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ค าน า 
 

  คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางใหม่ ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐพ .ศ.
2561 ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 
2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ
บริหารจัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด   
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงจัดท า คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินผลการควบคุมภายในตาม
แนวทางใหม่เล่มนี้จัดท าขึ้น เพื่อให้หน่วยงานทุกส่วนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงได้ศึกษา
มาตรฐานการควบคุมภายใน แนวทางในการประเมินผลการควบคุมภายในให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐพ.ศ.2561 และเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อ
พิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้ก ากับดูแล ภายใน 90 วันนับแต่วันส้ินปีงบประมาณหรือส้ินปีปฏิทิน          
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงได้มีความเข้าใจ
ในการจัดท ารายงานประเมินผลการควบคุมภายในชัดเจนเพิ่มข้ึน และสามารถพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริง  เพื่อให้การควบคุมภายในช่วยให้การ
ด าเนินงานตามภารกิจนั้นประสบความส าเร็จ มีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันลดความเส่ียงจากการปฏิบัติงานท่ี
ผิดพลาด  ช่วยหัวหน้าหน่วยงานมีเครื่องมือช่วยในการบริหารงานให้บรรลุผลส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ 
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        นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
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มาตรฐานการควบคมุภายในส าหรบัหนว่ยงานของรัฐ 
แนวคิดของการควบคุมภายใน 
 1. เป็นกลไกที่จะท าให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านใดด้าน
หนึ่ง หรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ 
 2. เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงานของรัฐ ต้อง
กระท าอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระท า 
 3. เกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท าให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น ซึ่งมิใช่เพียง
การก าหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มด าเนินงานเท่านั้น หากแต่ต้อง
มีการปฏิบัติ 
 4. สามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดของ
หน่วยงานของรัฐ 
 5. ควรก าหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
 

ค านิยาม 
 การควบคุมภายใน  หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ ผู้ก ากับดูแล หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
 ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น และ
เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 หน่วยงาน หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 หน่วยงานย่อย  หมายถึง ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 หัวหน้าหน่วยงานย่อย หมายถึง  หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการ
กองช่าง และผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 



ขอบเขตการใช้ 
 มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ จัดท าขึ้นส าหรับหน่วยงานของรัฐ
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และ
ความซับซ้อนของงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ และมีการติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 
 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการ
ด าเนินงานด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลด
ความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การส้ินเปลือง หรือการ
ทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 2. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการ
รายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการ
รายงานที่เชื่อถือได้ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อก าหนดอื่นของทางราชการ 
 3. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance 
Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอื่นของทางราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 

 
  
 หน่วยงานของรัฐได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ซึ่งมีความ
แตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน การควบคุมภายในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ
สามารถขับเคล่ือนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ทั้งนี้ การควบคุมภายในจะ
ประกอบด้วย      5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
 สภาพแวดล้อมการควบคุม หมายถึง สภาวการณ์หรือปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดระบบการ
ควบคุมในหน่วยงาน ในการด าเนินงานจะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดมาตรการการควบคุมภายใน
ขึ้นในหน่วยงาน ซึ่งฝ่ายบริหารจะมีอิทธิพลส าคัญต่อการสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน  เช่น จริยธรรมของการท างาน ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ  ความ
โปร่งใส และการมีภาวะผู้น าที่ดี ซึ่งรวมทั้งการก าหนดนโยบาย โครงสร้างและระเบียบวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสม 
 สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงานที่ส่งผลให้มีการน าการ
ควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่ว ซึ่งประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้ 
 1. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม  
 2. ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี
หน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 

สภาพแวดล้อม
ของการควบคุม 

การประเมิน
ความเสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม 

สารสนเทศและ
การสื่อสารใน

องค์กร 

การติดตาม
ประเมินผล 



 3. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การก ากับ
ดูแลของผู้ก ากับดูแล 
 4. หน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
 5. หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
 
ตัวอย่างสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เช่น 
  ความซื่อสัตย์และจริยธรรม การบริหารและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และมี
จริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งสองประการนี้ เป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดขึ้น
โดยการประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมหรือก าหนดแรงจูงใจ และผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างของบุคลากร
ในหน่วยงาน ทั้งนี้ ผู้บริหารต้องมีการส่ือสารให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานให้รับทราบ และ
ตระหนักถึงคุณค่าในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมเป็นบรรทัดฐานหรือ
ข้อตกลงร่วมกันที่ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ  
  ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร ปรัชญาและรูปแบบผู้บริหารแต่ละบุคคลย่อมแตกต่าง
กันและจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลถึงการก าหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพราะผู้บริหาร
มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย มาตรการ และระบบการควบคุมภายใน ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมประสิทธิผลการควบคุมภายใน 
  การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ก าหนดระดับความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ความช านาญ และประสบการณ์ ส าหรับบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ ว่าควร
อยู่ในระดับใด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เครื่องมือส าคัญก็คือ 
การจัดท าเอกสารบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
  โครงสร้างการจัดองค์กร โครงสร้างของหน่วยงานที่ได้รับการจัดไว้เป็นอย่างดี จะเป็น
พื้นฐานส าคัญที่ท าให้ผู้บริหารสามารถวางแผน ส่ังการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
  การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ดังนั้น 
ผู้บริหารควรก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน เช่น 



ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจและ
ระบบการสอบยันความถูกต้องระหว่างกัน ก าหนดคู่มือปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ก าหนดระบบการติดตามประเมินผล เป็นต้น 
  นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล ปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพ คือบุคลากรในหน่วยงานนั่นเองที่เป็นกลไกส าคัญ ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรมีนโยบาย
และวิธีปฏิบัติในการคัดเลือก การฝึกอบรม การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และเผยแพร่แนวทางหลักเกณฑ์ด้านทรัพยากรบุคคลให้บุคลากรรับทราบโดยละเอียด 
 สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในหน่วยงาน 
เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่จะไปเสริมองค์ประกอบการควบคุมอื่นๆ ต่อไป 
 
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 
 ความเส่ียง หมายความว่า ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น และ
เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 การประเมินความเส่ียงเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า เพื่อ
ระบุ วิเคราะห์ และก าหนดวิธีการจัดการความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหารควรค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก และ
ภารกิจภายในทั้งหมดที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย 4 
หลักการ ดังนี้ 
 1. ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 2. ระบุความเส่ียงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง 
หน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อก าหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น  
 3. พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเส่ียงต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 4. ระบุและประเมินการเปล่ียนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 



 ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 

 
 1. ระบุปัจจัยเส่ียง (Event Identification) ความเส่ียงมีสาเหตุจากปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือผลการปฏิบัติงานของหน่วย
รับตรวจทั้งในระดับหน่วยรับตรวจและระดับกิจกรรม การระบุปัจจัยเส่ียงผู้บริหารทุกระดับ
จ าเป็นต้องทราบว่ามีเหตุการณ์หรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดความ
ผิดพลาดเสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด กระทบต่อ
การใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อให้เกิดความประหยัด 
คุ้มค่า เช่น ความเส่ียงจากการจัดซื้อจัดจ้างในราคาแพง ความเส่ียงจากการจัดซื้อพัสดุที่มีคุณภาพ
ต่ ากว่าข้อก าหนด ความเส่ียงจากการบริหารจัดการทรัพยากรและความเส่ียงทางการเงิน เป็นต้น 
 2. การวิเคราะห์ระดับความเส่ียง (Risk Analysis) หลังจากการระบุปัจจัยเส่ียงแล้ว 
ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์ความเส่ียง เทคนิคการวิเคราะห์ความเส่ียงมีหลายวิธี การวัดความ
เส่ียงที่เป็นตัวเลขว่ามีผลกระทบต่อหน่วยรับตรวจเป็นส่ิงที่ท าได้ยาก โดยทั่วไปจะวิเคราะห์ความ
เส่ียงโดยการประมาณโอกาสหรือความถี่ที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด พิจารณาถึงผลกระทบหาก
เกิดความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงที่มีผลต่อหน่วยรับตรวจ 

 

         
 

ระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์
ความเสี่ยง 

การจัดการ
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โอกาสที่จะเกิด 



 
 3. การจัดการความเส่ียง (Risk Response) เป็นขั้นตอนการก าหนดวิธีการจัดการเพื่อลด
ความเส่ียง เมื่อทราบว่ามีความเส่ียงที่ส าคัญและมีโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงนั้นแล้ว ควร
ด าเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้เกิดความเส่ียง และพิจารณาว่าจะจัดการกับความเส่ียงนั้น
อย่างไร การด าเนินการผู้บริหารต้องค านึงถึงค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนในการจัดการความเส่ียง โดย
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับประโยชน์ที่จะได้รับว่ามีความเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่  
 เมื่อหน่วยงานวิเคราะห์และจัดล าดับความเส่ียงแล้ว ต้องพิจารณาหาวิธีเพื่อป้องกันความ
เส่ียงนั้น โดยต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายว่าคุ้มกับประโยชน์ที่จะได้รับหรือไม่ การก าหนดวิธีการควบคุม
เพื่อจัดการให้ความเส่ียงอยู่ในสภาพที่เป็นผลดีกับหน่วยงานนั้น จะมีลักษณะการจัดการได้ 5 
ลักษณะ คือ   
  การหลีกเล่ียง (Avoiding) เป็นการหลีกเล่ียงความเส่ียงที่หน่วยงานไม่อาจยอมรับ
ความเส่ียงนั้นได้ ซึ่งกระทบต่อองค์กร กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการ
ความเส่ียงนั้นได้ จึงต้องจัดการความเส่ียงนั้น ด้วยการหยุดด าเนินการ ลดเนื้องาน หรือลด
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
  การแบ่งปัน (Sharing) เป็นการแบ่งปันหรือถ่ายโอนความเส่ียงให้หน่วยงานอื่น ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป โดยเฉพาะความเส่ียงที่ป้องกันได้ยาก ซึ่ง
องค์กรไม่สามารถแบกรับความเส่ียงนั้นได้ก็กระจายหรือถ่ายโอนความเส่ียง เช่น ความเส่ียงที่เกิด
จากความไม่ช านาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงานก็จัดจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน 
เป็นต้น 
  การลด (Reducing) เป็นการลดความเส่ียงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าความเส่ียง
เหล่านั้นเกิดจากปัจจัยภายใน หรือสาเหตุที่หน่วยงานสามารถลดหรือควบคุมได้ โดยวิธีการ
ควบคุมภายในหรือปรับปรุงระบบการท างาน โดยออกแบบวิธีการท างานใหม่ หากเป็นความเส่ียง
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกก็อาจจะช่วยลดผลกระทบหรือความรุนแรงของความเส่ียงนั้น 
  การยอมรับ (Accepting) เป็นความเส่ียงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้ หรือเป็นความ
เส่ียงที่อยู่ในระดับความเส่ียงต่ า หรือเป็นความเส่ียงที่มีต้นทุนในการจัดการความเส่ียงที่สูงมากจน
ไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ หรือเป็นความเส่ียงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กร คือ มีสาเหตุ
จากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย เป็นต้น 
 หน่วยงานจึงต้องจัดให้มีการประเมินความเส่ียงอยู่เสมอ และสร้างกลไกช่วยบริหารความ
เส่ียงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หรือก าหนดมาตรการการควบคุมที่เหมาะสมต่อไป 
  
 



องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม 
 กิจกรรมการควบคุม หมายถึง การกระท าที่สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน นโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และค าส่ังต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารก าหนด ซึ่งจะต้องเป็นการ
กระท าที่ถูกต้องและเหมาะสม ภายในระยะเวลาที่ต้องการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบาย และกระบวนการด าเนินงาน 
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามการส่ังการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเส่ียงให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการน าไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของ
รัฐ ในกระบวนการปฏิบัติงานขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 
 1. ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ 
 2. ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 3. จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวัง
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
  ทั้งนี้กิจกรรมการควบคุม เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่
หน่วยงานต้องจัดให้มีขึ้น เพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ 
  กิจกรรมการควบคุมภายใน แบ่งออกตามประเภทของการควบคุมได้ ดังต่อไปนี้ 
   การควบคุมแบบป้องกัน เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความเส่ียง และข้อผิดพลาดต้ังแต่แรก 

   การควบคุมแบบค้นพบ เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพื่อให้เกิดการค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต 
   การควบคุมแบบแก้ไข เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าขึ้นอีกในอนาคต 
   การควบคุมแบบส่งเสริม เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริม หรือกระตุ้นให้เกิดความ
มุ่งมั่นที่จะด าเนินงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 
 
 



ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมที่ควรจัด เช่น 
  นโยบายและวิธีปฏิบัติ ผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทในการก าหนดนโยบาย แผนปฏิบัติ
งาน แผนงบประมาณ แนวทางการปฏิบัติงาน อ านาจในการอนุมัติ ฯลฯ ซึ่งส่ิงต่างๆ เหล่านี้ เป็น
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการควบคุม เพื่อป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นและควรระบุผลลัพธ์และตัวชี้วัด
ที่คาดหมายไว้อย่างชัดเจน เพื่อสามารถใช้ในการติดตามประเมินผลต่อไป 
  การกระจายอ านาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้บริหารจัดให้มีการ
กระจายอ านาจ และแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานต่างๆ หรือบุคคลให้ชัดเจน 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนในการปฏิบัติงาน สามารถสอบยันกันได้ เช่น อ านาจในการ
อนุมัติ การก าหนดขอบเขตของงาน เพราะเมื่อผู้บริหารได้กระจายอ านาจไปแล้วก็จ าต้องสร้าง
วิธีการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
  การสอบยันและการกระทบยอด ผู้บริหารในแต่ละระดับ ควรจัดให้มีการสอบยันการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ เพื่อให้ทราบปัญหาในการปฏิบัติงานและหาแนวทางในการ
แก้ไขซึ่งในแต่ละระดับอาจก าหนดวิธีการสอบยันและกระทบยอดได้หลายวิธี เช่น ผู้บริหาร
ระดับสูงอาจสอบยันการปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบเป้าหมาย แผน และผลการ
ด าเนินงาน ในภาพรวมกับข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาเพื่อให้สามารถทราบปัญหาและหาแนวทางการ
แก้ไขและเตรียมรับสถานการณ์ในอนาคตต่อไป 
  การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล การจัดให้มีกระบวนการประมวลผล
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสมบูรณ์ ทันเวลา และเชื่อถือ
ได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงานได้ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ การจัดให้มีระบบการควบคุมระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นการป้องกันการ
เข้าถงึข้อมูลและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในการน าข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่สมควร 
  การควบคุมทรัพย์สินที่มีตัวตนและเอกสารหลักฐาน ทรัพย์สินที่มีตัวตนและเอกสาร
หลักฐาน เช่น เครื่องใช้ส านักงาน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เงินสด และเอกสารสิทธิต่างๆ ฯลฯ ควร
จัดให้มีการควบคุม เช่น การก าหนดสถานที่เก็บรักษา การเข้าถึงทรัพย์สินนั้นๆ และการจัดให้ท า
ทะเบียนคุมและการตรวจนับอย่างเป็นระบบ เป็นต้น 
  ก าหนดดัชนีวัดผลการด าเนินงาน ดัชนีวัดผลการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่
ผู้บริหารสามารถใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติ เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย
ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด 
 กิจกรรมการควบคุมต้องท าอย่างสม่ าเสมอตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสอดคล้องกับ
นโยบายและสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนไป เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน
เป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอ การจะใช้การควบคุมลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลาย



ลักษณะรวมกัน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจในการพิจารณาความเหมาะสม และความซับซ้อนของงานในแต่
ละหน่วยงานนั้นๆ 
 
 
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
 สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริหาร ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและ
ไม่ใช่การเงินรวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก 
 การส่ือสาร หมายถึง การรับและส่งข่าวสารระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่าง
บุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธ์กัน การส่ือสารจะเกิดได้ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ระบบการส่ือสารที่ดีและมีประสิทธิภาพควรเป็นการส่ือสารแบบสองทาง และติดต่อ
ระหว่างหน่วยงานอย่างทั่วถึงครบถ้วน 
 สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้มีการด าเนินการตามการควบคุมภายในที่ก าหนด เพื่อ
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ โดยการส่ือสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและ
ภายอก เป็นช่องทางเพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศที่ส าคัญในการควบคุมการด าเนินงาน ช่วยให้
บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบ และความส าคัญของการควบคุมภายในที่มี
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 
 1. จัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 2. มีการส่ือสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อ
การควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 
 3. มีการส่ือสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่ก าหนด 
 อย่างไรก็ตาม หน่วยงานควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนองความต้องการของ
ผู้ใช้ข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมทันต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดต่อส่ื อสารที่มี
ประสิทธิภาพ ข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ทันเหตุการณ์และสะดวกในการเข้าถึงและปลอดภัย 
รวมทั้งมีการจัดล าดับความส าคัญ และมีระบบการส่ือสารที่ดีจะส่งผลถึงการบริหารงานของ
ผู้บริหาร โดยเฉพาะข่าวสารที่เป็นสัญญาณบอกเหตุ อันจะท าให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาไ ด้
ทันกาล และบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 



 ส าหรับการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ โดยทั่วไปมักจะเกี่ยวข้องกับการควบคุม
การน าเข้าสู่ระบบ การแบ่งแยกงาน การสอบทานความถูกต้องในการประมวลผล การควบคุมการ
รับส่งข้อมูลระหว่างระบบงาน และการควบคุมทางด้านผลผลิต เป็นต้น 
 
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการติดตามผล 
 การติดตามผล หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการด าเนินงานเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่า การด าเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นราย
ครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
หน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้ก ากับดูแล อย่างทันเวลา ซึ่งประกอบด้วย 2 
หลักการ ดังนี้ 
 1. ระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผล
เป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบการควบคุม
ภายใน 
 2. ประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ
ฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 ส าหรับความถี่ในการติดตามผลจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นกับผลการประเมินความเส่ียงใน
เบื้องต้น และผลที่ได้จากการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานเอง การติดตามจะได้ผลดี 
ควรมีการปฏิบัติดังนี้ 
  มีการสอบทานและรายงานผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน ในทุกๆ ด้านอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นการรายงานจากภายในและจากบุคคลภายนอก 
เช่น ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจราชการ ผู้มาติดต่อ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ปฏิบัติงานจริง 
 จ าแนกเรื่องที่จะติดตามผล  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายในเฉพาะจุด เช่น 
ประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน ระบบงาน การบรรลุตามวัตถุประสงค์  การบริหารงานบุคคล เป็น
ต้น ซึ่งการติดตามผลควรพิจารณาขอบเขตและความถี่ของการติดตามผลด้วย เพื่อให้มั่นใจถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในในเรื่องนั้นๆ ว่าสามารถรายงานและป้องกันความเส่ียง
ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเครื่องมือการประเมินผล รวมถึงการตรวจเช็ค การตอบแบบสอบถามและการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ นอกจากนี้ ตัวชี้วัดและการเปรียบเทียบกับผลงานของหน่วยงานอื่น หรือ
มาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ก็เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผลได้เช่นกัน 
  



 
 
 รายงานผลตามข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ ไม่ปิดบังส่ิงผิดปกติ 
  ส่ังการให้มีการแก้ไขและติดตามผลอยู่เสมอ 
 ส าหรับการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล ควรมีอยู่ในทุกขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน และควรท าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดกฎหมาย 
ระเบียบ การบริหารงานและที่ปรึกษาต่างๆ โดยมีวิธีการ เช่น การเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
การตรวจสอบ การกระทบยอด ฯลฯ ส าหรับบางโครงการอาจก าหนดรูปแบบการติดตาม
ประเมินผลโดยเฉพาะ แยกต่างหากจากที่ได้ก าหนดการติดตามประเมินผลโดยปกติ การติดตาม
ประเมินผลโครงการที่เป็นกรณีเฉพาะ อาจใช้แบบประเมินตนเอง การออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ 
การทดสอบ หรืออาจจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ตรวจสอบภายนอกมาด าเนินการได้ 
 การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า และมีการส่ังการให้แก้ไข
ข้อผิดพลาดอยู่เสมอ เป็นหัวใจส าคัญของการควบคุมทางการบริหาร การติดตามและประเมินผล 
ไม่ควรจัดท าเฉพาะกับระบบ หรือมาตรการควบคุมภายในเท่านั้น แต่ควรจัดให้การติดตามและ
ประเมินผลกับการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ทุกด้าน จากผู้รับผิดชอบโดยตรงและอย่างอิสระ หรือโดยผู้
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการหรือออกแบบระบบควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถ
แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เช่น จากการตรวจสอบภายใน อันเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร
ในการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

 ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ข้อ 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามผลการควบคุมภายในขึ้น 
ประกอบด้วย 
  1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นประธานกรรมการ 
  2. หัวหน้าส านักปลัด    เป็นกรรมการ 
  3. ผู้อ านวยการกองคลัง    เป็นกรรมการ 
  4. ผู้อ านวยการกองช่าง    เป็นกรรมการ 
  5. ผู้อ านวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นกรรมการ 
  6. นักวิชาการตรวจสอบภายใน  กรรมการและเลขานุการ 
 โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1. อ านวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
  2. ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของหน่วยงาน 
  3. รวบรวม พิจารณากล่ันกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในใน
ภาพรวมของหน่วยงาน 
  4. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 
  5. จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน 

  
แนวทางการวางระบบการควบคุมภายใน 
 1. ประชุมทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง เพื่อจัดท าแผนการ
ด าเนินงานการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และเพื่อให้ทุกส านัก /กอง มีการ
ด าเนินการติดตามผลการควบคุมภายในของกิจกรรม/โครงการ จากกระบวนงาน ภายในเดือน
สุดท้ายของปีงบประมาณนั้น 
 2. ส านัก/กอง ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามผลการควบคุมภายใน 
โดยมีรายละเอียดที่ต้องรายงานตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2561 ในระดับหน่วยงานย่อยและระดับหน่วยงานของรัฐ 
ขั้นตอนการก าหนดและออกแบบระบบการควบคุมภายใน 

I. การก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน โดยหน่วยงานต้องก าหนดวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายทั้งในระยะส้ันและระยะยาว ซึ่งการก าหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีขั้นตอน
ดังนี้ 



i. ก าหนดภารกิจของหน่วยงาน 
ii. ก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์การ

บริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
iii. ก าหนดกิจกรรมที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน 
iv. ก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม หน่วยงานควรระบุด้วยว่า 

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงาน (O) การ
รายงานข้อมูลรวมทั้งรายงานการเงิน (R) และ/หรือ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรี (C) 

II. หาความเส่ียงที่มีนัยส าคัญ ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
III. พิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ว่าสามารถป้องกันหรือลดความเส่ียงได้ในระดับใด 
IV. ระบุกิจกรรมการควบคุมใหม่ เพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียงที่เหลือ ให้อยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้ 
V. พิจารณาต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่จะได้รับ 
VI. จัดท าแผนในการน ากิจกรรมการควบคุมมาใช้ 
VII. น ากิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติและติดตามผล 

 

รูปแบบรายงาน 
 ในการจัดท ารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน มีรูปแบบรายงาน ดังนี้ 
 1. รูปแบบรายงานระดับหน่วยงานย่อย (ส านัก/กอง) มีรายงาน 2 แบบ คือ 
   รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 
   รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 
 2. รูปแบบรายงานระดับหน่วยงาน  มีรายงาน 4 แบบ คือ 
   หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑) 
   รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 
   รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 
   รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
  (แบบ ปค.6)  
 
 
 



 
 
รายละเอียดของแบบรายงานการควบคุมภายใน 
 1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) รายงานเพื่อรับรองผล
การประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์กรว่ามีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร กรณีมี
ความเส่ียงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเส่ียงดังกล่าว
ในปีงบประมาณถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในแบบรายงานได้ 
 2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) ระบุผลการ
ประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเส่ียงที่ยังมีอยู่จากการประเมิน
กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 
   สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   การประเมินความเส่ียง 
   กิจกรรมการควบคุม 
   สารสนเทศและการส่ือสาร 
   กิจกรรมการติดตามผล 
 3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) การประเมินผลการควบคุม
ภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ โดยระบุผล
การประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ระบุความ
เส่ียงที่ยังมีอยู่ที่กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ระบุการปรับปรุงเพื่อป้องกันเพื่อลดความเส่ียง 
 4. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน        
(แบบ ปค.6) เป็นรายงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานผลการสอบทานการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานว่ามีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตาม

แบบรายงาน ปค. 1 
เป็นหนังสือรับรองการประเมินผล 

การควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

แบบรายงาน ปค. 4  
เป็นรายงานการประเมินองค์ประกอบ 

การควบคุมภายใน 

แบบรายงาน ปค. 5 
 เป็นรายงานการประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

แบบรายงาน ปค.6  

เป็นรายงานการสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ

ของผู้ตรวจสอบภายใน 



หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กรณีมีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตให้รายงานในรายงานได้  



ขั้นตอนการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

 

 

ประเมินและวิเคราะห์องค์ประ 
กอบของการควบคุมภายใน 5 
องค์ประกอบ 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 
หน่วยงานย่อย) 

น าความเสี่ยงที่มีความจ าเป็นต้อง
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขมาวิ เคราะห์
ความเสี่ยง 

น าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงเข้าสู่
รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.5 หน่วยงานย่อย) 

สรุปรายงานการประเมินผลการ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ( แ บ บ  ป ค . 5 
หน่วยงานย่อย) 

หัวหน้าหน่วยงานย่อย พิจารณาลง
นามใน แบบ ปค.4 หน่วยงานย่อย 
และแบบ ปค.5 หน่วยงานย่อย 

ส านัก/กอง ส่ งรายงาน แบบ ปค .4
หน่วยงานย่อย และ แบบ ปค.5 หน่วย 
งานย่อย 

 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานย่อยเพ่ือน า 
มาจัดท ารายงานในภาพรวมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลรอบเวียง (แบบ ปค.4) 

 

สรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานย่อย เพ่ือน ามาจัดท าราย 
งานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวียง (แบบ ปค.5) 

สอบทานการจัดท าระบบควบคุมภายใน และ
จัดท าแบบร ายงานการสอบทานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจ 
สอบภายใน (แบบ ปค. 6) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง
พิจารณาลงนามใน แบบ ปค.1, แบบปค.4 
และ แบบ ปค.5 

จัดส่งรายงานผลการประเมินการควบคุม
ภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบ
เวียงประกอบด้วย รายงานแบบ ปค.1 ปค.4 
ปค.5 ปค.6  ต่อนายอ าเภอ ภายในก าหนด 
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หน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 1. หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายใน 
 2. หน่วยตรวจสอบภายในต้องไม่เป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) และหนังสือ
รับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) 
 3. หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการ
ควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ โดยท าการประเมินรายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) ระดับองค์กร และรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ระดับองค์กร ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 4. หน่วยตรวจสอบภายใน บันทึกผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายใน โดยใช้แบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
(แบบ ปค.6) 
 5. หน่วยตรวจสอบภายใน ด าเนินการรายงานแบบรายงานการสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
รอบเวียง เพื่อทราบและพิจารณาลงนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

      
 

นักงานส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถิ่นจังหวัด 

(หัวหน้าส านักงานฯ ลงนาม) 


