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ค าน า 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคุม
ภายในขึ้น เพ่ือให้การประเมินระบบควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มีความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของ
หน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค.6 ส าหรับหน่วยงานของรัฐระดับส่วนราชการ ระดับกระทรวงเจ้าสังกัด หรือระดับ
จังหวัด)  โดยมุ่งหวังให้การปฏิบัติงานสอบทานผลการประเมินระบบควบคุมภายในดังกล่าวส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี มีประสิทธิภาพและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุง
เนื้อหาของคู่มือให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ รูปแบบรายงานตามหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ขั้นตอนการจัดวางระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  

 การจัดท าคู่มือฉบับนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการด าเนินการ     
ให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการ
ควบคุมภายในที่บกพร่องได้ พร้อมทั้งเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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สารบัญ 

       หน้า 
บทที่ 1 บทน า            1 
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 - ประโยชน์ที่ได้รับ 
 - ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
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เอกสารอ้างอิง 
ภาคผนวก 
  - ตัวอย่างแบบสอบถามระบบควบคุมภายใน 
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บทที่ 1บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 

การควบคุมภายในเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร 
และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ได้
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้บรรลุ  
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดไว้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ศึกษาท าความเข้าใจมาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
รวมถึงหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ในการประเมินระบบควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ซ่ึงก าหนดให้มีความเห็น
ของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค.6ส าหรับ
หน่วยงานของรัฐระดับส่วนราชการ ระดับกระทรวงเจ้าสังกัด หรือระดับจังหวัด) กลุ่มตรวจสอบภายในมุ่งหวัง
ให้การปฏิบัติงานสอบทานผลการประเมินระบบควบคุมภายในดังกล่าวส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพ
และรักษาไว้ซึ่งคุณภาพตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบการ
ประเมินผลระบบควบคุมภายในขึ้นเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของคู่มือให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ประกอบด้วย มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐรูปแบบรายงานตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐขั้นตอนการจัดวางระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  

การจัดท าคู่มือฉบับนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการด าเนินการ     
ให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการ
ควบคุมภายในที่บกพร่องได้ พร้อมทั้งเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในภายหน้าอาจมีการปรับปรุงคู่มือให้เหมาะสมกับกฎระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ทีก่ระทรวงการคลังก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 

1. เป็นคู่มือส าหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมและก ากับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
3. เพื่อให้การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ที่แท้จริง

ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมภายในที่ดี 
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ประโยชน์ที่ได้รับ  

1. บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในใช้เป็นคู่มือส าหรับการปฏิบัติงานการตรวจสอบ 
2. สร้างความเชื่อม่ัน รักษามาตรฐานคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของหน่วยงาน 
3. ระบบการควบคุมภายในขององค์กรเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
4. กลุ่มตรวจสอบภายในมีกระบวนการควบคุมภายในที่ดี เป็นระบบ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น   
5. หน่วยรับตรวจหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวทาง วิธีการตรวจสอบที่ชัดเจน และสามารถ

จัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ผู้ตรวจสอบภายในได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

-พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 
ค ำจ ำกัดควำม 

1. หน่วยงานของรัฐ หมายถึง 1) ส่วนราชการ 2) รัฐวิสาหกิจ 3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม 
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ 4) องค์การมหาชน 5) ทุน
หมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7) หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

2. หน่วยงานหมายถึง ส านัก กอง ศูนย์ กลุ่ม ในสังกัดส่วนราชการ กลุ่มงาน และฝ่ายงานตาม
โครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน 

3. ผู้ก ากับดูแล หมายถึง บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแล หรือบังคับ
บัญชาของหน่วยงานรัฐ 

4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
5. ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน หรือด ารงต าแหน่ง

อ่ืนที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
6. การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน 

ของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้นเพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

7. ความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดข้ึน และเป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
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บทที่ ๒ 
มำตรฐำนกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 

 
แนวคิดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน 

1. การควบคุมภายในเป็นกลไกที่จะท าให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน
ใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้ านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

2. การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงานของรัฐ การ
ควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระท าอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่องมิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระท า 

3. การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ก ากับดูแลฝ่ายบริหาร 
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท าให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่
เพียงการก าหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มการด าเนินงานเท่านั้น หากแต่ต้องมี
การปฏิบัติ 

4. การควบคุมภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดของ
หน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม การควบคุมภายในที่ก าหนดอาจจะไม่สามารถให้ความมั่นใจต่อผู้ก ากับดูแลและ
ฝ่ายบริหารว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ 

5. การควบคุมภายในควรก าหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน 
หนว่ยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operations Objective)เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึง  การบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงานด้านการเงิน 
ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด 

2. วัตถุประสงค์ด้ำนกำรรำยงำน (Reporting Objective)เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับรายงานทาง
การเงินและไม่ใช่การเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา 
โปร่งใส หรือข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objective)
เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 

องค์ประกอบของมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน 
 หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน 
การควบคุมภายในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน  ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด ทั้งนี้ การควบคุมภายในจะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
 ๑. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม(Control Environment) 
  สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด าเนินงานที่ส่งผลให้มีการน าการควบคุม
ภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับ
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ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้ง การด าเนินงานที่คาดหวังของผู้ก ากับ ดูแลและ 
ฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบ  
ของการควบคุมภายในอ่ืนๆ 
  สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย ๕ หลักการ ดังนี้ 
  ๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม  
  ๒) ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและ 
มีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
  ๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของ  
ผู้ก ากับดูแล 
  ๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
  ๕) หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
๒. กำรประเมินควำมเสี่ยง(Risk Assessment) 
  การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า เพ่ือระบุ
และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงก าหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายใน
ทั้งหมดท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
  การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ หลักการ ดังนี้ 
  ๑) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง  
กับวัตถุประสงค ์
  ๒) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่าง
ครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
  ๓) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยง
ที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
  ๔) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 
๓. กิจกรรมกำรควบคุม(Control Activities) 
  กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้
มั่นใจว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการน าไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐในกระบวนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 
  กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้ 
  ๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  ๒) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
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  ๓) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย
ผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
๔. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) 
  สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการด าเนินการตามการควบคุม
ภายในที่ก าหนด เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายใน
และภายนอก และเป็นช่องทางเพ่ือให้ทราบถึงสารสนเทศที่ส าคัญในการควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความส าคัญของการ
ควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
  สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้ 
  ๑) หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุน
ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
  ๒) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในที่เกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความ
รับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน 
ที่ก าหนด 
  ๓) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
๕. กิจกรรมกำรติดตำมผล (Monitoring Activities) 
  กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง 
หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐให้รายงานต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแลอย่างทันเวลา 
  กิจกรรมการติดตามผล ประกอบด้วย ๒ หลักการ ดังนี้ 
  ๑) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานและ 
หรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 
  ๒) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
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บทที่ ๓ 
หลักเกณฑ์ปฏิบตัิกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 

 ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์นี้ 
  หน่วยงำนของรัฐ หมายความว่า 
   (๑) ส่วนราชการ 
   (๒) รัฐวิสาหกิจ 
   (๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ 
   (๔) องค์การมหาชน 
   (๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
   (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  ผู้ก ำกับดูแล หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลหรือ
บังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ 
  หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
  ฝ่ำยบริหำร หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
  คณะกรรมกำร หมายความว่า คณะกรรมการที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยงานของรัฐ 
  ผู้ตรวจสอบภำยใน หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานหรือ
ด ารงต าแหน่งอื่นท่ีท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
  กำรควบคุมภำยใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
  ควำมเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นและเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ให้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่จัดวางระบบการควบคุม
ภายในตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ 
โดยให้มีการรายงานตามข้อ ๖ และข้อ ๗  
 ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยให้มีการรายงานตามข้อ ๘ และข้อ ๙ 
 ข้อ ๔ ให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลให้มีการน ามาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ 
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 ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งโดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑) อ านวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
  (๒) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ 
  (๓) รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวม 
ของหน่วยงานของรัฐ 
  (๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 
  (๕) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
  ทั้งนี้ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 
 ข้อ ๖ รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย 
  (๑) การรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (แบบ วค.1
ส าหรับหน่วยงานตั้งใหม่ หรือปรับโครงสร้างใหม่) 
  (๒) รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.2ส าหรับหน่วยงานตั้งใหม่ หรือ
ปรับโครงสร้างใหม่) โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังนี้ 
   (๒.๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่
ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ 
   (๒.๒) วัตถุประสงค์การด าเนินงานตามข้อ ๖ (๒.๑) 
   (๒.๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ 
   (๒.๔) ความเสี่ยงที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
   (๒.๕) กิจกรรมการควบคุมท่ีส าคัญที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงตามข้อ ๖ (๒.๔) 
   (๒.๖) ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการควบคุมตามข้อ ๖ (๒.๕) 
  ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบรายงานที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้โดยหน่วยงาน
ของรัฐสามารถก าหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 ข้อ ๗ ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตาม
ข้อ ๖ (แบบ วค.1และ แบบ วค.2 ส าหรับหน่วยงานตั้งใหม่ หรือปรับโครงสร้างใหม่)ให้ผู้ก ากับดูแลภายใน 
๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ 
 ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (ท่ีมิใช่
หน่วยงานตั้งใหม่) ประกอบด้วย 
  (๑) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด(แบบ ปค.1ส าหรับหน่วยงานของรัฐระดับส่วนราชการ และ แบบ ปค.2
ส าหรับหน่วยงานของรัฐระดับกระทรวงเจ้าสังกัด หรือระดับจังหวัด) 
  (๒) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4ส าหรับหน่วยงานของรัฐ
ระดับส่วนราชการระดับกระทรวงเจ้าสังกัด หรือระดับจังหวัด)ประกอบด้วย 
   (๒.๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   (๒.๒) การประเมินความเสี่ยง 
   (๒.๓) กิจกรรมการควบคุม 
   (๒.๔) สารสนเทศและการสื่อสาร 
   (๒.๕) กิจกรรมการติดตามผล 
  (๓) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค.5ส าหรับหน่วยงานของรัฐระดับ     
ส่วนราชการ ระดับกระทรวงเจ้าสังกัด หรือระดับจังหวัด) 
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  (๔) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ของรัฐ(แบบ ปค.6 ส าหรับหน่วยงานของรัฐระดับส่วนราชการ ระดับกระทรวงเจ้าสังกัด หรือระดับจังหวัด) 
  ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบรายงานที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ โดยหน่วยงาน
ของรัฐสามารถก าหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๑) ยกเว้นหน่วยงานของรัฐตามวรรคสอง 
และหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๗) เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาลงนามและจัดส่งให้ผู้ก ากับดูแลและ
กระทรวงเจ้าสังกัด ภำยใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมำณหรือสิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรณีที่ผู้
ก ากับดูแลเป็นบุคคลเดียวกับกระทรวงเจ้าสังกัดให้ถือว่ากระทรวงเจ้าสังกัดได้รับทราบรายงานนั้นแล้ว 
  ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๑) กรณีจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘  
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาลงนาม ภำยใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ 
  ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๖) กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลและ
เทศบาลต าบลเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาลงนามและจัดส่งให้นายอ าเภอเพ่ือให้คณะกรรมการที่นายอ าเภอจัดให้มีขึ้น
ด าเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดท ารายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ และส่งให้ส านักงานส่งเสริมการปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
  ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๖) กรณีเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ 
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นจังหวัด 
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
  ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๖) กรณีเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร
เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือพิจารณาลงนามและให้จัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลังโดยตรง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ 
 ข้อ ๑๐ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดด าเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน                
ที่ได้รับตามข้อ ๙ วรรคหนึ่งมาจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวงและจัดส่ง 
ให้กระทรวงการคลังภำยใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณหรือสิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี 
  กรณีหน่วยงานของรัฐที่ไม่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงให้จัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลัง
โดยตรงภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี 
  ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับตามข้อ ๙ วรรคสาม และวรรคสี่ มาจัดท ารายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณและส าเนาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วย 
  ให้คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีขึ้นด าเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับตามวรรคสาม และข้อ ๙ วรรคสองมาจัดท ารายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาลงนามและส่งให้กระทรวงการคลัง
ภำยใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ 
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 ข้อ ๑๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้ก ากับดูแล กระทรวงเจ้าสังกัดใช้ข้อมูลรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
 ข้อ ๑๒ กรมบัญชีกลางเป็นผู้ก าหนดคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้หน่วยงาน
ของรัฐถือปฏิบัติ 
 ข้อ ๑๓ ในกรณีกระทรวงการคลังขอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการชี้แจงและหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐดังกล่าวต้องชี้แจงและหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 ข้อ ๑๔ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดไดใ้ห้ขอท ำควำมตกลงกับกระทรวงกำรคลัง 
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บทที่ ๔ 
รูปแบบรำยงำนตำมหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้ประกอบการจัดท ารายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

กำรใช้รูปแบบรำยงำน 
 ๑. แบบรำยงำนกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน 
  ๑.๑ หนังสือรับรองการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ วค. ๑) 
   เป็นแบบหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ      
ที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือปรับโครงสร้างใหม่ 
  ๑.๒ รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค. ๒) 
   เป็นแบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้ง
ขึ้นใหม่หรือปรับโครงสร้างใหม่ เพ่ือระบุภารกิจ/กิจกรรม/งาน สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยงและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ๒. แบบรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
  ๒.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑) 
   เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม 
  ๒.๒ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรณีกระทรวงเจ้าสังกัดส่งรายงานต่อ
กระทรวงการคลังหรือจังหวัดส่งรายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง) (แบบ ปค. ๒) 
   เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับกระทรวงเจ้าสังกัด
หรือส าหรับจังหวัดในภาพรวมจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือส่งกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ 
  ๒.๓ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรณีหน่วยงานของรัฐไม่อยู่ในสังกัด
กระทรวง) (แบบ ปค. ๓) 
   เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
กรณีหน่วยงานของรัฐไม่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวง เพ่ือส่งกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๐  วรรคสอง 
  ๒.๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) 
   เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
  ๒.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) 
   เป็นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
  ๒.๖ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน      
(แบบ ปค.6)  
   เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
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แบบ วค. ๑ 

หนังสือรับรองกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน 

เรียน ...................(1)...........................  

  ................(2)..................ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ (หรือได้ปรับโครงสร้างใหม่) ตาม.............(3)............. 
เมื่อวันที่....................(4).................และได้จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ .........(5).......... 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับ
การเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของ ...............(6)......................... 

                                                      .  

 

      ลำยมือชื่อ.......................(7).............................                       
.      ต ำแหน่ง .....................(8)..................................วันที.่....................

(9)......................................... 
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ค ำอธิบำยแบบหนังสือรับรองกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน  

(แบบ วค. ๑) 

 (๑) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการ
  จังหวัด) หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 
 (๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือปรับโครงสร้างใหม่ 
 (๓) ระบุชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่หรือการปรับโครงสร้างใหม่ของ
  หน่วยงานของรัฐ กรณีหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
  จัดตั้งหรือปรับโครงสร้างใหม่ดังกล่าว ให้ใส่ข้อความว่า ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
  หรือปรับโครงสร้างหน่วยงาน 
 (๔) ระบุวันเดือนปีที่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่หรือปรับโครงสร้างใหม่ของหน่วยงานของรัฐ 
 (๕) ระบุวันเดือนปีที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ 
 (๖) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการ
  จังหวัด เป็นต้น) หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 
 (๗) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (๘) ระบุต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (๙) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
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แบบ วค. ๒ 

 
...................................(1)................................. 

รำยงำนกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน 
ระยะเวลำตั้งแต่ ................(2)................... ถึง ........................................ 

(๓) 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ 

หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
สภำพแวดล้อม 

กำรควบคุม 

(๕) 
ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 

(๖) 
กิจกรรม 

กำรควบคุมที่ส ำคัญ 

(๗) 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
/ ก ำหนดเสร็จ 

          
          
          
          
          
          
          

 
ลำยมือชื่อ ........................(8).................................. 
ต ำแหน่ง ...........................(๙).................................. 
วันที.่...........................(๑๐).................................... 



คูม่ือการปฏิบตัิงานตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคมุภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ค ำอธิบำยแบบรำยงำนกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน  

(แบบ วค. ๒) 

 (๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือปรับโครงสร้างใหม่  
 (๒) ระบุระยะเวลาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตั้งแต่ วันที่ เดือน ปี ที่หน่วยงานของรัฐ
  จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือปรับโครงสร้างใหม่ ถึง วันที่ เดือน ปี ที่จัดวางระบบการควบคุมภายใน 
  แล้วเสร็จ 
 (๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือ
  ภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าว 
 (๔) ระบุสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับภารกิจที่จัดวางระบบการควบคุมภายใน 
 (๕) ระบุความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจที่จัดวางระบบ                  
  การควบคุมภายใน 
 (๖) ระบุกิจกรรมการควบคุมท่ีส าคัญเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๕) 
 (๗) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจที่จัดวางระบบการควบคุมภายในและก าหนดเสร็จ 
 (๘) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (๙) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (๑๐) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือการปฏิบตัิงานตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคมุภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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แบบ ปค. ๑ 

หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

(ระดับหน่วยงำนของรัฐ) 

 

เรียน .......................(1).................................... 

  ..............................(๒)............................ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ...................(๓).....................ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน 
และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าว .................(๔)................... เห็นว่าการควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การก ากับดูแล
ของ.....................(๕)......................... 

 

ลำยมือชื่อ.........................(๖)............................ 

ต ำแหน่ง...........................(๗)............................ 

วันที.่..............................(8)............................... 

 

กรณีมีควำมเสี่ยงส ำคัญ และก ำหนดจะด ำเนินกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในส ำหรับควำมเสี่ยงดังกล่ำวใน
ปีงบประมำณ/ปีปฏิทินถัดไปให้อธิบำยเพิ่มเติมในวรรคสำม ดังนี้ 

  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (9) 
1.1 .................................................................................................................................... 
1.2 ............................................................................................................................... ..... 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (10) 
2.1 .................................................................................................................................... 
2.2 .................................................................................................................................... 
 

 



คูม่ือการปฏิบตัิงานตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคมุภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ค ำอธิบำยแบบหนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  

(ระดับหน่วยงำนของรัฐ) (แบบ ปค. 1) 

(๑) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด นายอ าเภอ หัวหน้าส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) หรือปลัดกระทรวง
เจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี  

 (๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
 (๓) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 (๔) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

(๕) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐเป็นต้น) แล้วแต่กรณี  

 (๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (๗) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

(๘) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
 (๙) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

(๑๐) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (9) ในปีงบประมาณ
หรือปีปฏิทินถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือการปฏิบตัิงานตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคมุภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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แบบ ปค. 2 

หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
(กรณีกระทรวงเจ้ำสังกัดจัดส่งรำยงำนต่อกระทรวงกำรคลัง 

หรือจังหวัดส่งรำยงำนในภำพรวมจังหวัดต่อกระทรวงกำรคลัง) 
 

เรียน ปลัดกระทรวงกำรคลัง 

  .......................(1)..............................ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐใน
สังกัด (หรือในภาพรวมของจังหวัด) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ......(2)...เดือน...................พ.ศ............ด้วยวิธีการที่
หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจ
ของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าว .................(3)..........................เห็นว่าการควบคุมภายในของ
หน่วยงานของรัฐในสังกัด (หรือในภาพรวมของจังหวัด) มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

ลำยมือชื่อ................................(4)............................. 

ต ำแหน่ง.........................(5)...................................... 

วันที.่..(6)....เดือน.......................พ.ศ.............. 

 

กรณีมีควำมเสี่ยงส ำคัญ และก ำหนดจะด ำเนินกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในส ำหรับควำมเสี่ยงดังกล่ำวใน
ปีงบประมำณ/ปีปฏิทินถัดไปให้อธิบำยเพิ่มเติมในวรรคสำม ดังนี้ 

  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (7) 
1.1 .................................................................................................................................... 
1.2 ....................................................................................................................................  

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน(8)  
2.1 .................................................................................................................................... 
2.2 ................................................................................................................................... 

 



คูม่ือการปฏิบตัิงานตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคมุภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ค ำอธิบำยแบบหนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  

(กรณีกระทรวงเจ้ำสังกัดจัดส่งรำยงำนต่อกระทรวงกำรคลัง 

หรือจังหวัดส่งรำยงำนในภำพรวมจังหวัดต่อกระทรวงกำรคลัง)(แบบ ปค. 2) 

 

(๑) ระบุกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐหรือจังหวัด แล้วแต่กรณีที่ประเมินผลการควบคุม
ภายใน ในภาพรวมของกระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัด 

 (๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 
(๓) ระบุกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐหรือจังหวัด แล้วแต่กรณีที่ประเมินผลการควบคุม

ภายใน ในภาพรวมของกระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัด 
 (๔) ลงลายมือชื่อปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 

(๕) ระบุต าแหน่งปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 
(๖) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 

 (๗) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 
(๘) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (7) ในปีงบประมาณ

หรือปีปฏิทินถัดไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือการปฏิบตัิงานตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคมุภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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แบบ ปค. 3 

หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
(กรณีหน่วยงำนของรัฐไม่อยู่ในสังกัดกระทรวง) 

 

เรียน ปลัดกระทรวงกำรคลัง 

  ...................(1).................. ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ...(2)..เดือน.......................พ.ศ..............ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน 
และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าว...................(3).................เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

ลำยมือชื่อ..........................(4)...................................... 

ต ำแหน่ง............................(5)....................................... 

วันที่.....(6)....เดือน...........................พ.ศ............. 

 

กรณีมีควำมเสี่ยงส ำคัญ และก ำหนดจะด ำเนินกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในส ำหรับควำมเสี่ยงดังกล่ำวใน
ปีงบประมำณหรือปีปฏิทินถัดไปให้อธิบำยเพิ่มเติมในวรรคสำม ดังนี้ 

  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (7) 
1.1 .................................................................................................................................... 
1.2 .................................................................................................................................... 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน(8)  
2.1 .................................................................................................................................... 
2.2 .................................................................................................................................... 
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ค ำอธิบำยแบบหนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  
(กรณีหน่วยงำนของรัฐไม่อยู่ในสังกัดกระทรวง)(แบบ ปค. 3) 

 
(๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

 (๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 
(๓) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

 (๔) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๕) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๖) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 

 (๗) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 
(๘) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (7) ในปีงบประมาณ

หรือปีปฏิทินถัดไป 
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แบบ ปค. ๔ส่วนงำนย่อย 

.................................(1).............................. 
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด..............................(2)............................... 

(๓) 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

(๔) 
ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

1.  สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
1.1หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่า

ของความซื่อตรงและจริยธรรม 

1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความ
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มี
การพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

     1.3 หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร 
สายการบั งคับบัญ ชา อ านาจหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 

     1.4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

     1.5 หน่วยงานก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ     
การควบคุมภายในเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

 
 

 

 

 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
     2.1 หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภ าย ใน ข อ งก ารป ฏิ บั ติ ง า น ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอที่ จ ะส าม ารถระบุ และป ระเมิ น ความ เสี่ ย ง                       
ที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 

     2.2 หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม 
ทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือ
ก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

 



คูม่ือการปฏิบตัิงานตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคมุภายใน 
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(๓) 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

(๔) 
ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

     2.3 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการ
ทุจริตเพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 

     2.4 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลง
ที่ อ าจมี ผ ลกระท บ อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ ระบ บ         
การควบคุมภายใน 

3. กิจกรรมกำรควบคุม 
3.1 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้

     3.2 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

     3 .3 หน่ วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม              
โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จ          
ที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 

 

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
4 .1  หน่ วยงานมี ก ารจั ดท าห รื อจั ดห าและใช้
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุน 
ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

     4 .2  หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ 
ที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน       
ที่ก าหนด 

4.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เกี่ ยวกับ เรื่อ งที่ มี ผลกระทบต่ อการปฏิ บั ติ ต าม       
การควบคุมภายในที่ก าหนด 
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(๓) 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

(๔) 
ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

5. กิจกรรมกำรติดตำมผล 
5.1 หน่ วยงานระบุ  พัฒนา และด าเนินการ

ป ระ เมิ น ผลระหว่ างการปฏิ บั ติ งาน  และห รือ        
การประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิด
ความมั่น ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบ     
ของการควบคุมภายใน 

    5.2  หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ
ฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 

ผลกำรประเมินโดยรวม (5) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  ลำยมือชื่อ........................(6).............................. 
 ต ำแหน่ง...........................(7)............................. 
 วันที.่...(8)…...เดือน...................พ.ศ…………........ 
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ค ำอธิบำยแบบรำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

(ส ำหรับส่วนงำนย่อย)(แบบ ปค. ๔ ส่วนงำนย่อย) 

 

(๑) ระบุชื่อส่วนงานย่อยที่ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 (๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินองค์ประกอบของ                   
  การควบคุมภายใน 

(๓) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ 
 (๔) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยง                 
  ที่ยังมีอยู่/จุดอ่อน 

(๕) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ 
(๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน 

 (๗) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 
(๘) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
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แบบ ปค. ๔ 

..........................(1).......................... 
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด ...................................(2)....................................... 

(๓) 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

(๔) 
ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

1.  สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
1.1หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่า

ของความซื่อตรงและจริยธรรม 

1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความ
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มี
การพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

     1.3 หัวหน้าหนว่ยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร 
สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 

     1.4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

     1.5 หน่วยงานก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ     
การควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

 
 

 

 

 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
     2.1 หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภ าย ใน ข อ งก ารป ฏิ บั ติ ง า น ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอที่ จ ะส าม ารถระบุ และป ระเมิ น ความ เสี่ ย ง                       
ที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 

     2.2 หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม 
ทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือ
ก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

 



คูม่ือการปฏิบตัิงานตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคมุภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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(๓) 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

(๔) 
ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

     2.3 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการ
ทุจริตเพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 

     2.4 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลง
ที่ อ าจมี ผ ลกระท บ อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ ระบ บ         
การควบคุมภายใน 

3. กิจกรรมกำรควบคุม 
3.1 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้

     3.2 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

     3 .3 หน่ วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม              
โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จ          
ที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 

 

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
4 .1  หน่ วยงานมี ก ารจั ดท าห รื อจั ดห าและใช้
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุน 
ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

     4 .2  หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ 
ที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน       
ที่ก าหนด 

4.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เกี่ ยวกับ เรื่อ งที่ มี ผลกระทบต่ อการปฏิ บั ติ ต าม       
การควบคุมภายในที่ก าหนด 

 

 

 

 



คูม่ือการปฏิบตัิงานตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคมุภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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(๓) 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

(๔) 
ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

5. กิจกรรมกำรติดตำมผล 
5.1 หน่ วยงานระบุ  พัฒนา และด าเนินการ

ป ระ เมิ น ผลระหว่ างการปฏิ บั ติ งาน  และห รือ        
การประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิด
ความมั่น ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบ     
ของการควบคุมภายใน 

    5.2  หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ
ฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 

ผลกำรประเมินโดยรวม (5) 

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
       
       ลำยมือชื่อ ........................(6)............................ 

ต ำแหน่ง ..........................(7)............................ 
วันที่....(8).....เดือน......................พ.ศ................ 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือการปฏิบตัิงานตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคมุภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ค ำอธิบำยแบบรำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน  

(ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ)(แบบ ปค. ๔) 

 
(๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

 (๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินองค์ประกอบของ                   
  การควบคุมภายใน 

(๓) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ 
 (๔) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยง                 
  ทีย่ังมีอยู่/จุดอ่อน 

(๕) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ 
(๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 (๗) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๘) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือการปฏิบตัิงานตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคมุภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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แบบ ปค. ๕ ส่วนงำนย่อย 
หน่วยงำน ................................(1)...................................... 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยำยน  พ.ศ. …….…..(2)……..…. 

       

(3) 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้หน่วยงำน 

ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผน 
กำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญ 
ของหน่วยงำนของรัฐ / วัตถุประสงค์ 

(4) 
ควำมเสี่ยง 

(5) 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

(7) 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

(9) 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
/ ก ำหนดเสร็จ 

         

          

ควำมกว้ำงของ columm 28.00 ควำมกว้ำง 17.00 ควำมกว้ำง 17.00 ควำมกว้ำง 17.00 ควำมกว้ำง 17.00 ควำมกว้ำง 17.00 ควำมกว้ำง 17.00 

              

              

              

       

       

       

       

    

ลำยมือชื่อ.....................................(10)................................ 

    

ต ำแหน่ง.....................................(11).................................. 

    

วันที.่...(12)..........เดือน............................พ.ศ................... 



คูม่ือการปฏิบตัิงานตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคมุภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ค ำอธิบำยแบบรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

(ส ำหรับส่วนงำนย่อย) (แบบ ปค. ๕ ส่วนงำนย่อย) 

 

(๑) ระบุชื่อส่วนงานย่อยที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 
(๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 
(๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือภารกิจอ่ืนๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานและวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน 
(๔) ระบุความเสี่ยงส าคัญของแต่ละภารกิจ 
(๕) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นต อน                       

วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ เป็นต้น 
(๖) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
(๗) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 
(๘) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณ                

หรือปีปฏิทินถัดไป 
(9) ระบุชื่อส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน และก าหนดเสร็จ 
(๑๐) ลงลายมือชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย 

        (๑๑)  ระบุต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานย่อย 
        (๑๒)  ระบวุัน เดือน ปีที่รายงาน 

 



คูม่ือการปฏิบตัิงานตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคมุภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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แบบ ปค. ๕  
หน่วยงำน ................................(1)...................................... 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยำยน  พ.ศ. ………..…..(2)……………. 

       

(3) 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน 

ของรฐัหรือภำรกจิตำมแผน 
กำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญ 
ของหน่วยงำนของรัฐ / วัตถุประสงค์ 

(4) 
ควำมเสี่ยง 

(5) 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

(7) 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
กำรปรับปรุง 
กำรควบคุม 

(9) 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
/ ก ำหนดเสร็จ 

         

          

ควำมกว้ำงของ columm 28.00 ควำมกว้ำง 17.00 ควำมกว้ำง 17.00 ควำมกว้ำง 17.00 ควำมกว้ำง 17.00 ควำมกว้ำง 17.00 ควำมกว้ำง 17.00 

              

              

              

       

       

       

       

    

ลำยมือชื่อ................................(10)................................ 

    

      ต ำแหน่ง.....................................(11).................................. 

    

      วันที.่...(12)..........เดือน............................พ.ศ................... 



คูม่ือการปฏิบตัิงานตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคมุภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ค ำอธิบำยแบบรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  

(ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ)(แบบ ปค. ๕) 

 

(๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
 (๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 

(๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน             
หรือภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน 

 (๔) ระบคุวามเสี่ยงส าคัญของแต่ละภารกิจ 
(๕) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน                 

  วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ เป็นต้น 
(๖) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
(๗) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

 (๘) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณ
  หรือปีปฏิทินถัดไป 
 (9) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรณีการจัดท ารายงานในระดับ
  กระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัดให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐในระดับหน่วยงานของรัฐ  

(๑๐) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๑๑) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๑๒) ระบวุัน เดือน ปีที่รายงาน 
 

 



คูม่ือการปฏิบตัิงานตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคมุภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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แบบติดตำม ปค. 5 ส่วนงำนย่อย 
หน่วยงำน ........................(๑)............................. 

รำยงำนผลกำรติดตำมรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน   
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด..........(๒)........... ถึง ..................................... 

       

(3) 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน 

ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผน 
กำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญ 
ของหน่วยงำนของรัฐ / วัตถุประสงค์ 

(4) 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
 
 

(5) 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(6) 
กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 
 
 

(7) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ 

ก ำหนดเสร็จ 

(8) 
สถำนะด ำเนินกำร 

(9) 
วิธีกำรติดตำม 
และสรุปผล 
กำรประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

ควำมกว้ำงของ columm 28.00 ควำมกว้ำง 17.00 ควำมกว้ำง 17.00 ควำมกว้ำง 17.00 ควำมกว้ำง 17.00 ควำมกว้ำง 17.00 ควำมกว้ำง 17.00 

              

              

       

       

       สถำนะด ำเนินกำร 
   

ลำยมือชื่อ .................................(10).............................................. 
 =  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

 

   

ต ำแหน่ง .....................................(11)............................................. 
 =  ด ำเนินกำรแล้วแต่ล่ำช้ำกว่ำก ำหนด 

  

วันที ่.......(๑2)...... เดือน ...............................พ.ศ. ........................ 
X   =  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร               

 

    O  =  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
     



คูม่ือการปฏิบตัิงานตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคมุภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ค ำอธิบำยแบบรำยงำนผลกำรติดตำมรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

(ส ำหรับส่วนงำนย่อย) (แบบติดตำม ปค. 5 ส่วนงำนย่อย) 

 

(๑)  ระบุชื่อส่วนงานย่อยที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 (๒)  ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน  
   (รอบ..........เดือน) “ส าหรับระยะเวลาด าเนินการสิ้นสุด ..................ถึง ....................” 

(๓)  ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน              
 หรือภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน 

(4) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน                       
วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ เป็นต้น 

(5)  ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 
 (6)  ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (5)ในปีงบประมาณ 
  หรือปีปฏิทินถัดไป 
 (7)  ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน และก าหนดเสร็จ  
 (8) ระบุสถานะด าเนินการ 

(9) ระบุวิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
(๑0) ลงลายมือชื่อประธานกรรมการหรือหัวหน้าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการ

ควบคุมภายใน 
(๑1) ระบุต าแหน่งของประธานกรรมการหรือหัวหน้าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการ

ควบคุมภายใน 
(๑2) ระบวุัน เดือน ปีที่รายงาน 



คูม่ือการปฏิบตัิงานตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคมุภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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แบบติดตำม ปค. 5  
หน่วยงำน ........................(๑)............................. 

รำยงำนผลกำรติดตำมรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน   
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด..........(๒)........... ถึง ..................................... 

       

(3) 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน 

ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผน 
กำรด ำเนินกำร 

ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญ 
ของหน่วยงำนของรัฐ / วัตถุประสงค์ 

(4) 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 
 
 

(5) 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(6) 
กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 
 
 

(7) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ 

ก ำหนดเสร็จ 

(8) 
สถำนะด ำเนินกำร 

(9) 
วิธีกำรติดตำม 
และสรุปผล 
กำรประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

ควำมกว้ำงของ columm 28.00 ควำมกว้ำง 17.00 ควำมกว้ำง 17.00 ควำมกว้ำง 17.00 ควำมกว้ำง 17.00 ควำมกว้ำง 17.00 ควำมกว้ำง 17.00 

              

       

       

              

              

       สถำนะด ำเนินกำร 
   

ลำยมือชื่อ .................................(10).............................................. 
 =  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

 

   

ต ำแหน่ง .....................................(11)............................................. 
 =  ด ำเนินกำรแล้วแต่ล่ำช้ำกว่ำก ำหนด  

 

วันที ่......(๑2)..... เดือน .................................พ.ศ. ........................ 
X   =  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร               

     O  =  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
     



คูม่ือการปฏิบตัิงานตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคมุภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ค ำอธิบำยแบบรำยงำนผลกำรติดตำมรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

(ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ) (แบบติดตำม ปค. 5) 

 

(๑)  ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
 (๒)  ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน  
   (รอบ..........เดือน) “ส าหรับระยะเวลาด าเนินการสิ้นสุด ..................ถึง ....................” 

(๓)  ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน              
 หรือภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน 

(4) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน                  
วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ 

(5)  ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 
 (6)  ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (5)ในปีงบประมาณ 
  หรือปีปฏิทินถัดไป 
 (7)  ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน และก าหนดเสร็จ  
 (8) ระบุสถานะด าเนินการ 

(9) ระบุวิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น 
(๑0) ลงลายมือชื่อประธานกรรมการหรือหัวหน้าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการ

ควบคุมภายใน 
(๑1) ระบุต าแหน่งของประธานกรรมการหรือหัวหน้าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบ    

การควบคุมภายใน 
(๑2)ระบวุัน เดือน ปีที่รายงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือการปฏิบตัิงานตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคมุภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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แบบ ปค. ๖ 

รำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน 
 

เรียน ..............................(1)............................. 

  ผู้ตรวจสอบภายในของ...................(2).......................ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่....(3)....เดือน....................พ.ศ...............ด้วยวิธีการสอบทานตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน  
ที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

  จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่าการควบคุมภายในของ........(4)... 
...............................................มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑  

 

ลำยมือชื่อ.....................(5)............................... 
ต ำแหน่ง......................(6)................................ 
วันที.่..(7).....เดือน....................พ.ศ........... 

กรณีได้สอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในแล้วมีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับควำมเสี่ยงและ
กำรควบคุมภำยในหรือกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในส ำหรับควำมเสี่ยงดังกล่ำวให้รำยงำนข้อตรวจพบ
หรือข้อสังเกตดังกล่ำวในวรรคสำม ดังนี้ 

  อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยง (๘) 
1.1 .................................................................................................................................... 
1.2 ....................................................................................................................................  

2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙)  
2.1 ................................................................................................................................... 
2.2 .................................................................................................................................... 

 
 
 
 

 



คูม่ือการปฏิบตัิงานตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคมุภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ค ำอธิบำยแบบรำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน  

(แบบ ปค. ๖) 

 

(๑) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 

 (๓) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน                   
  ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการสอบทานการประเมินดังกล่าว 
 (๔) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 

(๕) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
(๖) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(๗) ระบุวัน เดือน ปี ที่รายงาน 
(๘) ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยง 
(๙) ระบุข้อตรวจพบและ/หรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวการควบคุมภายในและ/หรือ

  การปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๘) 
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บทที่ ๕ 
ขั้นตอนกำรจัดวำงระบบควบคมุภำยในส ำหรับหนว่ยงำนของรัฐ 

 
 วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์  
ที่ก าหนด รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ขั้นตอนกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 

 
 
 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน จุดควบคมุควำมเสี่ยง 

  1. ทั้งสองคณะต้องไม่มีชื่อซ้ ากัน  
2. แต่งตั้งจากบุคลากรทุกกลุ่ม

งาน 
3. ก าหนดหน้าที่ให้ชัดเจน 
4. ค าสั่งต้องเป็นปัจจุบัน 

  1. จัดท าให้ครบทุกกระบวนงาน 

2. จัดท าให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มาตรฐาน 
ที่ก าหนด 

  1. ประเมินผลการปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
และมาตรฐานที่ก าหนด 

2. เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วัน
สิ้นปีงบประมาณ (ประเมินได้
ตลอดปี) 

ผู้ที่ได้รับ
มอบหมำย 

บุคลำกรทุกคน 

3. จัดท ำและประเมิน 
แบบสอบถำมกำรควบคุมภำยใน 

ผู้รับผิดชอบ
และ/หรือ

คณะกรรมกำร 
จัดวำงระบบ 

2. จัดท ำ Flowchart กำร
ปฏิบัติงำนตำมระบบกำรควบคุม

ภำยใน 

1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน

คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลระบบกำรควบคุม

ภำยใน 
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ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน จุดควบคมุควำมเสี่ยง 

  1. ประเมินและสรุปผลการ
ประเมินให้ครบทั้ง 5 
องค์ประกอบ 

2. จัดท าให้ครบทุกส่วนงานย่อย 
3. ภายใน 40 วัน นับแต่วันสิน้

ปีงบประมาณ (ประเมินได้
ตลอดปี) 

  1. สรุปความเสี่ยงที่มีอยู่ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร 

2. จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 50 
วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

  1. ด าเนินการตามรูปแบบ 
ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

2. จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 60 
วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

  1. ประเมินจากแบบ ปค.4ของทุก
ส่วนงานย่อย 

2. ด าเนินการตามรูปแบบที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

3. สรุปให้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 
4. ภายใน 50 วัน นับแต่วันสิน้

ปีงบประมาณ 

คณะกรรมกำร 
จัดวำงระบบ 
กำรควบคุม

ภำยใน 

4. ประเมินองค์ประกอบ 
ของกำรควบคุมภำยใน 

และสรุปเป็นแบบ ปค. 4  
ส่วนงำนย่อย  

บุคลำกรทุกคน 5. น ำควำมเสี่ยงที่มีควำมจ ำเป็น  
ต้องได้รับกำรปรับปรุงแก้ไข 

จำก Flow Chart แบบสอบถำม
กำรควบคุมภำยใน และกำรประเมิน
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

เข้ำตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

ผู้ที่ได้รับ
มอบหมำย 

6. น ำควำมเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง 
 และสูงมำกเข้ำสู่รำยงำน 

กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
(แบบ ปค. 5 ส่วนงำนย่อย) 

คณะกรรมกำร 
จัดวำงระบบ 
กำรควบคุม

ภำยใน 

7. สรุปผลกำรประเมิน 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน  

เพื่อจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

(แบบ ปค. 4)  
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ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน จุดควบคมุควำมเสี่ยง 

  1. รวบรวมจากทุกส่วนงานย่อย 
2. ด าเนินการตามรูปแบบที่

กระทรวงการคลังก าหนด 
3. จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 65 

วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

  1. ด าเนินการตามรูปแบบที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

2. จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 70 
วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

  1. พิจารณาความถูกต้อง 
เหมาะสม 

2. ลงนามในแบบต่างๆ ให้
ครบถ้วนภายใน 2 วัน 
ท าการ 

  1. ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง 

2. ด าเนินการตามรูปแบบที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

3. ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
5 วัน 

4. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในลงลายมือชื่อ วัน เดือน 
ปีที่รายงาน 

คณะกรรมกำร 
จัดวำงระบบ 
กำรควบคุม

ภำยใน 

8. สรุปรำยงำนกำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ภำพรวมหน่วยงำนของรัฐ 
(แบบ ปค.5) 

คณะกรรมกำร 
จัดวำงระบบ 
กำรควบคุม

ภำยใน 

หัวหน้ำ
หน่วยงำน 
ของรัฐ 

 10. พิจำรณำลงนำม 
ในแบบ ปค. 1 แบบ ปค.4  

และแบบ ปค. 5 

ผู้ตรวจสอบ
ภำยใน 

ของหน่วยงำน 
ของรัฐ 

11. สอบทำน แบบ ปค.1  
แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และจัดท ำ

แบบรำยงำนกำรสอบทำน 
กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

ของผู้ตรวจสอบภำยใน 
(แบบ ปค.6) 

9. จัดท ำหนังสือรับรอง 
กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  

ระดับหน่วยงำนของรัฐ 
(แบบ ปค. 1) 
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วิธีปฏิบัตกิำรจัดวำงระบบกำรควบคมุภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

กำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 1๒ ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่  1จัดท ำค ำสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน ในขั้นตอนนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน โดยบุคคลทั้งสองคณะต้องไม่มีชื่อซ้ ากันและควรแต่งตั้งจากบุคลากรทุกกลุ่มงาน เพ่ือให้มีส่วน
ร่วมในการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะให้มีความชัดเจน และค าสั่งต้องเป็นปัจจุบัน  

  ขั้นตอนที่ 2 จัดท ำ Flow chart กำรปฏิบัติงำนตำมระบบกำรควบคุมภำยในในขั้นตอนนี้
บุคลากรทุกคนจัดท า Flow chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในซึ่งประกอบด้วยชื่อกระบวนงาน 
ชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของกระบวนงาน วัตถุประสงค์ของกระบวนงานนั้นๆ จัดท าให้ครบทุกกระบวนงาน โดย 
Flow chart จะต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ประโยชน์ส าหรับใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องและแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามโดย
เคร่งครัด รวบรวม Flow chart การปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ  

ขั้นตอนที่ 3จัดท ำและประเมินแบบสอบถำมกำรควบคุมภำยในในขั้นตอนนี้ให้จัดท า
แบบสอบถามการควบคุมภายในที่ทุกส่วนงานย่อยมีส่วนร่วมในการจัดท า โดยคณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในต้องประเมินผลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่ก าหนด รวมทั้ง ด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  

  ขั้นตอนที่  4 ประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในและสรุปเป็นแบบ ปค. 4      
ส่วนงำนย่อยในขั้นตอนนี้บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ให้ครบทั้ง 
5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน จุดควบคมุควำมเสี่ยง 

  1. รวบรวมรายงานให้ครบถ้วน
ถูกต้องจัดเรียงเอกสาร
ตามล าดับเหตุการณ์  

2. จัดส่งรายงานภายใน 90 วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ  

คณะกรรมกำร 
ของหน่วยงำน 

ของรัฐ 

112. จัดส่งรำยงำนผลกำรประเมิน
กำรควบคุมภำยใน ประกอบด้วย 

แบบ ปค. 1 ปค. 4 ปค. 5  
และ ปค. 6 ต่อผู้ก ำกับดูแล 

และกระทรวงเจ้ำสังกัด 



คูม่ือการปฏิบตัิงานตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคมุภายใน 
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ควบคุม 4) สารสนเทศและการสื่อสาร 5) กิจกรรมการติดตามผล โดยประเมินให้ครอบคลุมเพ่ือจะได้ทราบถึง
จุดแข็งจุดอ่อนหรือจุดที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข โดยเติมข้อความในช่องว่างใต้หัวข้อ “ความเห็น / 
ค าอธิบาย” จดบันทึกข้อคิดเห็นหรือค าอธิบายผลการประเมินในหัวข้อนั้นๆ และท าการสรุปผลการประเมิน
องค์ประกอบให้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และจัดท าให้ครบทุกส่วนงานย่อย ภายใน 40 วันนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ โดยสามารถประเมินได้ตลอดปี  

ขั้นตอนที่ 5 น ำควำมเสี่ยงที่มีควำมจ ำเป็นต้องได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขจำก Flow Chart 
แบบสอบถำมกำรควบคุมภำยใน และกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในเข้ำตำรำงวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงในขั ้นตอนนี้ให้น าความเสี ่ยงที ่มีความจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก Flow chart
แบบสอบถามการควบคุมภายใน แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวมทั้ง สรุปความเสี่ยง             
ที่มีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีก่อนมาด าเนินการ
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด โดยต้องจัดท าเกณฑ์การประเมินเพ่ือหาแนวทางหรือกิจกรรมการ
ปรับปรุงการควบคุมต่อไป และจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 50 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  

ขั้นตอนที่ 6น ำควำมเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมำกเข้ำสู่รำยงำนกำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงำนย่อย)ในขั้นตอนนี้ให้น าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมากเข้าสู่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ) ด าเนินการตามรูปแบบที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน ๖0 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  

  ขั้นตอนที่ 7  สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในเพื่อจัดท ำรำยงำน
กำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค. ๔) ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เพื่อจัดท ารายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)โดยประเมินจากแบบ ปค. 4 ของทุกส่วนงานย่อย ตาม
รูปแบบที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด รวมทั้ง สรุปให้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ภายใน 50 วัน นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ 

ขั้นตอนที่ ๘สรุปรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในภำพรวมหน่วยงำนของรัฐ 
(แบบ ปค. ๕)ในขั้นตอนนี้ให้คณะกรรมการสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมหน่วยงาน
ของรัฐ (แบบ ปค. ๕) โดยรวบรวมจากทุกส่วนงานย่อย ด าเนินการตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด และ
จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 65 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  

ขั้นตอนที่ 9 จัดท ำหนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (ระดับหน่วยงำนของ
รัฐ) (แบบ ปค. ๑)ในขั้นตอนนี้ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับ
หน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.1) โดยด าเนินการตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังก าหนดและจัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๗๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ ๔๒0 นาที หรือ 1 วัน 

  ขั้นตอนที่ 10พิจำรณำลงนำมในแบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ และแบบ ปค. ๕ในขั้นตอนนี้ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาลงนามในแบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ และแบบ ปค. ๕ โดยให้พิจารณาความ
ครบถ้วนถูกต้อง เหมาะสมในแบบรายงาน และลงนามในแบบต่างๆ ให้ครบถ้วนภายใน ๒ วันท าการ 
ระยะเวลาด าเนินการประมาณ ๖๐ นาที หรือ 1 ชั่วโมง 
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  ขั้นตอนที่ 11สอบทำนแบบ ปค.1 แบบ ปค. ๔แบบ ปค.๕และจัดท ำแบบรำยงำนกำร
สอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน (แบบ ปค. ๖)ในขั้นตอนนี้ผู้ตรวจสอบ
ภายในด าเนินการสอบทานแบบ ปค.1 แบบ ปค. ๔ และแบบ ปค. ๕ ในระดับหน่วยงานของรัฐว่ามีความ
ครบถ้วนถูกต้องเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายในหรือไม่  โดยด าเนินการตามรูปแบบที่
กระทรวงการคลังก าหนด แล้วจัดท าแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้
ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖) พร้อมทั้งให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปีที่
รายงาน  

  ขั้นตอนที่ 12 จัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน ประกอบด้วย แบบปค.1 
แบบ ปค. ๔แบบ ปค. ๕ และ แบบ ปค. ๖ต่อผู้ก ำกับดูแลและกระทรวงเจ้ำสังกัดในขั้นตอนนี้คณะกรรมการ
ของหน่วยงานของรัฐต้องจัดส่งรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย แบบปค.1 แบบ 
ปค. ๔แบบ ปค. ๕ และ แบบ ปค. ๖ต่อผู้ก ากับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด โดยรวบรวมรายงานให้ครบถ้วน
ถูกต้องจัดเรียงเอกสารตามล าดับเหตุการณ์ และจัดส่งรายงานภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  

 

เอกสำรประกอบกำรจัดวำงระบบกำรควบคมุภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 

 1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน 

 2) Flow Chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 

 3) แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 

 4) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย) 
5) แบบสอบถามการควบคุมภายใน  

 6) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 7) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย) 
8) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 
9) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 

 10) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 1) 
 11) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6) 
 12) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ภาพรวมกระทรวง) (แบบ ปค. 2) 
 13) ส าเนาหนังสือน าส่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้ก ากับดูแล/กระทรวงเจ้าสังกัด 
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บทที่ ๖ 
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกำรประเมินผลระบบกำรควบคมุภำยใน 

ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุม
ภายในว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วนเพียงใด ผู้ตรวจสอบภายในจะปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบภายในของหน่วยงานรัฐ รวมถึงมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ ซึ่ง
ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องท าการสอบทานผลการประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตามแบบ ปค.๔ 
และ ปค.๕ ที่ได้รับข้อมูลมาจากคณะกรรมการฯจากนั้นจึงท าการรับรองผลการสอบทานและให้ความเห็นต่อผล
การประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน เสนอรายงาน ปค.๖ ต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือด าเนินการต่อไป  

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน 

เมื่อได้รับรายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายในจากคณะกรรมการฯ ตามแบบ ปค. 4 และแบบ 
ปค. ๕ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสอบทานแล้วผู้ตรวจสอบภายในท าการศึกษาข้อมูลของหน่วยงาน 
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น หากมีข้อมูลใดไม่สมบูรณ์ครบถ้วนให้ท าการขอข้อมูลเพ่ิมเติม จากนั้นปฏิบัติงานสอบ
ทานตามข้ันตอนต่อไปนี้   

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน แนวปฏิบัต ิ

 1. หารือแนวทางการสอบทาน 
2. แบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
3. ก าหนดวัน เวลา และหน่วยรับตรวจ  
 

 1. จัดท าหนังสือแจ้งก าหนดการลงพื้นท่ี
ตรวจสอบ 

2. แบบตอบรับผู้มีหน้าท่ีให้ข้อมูล (ผู้รับ
ตรวจ) 
 
 
 
 
 
 
 

2. แจ้งหน่วยรับตรวจเพื่อทรำบ 

1. ผู้ตรวจสอบภำยในท ำกำรประชุม
หำรือก ำหนดแนวทำงกำรสอบทำน
ผลกำรประเมินระบบควบคุมภำยใน 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน แนวปฏิบัต ิ

 1. แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
2. แบบส ารวจ 
3. กระดาษท าการ 
4. แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 

 ๑. เข้าตรวจสอบทุกหน่วยรับตรวจตาม
ก าหนดเวลาที่แจ้งไว้ 

๒. สอบทานข้อเท็จจริงในการประเมินระบบ
ควบคุมภายใน 

๓. สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง 
 

 รวบรวมจดบันทึกข้อมูล และสาระส าคัญที่
ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 ๑. จัดท าสรุปข้อตรวจพบรายหน่วย 
๒. จัดท าสรุปผลการสอบทานระบบ

ควบคุมภายในรายหน่วย 
๓. เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วย

ตรวจสอบภายในพิจารณา 
 

 ๑. จัดท าบันทึกรายงานผลการตรวจสอบ
แยกรายหน่วย 

๒. แจ้งผลการสอบทานให้แก่หน่วยรับ
ตรวจทราบ 
 

3. จัดเตรียมเอกสำรที่จ ำเป็นต้องใช้
ในกำรปฏิบัติงำน  

๔. ลงพ้ืนที่ปฏิบัติงำนตรวจสอบ  

5. จัดท ำกระดำษท ำกำร  

6. จัดท ำรำยงำนสรุปข้อตรวจพบ 
และสรุปผลกำรสอบทำนระบบ
ควบคมุภำยใน (รำยหน่วย) 

7. รำยงำนผลกำรสอบทำนระบบ
ควบคุมภำยในต่อหน่วยรับตรวจ

ทรำบ 
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 ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามข้ันตอนกระบวนการข้างต้น สามารถปรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้เพ่ือให้ได้รับข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทันต่อเหตุการณ์และเพ่ิมความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ สามารถส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน แนวปฏิบัต ิ
 ๑. จัดท าสรุปข้อตรวจพบภาพรวมระดับ

กรม 
๒. จัดท าสรุปผลการสอบทานระบบ

ควบคุมภายในภาพรวมระดับกรม 
๓. เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วย

ตรวจสอบภายในพิจารณา 
  

เสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 ๑. หัวหน้าส่วนราชการลงนามรับทราบ 
๒. หน่วยตรวจสอบได้รับคืนรายงาน 

  

8. จัดท ำรำยงำนสรุปข้อตรวจพบ 
และสรุปผลกำรสอบทำนระบบ

ควบคุมภำยในระดับกรม 

9. จัดท ำแบบ ปค. ๖ และให้
ควำมเห็น 

10. เสนอรำยงำนผลกำรสอบทำน
ระบบควบคุมภำยใน และแบบ ปค. 
๖ ต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรรับทรำบ

ผลกำรตรวจสอบ  

11. น ำส่งรำยงำนผลกำรสอบทำน
ระบบควบคุมภำยในและแบบ ปค. 
๖ ต่อคณะกรรมกำรฯ ผู้รับผิดชอบ  



เอกสารอ้างอิง 

กระทรวงการคลัง  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ;เมษายน 2561. 
กระทรวงการคลัง  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ; ตุลาคม 2561. 
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- ตัวอย่าง – 

แบบสอบถามระบบการควบคุมภายใน 
เรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน(ส่วนงานย่อย) 

กลุ่มตรวจสอบภายใน   หน่วยรับตรวจ    ............................. 
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     วันทีใ่ห้ข้อมูล      .............................. 
ผู้ให้ข้อมูลการสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

ชื่อ – นามสกุล ...........................................................  ต าแหน่ง ........................................................... 
กลุ่มงาน  ..................................................................... โทร. .................................................................. 
ชื่อ – นามสกุล ...........................................................  ต าแหน่ง ........................................................... 
กลุ่มงาน  ..................................................................... โทร. .................................................................. 

ล าดับที่ ค าถาม มี / ใช่ 
ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย / ค าตอบ 

1 มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดวำงระบบกำร
ควบคุมภำยในครอบคลุมบุคลำกรทุกกลุ่มงำน
ย่อย 

   

2 มีค ำสั่งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
ระบบกำรควบคุมภำยในครอบคลุมบุคลำกร 
ทุกกลุ่มงำนย่อย 

   

3 ผู้บริหำรของหน่วยงำนสร้ำงบรรยำกำศให้
บุคลำกรทุกระดับ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
กำรควบคุมภำยในและมีกำรติดตำมประเมินผล
และปรับปรุงกำรควบคุมภำยในให้เพียงพอและ
เหมำะสม รวมทั้งมีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่อง 

   

4 บุคลำกรทุกระดับมีบทบำทในกำรสนับสนุนให้
หน่วยงำนมีระบบกำรควบคุมภำย ในที่ มี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและมีกำรปฏิบัติตำม
ระบบกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนดไว้ 

   

5 มีกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในตำม
หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังครบถ้วนทุกส่วน
งำนย่อยตำมโครงสร้ำงและภำรกิจหลักของ
กลุ่มงำน 

   

6 มีกำรจัดท ำผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Flow 
Chart)  ตำมระบบกำรควบคุมภำยในครบ 
ทุกกระบวนงำนตำมโครงสร้ำงและภำรกิจหลัก
ของกลุ่มงำน 

   



 
 

ล าดับที่ ค าถาม มี / ใช่ 
ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย / ค าตอบ 

7 มีกำรจัดท ำแบบสอบถำมกำรควบคุมภำยใน
ครอบคลุมทุกภำรกิจและทุกส่วนงำนย่อย 

   

8 มีกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุม
ภำยในครบถ้วน ถูกต้อง ทั้ง ๕ องค์ประกอบ 
ดังนี้ 

1) สภำพแวดล้อมกำรควบคุม   
(Control Environment) 
2) กำรประเมินควำมเสี่ยง           
(Risk Assessment) 
3) กิจกรรมกำรควบคุม          
(Control Activities) 
4) สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
(Information and Communications) 
5) กิจกรรมกำรติดตำมผล   
(Monitoring Activities) 

   

9 กำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในครอบคลุม
วัตถุประสงค์ 3 ด้ำน ดังนี้ 

1) ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
(Operations Objectives) 
๒) ด้ำนกำรรำยงำน 
(Reporting Objectives) 
๓) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ 

และข้อบังคับ (Compliance Objectives) 

   

10 ทุกส่วนงำนย่อยจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค. 
4 ส่วนงำนย่อย) ตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
และรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
(แบบ ปค. 5 ส่วนงำนย่อย) ได้ครบถ้วนถูกต้อง 
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

   

11 ส่วนงำนย่อยจัดส่งรำยงำนกำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยในภำพรวมของกลุ่มตรวจสอบ
ภำยในระดับกระทรวง แบบ ปค. 4 ส่วนงำน
ย่อย และแบบ ปค. 5 ส่วนงำนย่อย ให้กอง
บริหำรกำรคลัง ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

   



 
 

ล าดับที่ ค าถาม มี / ใช่ 
ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย / ค าตอบ 

12 ส่วนงำนย่อยน ำระบบกำรควบคุมภำยในที่ได้ 
จัดวำงมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประโยชน์
อย่ำงแท้จริง เช่น  

1) มีกำรปฏิบัติงำนตำม Flow chart ที่ก ำหนด
ไว้อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง  

2) กำรปฏิบัติงำนถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับของทำงรำชกำรที่ก ำหนด 

   

13 ส่วนงำนย่อยมีกำรแก้ไข ปรับปรุง พัฒนำระบบ 
กำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

   

14 มีกำรติดตำมประเมินผลระบบกำรควบคุม
ภำยใน เพ่ือให้ทรำบถึงประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของทุกส่วนงำนย่อยอย่ ำง
ต่อเนื่องและจัดท ำรำยงำนแบบติดตำม ปค. 5 
ส่วนงำนย่อยเสนอต่อผู้บริหำร อย่ำงน้อยปีละ 
1 ครั้ง (รอบ 12 เดือน) ภำยใน 90 วันนับแต่
วันสิ้นปีงบประมำณหรือตำมท่ีผู้บริหำรก ำหนด 

   

15 ผู้บริหำรของหน่วยงำนและส่วนงำนย่อย 
ให้ควำมส ำคัญกับรำยงำนผลกำรติดตำม เช่น  
มีข้อสั่งกำรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรปรับปรุง
แก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องอย่ำงเป็นลำย
ลักษณ์อักษรมีกำรก ำหนดมำตรกำรควบคุม
ก ำกับกำรด ำเนินงำนที่เพียงพอเหมำะสมเพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ 

   

สรุปผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
............................................................................................................................. ........................................................
.................................................................. ................................................................................................. ..................
มีกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำง ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑......................................................... 

 
ผู้สอบทำน................................................................ 

       (.........................................................) 
 ต ำแหน่ง ................................................................... 

วันที่.........เดือน..........................พ.ศ. ............... 



 
 

- ตัวอย่าง – 
กระดาษท าการ 

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายในระดับหน่วยงาน  
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดอืน กันยายน พ.ศ. ........... 

กลุ่มตรวจสอบภายใน   หน่วยรับตรวจ     ............................. 
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     วันที่เข้าสอบทาน   .............................. 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ความเห็น / ค าอธิบาย 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

ผู้ก ำกับดูแลและฝ่ำยบริหำรจะต้องสร้ำงบรรยำกำศ   
ให้ทุกระดับตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรควบคุม
ภำยใน รวมทั้งกำรด ำเนินงำนที่คำดหวังของผู้ก ำกับ
ดูแลและฝ่ำยบริหำร ประกอบด้วย 5 หลักกำร ดังนี้   

1.1 หน่วยงำนของรัฐแสดงให้เห็นถึงกำรยึดมั่น      
ในคุณค่ำของควำมซื่อตรงและจริยธรรม 

 

 

 

 

 

  

1.2 ผู้ก ำกับดูแลของหน่วยงำนของรัฐ แสดงให้
เห็นถึงควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำรและมีหน้ำที่
ก ำกับดูแลให้มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน รวมถึงกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุม
ภำยใน 

 

1.3 หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐจัดให้มีโครงสร้ำง
องค์กร สำยกำรบังคับบัญชำ อ ำนำจหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบที่ เหมำะสมในกำรบรรลุวัตถุประสงค์        
ของหน่วยงำนของรัฐภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ            
ผู้ก ำกับดูแล 

 

1.4 หน่วยงำนของรัฐแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่น
ในกำรสร้ำงแรงจูงใจ พัฒนำและรักษำบุคลำกรที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงำนของรัฐ 

 

1.5 หน่วยงำนของรัฐก ำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำนตำมระบบ
กำรควบคุมภำยในเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงำนของรัฐ 

  
 

 

Reปค๔_๖X /หน่วบงำน 



 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ความเห็น / ค าอธิบาย 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

เป็นกระบวนกำรที่ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและ
เป็นประจ ำ เพ่ือระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน
ของรัฐ รวมถึงก ำหนดวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงนั้น 
ฝ่ ำยบริหำรควรค ำนึ งถึ งกำร เปลี่ ยนแปลงของ
สภำพแวดล้อมภำยนอกและภำรกิจภำยในทั้งหมดที่มี
ผลต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนของรัฐ 
ประกอบด้วย 4 หลักกำร ดังนี้  

2.1 หน่วยงำนของรัฐระบุวัตถุประสงค์กำรควบคุม
ภำยในของกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กรไว้อย่ำงชัดเจนและเพียงพอที่จะสำมำรถระบุ
และประเมินควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 หน่วยงำนของรัฐระบุควำมเสี่ยงที่มีผลต่อกำร
บรรลุวัตถุประสงค์กำรควบคุมภำยในอย่ำงครอบคลุม
ทั้งหน่วยงำนของรัฐและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเพ่ือก ำหนด
วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงนั้น 

 

2.3 หน่วยงำนพิจำรณำโอกำสที่อำจเกิดกำรทุจริต
เพ่ือประกอบกำรประเมินควำมเสี่ยงที่ส่งผลต่อกำร
บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

2.4  หน่ วยงำนของรั ฐระบุ และประเมิ นกำร
เปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อ
ระบบกำรควบคุมภำยใน 

 
 

 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

เป็ นกำรปฏิ บั ติ ที่ ก ำหนดไว้ ในนโยบำยและ
กระบวนกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้มั่นใจว่ำ กำรปฏิบัติตำม
กำรสั่งกำรของฝ่ำยบริหำรจะลดหรือควบคุมควำมเสี่ยง
ให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรมกำรควบคุมควร
ได้รับกำรน ำไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงำนของรัฐ
ในกระบวนกำรปฏิบัติงำน ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ความเห็น / ค าอธิบาย 

รวมถึ งกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ ในกำรด ำเนินงำน 
ประกอบด้วย 3 หลักกำร ดังนี้  

3.1 หน่วยงำนของรัฐระบุและพัฒนำกิจกรรม     
กำรควบคุม เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรบรรลุวัตถุประสงค์    
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3.2 หน่วยงำนของรัฐระบุและพัฒนำกิจกรรมกำร
ควบคุมทั่วไปด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

3.3 หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุม
โดยก ำหนดไว้ในนโยบำยประกอบด้วยผลส ำเร็จที่
คำดหวังและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือน ำนโยบำย
ไปสู่กำรปฏิบัติจริง 

 

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 
Communication) 

สำรสนเทศเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 
ที่จะช่วยให้มีกำรด ำเนินกำรตำมกำรควบคุมภำยใน 
ที่ก ำหนด เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงำนของรัฐ กำรสื่อสำรเกิดขึ้นได้ทั้งจำกภำยใน  
และภำยนอกและเป็นช่องทำงเ พ่ือให้ทรำบถึง
สำรสนเทศที่ส ำคัญในกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนของรัฐ กำรสื่อสำรจะช่วยให้บุคลำกรใน
หน่วยงำนมีควำมเข้ำใจถึงควำมรับผิดชอบและ
ควำมส ำคัญของกำรควบคุมภำยในที่มีต่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

4.1 หน่วยงำนของรัฐจัดท ำหรือจัดหำและใช้
สำรสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภำพ เพ่ือสนับสนุนให้
มีกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 หน่วยงำนของรัฐมีกำรสื่อสำรภำยในเกี่ยวกับ
สำรสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบที่
มีต่อกำรควบคุมภำยในซึ่ งมีควำมจ ำเป็นในกำร
สนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในที่
ก ำหนด 

 



 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ความเห็น / ค าอธิบาย 

4.๓ หน่วยงำนของรัฐมีกำรสื่อสำรกับบุคคลภำยนอก
เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติตำมกำร
ควบคุมภำยในที่ก ำหนด 

 

 

5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 

เป็นกำรประเมินผลระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินผล
เป็นรำยครั้ง หรือเป็นกำรประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน
เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำร 
ในแต่ละองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในทั้ ง  
5 องค์ประกอบ กรณีมีผลกำรประเมินกำรควบคุม
ภำยในจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อหน่วยงำนของรัฐ 
ให้รำยงำนต่อฝ่ำยบริหำรและผู้ก ำกับดูแลอย่ำงทันเวลำ 
ประกอบด้วย 2 หลักกำร ดังนี้ 

5.1 หน่วยงำนของรัฐระบุ พัฒนำ และด ำเนินกำร
ประเมินผลระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน และหรือกำรประเมิน    
ผลเป็นรำยครั้งตำมท่ีก ำหนด เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ    
ได้มีกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  หน่วยงำนของรัฐประเมินผลและสื่อสำร
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของกำรควบคุมภำยในอย่ำง
ทันเวลำต่อฝ่ำยบริหำรและผู้ก ำกับดูแล เ พ่ือให้
ผู้รับผิดชอบสำมำรถสั่งกำรแก้ไขได้อย่ำงเหมำะสม 

 

 
สรุปผลประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
............................................................................................................................. ........................................................
........................................................................... ..........................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................. ........................................................
............................ 

 

ผู้สอบทำน................................................................ 

 (.....................................................) 
 ต ำแหน่ง ................................................................... 

วันที่.........เดือน..........................พ.ศ. ............... 



 
 

กระดาษท าการ 
แบบสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานตามแบบ ปค.๕ 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ๒๕XX 

กลุ่มตรวจสอบภายใน   หน่วยรับตรวจ     ............................. 
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     วันที่เข้าสอบทาน   .............................. 
 

ล าดับ 
รายการสอบ

ทาน 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

เอกสาร
ประกอบ 

การควบคุม
ภายใน 

ค าอธิบาย/ข้อชี้แจง 
มี ไม่มี มี ไม่มี 

เพียง
พอ 

ไม่
เพียง
พอ 

ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑. จัดท าร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามเป้าหมายที่
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 เรื่องที่ตรวจ......... 
(ระบุควำมเสี่ยง/กำร
ควบคุม) 
วัตถุประสงค์....... 

 

(ระบุสิ่งที่ควรจะเป็น/
กำรควบคุมที่มีอยู่ของ
หน่วยรับตรวจ) 

      ข้อตรวจพบ 
 
เอกสารประกอบ 
 

๒. จัดท าร่างนโยบายและแผนเฉพาะด้านตามแนวทางที่คณะกรรมการเฉพาะด้านก าหนดและสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอต่อคณะกรรมการเฉพาะด้าน 

 เรื่องที่ตรวจ......... 
 
วัตถุประสงค์....... 
 

-       ข้อตรวจพบ 
 
เอกสารประกอบ 
 

๓. ศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการก าหนด
นโยบายและทิศทางการเงิน การคลัง การลงทุน รวมถึงมาตรการทางภาษีและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในส่วนที่
เกี่ยวกับหรือเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงมาตรการในการจัดหาพัสดุและ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีสามารถขจัดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

 เรื่องที่ตรวจ......... 
 
วัตถุประสงค์....... 

 

       ข้อตรวจพบ 
 
เอกสารประกอบ 

 
๔. เป็นศูนย์กลางประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งนโยบายและแผนเฉพาะด้าน 

 เรื่องที่ตรวจ......... 
 

       ข้อตรวจพบ 
 

Reปค๕_๖X /หน่วยย่อย 



 
 

ล าดับ 
รายการสอบ

ทาน 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

เอกสาร
ประกอบ 

การควบคุม
ภายใน 

ค าอธิบาย/ข้อชี้แจง 
มี ไม่มี มี ไม่มี 

เพียง
พอ 

ไม่
เพียง
พอ 

วัตถุประสงค์....... เอกสารประกอบ 
๕. ประสานและให้ความร่วมมือกับส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิัลในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติวา่ด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกจิดิจทิัล 

 เรื่องที่ตรวจ......... 
 
วัตถุประสงค์....... 

 

       ข้อตรวจพบ 
 
เอกสารประกอบ 
 

๖. ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและแนวโน้ม
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งวิเคราะห์และวิจยัประเด็นทางเศรษฐกิจดิจิทัลที่มผีลต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือคณะกรรมการเฉพาะด้าน 

 เรื่องที่ตรวจ......... 
 
วัตถุประสงค์....... 

 

       ข้อตรวจพบ 
 
เอกสารประกอบ 
 

๗. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 
แผนปฏิบัติการ แผนงาน รวมท้ังมาตรการที่เกี่ยวข้องและรายงานผลต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
คณะกรรมการเฉพาะด้าน 

 เรื่องที่ตรวจ......... 
 
วัตถุประสงค์....... 

 

       ข้อตรวจพบ 
 
เอกสารประกอบ 
 

๘. ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 เรื่องที่ตรวจ......... 
 
วัตถุประสงค์....... 
 

       ข้อตรวจพบ 
 
เอกสารประกอบ 
 

๙. ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณา หรือด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ หรือคณะกรรมการเฉพาะด้านมอบหมาย หรือเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

 เรื่องที่ตรวจ......... 
 
วัตถุประสงค์....... 

       ข้อตรวจพบ 
 
เอกสารประกอบ 



 
 

ล าดับ 
รายการสอบ

ทาน 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

เอกสาร
ประกอบ 

การควบคุม
ภายใน 

ค าอธิบาย/ข้อชี้แจง 
มี ไม่มี มี ไม่มี 

เพียง
พอ 

ไม่
เพียง
พอ 

  
๑๐. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะกรรมการเฉพาะด้าน 
และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 เรื่องที่ตรวจ......... 
 
วัตถุประสงค์....... 

 

       ข้อตรวจพบ 
 
เอกสารประกอบ 
 

๑๑. ภารกิจอื่น ๆ 
๑. งานการเงินการคลังและบัญชี 

 เรื่องที่ตรวจ......... 
 
วัตถุประสงค์....... 

 

       ข้อตรวจพบ 
 
เอกสารประกอบ 
 

๒. งานพัสด ุ
 เรื่องที่ตรวจ......... 

 
วัตถุประสงค์....... 

 

       ข้อตรวจพบ 
 
เอกสารประกอบ 
 

๓. งานสารบรรณ 
 เรื่องที่ตรวจ......... 

 
วัตถุประสงค์....... 

 

       ข้อตรวจพบ 
 
เอกสารประกอบ 
 

๔. อื่น ๆ 
 เรื่องที่ตรวจ......... 

 
วัตถุประสงค์....... 

 

       ข้อตรวจพบ 
 
เอกสารประกอบ 
 

สรุปผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
  หน่วยรับตรวจมีกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่พียงพอ/ไม่เพียงพอ อย่ำงไร...................... 
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่ อย่างไร.......................................................................................................................... 

 ผู้สอบทาน............................................................ 
(.........................................................) 

ต าแหน่ง .................................................................. 
วันที.่...........เดือน............. พ.ศ. ................... 



 
 

บันทึกสรุปผลการสอบทานผลการประเมินระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงาน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการดิจทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ๒๕XX 

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

หน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งท่ีควรจะเป็น/หลักเกณฑ์ 
(Criteria) 
 
 
สิ่งท่ีเป็นอยู่/ข้อเท็จจริง 
(Condition)  
 
ผลกระทบ (Effect) 
 
 
สาเหตุ (Cause) 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
(Recommendation) 

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

๑.  ..................................................................................................................
๒.  ............................................................................................. ..................... 
๓.  ........................................................................................ .......................... 
 
๑.  ..................................................................................................................
๒.  ..................................................................................................................  
๓.  ..................................................................................................................  
 
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 

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

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

            ...................................................ผู้ตรวจสอบ 
            (             ชื่อ – สกุล            ) 
    ต ำแหน่ง                                     . 

      

          ................................................ผู้ตรวจสอบ 
          (            ชื่อ – สกุล           ) 
   ต ำแหน่ง                                  . 

 

            ...................................................ผู้ตรวจสอบ 
            (             ชื่อ – สกุล            ) 
    ต ำแหน่ง                                     . 

      

          ................................................ผู้ตรวจสอบ 
          (            ชื่อ – สกุล           ) 
   ต ำแหน่ง                                  . 

             

            ...................................................ผู้ตรวจสอบ 
            (             ชื่อ – สกุล            ) 
    ต ำแหน่ง                                           

          ................................................ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบทำน 
          (            ชื่อ – สกุล           ) 
   ต ำแหน่ง                                  .             



 
 

- ตัวอย่าง – 
กระดาษท าการ 

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายในระดับกรม  
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดอืน กันยายน พ.ศ. ........... 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ความเห็น / ค าอธิบาย 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

ผู้ก ำกับดูแลและฝ่ำยบริหำรจะต้องสร้ำงบรรยำกำศ   
ให้ทุกระดับตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรควบคุม
ภำยใน รวมทั้งกำรด ำเนินงำนที่คำดหวังของผู้ก ำกับ
ดูแลและฝ่ำยบริหำร ประกอบด้วย 5 หลักกำร ดังนี้   

1.1 หน่วยงำนของรัฐแสดงให้เห็นถึงกำรยึดมั่น      
ในคุณค่ำของควำมซื่อตรงและจริยธรรม 

 

 

 

 

 

  

1.2 ผู้ก ำกับดูแลของหน่วยงำนของรัฐ แสดงให้
เห็นถึงควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำรและมีหน้ำที่
ก ำกับดูแลให้มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน รวมถึงกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุม
ภำยใน 

 

1.3 หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐจัดให้มีโครงสร้ำง
องค์กร สำยกำรบังคับบัญชำ อ ำนำจหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบที่ เหมำะสมในกำรบรรลุวัตถุประสงค์        
ของหน่วยงำนของรัฐภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ            
ผู้ก ำกับดูแล 

 

1.4 หน่วยงำนของรัฐแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่น
ในกำรสร้ำงแรงจูงใจ พัฒนำและรักษำบุคลำกรที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงำนของรัฐ 

 

1.5 หน่วยงำนของรัฐก ำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำนตำมระบบ
กำรควบคุมภำยในเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงำนของรัฐ 

  
 
 
 
 

Reปค๔_๖X /สดช. 
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2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

เป็นกระบวนกำรที่ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและ
เป็นประจ ำ เพ่ือระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน
ของรัฐ รวมถึงก ำหนดวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงนั้น 
ฝ่ ำยบริหำรควรค ำนึ งถึ งกำร เปลี่ ยนแปลงของ
สภำพแวดล้อมภำยนอกและภำรกิจภำยในทั้งหมดที่มี
ผลต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนของรัฐ 
ประกอบด้วย 4 หลักกำร ดังนี้  

2.1 หน่วยงำนของรัฐระบุวัตถุประสงค์กำรควบคุม
ภำยในของกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กรไว้อย่ำงชัดเจนและเพียงพอที่จะสำมำรถระบุ
และประเมินควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 หน่วยงำนของรัฐระบุควำมเสี่ยงที่มีผลต่อกำร
บรรลุวัตถุประสงค์กำรควบคุมภำยในอย่ำงครอบคลุม
ทั้งหน่วยงำนของรัฐและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเพ่ือก ำหนด
วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงนั้น 

 

2.3 หน่วยงำนพิจำรณำโอกำสที่อำจเกิดกำรทุจริต
เพ่ือประกอบกำรประเมินควำมเสี่ยงที่ส่งผลต่อกำร
บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

2.4  หน่ วยงำนของรั ฐระบุ และประเมิ นกำร
เปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อ
ระบบกำรควบคุมภำยใน 

 
 

 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

เป็ นกำรปฏิ บั ติ ที่ ก ำหนดไว้ ในนโยบำยและ
กระบวนกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้มั่นใจว่ำ กำรปฏิบัติตำม
กำรสั่งกำรของฝ่ำยบริหำรจะลดหรือควบคุมควำมเสี่ยง
ให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรมกำรควบคุมควร
ได้รับกำรน ำไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงำนของรัฐ
ในกระบวนกำรปฏิบัติงำน ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ 
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รวมถึ งกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ ในกำรด ำเนินงำน 
ประกอบด้วย 3 หลักกำร ดังนี้  

3.1 หน่วยงำนของรัฐระบุและพัฒนำกิจกรรม     
กำรควบคุม เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรบรรลุวัตถุประสงค์    
ให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ 

3.2 หน่วยงำนของรัฐระบุและพัฒนำกิจกรรมกำร
ควบคุมทั่วไปด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

3.3 หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุม
โดยก ำหนดไว้ในนโยบำยประกอบด้วยผลส ำเร็จที่
คำดหวังและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือน ำนโยบำย
ไปสู่กำรปฏิบัติจริง 

 

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 
Communication) 

สำรสนเทศเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 
ที่จะช่วยให้มีกำรด ำเนินกำรตำมกำรควบคุมภำยใน 
ที่ก ำหนด เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงำนของรัฐ กำรสื่อสำรเกิดขึ้นได้ทั้งจำกภำยใน  
และภำยนอกและเป็นช่องทำงเ พ่ือให้ทรำบถึง
สำรสนเทศที่ส ำคัญในกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนของรัฐ กำรสื่อสำรจะช่วยให้บุคลำกรใน
หน่วยงำนมีควำมเข้ำใจถึงควำมรับผิดชอบและ
ควำมส ำคัญของกำรควบคุมภำยในที่มีต่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

4.1 หน่วยงำนของรัฐจัดท ำหรือจัดหำและใช้
สำรสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภำพ เพ่ือสนับสนุนให้
มีกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 หน่วยงำนของรัฐมีกำรสื่อสำรภำยในเกี่ยวกับ
สำรสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบที่
มีต่อกำรควบคุมภำยในซึ่ งมีควำมจ ำเป็นในกำร
สนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในที่
ก ำหนด 
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4.๓ หน่วยงำนของรัฐมีกำรสื่อสำรกับบุคคลภำยนอก
เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติตำมกำร
ควบคุมภำยในที่ก ำหนด 

 

 

5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 

เป็นกำรประเมินผลระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินผล
เป็นรำยครั้ง หรือเป็นกำรประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน
เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำร 
ในแต่ละองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในทั้ ง  
5 องค์ประกอบ กรณีมีผลกำรประเมินกำรควบคุม
ภำยในจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อหน่วยงำนของรัฐ 
ให้รำยงำนต่อฝ่ำยบริหำรและผู้ก ำกับดูแลอย่ำงทันเวลำ 
ประกอบด้วย 2 หลักกำร ดังนี้ 

5.1 หน่วยงำนของรัฐระบุ พัฒนำ และด ำเนินกำร
ประเมินผลระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน และหรือกำรประเมิน    
ผลเป็นรำยครั้งตำมท่ีก ำหนด เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ    
ได้มีกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  หน่วยงำนของรัฐประเมินผลและสื่อสำร
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของกำรควบคุมภำยในอย่ำง
ทันเวลำต่อฝ่ำยบริหำรและผู้ก ำกับดูแล เ พ่ือให้
ผู้รับผิดชอบสำมำรถสั่งกำรแก้ไขได้อย่ำงเหมำะสม 

 

 
สรุปผลประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
............................................................................................................................. ........................................................
........................................................................... ..........................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................. ........................................................ 

 

ผู้สอบทำน................................................................ 

  (..............................................................) 
ต ำแหน่ง ................................................................... 

วันที่.........เดือน..........................พ.ศ. ............... 
 



 
 

กระดาษท าการ 
แบบสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรมตามแบบ ปค.๕ 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ๒๕XX 

กลุ่มตรวจสอบภายใน   หน่วยรับตรวจ     ภำพรวม สดช. 
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     วันที่เข้าสอบทาน   .............................. 
 

ล าดับ 
รายการสอบ

ทาน 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

เอกสาร
ประกอบ 

การควบคุม
ภายใน 

ค าอธิบาย/ข้อชี้แจง 
มี ไม่มี มี ไม่มี 

เพียง
พอ 

ไม่
เพียง
พอ 

ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑. จัดท าร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามเป้าหมายที่
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 เรื่องที่ตรวจ......... 
(ระบุควำมเสี่ยง/กำร
ควบคุม) 
วัตถุประสงค์....... 

 

(ระบุสิ่งที่ควรจะเป็น/
กำรควบคุมที่มีอยู่ของ
หน่วยรับตรวจ) 

      ข้อตรวจพบ 
 
เอกสารประกอบ 
 

๒. จัดท าร่างนโยบายและแผนเฉพาะด้านตามแนวทางที่คณะกรรมการเฉพาะด้านก าหนดและสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอต่อคณะกรรมการเฉพาะด้าน 

 เรื่องที่ตรวจ......... 
 
วัตถุประสงค์....... 
 

-       ข้อตรวจพบ 
 
เอกสารประกอบ 
 

๓. ศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการก าหนด
นโยบายและทิศทางการเงิน การคลัง การลงทุน รวมถึงมาตรการทางภาษีและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในส่วนที่
เกี่ยวกับหรือเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงมาตรการในการจัดหาพัสดุและ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีสามารถขจัดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

 เรื่องที่ตรวจ......... 
 
วัตถุประสงค์....... 

 

       ข้อตรวจพบ 
 
เอกสารประกอบ 

 
๔. เป็นศูนย์กลางประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งนโยบายและแผนเฉพาะด้าน 

 เรื่องที่ตรวจ......... 
 

       ข้อตรวจพบ 
 

Reปค๕_๖X /สดช. 



 
 

ล าดับ 
รายการสอบ

ทาน 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

เอกสาร
ประกอบ 

การควบคุม
ภายใน 

ค าอธิบาย/ข้อชี้แจง 
มี ไม่มี มี ไม่มี 

เพียง
พอ 

ไม่
เพียง
พอ 

วัตถุประสงค์....... เอกสารประกอบ 
๕. ประสานและให้ความร่วมมือกับส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิัลในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติวา่ด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกจิดิจทิัล 

 เรื่องที่ตรวจ......... 
 
วัตถุประสงค์....... 

 

       ข้อตรวจพบ 
 
เอกสารประกอบ 
 

๖. ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและแนวโน้ม
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งวิเคราะห์และวิจยัประเด็นทางเศรษฐกิจดิจิทัลที่มผีลต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือคณะกรรมการเฉพาะด้าน 

 เรื่องที่ตรวจ......... 
 
วัตถุประสงค์....... 

 

       ข้อตรวจพบ 
 
เอกสารประกอบ 
 

๗. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 
แผนปฏิบัติการ แผนงาน รวมท้ังมาตรการที่เกี่ยวข้องและรายงานผลต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
คณะกรรมการเฉพาะด้าน 

 เรื่องที่ตรวจ......... 
 
วัตถุประสงค์....... 

 

       ข้อตรวจพบ 
 
เอกสารประกอบ 
 

๘. ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 เรื่องที่ตรวจ......... 
 
วัตถุประสงค์....... 
 

       ข้อตรวจพบ 
 
เอกสารประกอบ 
 

๙. ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณา หรือด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ หรือคณะกรรมการเฉพาะด้านมอบหมาย หรือเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

 เรื่องที่ตรวจ......... 
 
วัตถุประสงค์....... 

       ข้อตรวจพบ 
 
เอกสารประกอบ 



 
 

ล าดับ 
รายการสอบ

ทาน 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

เอกสาร
ประกอบ 

การควบคุม
ภายใน 

ค าอธิบาย/ข้อชี้แจง 
มี ไม่มี มี ไม่มี 

เพียง
พอ 

ไม่
เพียง
พอ 

๑๐. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะกรรมการเฉพาะด้าน 
และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 เรื่องที่ตรวจ......... 
 
วัตถุประสงค์....... 

 

       ข้อตรวจพบ 
 
เอกสารประกอบ 
 

๑๑. ภารกิจอื่น ๆ 
๑. งานการเงินการคลังและบัญชี 

 เรื่องที่ตรวจ......... 
 
วัตถุประสงค์....... 

 

       ข้อตรวจพบ 
 
เอกสารประกอบ 
 

๒. งานพัสด ุ
 เรื่องที่ตรวจ......... 

 
วัตถุประสงค์....... 

 

       ข้อตรวจพบ 
 
เอกสารประกอบ 
 

๓. งานสารบรรณ 
 เรื่องที่ตรวจ......... 

 
วัตถุประสงค์....... 

 

       ข้อตรวจพบ 
 
เอกสารประกอบ 
 

๔. อื่น ๆ 
 เรื่องที่ตรวจ......... 

 
วัตถุประสงค์....... 

 

       ข้อตรวจพบ 
 
เอกสารประกอบ 
 

สรุปผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
  หน่วยรับตรวจมีกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่พียงพอ/ไม่เพียงพอ อย่ำงไร...................... 
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่ อย่างไร........................................................................................................................... 

 

 
ผู้สอบทาน............................................................ 

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

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



 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

เรื่อง การสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
ของส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕XX 
......................................................... 

 
หน่วยรับตรวจ 
 

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

ประเด็นการตรวจสอบ ๑.  ................................................................................................................
๒.  ................................................................................................................  
๓.  ................................................................................................................  
 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ๑.  ................................................................................................................
๒.  ................................................................................................................  
๓.  ................................................................................................................  
 

ขอบเขตการตรวจสอบ ๑.  ................................................................................................................
๒.  ................................................................................................................  
๓.  ................................................................................................................  
 

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ 
 

…………..………………….................................................................................... 

วิธีการตรวจสอบ 
 
 
 
สรุปผลการตรวจสอบ 

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

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

....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
ผลกระทบ (Effect) 

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

 
สาเหตุ (Cause) 
 
 

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

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

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



 
 

  
ข้อเสนอแนะ 
(Recommendation) 
 
 

ข้อจ ากัดในการตรวจสอบ     

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

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

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

            ...................................................ผู้ตรวจสอบ 
                   (        ชื่อ – สกุล       ) 

                ต ำแหน่ง             . 
      

 

          ................................................ผู้ตรวจสอบ 
              (        ชื่อ – สกุล       ) 
                       ต ำแหน่ง             . 

             

            ...................................................ผู้ตรวจสอบ 
      (        ชื่อ – สกุล       ) 

                            ต ำแหน่ง             . 
      

 

          ...............................................ผู้ตรวจสอบ 
              (       ชื่อ – สกุล       ) 
                       ต ำแหน่ง             . 

             
 

           ....................................................ผู้ตรวจสอบ 
      (        ชื่อ – สกุล       ) 

                    ต ำแหน่ง             . 
      

 

          ...............................................ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบทำน 
              (        ชื่อ – สกุล       ) 
                        ต ำแหน่ง             . 

             
 

 
 

 
 

 




