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ส่วนที ่๑ 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังวา่ด้วยมาตรฐานและ 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

1. ที่มาและหลักการของการควบคมุภายใน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด (ประกาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 โดยมี

ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561) 

ทั้งนี้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป (ประกาศเมื่อ

วันที่  3 ตุลาคม 2561 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  4 ตุลาคม 2561) โดยให้หน่วยงานของรัฐตาม

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

ควบคุมภายในที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ โดย “หน่วยงานของรัฐ” ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการ

คลังของรัฐ พ.ศ. 2561 นั้น หมายความว่า 

(๑) ส่วนราชการ 

(๒) รัฐวิสาหกิจ 

(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตาม

 รัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ 

(๔) องค์การมหาชน 

(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗) หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด (เช่น มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ธนาคารแห่ง

 ประเทศไทย 

โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการ กรณีมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติ 

โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาการเสนอความเห็นพฤติการณ์ดังกล่าวต่อผู้เกี่ยวข้องไป

ด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ต่อไป 
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2. ค านิยาม 

“ผู้ก ากับดูแล” บุคคลหรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแล หรือบังคับบัญชาของ

หน่วยงานของรัฐ 

“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของ

รัฐนั้น 

“ฝ่ายบริหาร” ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 

“ผู้ตรวจสอบภายใน” ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ท า

หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 

“การควบคุมภายใน” กระบวนการปฏิบัติ งานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ

ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้าน  

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

“ความเสี่ยง” ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

“คณะกรรมการ” คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายในของ

หน่วยงานรัฐ 

 

3. แนวคิดของการควบคุมภายใน 

(1) การควบคุมภายในเป็นกลไกที่จะท าให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน

ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับ 

(2) การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงานของรัฐ 

ต้องกระท าอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระท า 

(3) การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร 

ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท าให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น ซึ่งมิใช่เพียง

การก าหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มด าเนินงานเท่านั้น หากแต่ต้องมีการปฏิบัติ 

(4) การควบคุมภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดของหน่วยงานของรัฐ  

(5) การควบคุมภายในควรก าหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
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4. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

(1) วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ

ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงานด้าน

การเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ของหน่วยงาน

ของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 

(2) วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการ

รายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือ

ได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 

(3) วัตถุประสงค์ด้ านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance 

Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่

เกี่ยวข้องกับ การด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 

 

5. องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน 

หน่วยงานของรัฐได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่

ละหน่วยงาน การควบคุมภายในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อน การ

ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ทั้งนี้การควบคุมภายในจะประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ 

หลักการ ดังนี้ 

(1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) : ๕ หลักการ 
สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด าเนินงานที่ส่งผลให้มีการน าการควบคุมภายใน

มาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ ทุกระดับ

ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการด าเนินงานที่คาดหวังของผู้ก ากับดูแล และฝ่าย

บริหาร ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการ

ควบคุมภายในอื่นๆ ทั้งนีส้ภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย ๕ หลักการ ดังนี้ 

(๑.๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม  

(๑.๒) ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ 

ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

(๑.๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับ

ดูแล  
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(๑.๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร ที่

มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

(๑.๕) หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตาม

ระบบ การควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร 

ความรู้  ทักษะ  และความสามารถ 

โครงสร้างการจัดองค์กร 

การมอบอ านาจและความรับผิดชอบ 

นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล 

ผู้บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) : ๔ หลักการ 
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า เพ่ือระบุ และ

วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงก าหนดวิธีการจัดการ

ความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายใน

ทั้งหมดที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ 

หลักการ ดังนี้ 

(๒.๑) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

วัตถุประสงค์ 

(๒.๒) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่าง

ครอบคลุม ทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

(๒.๓) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่

ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

(๒.๔) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ

ระบบการควบคุมภายใน 
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ช่วงระดับคะแนน ระดับความเสี่ยง เขตส ี

1 – 3 ต่ า (สีเขียว) 

4 - 9 ปานกลาง (สีเหลือง) 

10 – 16 สูง (สีส้ม) 

17 -25 สูงมาก (สีแดง) 
 

ตัวอย่าง : เกณฑ์ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสจะเกิดความเสี่ยง ความถี่ ระดับคะแนน 

สูงมาก น้อยกว่า 1 เดือนต่อครั้ง 5 

สูง 1-6 เดือนต่อครั้ง 4 

ปานกลาง 7-12 เดือนต่อครั้ง 3 

น้อย มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปีต่อครั้ง 2 

น้อยมาก มากกว่า 3 ปีต่อครั้ง 1 

 

โอกาสจะเกิดความเสี่ยง ความถี่ ระดับคะแนน 

สูงมาก  มากกว่าร้อยละ 80 5 

สูง ร้อยละ 70-79 4 

ปานกลาง ร้อยละ 60-69 3 

น้อย ร้อยละ 50-59 2 

น้อยมาก น้อยกว่าร้อยละ 50 1 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

ผล
กร

ะท
บท

ีจ่ะ
เก

ิดข
ึ้น 5 5 10 15 20 25  

4 4 8 12 16 20  
3 3 6 9 12 15  
2 2 4 6 8 10  
1 1 2 3 4 5  

  1 2 3 4 5  
  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  



 

6 
 

 
ตัวอย่าง : เกณฑ์ประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง 

 ผลกระทบ มูลค่าความเสียหาย ระดับคะแนน 

สูงมาก > 10,000,000 บาท 5 

สูง > 250,000 – 10,000,000 บาท 4 

ปานกลาง > 50,000 – 250,000 บาท 3 

น้อย > 10,000 - 50,000 บาท 2 

น้อยมาก < 10,000 บาท 1 

 

 ผลกระทบ มูลค่าความเสียหาย ระดับคะแนน 

สูงมาก  กระทบกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร 5 

สูง กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรมากกว่าร้อยละ 75 4 

ปานกลาง กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 50-75 3 

น้อย กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 25-49 2 

น้อยมาก กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 25 1 

 

(3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) : ๓ หลักการ 
กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการด าเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจ

ว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 

กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการน าไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ ในกระบวนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน  ทั้งนี้กิจกรรมการควบคุม 

ประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้  

(๓.๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุ

วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

(๓.๒) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการ

บรรลุวัตถุประสงค์ 

(๓.๓) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จ

ที่คาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
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ตัวอย่างกิจกรรมควบคุม 

การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ 

การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 

การก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

การจัดท าบัญชี ทะเบียน รายงาน 

การควบคุมทางกายภาพ 

การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 

การควบคุมการประมวลผลข้อมูล 

การก าหนดดัชนีวัดผลการด าเนินงาน 

         ฯลฯ 

 

(4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) : ๓ หลักการ 
 สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการด าเนินการตามการควบคุม

ภายในที่ก าหนด เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายใน

และภายนอก และเป็นช่องทางเพ่ือให้ทราบถึงสารสนเทศท่ีส าคัญในการควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงาน

ของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบ และความส าคัญของการ

ควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนีส้ารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้ 

 (๔.๑) หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่ เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  

เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

 (๔.๒) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความ

รับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่

ก าหนด 

 (๔.๓) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ

ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

(5) กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) : ๒ หลักการ 
กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือ

เป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติ ตามหลักการในแต่ละ

องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้ก ากับดูแล อย่างทันเวลา ทั้งนี้กิจกรรมการ

ติดตามผล ประกอบด้วย ๒ หลักการ ดังนี้ 
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(๕.๑) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการ

ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ

ควบคุมภายใน 

(๕.๒) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง

ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 

6. ระบบการควบคมุภายในที่ด ี

ระบบการควบคุมภายในที่ดีนั้น ต้องมีความเหมาะสม เพียงพอ และรัดกุม  มีความคุ้มค่า สามารถ

ป้องกันความเสียหายหรือความสูญเสีย สามารถท าให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก และปลอดภัย อีกทั้ง

เสริมสร้างความพอใจให้กับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
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ส่วนที่ ๒ 
ตัวอย่างแบบรายงานหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  

 

 

ตัวอย่างแบบรายงานหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ในส่วน
ท่ี ๒ นี้ จะแสดงตัวอย่างค าส่ัง และแบบฟอร์มรายงาน ท่ีต้องใช้เพื่อรายงานผลการติดตามการควบคุม
ภายใน ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายในของส านัก/กอง 
2. การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการควบคุมภายใน (แบบ WP) 
3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 
4. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน (แบบ ปค.4)  
 

 
QR CODE ดาวน์โหลดเอกสาร 

หรือ https://qrgo.page.link/7tq68 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 

ที ่          /๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายในของ ส านัก/กอง   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
---------------------- 

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา ๗๙ 
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

เพ่ือให้การประเมินผลการควบคุมภายในของส านัก/กอง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ 
ส านัก/กอง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) นางสาว   หัวหน้าส านักปลัด   ประธานกรรมการ 
  (๒)     หัวหน้างานบริหารทั่วไป   กรรมการ 
  (๓)     หัวหน้างานนโยบายและแผน  กรรมการ 
  (๔)          กรรมการ/เลขานุการ 
  (๕)          ผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินผลการควบคุมภายในของ 
ส านัก/กอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) อ านวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในของ ส านัก/กอง   
(๒) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของ ส านัก/กอง  
(๓) รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ

ส านัก/กอง    
(๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 
(๕) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของส านัก/กอง  และส่งให้เลขานุการ ของ

คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่ได้รับมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหา
อุปสรรคใก ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ทันท่วงท ี

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่         เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
     
 

     (นางจันทรา หาญสุทธิชัย) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
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การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.     

หน่วยงาน :     

กระบวนงาน/
ภารกจิงาน 

วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ 
ภารกจิงาน 

ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ

คะแนน 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ล าดับ

ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
 

(    ) 
หัวหน้าส านัก/กอง    

วันที่     
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(ตัวอย่าง) 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วยงาน : ส านักงานปลัด 

กระบวนงาน/
ภารกจิงาน 

(1) 

วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ 
ภารกจิงาน 

(2) 

ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
 

(4) 

ผลกระทบ 
 

(5) 

ระดับ
คะแนน 

(6) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(7) 

ล าดับ
ความเสี่ยง 

(8) 

กระบวนงาน 
การจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาฯ และ
การ จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการ ครอบคลุมภารกิจอ านาจ หน้าท่ี 
รวมทั้งสอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด 

แผนพัฒนาฯ 
ไม่ตรงกับ
ความต้อง 
การของ
ประชาชน 

5 4 20 สูงมาก 1 

 
 
 

(    ) 
หัวหน้าส านักปลัด 

วันที่     
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ค าอธิบายการประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน (แบบ WP) 
(Working Paper หรือ กระดาษท าการ) 

ช่อง (1) ระบุกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการหรือกิจกรรมนั้น ซึ่งเป็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร 

ช่อง (2) ระบุวัตถุประสงค์ของของแต่ละขั้นตอนของงาน หรือกิจกรรม ซึ่งอาจมีได้หลายวัตถุประสงค์ 

ช่อง (3) ระบุความเสี่ยงส าคัญและปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่และท าให้มีผลกระทบ ต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน เช่น ด้านการเนินงาน ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ช่อง (4) ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ซึ่งดูได้จากความถี่ของเหตุการณ์ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด และระบุ
เป็นระดับคะแนน ดังต่อไปนี้ 

ระดับ 
คะแนน 

โอกาสที่จะ 
เกิดความเสี่ยง 

ความถี่ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยง 
(ตัวอย่าง) 

5 สูงมาก มีโอกาสเกดิขึ้นทุกครั้ง หรือ ระหวา่ง 1 – 4 สัปดาห์ต่อครั้ง หรือ ฯลฯ 
4 สูง มีโอกาสเกดิค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง หรือ ระหว่าง 1 – 6 เดือนต่อครั้ง หรือ ฯลฯ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกดิบางครั้ง หรือ ระหว่าง 6 – 12 เดือนต่อครั้ง หรือ ฯลฯ 
2 น้อย มีโอกาสเกดิแต่นาน ๆ ครั้ง หรือ มากกว่า 1 ปีต่อครั้ง หรือ ฯลฯ 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกดิในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ หรือ 5 ปีต่อครั้ง หรือ ฯลฯ 

หมายเหตุ ก าหนดความถี่ท่ีจะเกิดความเสีย่งตามประเภทเหตุการณค์วามเสีย่งน้ัน 

ช่อง (5) ประเมินผลกระทบหรือความรุนแรง ซึ่งหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบหรือเกิดความเสียหาย 
มากน้อยเพียงใด และระบุเป็นระดับคะแนน ดังต่อไปนี้ 

ระดับ 
คะแนน 

ผลกระทบ 
ความเสียหาย 

(ตัวอย่าง) 

5 
สูงมาก/ 

รุนแรงมาก 
มีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์อย่างยิ่ง หรือ ด าเนินงานส าเรจ็ตามแผนงาน/ 
โครงการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ หรือ เกิดความเสียหาย > ๑๐ ล้านบาท หรือ ฯลฯ 

4 
สูง/ 

รุนแรง 
มีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ค่อนข้างมาก หรือ ด าเนินงานส าเรจ็ตามแผนงาน/
โครงการได้ร้อยละ ๕๐ - ๖๙ หรือ เกิดความเสียหาย > ๕ แสน – ๕ ล้านบาท หรือ ฯลฯ 

3 ปานกลาง 
มีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ค่อนข้างมาก หรือ ด าเนินงานส าเรจ็ตามแผนงาน/

โครงการได้ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ หรือ เกิดความเสียหาย > ๑ - ๕ แสนบาท หรือ ฯลฯ 

2 น้อย 
มีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์อยู่บ้าง หรือ ด าเนินงานส าเรจ็ตามแผนงาน/โครงการ

ได้ร้อยละ ๘๐ - ๘๙ หรือ เกดิความเสียหาย > ๑๐,๐๐๐ - ๑ แสนบาท หรือ ฯลฯ 

1 น้อยมาก 
มีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์เพียงเล็กน้อย หรือ ด าเนินงานส าเรจ็ตามแผนงาน/
โครงการได้มากกว่าร้อยละ ๘๙ หรือ เกิดความเสียหายไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ ฯลฯ 

หมายเหตุ ก าหนดความเสียหายทีจ่ะเกิดขึ้นตามประเภทเหตุการณค์วามเสี่ยงน้ัน 

ช่อง (6) ระบุตัวเลขผลคะแนนของ โอกาส x ผลกระทบ หรือ ช่อง (5) x = ช่อง (6)  
 

/ ช่อง (7) ... 
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ค าอธิบายแบบ WP (ต่อ) 
(Working Paper หรือ กระดาษท าการ) 

ช่อง (7) ระบุระดับความเสี่ยงของช่วงระดับคะแนนตามแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ดังต่อไปนี้ 

ช่วงระดับคะแนน ระดบัความเสี่ยง เขตส ี
1 – 3 ต่ า (สีเขียว) 
4 - 9 ปานกลาง (สีเหลือง) 

10 – 16 สูง (สีส้ม) 
17 -25 สูงมาก (สีแดง) 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

ผล
กร

ะท
บท

ีจ่ะ
เก

ิดข
ึ้น 5 5 10 15 20 25  

4 4 8 12 16 20  

3 3 6 9 12 15  

2 2 4 6 8 10  

1 1 2 3 4 5  

  1 2 3 4 5  
  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

ช่อง (8) ระบุล าดับเป็นตัวเลข ตามการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
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ส านัก/กอง  (1)   
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ.  (2)  
(3) 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(4) 
 

ความเสี่ยง 

(5) 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

(6) 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

(7) 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

(8) 
 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

(9) 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

ลายมือชื่อ  (10)  ผู้รายงาน 

(    ) 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  (11)   

วันที่ (12) เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
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(ตัวอย่าง) 
ส านักปลัด 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กระบวนงาน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์  
เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาฯ และการ จัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณประจ าปี เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ 
หนังสือสั่งการ ครอบคลุมภารกิจอ านาจ หน้าที่ รวมทั้ง
สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

แ ผน พั ฒน า ฯ 
ไม่ตรงกับความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชน 

1. มีค าสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความ
รับผิดชอบชัดเจน 
2. มีการประชุมประชาคมเพื่อ รับฟังปัญหา
คว า ม ต้ อ ง ก า ร  แ ล ะ  น า ม า จั ด ล า ดั บ
ความส าคัญ ตามความจ าเป็นเร่งด่วน และ 
จัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น  
3. มีการจัดท าปฏิทินการ ปฏิบัติงานในแต่ละ
ขั้นตอน และ ติดตามผลความคืบหน้าการ
ปฏิบัติอย่างเนื่อง  
4. ประเมินความส าเร็จของ โครงการ พร้อม
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะหลังเสร็จ
สิ้น การประชุม 
5. เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึก รายงานเสนอ
ผู้บั ง คับบัญชา ตามล าดับชั้นทราบและ
พิจารณา 

การควบคุมภายในที่มีอยู่มี
ความเพียงพอ และส าเร็จ
ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็
ตาม ระเบียบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีการ
เปลี่ยนแปลง ท าให้ต้อง 
ปรับเปลี่ยนแนวทางหรือ
วิธีปฏิบัติในการจัดท าแผน 
ก า ร ร ว บ ร วม แ ผน ง า น
โครงการภายในหน่วยงาน 
ก า ร จั ด ท า แ ผน พั ฒน า
ท้องถิ่น ท าให้เกิด ความ
ล่าช้า และมีการเพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นบ่อยครั้ง 

แ ผน พั ฒน า ฯ 
ไม่ตรงกับความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชน 

1. จัดท าแผนการด าเนินงานเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในแต่ละขั้นตอนไว้
ล่วงหน้า ให้ชัดเจน มีกรอบเวลาที่แน่นอน
และปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน  
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของ
การเข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
3. จัดช่วงเวลาการประชุม ประชาคมให้
ตรงกับเวลา ที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถ
เข้าร่วมการประชุมได้  
4. ยืดหยุ่นระยะเวลาหรือแนวทาง ในการ
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนให้สามารถ
น ามาปรับใช้ได้ จริงกับบริบทของพื้นที่ 

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน/

ส านักปลัด 

ลายมือช่ือ     ผู้รายงาน 

(     ) 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
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ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 

(1) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (หรือระดับส านัก/กอง) 

(2) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 

(3) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน  

(4) ระบุความเสี่ยงส าคัญของแต่ละภารกิจ 

(5) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานกฎเกณฑ์  

(6) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 

(7) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

(8) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป  

(9) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรณีการจัดท ารายงานในระดับกระทรวงหรือใน
ภาพรวมของจังหวัด ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐในระดับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรม ก. ส านักงาน ข. 
เทศบาลต าบล ค. เป็นต้น 

(10) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (หรือหัวหน้าระดับส านัก/กอง) 

(11) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (หรือหัวหน้าระดับส านัก/กอง) 

(12) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
 

 



แบบ ปค. 4 
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ส านัก/กอง  (1)   
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ.  (2)  
(3) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(4) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

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

................................................................................ 
2. การประเมินความเสี่ยง 

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

................................................................................ 
3. กิจกรรมการควบคุม 

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

................................................................................ 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

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

................................................................................ 
5. กิจกรรมติดตามประเมินผล 

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

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

 

 

ผลการประเมินโดยรวม (5) 

 ส านัก/กอง   มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่ าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานาของรัฐ พ.ศ. 2561 แต่อย่างไรก็ตาม ภารกิจตาม

แผนการด าเนินการที่ส าคัญ บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
 

ลายมือชื่อ  (6)  ผู้รายงาน 

(    ) 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  (7)   

วันที่ (8) เดือน กันยายน พ.ศ. 2563



แบบ ปค. 4 
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ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 

(1) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (หรือระดับ
ส านัก/กอง) 

(2) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(3) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ 

(4) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/
จุดอ่อน 

(5) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ 

(6) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (หรือหัวหน้าระดับส านัก/กอง) 

(7) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (หรือหัวหน้าระดับส านัก/กอง)  

(8) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนผัง (Workflow) การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(หลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ ๘) 

หนังสือรับรองการประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. ๑) 

รายงานการประเมินองค์ประกอบ 

ของการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. ๔) 

หนังสือรับรองการประเมินผล 

การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

(แบบ ปค. ๖) 

รายงานการประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. ๕) 

แผนผังที ่1 การจัดท าเลม่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 

(หลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ ๙ วรรคสาม) 

ส าปลดัแจ้งเวียนการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ตามหลักเกณฑ์ปฏิบตัิการควบคุมภายใน 

(บันทึกแจ้งเวียนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม) 

ส านัก/กอง/ส่วนด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 

(ค าสั่งกรรมการส านัก/กอง, แบบ WP, แบบ ปค. 4 - ๕) 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ด าเนินการ
ประเมินผลตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. ๖) 

คณะกรรมประเมินผลการควบคุมภายใน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 

(ประชุมติดามผลการประเมินฯ และน าเสนอผู้บริหาร) 

รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน 
(หัวหน้าหน่วยงาน/นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลลงนาม) 

(แบบ ปค. ๑, 4, ๕ และแบบ ปค. ๖ ถา้มี) 

นายอ าเภอห้วยทับทัน 

(คณะกรรมการที่นายอ าเภอจัดให้มึ้น) 

รายงานประเมินผลการควบคุมภายในฯ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ (นายอ าเภอลงนาม) 

(แบบ ปค. ๑, 4, ๕ และแบบ ปค. ๖) 
 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

(หัวหน้าส านักงานฯ ลงนาม) 

รายงานประเมินผลการควบคุมภายในฯ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (หัวหน้าส านักงานฯ ลงนาม) 

(แบบ ปค. ๑, 4, ๕ และแบบ ปค. ๖) 
 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดศรีสะเกษ 
(คณะกรรมการที่นายอ าเภอจัดให้มึ้น) 

รายงานประเมินผลการควบคุมภายในฯ เป็นภาพรวมของ
จังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ว่าราชการจงัหวัดลงนาม) 

(แบบ ปค. ๒, 4, ๕ และแบบ ปค. ๖) 
 

 

กระทรวงการคลัง 

แผนผังที่ ๒ ขั้นตอนการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

































































รายงานการจดัวาง
ระบบการควบคุมภายใน

(แบบ วค. 2)

รายงานการจดัวางระบบการควบคุมภายใน
และ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ตามหลกัเกณฑป์ฏิบติัการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ
(หลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัวา่ดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏิบติัการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561)

หนงัสือรับรองการจดัวาง
ระบบการควบคุมภายใน

(แบบ วค. 1)

รายงานการจดัวางระบบการควบคุมภายใน
(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 6)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 8)

หนงัสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายใน

(แบบ ปค. 1 / ปค. 2 / ปค. 3)

รายงานการประเมินองคป์ระกอบ
ของการควบคุมภายใน

(แบบ ปค. 4)

รายงานการสอบทาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน

ของผูต้รวจสอบภายใน
(แบบ ปค. 6)

รายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน
(แบบ ปค. 5)



รายงานการจดัวางระบบการควบคุมภายใน
ตามหลกัเกณฑป์ฏิบติัการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ

รายงานการจดัวาง
ระบบการควบคุมภายใน

(แบบ วค. 1, 2)
(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 6)

หน่วยงานจดัตั้งใหม่
/ปรับโครงสร้าง

(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 2)

จดัวางระบบ
การควบคุมภายในเสร็จ

ส่งรายงานการจดัวาง
ระบบการควบคุมภายใน
(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 71 ปีนบัแต่วนัจดัตั้ง/

ปรับโครงสร้างเสร็จ
60 วนั 

นบัแต่วนัจดัวางระบบเสร็จ

ผูก้  ากบัดูแล



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลกัเกณฑป์ฏิบติัการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของรัฐ ขอ้ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๗) 
สังกดักระทรวง+ไม่ใช่ราชการภูมิภาค
(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 9 วรรคหน่ึง)

กระทรวงเจา้สงักดั

90 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบ/ปฏิทิน

150 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบ/ปฏิทิน

กระทรวงการคลงั
ให้ท าหนงัสือน าส่งถึง

กรมบญัชีกลาง
(ปค. เป็นเอกสารแนบ)

ผูก้  ากบัดูแล
เพื่อทราบ (ถา้มี)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(หวัหนา้หน่วยงานลงนาม)

ปค. 1,4,5,6

รายงานการประเมินผลฯ ระดบักระทรวง
(ปลดักระทรวงลงนาม)

ปค. 2,4,5,6



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลกัเกณฑป์ฏิบติัการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานขอ้ (1) กรณีจงัหวดั 
(ราชการภูมิภาค/ส่วนราชการประจ าจงัหวดั)

(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 9 วรรคสอง)

คณะกรรมการ
(ท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัจดัใหมี้)

90 วนั
นบัแต่วนัส้ินปีงบ

หน่วยงานขอ้ (6) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล/เทศบาลต าบล
(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 9 วรรคสาม)

นายอ าเภอ
(คณะกรรมการท่ีนายอ าเภอจดัให้มีข้ึน)

90 วนั
นบัแต่วนัส้ินปีงบ

ส านกังานส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินจงัหวดั

(หวัหนา้ส านกังานฯ ลงนาม)

หน่วยงานขอ้ (6) เทศบาลเมือง/นคร 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 9 วรรคส่ี)

ผูว้า่ฯ
(คณะกรรมการท่ีผูว้า่จดัให้มี)

90 วนั
นบัแต่วนัส้ินปีงบ

150 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบ

กระทรวงการคลงั

180 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ตามท่ีหน่วยงานก าหนดเอง)

รายงานการประเมินผลฯ
(ในภาพรวมราชการภูมิภาค/
ส่วนราชการประจ าจงัหวดั)
(ผูว้า่ฯ ลงนาม) (ปค. 1,4,5,6)

รายงานการประเมินผลฯ (ปค.1,4,5,6)
(หวัหนา้หน่วยงานลงนาม)

รายงานการประเมินผลฯ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ

(นายอ าเภอลงนาม) (ปค. 1,4,5,6) 

รายงานการประเมินผลฯ 
(หวัหนา้หน่วยงานลงนาม) (ปค.1,4,5,6)

รายงานการประเมินผลฯ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดั

(หวัหนา้ส านกังานฯ ลงนาม) (ปค. 1,4,5.6)

รายงานการประเมินผลฯ  ในภาพรวมจงัหวดั
(ผูว้ฯ่ ลงนาม) (ปค.2,4,5,6)

ส าเนาใหก้รมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลกัเกณฑป์ฏิบติัการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานขอ้ (6) เมืองพทัยา กทม.
(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 9 วรรคหา้)

กระทรวงการคลงั

90 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบ

หน่วยงานไม่สงักดักระทรวง
(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 10 วรรคสอง)

90 วนันบัแต่วนัส้ินปีงบ/ปฏิทิน

ให้ท าหนงัสือน าส่งถึง
กรมบญัชีกลาง

(ปค. เป็นเอกสารแนบ)

ผูก้  ากบัดูแล
เพื่อทราบ (ถา้มี)

รายงานการประเมินผลฯ
(หวัหนา้หน่วยงานลงนาม) 

(ปค. 3,4,5,6)

รายงานการประเมินผลฯ
(หวัหนา้หน่วยงานลงนาม) 

(ปค. 3,4,5,6





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
ต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๒๑๐ 

โทร : ๐๘๖ - ๔๒๘ - ๔๒๘๖ pukmai@hotmail.com 
 

Pakmai Subdistrict Administrative Organization 
Pakmai Sub-district, Huaithapthan District, Sisaket, Thailand 33210 

Tel : 086 - 428 - 4286 pukmai@hotmail.com 
 
 

 

 

 


