การสอดสอ่งดแูลกิจกรรมท่ีอย ูร่ะหว่างการด าเนินงาน  

   การประเมินผล  หมายถึง  การเปรยีบเทียบผลการปฏิบติังานกบัระบบการควบคมุภายใน           

                                         ท่ีก าหนดไว ้

การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

ติดตามระหว่าง

การปฏิบติังาน 

ประเมินผล 

* ดว้ยตนเอง (CSA) 

* อยา่งอิสระ (ผ ูต้รวจสอบภายใน / อ่ืนๆ) 

CONTROL 

INPUT  PROCESS  OUTPUT 

ภารกิจ 
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รายงานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

* ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
* ก าหนดขอบเขต/วัตถุประสงค ์
   - เรื่อง/วัตถุประสงค์ 
   - ทรัพยากร 
   - เทคนิค 
   - ระยะเวลา 
* จัดท าแผนการประเมินผล 

เสนอรายงาน
ต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 

1.การวางแผน 

 
 

* จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/มอบหมายงาน 
* จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผล 
* วิเคราะห/์ประเมินผล 
   - ลดความเส่ียง 
   - งานบรรลุวัตถุประสงค์ 
   - เพียงพอ เหมาะสม 

2.การประเมินผล 

 

* สรุปผลจากข้อมูลการวิเคราะห์ 
* จัดท ารายงาน (ปค.) 

3.การสรุปผล         
และรายงาน 

การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง 
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    ประโยชน์ของการควบคุมภายใน 

การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ การด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน  
ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด โปร่งใส ตรวจสอบได ้

การบริหารและการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
โดยน าองค์ความรู้จากบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 

มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้สามารถ
น าไปใช้ในการตัดสินใจ 

การด าเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

1 

2 

3 

4 

เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง ๕ 



• การละเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด (Breakdown) 

• มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Abnormal Course) 

• การร่วมมือกันกระท าการทุจริต (Collusion) 

• การก้าวก่ายหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ (Management Override) 

• ขาดการสื่อสารภายในองค์กร (Communication) 

• ต้นทุนสูง      คุ้มค่ากับประโยชน์ที่จะได้รับ (Cost – Effective) 

ข้อจ ากัดของการควบคุมภายใน 



หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
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หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

หลักเกณฑ์ ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีกระทรวงการคลัง
ก าหนด  วรรค ๒  หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ให้จัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ให้รายงานตามเกณฑ์ ข้อ ๖ และ ๗  
หลักเกณฑ์ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
หลักเกณฑ์ ข้อ ๔ ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ  ในการก ากับดูแลให้น ามาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่
กระทรวงการคลังก าหนด ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ของรัฐ 
หลักเกณฑ์ ข้อ ๕ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งโดยมีหน้าที่  
                      ๑) อ านวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
                      ๒) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ 
                      ๓)  รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ 
                      ๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 
                      ๕) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 



หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ต่อ) 
หลักเกณฑ์ ข้อ ๗ ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายใน
แล้วเสร็จ 
หลักเกณฑ์ ข้อ ๘  ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
หลักเกณฑ์ ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และจัดส่งให้ผู้ก ากับดูแลและ
กระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วันนับแต่ วันสิ้นปีงบประมาณหรือวันสิ้นปีปฏิทิน 
หลักเกณฑ์ ข้อ ๑๐  ให้กระทรวงเจ้าสังกัด รวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มาจัดท าในระดับ
กระทรวง และส่งให้กระทรวงการคลังภายใน ๑๕๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 
หลักเกณฑ์ ข้อ ๑๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้ก ากับดูแล กระทรวงเจ้าสังกัด ใช้ข้อมูลรายงานฯ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุน 
ให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
หลักเกณฑ์ ข้อ ๑๒  กรมบัญชีกลางเป็นผู้ก าหนดคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
หลักเกณฑ์ ข้อ ๑๔ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่
กระทรวงการคลังก าหนดได้ ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 



๑. แบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (กรณีหน่วยงานของรัฐตั้งใหม่)  ข้อ ๖-๗ 
     - หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  (แบบ วค.๑) 
     - รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.๒) 

การรายงานตามหลักเกณฑ ์

๒. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ข้อ ๘ 
     - หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)  (แบบ ปค.๑) 
     - หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรณีกระทรวงเจ้าสังกัดส่งรายงานต่อ 
       กระทรวงการคลัง/จังหวัดรายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง ) (แบบ ปค.๒) 
     - หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรณีหน่วยงานของรัฐไม่อยู่ในสังกัด 
       กระทรวง) (แบบ ปค.๓) 
     - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) 
     - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) 
     - รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) 
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แบบ วค. ๑ 

หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

เรียน ...................(๑)....................... 

  

                            (๒)                       ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ (หรือได้ปรับโครงสร้างใหม่) ตาม                      (๓)                               เมื่อวันที่
...(๔)........เดือน..............................พ.ศ. .................. และได้จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ เมื่อวันที่...(๕).......เดือน.............................พ.ศ. ................ ตาม
หลักเกณฑก์ระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับ
การเงิน และไม่ใช่การเงิน   ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการ ด าเนินงาน ภายใต้การ
ก ากับดูแลของ                     (๖)                         . 

  

  

                                            ลายมือชื่อ...............................(๗)................................................... 

                                        ต าแหน่ง...........(๘)...................................................................... 

                                                  วันที.่...(๙)....... เดือน................พ.ศ. ................. 



(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนว่ยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
สภาพแวดล้อม 

การควบคุม 

(๕) 
ความเสี่ยงที่ส าคัญ 

(๖) 
กิจกรรม 

การควบคุมที่ส าคัญ 

(๗) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

  
  
  
  
  
  
 

        

................................(๑)............................... 
รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

ระยะเวลาต้ังแต่ .......................(๒)...................... ถึง ............................................ 
  

ลายมือชื่อ ............................(๘)........................................... 
ต าแหน่ง ........(๙)................................................................. 
วันที่ .......(๑๐)....... เดือน ....................... พ.ศ. ............ 

แบบ วค. ๒ 



หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(กรณีกระทรวงเจ้าสังกัดจัดสง่รายงานตอ่กระทรวงการคลัง  

หรือจังหวัดส่งรายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง) 
เรียน  ปลัดกระทรวงการคลัง 
 
 ....................(๑)............................. ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐในสังกัด (หรือในภาพรวมของจังหวัด) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที.่..(๒).....เดือน  ............... พ.ศ. 
...................ด้วยวิธีการท่ีหน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายในด้านการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่
การเงินท่ีเชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมท้ังด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
 จากผลการประเมินดังกล่าว ....................(๓)............................. เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐในสังกัด (หรือในภาพรวมของจังหวัด) มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑          
                                             ลายมือชื่อ ....................(๔)................... 
                                           ต าแหน่ง..............(๕).................................................................... 
                                                    วันท่ี...(๖)........ เดือน................พ.ศ. ................. 
 
กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกลา่วในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถดัไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 
 อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๗) 
     ๑.๑............................................................................................................................... 
    ๑.๒............................................................................................................................... 
 ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘) 
     ๒.๑............................................................................................................................... 
     ๒.๒............................................................................................................................... 

แบบ ปค. ๒ 



หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(กรณีหน่วยงานของรัฐไม่อยู่ในสังกัดกระทรวง) 

เรียน  ปลัดกระทรวงการคลัง 
 
 ....................(๑).............................ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี .....(๒).....เดือน  ............... พ.ศ. ................... ด้วยวิธีการท่ีหน่วยงานก าหนดซึ่ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจ
ของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินท่ีเชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมท้ัง
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
 จากผลการประเมินดังกล่าว ....................(๓)............................. เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
                                             ลายมือชื่อ ....................(๔)................... 
                                           ต าแหน่ง..............(๕).................................................................... 
                                                    วันท่ี...(๖)........ เดือน................พ.ศ. ................. 
 
กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกลา่วในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถดัไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 
 อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๗) 
     ๑.๑............................................................................................................................... 
    ๑.๒............................................................................................................................... 
 ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘) 
     ๒.๑............................................................................................................................... 
     ๒.๒............................................................................................................................... 

แบบ ปค. ๓ 



แบบ ปค. ๔ ...........................(ชื่อหน่วยงาน)......................... 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด............................... 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 
       (๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
       (๒) ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี
หน้าท่ีก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน 
        (๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับ
ดูแลของผู้ก ากับดูแล 
        (๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
       (๕) หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
ตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
       (๖) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและ
ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 
       (๗) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในอย่างครอบคลุม ทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อก าหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้น 
       (๘) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการ
ประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
        (๙) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
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...........................(ชื่อหน่วยงาน)......................... 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด............................... 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๓. กิจกรรมการควบคุม  
     (๑๐) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
     (๑๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
      (๑๒) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย
ผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร  
      (๑๓) หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
      (๑๔) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความ
รับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่ก าหนด 
     (๑๕) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๕. กิจกรรมการติดตามผล  
        (๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
        (๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล 
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

ผลการประเมินโดยรวม 
.................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 

ลงลายมือชื่อ......................................... 
ต าแหน่ง............................................... 
วันที่.......เดือน....................... พ.ศ........ 

54 



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ

อื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ 

วัตถุประสงค์
ของภารกิจ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับคะแนน 
ระดับความ

เสี่ยง 
ล าดับความ

เสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 
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แบบ ปค. ๕  ...........................(ชื่อหน่วยงาน)......................... 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนนิงานสิ้นสดุ............................... 

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

ความ
เสี่ยง 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู่ 

การปรับปรุง
การควบคุม
ภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ระบุ ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนนิงาน หรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ   
 
วัตถุประสงค ์
เพื่อ............................................................ 
................................................................ 

ระบุ  
ความเสี่ยง
ที่ส าคัญ
ของแต่ละ
ภารกิจ 

ระบุ  
การควบคุมของแต่
ละภารกิจ เพื่อลด
หรือควบคุมความ
เสี่ยง เช่น ขั้นตอน 
วิธีปฏิบัติงาน 
กฎเกณฑ ์

ระบุ  
ผลการ
ประเมินว่า 
เพียงพอ และ
ปฏิบัติตาม
อย่างต่อเนื่อง
หรือไม ่

ระบุ  
ความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู่ที่มี
ผลกระทบต่อ
การบรรลุ
วัตถุประสงค์แต่
ละภารกิจ 

ระบุ   
การปรับปรุง
การควบคุม
เพื่อป้องกัน
หรือลดความ
เสี่ยง 
(ในปีถัดไป) 

ระบุ 
ระยะเวลา/ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หรือหน่วยงาน
การปรับปรุง
การควบคุม
ภายใน 

ลงลายมือชื่อ......................................... 
ต าแหน่ง............................................... 
วันที่.......เดือน....................... พ.ศ........ 56 



รายงานการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
เรียน ....................(๑)............................. 
 
 ผูต้รวจสอบภายในของ                    (๒)                            ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี     (๓)   เดือน                    พ.ศ.        .ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  ด้านการ
รายงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินท่ีเชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมท้ังด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
 จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ                    (๔)                        .มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
                                             ลายมือชื่อ ....................(๕)................... 
                                           ต าแหน่ง..............(๖).................................................. 
                                                    วันท่ี...(๗)........ เดือน................พ.ศ. ................. 
 
กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคมุภายในส าหรับความเสี่ยงดังกลา่ว ให้
รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้ 
 อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘) 
     ๑.๑............................................................................................................................... 
    ๑.๒............................................................................................................................... 
 ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙) 
     ๒.๑............................................................................................................................... 
     ๒.๒............................................................................................................................... 

แบบ ปค. ๖ 



รพ.สต.ทกุแหง่ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รพศ./
รพท./รพช 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

(ผู้ก ากับดูแล) 

กระทรวงสาธารณสุข 
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กระทรวงการคลงั 

ภายใน ๙๐ วันนับจากสิน้ปีงบประมาณ 

ภายใน ๑๕๐ วันนับจากสิน้ปีงบประมาณ 



Plan 

ประเมิน 

ความเส่ียง 

ออกแบบ 

การควบคมุ 
ปฏิบติั 

ประเมิน 

การควบคมุ 

ปรบัปรงุ 

การควบคมุ 

Do Check Act 

P D C A 

วงจรการควบคุมภายใน 
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ปัจจยัสูค่วามส าเร็จ 

การสนบัสนนุจากผูบ้ริหาร 

การสื่อสารมปีระสิทธิผล 

การด าเนนิการตอ่เนือ่ง 

ความรบัผดิชอบ 

เป้าหมายท่ีชดัเจน 

การตดิตามประเมินผล 

60 



มองปัญหาให้เหมือนกับ “เม็ดทราย”  
ถึงจะเยอะมากมาย แต่ทราย ก็เล็กแค่ “นิดเดียว” 

นางสาววรกมล  อยู่นาค 
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โทร. 02-5901545 
โทร. 092  2460751 
wanon2512@hotmail.com 


