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การผลิตผลิตภัณฑ3จากน้ํานมและเนื้อ

- ดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่ เกี่ยวข:อ
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ3นม
 

วัตถุประสงค�การจัดต้ัง อ

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

ข2อมูลทั่วไปของ
  

องค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป5นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ3 จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ.2514 
กําหนดไว:ในพระราชกฤษฎีกา ดังตอไปนี้ 

ด2านส�งเสริมกิจการโคนม 
สงเสริมการเลี้ยงโคนมและสัตว3อื่นที่ให:น้ํานมและเนื้อ 
ฝPกอบรมบุคคลให:มีความรู:ความชํานาญในการเลี้ยง 

โคนมและสัตว3อื่นที่ให:น้ํานมและเนื้อ การผลิตน้ํานมและ
ผลิตภัณฑ3จากน้ํานมและเนื้อ 

ชวยเหลือ แนะนํา และให:คําปรึกษาแกเกษตรกร ตลอดจนประสานงานและรวมมือ
กับหนวยงานที่เกี่ยวข:องในด:านการกําจัดโรค การเลี้ยงดูสัตว3 การผสมเทียม อาหารและอื่นๆ สําหรับ
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พัฒนาและผลิตพันธุ3โคนมและสัตว3อื่นที่ให:น้ํานมและเนื้อ 
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คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ3นม 

วัตถุประสงค�การจัดต้ัง อ.ส.ค. 
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ส�วนท่ี  

ข2อมูลทั่วไปของ อ.ส.ค. 

เป5นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
2514 โดยมีวัตถุประสงค3ที่

ชวยเหลือ แนะนํา และให:คําปรึกษาแกเกษตรกร ตลอดจนประสานงานและรวมมือ
กับหนวยงานที่เกี่ยวข:องในด:านการกําจัดโรค การเลี้ยงดูสัตว3 การผสมเทียม อาหารและอื่นๆ สําหรับ

สงเสริมและสนับสนุนการบรโิภคนมและผลิตภัณฑ3นมในประเทศ 
ดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข:องหรือตอเนื่องกับการสงเสริมกิจการ 

ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ ยน และให:ซึ่ งน้ํ านมและเนื้อ 
และสัตว3อื่นที่ให:น้ํานมและเนื้อ ตลอดจน

อาหารสัตว3 น้ําเช้ือเอ็มบริโอและอุปกรณ3ตางๆ ที่ เกี่ยวกับการผลิตและ

ดําเนินธุรกิจบริการเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม และสัตว3อื่นที่ให:น้ํานมและเนื้อ และ

งหรือตอเนื่องกับธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม
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บทบาทหน:าที่ของ อ
เนื้อความในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค3การสงเสริม
2 บทบาทที่สําคัญ คือ 

1. การส�งเสริมกิจการโคนม
2. การทําธุรกิจอุตสาหกรรมนม
รวมทั้งยังให:อํานาจ อ

สมทบกับบุคคลอื่น เพื่อประโยชน3แกกิจการและด:านอื่นๆ ซึ่งเป5นวัตถุประสงค3ที่เอื้อตอการดําเนิน
กิจการของ อ.ส.ค. ทั้งในด:านสงเสริมกิจก
ทั้งการสร:างเสริมอาชีพเกษตรกรผู:เลี้ยงโคนม และการแขงขันเชิงพาณิชย3ในอุตสาหกรรมนม

 
 
 

กรอบการบริหารจัดการ อ
ซึ่งจําเป5นที่จะต:องปรับตัวตามแล:ว ยังต:องดําเนินงานภายใต:กรอบของการปกครอง กฎหมาย สังคม 
และจารีตวัฒนธรรมของประเทศ พร:อมทั้งจําเป5นต:องดําเนินการภายใต:กรอบของพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้ง อ.ส.ค. พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภั
สอดคล:องกับวิสัยทัศน3และกลยุทธ3ประเทศไทย วาระแหงชาติ รวมทั้งแนวทางการดําเนินงานของ
กระทรวง ทบวง กรม กอง และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข:องกันด:วย เพื่อให:ทิศทางการดําเนินงานของ 
อ.ส.ค. มีความเหมาะสม สอดรับกับสถานการณ3 ปSจจัย
แหงการจัดตั้ง และมีทิศทางสอดคล:องกับกระบวนการขับเคลื่อนของประเทศ และหนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข:อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบาย กฎหมาย และกลยุทธ�ของกระทรวงท่ีเกี่ยวข2องกับการดําเนินงานของ อ

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

บทบาทหน:าที่ของ อ.ส.ค. ที่ต:องดําเนินงานในปSจจุบันนั้น เป5นไปตามวัตถุประสงค3
เนื้อความในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย พ

การส�งเสริมกิจการโคนม 
การทําธุรกิจอุตสาหกรรมนม 

รวมทั้งยังให:อํานาจ อ.ส.ค. ครอบคลุมถึงการถือกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดิน การรวม
สมทบกับบุคคลอื่น เพื่อประโยชน3แกกิจการและด:านอื่นๆ ซึ่งเป5นวัตถุประสงค3ที่เอื้อตอการดําเนิน

ทั้งในด:านสงเสริมกิจการเลี้ยงโคนมและด:านอุตสาหกรรมนม ที่เป5นการสนับสนุน
ทั้งการสร:างเสริมอาชีพเกษตรกรผู:เลี้ยงโคนม และการแขงขันเชิงพาณิชย3ในอุตสาหกรรมนม

กรอบการบริหารจัดการ อ.ส.ค. นอกจากจะต:องคํานึงถึงปSจจัยแวดล:อมภายนอกที่ผันผวน 
ซึ่งจําเป5นที่จะต:องปรับตัวตามแล:ว ยังต:องดําเนินงานภายใต:กรอบของการปกครอง กฎหมาย สังคม 
และจารีตวัฒนธรรมของประเทศ พร:อมทั้งจําเป5นต:องดําเนินการภายใต:กรอบของพระราชกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ3นม ตลอดจนทิศทางของการดําเนินงานจะต:อง
สอดคล:องกับวิสัยทัศน3และกลยุทธ3ประเทศไทย วาระแหงชาติ รวมทั้งแนวทางการดําเนินงานของ
กระทรวง ทบวง กรม กอง และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข:องกันด:วย เพื่อให:ทิศทางการดําเนินงานของ 

มีความเหมาะสม สอดรับกับสถานการณ3 ปSจจัยแวดล:อมภายนอก เป5นไปตามกรอบภาระหน:าที่
แหงการจัดตั้ง และมีทิศทางสอดคล:องกับกระบวนการขับเคลื่อนของประเทศ และหนวยงานภาครัฐที่

นโยบาย กฎหมาย และกลยุทธ�ของกระทรวงท่ีเกี่ยวข2องกับการดําเนินงานของ อ
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ที่ต:องดําเนินงานในปSจจุบันนั้น เป5นไปตามวัตถุประสงค3
กิจการโคนมแหงประเทศไทย พ.ศ.2514 โดยมี  

ครอบคลุมถึงการถือกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดิน การรวม
สมทบกับบุคคลอื่น เพื่อประโยชน3แกกิจการและด:านอื่นๆ ซึ่งเป5นวัตถุประสงค3ที่เอื้อตอการดําเนิน

โคนมและด:านอุตสาหกรรมนม ที่เป5นการสนับสนุน
ทั้งการสร:างเสริมอาชีพเกษตรกรผู:เลี้ยงโคนม และการแขงขันเชิงพาณิชย3ในอุตสาหกรรมนม 

นอกจากจะต:องคํานึงถึงปSจจัยแวดล:อมภายนอกที่ผันผวน 
ซึ่งจําเป5นที่จะต:องปรับตัวตามแล:ว ยังต:องดําเนินงานภายใต:กรอบของการปกครอง กฎหมาย สังคม 
และจารีตวัฒนธรรมของประเทศ พร:อมทั้งจําเป5นต:องดําเนินการภายใต:กรอบของพระราชกฤษฎีกา

ณฑ3นม ตลอดจนทิศทางของการดําเนินงานจะต:อง
สอดคล:องกับวิสัยทัศน3และกลยุทธ3ประเทศไทย วาระแหงชาติ รวมทั้งแนวทางการดําเนินงานของ
กระทรวง ทบวง กรม กอง และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข:องกันด:วย เพื่อให:ทิศทางการดําเนินงานของ 

แวดล:อมภายนอก เป5นไปตามกรอบภาระหน:าที่
แหงการจัดตั้ง และมีทิศทางสอดคล:องกับกระบวนการขับเคลื่อนของประเทศ และหนวยงานภาครัฐที่

นโยบาย กฎหมาย และกลยุทธ�ของกระทรวงท่ีเกี่ยวข2องกับการดําเนินงานของ อ.ส.ค. 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

 
 
 

 

� วิสัยทัศน� (Vision
“นมแห�งชาติภายในป�

นมแหงชาติที่ต:องการรวมพลังไทยเป5นหนึ่งสร:างเกษตรกรรมโคนมยั่งยืน
ของตัวช้ีวัดวิสัยทัศน3ดังภาพตอไปนี้
 

� วิเคราะห�วิสัยทัศน�ท่ีมีต�อผู2มีส�วนได2ส�วนเสีย

“สืบทอดองค3ความรู:และสร:างความสุขแกเกษตรกรโคนมไทยให:ดํารงอาชีพอยางม่ันคง
และยั่งยืน ด:วยการสรรค3สร:างนวัตกรรมตลอดหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมโคนม
เดนมาร3คเป5นแบรนด3ที่เป5นหนึ่งในใจ
จากนมโคสดแท: 100% ของเกษตรกรไทยให:อยูคูประเทศไทยตลอดไป

 
 
 
 
 

วิสัยทศัน� พันธกิจ ค�านยิม วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร� และประเด็นยทุธศาสตร�
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Vision) 
ภายในป�2564” (Being National Milk by 2021

นมแหงชาติที่ต:องการรวมพลังไทยเป5นหนึ่งสร:างเกษตรกรรมโคนมยั่งยืน
ของตัวช้ีวัดวิสัยทัศน3ดังภาพตอไปนี้ 

 

วิเคราะห�วิสัยทัศน�ท่ีมีต�อผู2มีส�วนได2ส�วนเสีย 

สืบทอดองค3ความรู:และสร:างความสุขแกเกษตรกรโคนมไทยให:ดํารงอาชีพอยางม่ันคง
ด:วยการสรรค3สร:างนวัตกรรมตลอดหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมโคนม

ร3คเป5นแบรนด3ที่เป5นหนึ่งในใจคนไทย เพื่อสงมอบคุณคาให:คนไทยมีสุขภาพดีด:วยผลิตภัณฑ3
ของเกษตรกรไทยให:อยูคูประเทศไทยตลอดไป” 

วิสัยทศัน� พันธกิจ ค�านยิม วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร� และประเด็นยทุธศาสตร�
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Being National Milk by 2021) 
นมแหงชาติที่ต:องการรวมพลังไทยเป5นหนึ่งสร:างเกษตรกรรมโคนมยั่งยืน โดยมีองค3ประกอบ

 

สืบทอดองค3ความรู:และสร:างความสุขแกเกษตรกรโคนมไทยให:ดํารงอาชีพอยางม่ันคง
ด:วยการสรรค3สร:างนวัตกรรมตลอดหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมโคนม ให:แบรนด3ไทย-

งมอบคุณคาให:คนไทยมีสุขภาพดีด:วยผลิตภัณฑ3

วิสัยทศัน� พันธกิจ ค�านยิม วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร� และประเด็นยทุธศาสตร� 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

 

� นิยามวิสัยทัศน�

1. Growth: การเจริญเติบโตอยางตอเนื่

ตัวช้ีวัด Growth:
เกษตรกรโคนมไทย 100 % 

2. Sustainability: 
of Mind Brand ของผู:สงมอบสุขภาพที่
ระดับสากลแบรนด3เดียวที่คนไทยมีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโคนมไทยสง
ผลกระทบในการสร:างความยั่

ตัวช้ีวัด Sustainability:
สํารวจโดยบริษัท Brandage 

3. Learning: ความสําเร็จในการสงเสริมให:คนไทยได:มีโอกาสศึกษาเรียนรู:อุตสาหกรรม

โคนมครบวงจรเกษตรกรเกิดการพัฒนาคนไทยเกิดความรักความหวงแหนความมีสวนรวมในการดํารง
ไว:ซึ่งอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรด:วยเกษตรกรไทยให:คงอยูคูประเทศไทยสืบไป

ตัวช้ีวัด Learning
วงจรสําหรับเกษตรกรโคนมไทยและคนไทยทั้

4. Performance: 
ภิบาลและก:าวสูการเป5นรัฐวิสาหกิจระดับ

ตัวช้ีวัด Performance:

� พันธกิจ 

1. สงเสริมการเลี้ยงโคนมให:เป5นอาชีพแกเกษตรกรไทยอยางม่ันคงและยั่งยืน
2. พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให:ครบวงจรและมีมูลคาเพิ่ม
3. สร:างแหลงความรู:ด:านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม
4. มุงบริหารจัดการองค3กรให:เป5นองค3กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
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นิยามวิสัยทัศน� 

การเจริญเติบโตอยางตอเนือ่งของอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรของ

Growth: รายได:ที่เพิ่มขึ้นเป5น 12,783 ล:านบาทจากน้ํา
 

Sustainability: แบรนด3ไทย-เดนมาร3คก:าวสูแบรนด3อันดับ 1 ในใจผู:บริโภคชาวไทย
ของผู:สงมอบสุขภาพที่ดีแกคนไทยจากฟาร3มไทยด:วยมาตรฐานอุตสาหกรรมโคนมไทย

คนไทยมีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโคนมไทยสง
ผลกระทบในการสร:างความยัง่ยืนให:แกอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรไทย 

Sustainability: Top of Mind Brand ระดับ brand perceived 
 

ความสําเร็จในการสงเสริมให:คนไทยได:มีโอกาสศึกษาเรียนรู:อุตสาหกรรม

โคนมครบวงจรเกษตรกรเกิดการพัฒนาคนไทยเกิดความรักความหวงแหนความมีสวนรวมในการดํารง
งอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรด:วยเกษตรกรไทยให:คงอยูคูประเทศไทยสืบไป

Learning: เป5นแหลงเรียนรู:และที่พึ่งทางวิชาการด:านอุตสาหกรรมโคนมครบ

วงจรสําหรับเกษตรกรโคนมไทยและคนไทยทั้งประเทศ 

Performance: มุงบริหารจัดการองค3กรให:เป5นองค3กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด:วยหลักธรรมา
ภิบาลและก:าวสูการเป5นรัฐวิสาหกิจระดับ B 

Performance: การผานเกณฑ3รัฐวิสาหกิจระดับ B ขึ้นไป

สงเสริมการเลี้ยงโคนมให:เป5นอาชีพแกเกษตรกรไทยอยางม่ันคงและยั่งยืน
พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให:ครบวงจรและมีมูลคาเพิ่ม 
สร:างแหลงความรู:ด:านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม 
มุงบริหารจัดการองค3กรให:เป5นองค3กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) 
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องของอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรของ อ.ส.ค. 

ล:านบาทจากน้ํานมดิบที่ผลิตโดย

ในใจผู:บริโภคชาวไทย Top 
ดีแกคนไทยจากฟาร3มไทยด:วยมาตรฐานอุตสาหกรรมโคนมไทย

คนไทยมีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโคนมไทยสง
 

brand perceived > 17.85 % 

ความสําเร็จในการสงเสริมให:คนไทยได:มีโอกาสศึกษาเรียนรู:อุตสาหกรรม

โคนมครบวงจรเกษตรกรเกิดการพัฒนาคนไทยเกิดความรักความหวงแหนความมีสวนรวมในการดํารง
งอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรด:วยเกษตรกรไทยให:คงอยูคูประเทศไทยสืบไป 

งทางวิชาการด:านอุตสาหกรรมโคนมครบ

มีขีดสมรรถนะสูงด:วยหลักธรรมา-

นไป 

สงเสริมการเลี้ยงโคนมให:เป5นอาชีพแกเกษตรกรไทยอยางม่ันคงและยั่งยืน 

(HPO) ด:วยหลักธรรมาภิบาล 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

 

� ค�านิยม 

องค3กรแหงความสุขที่
สนับสนุนให:เกิดวัฒนธรรม 4

1. รู:และรับผิดชอบ
2. สงมอบสิ่งที่มีคุณคา
3. พัฒนาอยางตอเนื่อง
4. เน:นเรื่องธรรมาภิบาล

� วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�

1) สร:างความม่ั
เกษตรกรโคนมมีความเข:มแข็งมากขึ้
ยกระดับมาตรฐานฟาร3ม ลดต:นทุน

2) มุงม่ันพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่
มิตรกับสิ่งแวดล:อม มุงสร:างสรรค3ผลิตภัณฑ3อันทรงคุณคาตอยอดจากงานวิจัย
ต:องการและสุขภาพที่ดีของผู:บริโภค
แขงขัน เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่

3) ตอกย้ําความเข:มแข็งให:แบรนด3ไทย
ความมีสวนรวมของคนไทยในการสร:างความสุขในอาชีพของเกษตรกรโคนมไทยอยางยั่
การบริโภคนมโคสดแท:ที่ผลิตจากเกษตรกรโคนมไทยจากอุตสาหกรรมของคนไทยเพื่
คนไทย 

4) มีความพร:อมด:านการตลาดในทุกมิติและเพิ่
ประเทศและรองรับตลาดตางประเทศ
การบริหารตัวแทนจําหนาย การพัฒนาชองทางจํา
ประสิทธิภาพสูงการสร:างนวัตกรรมเพื่

5) พัฒนาสูการจัดตั้
นมครบวงจรแหงชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรโคนมไทยให:มีความเข:มแข็ง
โคนมมีความม่ันคงและยั่งยืน
ความรู:นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากประสบการณ3ความเช่ี
คลังความรู:ด:านอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย
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งค3กรแหงความสุขที่ส�งเสริมและยกระดับความรู:ด:วยคุณภาพระดับมืออาชีพ
4 ด:าน ประกอบด:วย 

รู:และรับผิดชอบ 
สงมอบสิ่งที่มีคุณคา 
พัฒนาอยางตอเนื่อง 
เน:นเรื่องธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 

ร:างความม่ันคงและยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนมแกเกษตรกรไทยอยางทั่
วามเข:มแข็งมากขึ้น โดยสงเสริมกิจการโคนมด:วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ลดต:นทุน เพิ่มความสามารถในการแขงขัน 
นพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตทีไ่ด:รับการรับรองด:วยมาตรฐานระดับสากลที่
มุงสร:างสรรค3ผลิตภัณฑ3อันทรงคุณคาตอยอดจากงานวิจัย

ดีของผู:บริโภค เน:นการบริหารจัดการด:านอุตสาหกรรมที่
มอบคุณภาพชีวิตที่ดีสูเกษตรกรโคนมไทยรวมกัน 

ความเข:มแข็งให:แบรนด3ไทย-เดนมาร3คให:เป5นTop of Mind Brand 
ความมีสวนรวมของคนไทยในการสร:างความสุขในอาชีพของเกษตรกรโคนมไทยอยางยั่

ผลิตจากเกษตรกรโคนมไทยจากอุตสาหกรรมของคนไทยเพื่

มีความพร:อมด:านการตลาดในทุกมิติและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ประเทศและรองรับตลาดตางประเทศ ครอบคลุมการพัฒนาผลิตภัณฑ3ที่มีความหมายตอผู:บริโภค

การพัฒนาชองทางจําหนายให:งายตอการเข:าถึง การพัฒนาระบบโลจิสติกส3
ประสิทธิภาพสูงการสร:างนวัตกรรมเพื่อการบริการที่มีคุณคาเหนือความคาดหมาย

พัฒนาสูการจัดตั้งสถาบันเพื่อการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด:านอุตสาหกรรม
อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรโคนมไทยให:มีความเข:มแข็ง
งยืน ตอยอดด:านผลิตภัณฑ3ที่ทรงคุณคาและมีมาตรฐานสูง

ความรู:นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากประสบการณ3ความเช่ียวชาญอันยาวนานของ
คลังความรู:ด:านอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย เพื่อสืบทอดแกคนไทยตอไป 
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ณภาพระดับมืออาชีพเพื่อ

ยงโคนมแกเกษตรกรไทยอยางทั่วถึง 
โดยสงเสริมกิจการโคนมด:วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถ

ได:รับการรับรองด:วยมาตรฐานระดับสากลที่เป5น
มุงสร:างสรรค3ผลิตภัณฑ3อันทรงคุณคาตอยอดจากงานวิจัย เพื่อตอบสนองความ

เน:นการบริหารจัดการด:านอุตสาหกรรมที่เพิ่มศักยภาพในการ

Top of Mind Brand โดยมุงสร:าง
ความมีสวนรวมของคนไทยในการสร:างความสุขในอาชีพของเกษตรกรโคนมไทยอยางยั่งยืนด:วย 

ผลิตจากเกษตรกรโคนมไทยจากอุตสาหกรรมของคนไทยเพื่อสุขภาพที่ดีของ

มขีดความสามารถในการแขงขัน ทั้งใน
มีความหมายตอผู:บริโภค 
การพัฒนาระบบโลจิสติกส3

มีคุณคาเหนือความคาดหมาย 
อการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด:านอุตสาหกรรม

อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรโคนมไทยให:มีความเข:มแข็งในอาชีพการเลี้ยง 
ทรงคุณคาและมีมาตรฐานสูง มีการสร:างองค3
ยวชาญอันยาวนานของ อ.ส.ค. และพัฒนาเป5น



คูมอืการควบคุมภายในขอ

 
6) เป5นองค3กรแหงความเป5นเลิศและยั่

บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาระบบสนับสนุนที่เอื้อให:การปฏิบัติหน:าที่
เชิงนโยบายและงานที่ท:าทายเชิงยุทธศาสตร3ได:

� ประเด็นยุทธศาสตร�

ประกอบด:วย 5 

ยุทธศาสตร�ท่ี
ยุทธศาสตร�ท่ี

เป5นมิตรแกสิ่งแวดล:อม 

ยุทธศาสตร�ท่ี
ผู:บรโิภค 

ยุทธศาสตร�ท่ี
อุตสาหกรรมโคนมของประเทศ

ยุทธศาสตร�ท่ี
มนุษย3 ธรรมาภิบาล เทคโนโลยีดิจิทัล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

เป5นองค3กรแหงความเป5นเลิศและยั่งยืนด:วยธรรมาบาล มีความรับผิดชอบตอสังคม
นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทอลในการบริหารจัดการและ

อให:การปฏิบัติหน:าที่ตามภารกิจขององค3กรที่คลองตัว
ท:าทายเชิงยุทธศาสตร3ได: 

ประเด็นยุทธศาสตร� 

5 ประเด็นยุทธศาสตร3ดังนี้ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การสร:างความม่ันคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันด:านการตลาดอยางเข:าถึงใจ

ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับ
อุตสาหกรรมโคนมของประเทศ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 5 องค3กรแหงความเป5นเลิศที่ยั่งยืนและรับผิดชอบตอสังคมด:วยทุน
เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
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ความรับผิดชอบตอสังคม
อาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทอลในการบริหารจัดการและ

คลองตัว สามารถรองรับงาน

งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม 

การพัฒนาอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากลที่

มขีดความสามารถในการแขงขันด:านการตลาดอยางเข:าถึงใจ

การวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับ

งยืนและรับผิดชอบตอสังคมด:วยทุน
เศรษฐกิจพอเพียง 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

 

    
 
 

ด:วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังขอ

เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 

ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให:ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ3ที่

กระทรวงการคลังกําหนด 
กระทรวงการคลัง 

เรื่อง หลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด2วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหน�วยงานของรัฐ พ
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ
กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ.2561 เพื่อให:หนวยงานในสังกัดที่เกี่ยวข:องถือปฏิบัติตอไป

อ.ส.ค. เป5นหนวยงานที่อยูภายใต:การกํากับดูแลของรัฐ ตระหนักถึงความสําคัญของการมี
ระบบการควบคุมภายใน โดย
ภายในและมอบหมายให:คณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ
ผู:รับผิดชอบในการติดตามกํากับ ดูแลการดําเนินงานและรายงานผลการควบคุมภายใน
แตละฝDาย/สํานักงาน สงรายงานผลการดําเนินงาน
แผนงานและโครงการ ฝDายนโยบายและแผนงาน
เสนอผู:บริหาร อ.ส.ค., คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ
ตรวจสอบ อ.ส.ค. และคณะกรรมการ

 
 
 
 
 
 

2.1 ความเปaนมาของการควบคุมภายใน

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

แนวคิดการควบคุมภายในของ
   

ด:วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช:ตั้งแต

79 บัญญัติให:หนวยงานของรัฐจัดให:มีการตรวจสอบภายใน 

และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให:ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ3ที่

กระทรวงการคลัง จึงได:มีหนังสือดวนมาก ที่ กค 0409.3/ว105 ลงวันที่ 

หลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด2วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 แจ:งเพื่อให:หนวยงานของรัฐจัดให:มีการควบคุมภายใน
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 พร:อมทั้งจัดสงหลักเกณฑ3

ลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
เพื่อให:หนวยงานในสังกัดที่เกี่ยวข:องถือปฏิบัติตอไป 

เป5นหนวยงานที่อยูภายใต:การกํากับดูแลของรัฐ ตระหนักถึงความสําคัญของการมี
ระบบการควบคุมภายใน โดย อ.ส.ค. ได:แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกําหนดนโยบายการควบคุม

คณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ
กํากับ ดูแลการดําเนินงานและรายงานผลการควบคุมภายใน

รายงานผลการดําเนินงานให:แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กอง
แผนงานและโครงการ ฝDายนโยบายและแผนงาน รวบรวมและจัดทํารายงานในภาพรวมของ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ
และคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพื่อพิจารณาตามลําดับ 

ความเปaนมาของการควบคุมภายใน 
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ส�วนท่ี  

แนวคิดการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. 

มีผลบังคับใช:ตั้งแตวันที่ 20 

บัญญัติให:หนวยงานของรัฐจัดให:มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให:ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ3ที่

ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 

หลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด2วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายใน
แจ:งเพื่อให:หนวยงานของรัฐจัดให:มีการควบคุมภายในให:เป5นไป

พร:อมทั้งจัดสงหลักเกณฑ3
ลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 

เป5นหนวยงานที่อยูภายใต:การกํากับดูแลของรัฐ ตระหนักถึงความสําคัญของการมี
กรรมการตรวจสอบเพื่อกําหนดนโยบายการควบคุม

คณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ค. เป5น
กํากับ ดูแลการดําเนินงานและรายงานผลการควบคุมภายใน โดยหัวหน:าของ

ให:แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กอง
รวบรวมและจัดทํารายงานในภาพรวมของ อ.ส.ค. 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค., คณะกรรมการ



คูมอืการควบคุมภายในขอ

นอกจากนี้ อ.ส

และนําสงให:กระทรวงเจ:าสังกัด 

ป�งบประมาณ เพื่อที่กระทรวงเจ:าสังกัด 
สรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มาจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
กระทรวง และสงให:กระทรวงการคลังภายใน 

 

 

 
การควบคุมภายในไมใชระบบหนึ่งระบบใดโดยเฉพาะหรือเป5นระบบซึ่งแยกออกจาก

ระบบงานประจําของ อ.ส.ค. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การควบคุมภายในเป�นกระบวนการท่ีต�อเน่ืองและแทรกอยู�ในการปฏิบัติงาน
ตามปกติขององค กร การควบคุมภายในเป5นกระบวนการ 
และกระทําอยางเป5นขั้นตอน แตไมได:เป5นผลลัพธ3สุดท:าย ดังนั้นฝDายบริหารจึงควรนําการควบคุม
ภายในมาใช:โดยรวมเป5นสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งได:แก การวางแผน 
การดําเนินงาน (Executing) 

2. การควบคุมภายในเกิดข้ึนได%โดยพนักงานทุกระดับของ
ของ อ.ส.ค. หมายถึง คณะกรรมการ อ
สําคัญในการทําให:มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น 
การควบคุมภายในที่ดี ด:วยการกําหนดวัตถุประสงค3 วางกลไกการควบคุม กําหนดกิจกรรมตางๆ 
รวมทั้งติดตามผลการควบคุมภายใน สวนพนักงานทุกระดับของหนวยงาน รับผิดชอบตอการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดขึ้นอยางตอเนื่

3. การควบคุมภายในให%ความมั่นใจในระดับท่ีสมเหตุสมผล 
ว�าจะบรรลุวัตถุประสงค ท่ีกําหนด
ภายในจะได:รับการออกแบบไว:ดีเพียงใดก็ตามก็ไมสามารถให:ความม่ันใจวาจะทําให:การดําเนินงาน
เป5นไปตามวัตถุประสงค3อยางสมบูรณ3 เพราะการควบคุมภายในยังมีข:อจํากัดจากปSจจัยอื่นซึ่งมี
ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค3ของหนวยงาน เชน อาจจะเกิดข:อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน
เนื่องจากการใช:ดุลยพินิจผิดพลาด การสมรู:รวมคิดกันปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ3 
ข:อบังคับที่กําหนดไว:หรือการหลีกเลี่ยงขั้นตอนจงใจการฝDาฝ|น 
นอกจากนี้ การวางระบบการควบคุมภายในจะต:องคํานึงถึงต:นทุนและความคุ:มคาในผลประโยชน3ที่
คาดวาจะได:รับด:วย 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

ส.ค. มีหน:าที่ดําเนินการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน

และนําสงให:กระทรวงเจ:าสังกัด (กระทรวงเกษตรและสหกรณ3) ภายใน 90 
เพื่อที่กระทรวงเจ:าสังกัด (กระทรวงเกษตรและสหกรณ3) จะได:

สรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มาจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
กระทรวง และสงให:กระทรวงการคลังภายใน 150 วัน นับแตวันสิ้นปRงบประมาณ 

การควบคุมภายในไมใชระบบหนึ่งระบบใดโดยเฉพาะหรือเป5นระบบซึ่งแยกออกจาก
. สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ อ

 

การควบคุมภายในเป�นกระบวนการท่ีต�อเน่ืองและแทรกอยู�ในการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายในเป5นกระบวนการ (Process) ที่ต:องสร:างให:มีขึ้น 

และกระทําอยางเป5นขั้นตอน แตไมได:เป5นผลลัพธ3สุดท:าย ดังนั้นฝDายบริหารจึงควรนําการควบคุม
ภายในมาใช:โดยรวมเป5นสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งได:แก การวางแผน 

(Executing) และการติดตามผล (Monitoring) 

การควบคุมภายในเกิดข้ึนได%โดยพนักงานทุกระดับของ อ.
หมายถึง คณะกรรมการ อ.ส.ค., ผู:บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคน เป5นผู:มีบทบาท

สําคัญในการทําให:มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น โดยฝDายบริหารเป5นผู:รับผิดชอบในการจัดให:มีระบบ
การควบคุมภายในที่ดี ด:วยการกําหนดวัตถุประสงค3 วางกลไกการควบคุม กําหนดกิจกรรมตางๆ 
รวมทั้งติดตามผลการควบคุมภายใน สวนพนักงานทุกระดับของหนวยงาน รับผิดชอบตอการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดขึ้นอยางตอเนื่อง 

การควบคุมภายในให%ความมั่นใจในระดับท่ีสมเหตุสมผล (Reasonable Assurance)
ว�าจะบรรลุวัตถุประสงค ท่ีกําหนด แตมิได:เป5นหลักประกันที่สมบูรณ3 ทั้งนี้แม:วาการควบคุม

ภายในจะได:รับการออกแบบไว:ดีเพียงใดก็ตามก็ไมสามารถให:ความม่ันใจวาจะทําให:การดําเนินงาน
ไปตามวัตถุประสงค3อยางสมบูรณ3 เพราะการควบคุมภายในยังมีข:อจํากัดจากปSจจัยอื่นซึ่งมี

ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค3ของหนวยงาน เชน อาจจะเกิดข:อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน
เนื่องจากการใช:ดุลยพินิจผิดพลาด การสมรู:รวมคิดกันปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ3 

ที่กําหนดไว:หรือการหลีกเลี่ยงขั้นตอนจงใจการฝDาฝ|น (Override) 
นอกจากนี้ การวางระบบการควบคุมภายในจะต:องคํานึงถึงต:นทุนและความคุ:มคาในผลประโยชน3ที่

แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
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จัดทํารายงานการควบคุมภายในระดับหนวยงาน 

90 วันนับจากวันสิ้น
จะได:ดําเนินการรวบรวมและ

สรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มาจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
 

การควบคุมภายในไมใชระบบหนึ่งระบบใดโดยเฉพาะหรือเป5นระบบซึ่งแยกออกจาก
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. มีดังนี้ 

การควบคุมภายในเป�นกระบวนการท่ีต�อเน่ืองและแทรกอยู�ในการปฏิบัติงาน
ที่ต:องสร:างให:มีขึ้น (Build in) 

และกระทําอยางเป5นขั้นตอน แตไมได:เป5นผลลัพธ3สุดท:าย ดังนั้นฝDายบริหารจึงควรนําการควบคุม
ภายในมาใช:โดยรวมเป5นสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งได:แก การวางแผน (Planning) 

.ส.ค. พนักงานทุกระดับ
ผู:บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคน เป5นผู:มีบทบาท

โดยฝDายบริหารเป5นผู:รับผิดชอบในการจัดให:มีระบบ
การควบคุมภายในที่ดี ด:วยการกําหนดวัตถุประสงค3 วางกลไกการควบคุม กําหนดกิจกรรมตางๆ 
รวมทั้งติดตามผลการควบคุมภายใน สวนพนักงานทุกระดับของหนวยงาน รับผิดชอบตอการปฏิบัติ

Reasonable Assurance)
แตมิได:เป5นหลักประกันที่สมบูรณ3 ทั้งนี้แม:วาการควบคุม 

ภายในจะได:รับการออกแบบไว:ดีเพียงใดก็ตามก็ไมสามารถให:ความม่ันใจวาจะทําให:การดําเนินงาน
ไปตามวัตถุประสงค3อยางสมบูรณ3 เพราะการควบคุมภายในยังมีข:อจํากัดจากปSจจัยอื่นซึ่งมี

ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค3ของหนวยงาน เชน อาจจะเกิดข:อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน
เนื่องจากการใช:ดุลยพินิจผิดพลาด การสมรู:รวมคิดกันปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ3 

Override) ระบบการควบคุมภายใน 
นอกจากนี้ การวางระบบการควบคุมภายในจะต:องคํานึงถึงต:นทุนและความคุ:มคาในผลประโยชน3ที่



คูมอืการควบคุมภายในขอ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค�ของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในมีวัตถุประสงค3เพื่อให:เกิดความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลใน

ประเด็นดังตอไปนี้ 

1. เพื่อให2เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน 
Objectives) ได:แก การใช:ทรัพยากรทุกประเภทขององค3กรให:เป5นไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ประหยัด และคุ:มคา ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย3สิน การป?องกันหรือลดความผิดพลาด 
และให:ปลอดจากการร่ัวไหล การสิ้นเปลือง การสูญเปลา หรือการทุจริตในหนวยงาน

การควบคุมภายใน
ปฏิบัติงานที่ทุกคนใน อ.ส
ผู:บริหารทุกระดับ และพนักงาน อ
สร:างความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของ
องค3กรจะบรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายใน
ด:านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซึ่ง
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย3สิน การป?องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิ้นเปลือง หรือ
การทุจริตในองค3กรด:านความเช่ือถือได:ของรายงานทาง
การเงิน และด:านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข:อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรี 
 

2.3 ความหมายและวัตถุประสงค�ของการควบคุมภายใน

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

วัตถุประสงค�ของการควบคุมภายใน 
การควบคุมภายในมีวัตถุประสงค3เพื่อให:เกิดความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลใน

เพื่อให2เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน 
ได:แก การใช:ทรัพยากรทุกประเภทขององค3กรให:เป5นไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ประหยัด และคุ:มคา ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย3สิน การป?องกันหรือลดความผิดพลาด 
และให:ปลอดจากการร่ัวไหล การสิ้นเปลือง การสูญเปลา หรือการทุจริตในหนวยงาน

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการ

ส.ค. ตั้งแตคณะกรรมการ อ.ส.ค., 
ผู:บริหารทุกระดับ และพนักงาน อ.ส.ค. กําหนดให:มีขึ้น เพื่อ
สร:างความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของ
องค3กรจะบรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายใน ทั้ง 

ผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซึ่ง
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย3สิน การป?องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิ้นเปลือง หรือ 
การทุจริตในองค3กรด:านความเช่ือถือได:ของรายงานทาง 
การเงิน และด:านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข:อบังคับ 

ความหมายและวัตถุประสงค�ของการควบคุมภายใน 
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การควบคุมภายในมีวัตถุประสงค3เพื่อให:เกิดความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลใน

เพื่อให2เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน (Operation 
ได:แก การใช:ทรัพยากรทุกประเภทขององค3กรให:เป5นไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ประหยัด และคุ:มคา ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย3สิน การป?องกันหรือลดความผิดพลาด 
และให:ปลอดจากการร่ัวไหล การสิ้นเปลือง การสูญเปลา หรือการทุจริตในหนวยงาน 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เพื่อให2เกิดความน�าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน 
(Financial Reporting Objectives)
ทางการเงิน ไมวาจะเป5นรายงานที่ใช:เป5นการภายในหรือนําเสนอ
สูภายนอก อ.ส.ค. จะต:องมีความถูกต:อง โปรงใส แสดงฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี
กําหนดเวลา 

4. เพื่อให2เกิดการวางแผนงานทางธุรกิจหรือแผนเชิงกลยุทธ� 
Objectives) ที่เหมาะสมป?องกันผลกระทบที่เกิดทั้งภายในและภายนอกองค3กร อันจะนําไปสู
เป?าหมายที่มุงหวัง 

3. เพื่อให2เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข2อบังคับท่ีเกี่ยวข2อง 
(Compliance Objectives) 
กฎหมาย ระเบียบ ข:อบังคับ 
การปฏิบัติตามนโยบาย หรือระเบียบปฏิบัติที่ อ
อันอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการละเว:นไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเหลานั้น

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

เพื่อให2เกิดความน�าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน 
Financial Reporting Objectives) ได:แก การจัดทํารายงาน

ทางการเงิน ไมวาจะเป5นรายงานที่ใช:เป5นการภายในหรือนําเสนอ 
จะต:องมีความถูกต:อง โปรงใส แสดงฐานะการเงิน

และผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใน

เพื่อให2เกิดการวางแผนงานทางธุรกิจหรือแผนเชิงกลยุทธ� 
ที่เหมาะสมป?องกันผลกระทบที่เกิดทั้งภายในและภายนอกองค3กร อันจะนําไปสู

เพื่อให2เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข2อบังคับท่ีเกี่ยวข2อง 
Compliance Objectives) ได:แก การปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานที่เป5นไปตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย ระเบียบ ข:อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข:องกับการดําเนินงานของ
การปฏิบัติตามนโยบาย หรือระเบียบปฏิบัติที่ อ.ส.ค. ได:กําหนดขึ้น เพื่อป?องกัน
อันอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการละเว:นไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเหลานั้น 
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เพื่อให2เกิดการวางแผนงานทางธุรกิจหรือแผนเชิงกลยุทธ� (Strategic 
ที่เหมาะสมป?องกันผลกระทบที่เกิดทั้งภายในและภายนอกองค3กร อันจะนําไปสู

เพื่อให2เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข2อบังคับท่ีเกี่ยวข2อง 
ได:แก การปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานที่เป5นไปตามบทบัญญัติของ

หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข:องกับการดําเนินงานของ อ.ส.ค. รวมทั้ง
ได:กําหนดขึ้น เพื่อป?องกันความเสียหาย 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

 
 
 

ในการดําเนินงานเพื่อให:บรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายใน ผู:กํากับดูแลและ
ฝDายบริหารจะต:องจัดให:การดําเนินงานภายใน
การควบคุมภายในตามแนวทางของ 
Commission (COSO) 5 ประก

1. สภาพแวดล:อมของการควบคุม 
2. การประเมินความเสี่ยง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
5. การติดตามประเมินผล
 

 
 
 

สภาพแวดล2อมของการควบคุม
การควบคุมภายในอื่นๆ มีประสิทธิผลในองค3กร
ทําให:บุคลากรให:ความสําคัญกับการควบคุมมากขึ้น
ที่ไมมีประสิทธิผลอาจทําให:องค3ประกอบการควบคุมอื่นๆ
การควบคุมภายในสะท:อนให:เห็นทัศนคติและการรับรู:ถึงความสําคัญของการควบคุ
บุคลากรระดับตางๆ ในองค3กร

 
 
 
 
 

2.4 องค�ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน

1. สภาพแวดล2อมของการควบคุม 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

ในการดําเนินงานเพื่อให:บรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายใน ผู:กํากับดูแลและ
ฝDายบริหารจะต:องจัดให:การดําเนินงานภายใน อ.ส.ค. ประกอบไปด:วยองค3ประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายในตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organization of the Treadway

ประการ ที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ3กันตามลําดับ ดังนี้ 
สภาพแวดล:อมของการควบคุม (Control Environment) 
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)
การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

 
 
 

สภาพแวดล2อมของการควบคุม หมายถึง ปSจจัยตางๆ ซึ่งสงเสริมให:องค3ประกอบ
มีประสิทธิผลในองค3กร หรือทําให:การควบคุมที่มีอยูมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ทําให:บุคลากรให:ความสําคัญกับการควบคุมมากขึ้น ในกรณีตรงข:ามสภาพแวดล:อมของการควบคุม
ที่ไมมีประสิทธิผลอาจทําให:องค3ประกอบการควบคุมอื่นๆ มีประสิทธิผลลดลง
การควบคุมภายในสะท:อนให:เห็นทัศนคติและการรับรู:ถึงความสําคัญของการควบคุ

ในองค3กร 

องค�ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

สภาพแวดล2อมของการควบคุม (Control Environment) 
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ในการดําเนินงานเพื่อให:บรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายใน ผู:กํากับดูแลและ
ประกอบไปด:วยองค3ประกอบของมาตรฐาน 

Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 

Information and Communications) 

ซึ่งสงเสริมให:องค3ประกอบ
หรือทําให:การควบคุมที่มีอยูมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น หรือ

ในกรณีตรงข:ามสภาพแวดล:อมของการควบคุม
มีประสิทธิผลลดลง สภาพแวดล:อมของ

การควบคุมภายในสะท:อนให:เห็นทัศนคติและการรับรู:ถึงความสําคัญของการควบคุมภายในของ



คูมอืการควบคุมภายในขอ

 
 
 
 
 
 
 

 

1.) ความซื่อสัตย�และจริยธรรม
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในหนวยงาน
สูงจํานวนมากสามารถนําพาหนวยงานของตนให:ก:าวหน:าเป5นที่ยอมรับของสาธารณชนโดยทั่วไป
ดังนั้นผู:บริหารจะต:องเป5นแบบอยางที่ดโีดยการแสดงออกอยางสมํ่าเสมอ
ทั้งโดยคําพูดและการกระทํา
ถึงการปฏิบัติของผู:บริหาร
รวมถึงข:อห:ามบุคลากรในลักษณะที่มีผลประโยชน3ทับซ:อน
Interest) อยางชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพแวดล2อมของการควบคุม
Consciousness) และบรรยากาศของการควบคุมในหนวยงาน
ดใีนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบโดยเน:นการสร:างบรรยากาศโดยผู:บริหารระดับสูง
the top) สภาพแวดล:อมของการควบคุมที่ดี
ปฏิบัติตามข:อกําหนดด:านจริยธรรม
ความรู:ความสามารถและทักษะที่จําเป5นต:อง
เพียงพอ ยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
มีปSจจัยตางๆ ได:แก 

“ผลประโยชน�ทับซ2อน
และ/หรือ ความสัมพันธ3อื่น
พ:องที่ทับซ:อนกับบทบาทหน:าที่ในหนวยงาน

ขาดความเปaนอิสระและเปaนกลาง
เลือกทางใดทางหนึ่ง

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

 
 

ความซื่อสัตย�และจริยธรรม: เป5นสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะทําให:เกิดคุณธรรมในการ

ในหนวยงาน และเป5นที่ยอมรับวาองค3กรที่มีบุคลากรที่ซื่อสัตย3และมีจริยธรรม
สูงจํานวนมากสามารถนําพาหนวยงานของตนให:ก:าวหน:าเป5นที่ยอมรับของสาธารณชนโดยทั่วไป
ดังนั้นผู:บริหารจะต:องเป5นแบบอยางที่ดโีดยการแสดงออกอยางสมํ่าเสมอ 
ทั้งโดยคําพูดและการกระทํา รวมทั้งสื่อสารภายในให:บุคลากรรับทราบ
ถึงการปฏิบัติของผู:บริหาร และควรจัดทําข:อกําหนดด:านจริยธรรม 
รวมถึงข:อห:ามบุคลากรในลักษณะที่มีผลประโยชน3ทับซ:อน (Conflict of 

สภาพแวดล2อมของการควบคุม เป5นเรื่องเกี่ยวกับการสร:างความตระหนัก
และบรรยากาศของการควบคุมในหนวยงาน ให:บุคลากรในหนวยงานเกิดจิตสํานึกที่

ดใีนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบโดยเน:นการสร:างบรรยากาศโดยผู:บริหารระดับสูง
สภาพแวดล:อมของการควบคุมที่ด ีคือ สภาพแวดล:อมที่ทําให:บุคลากรในองค3กรยึดถือและ

ปฏิบัติตามข:อกําหนดด:านจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และเข:าใจขอบเขตอํานาจหน:าที่ของตนเอง
ความรู:ความสามารถและทักษะที่จําเป5นต:องที่ใช:ในการปฏิบัติงานตามที่ได:รับมอบหม

ยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน สภาพแวดล:อมของการควบคุม

ผลประโยชน�ทับซ2อน หมายถึง สถานการณ3ที่บุคคลหนึ่งมีบทบาทหน:าที่
ความสัมพันธ3อื่น ที่มีวัตถุประสงค3หรือผลประโยชน3สวนตัวหรือพวก

พ:องที่ทับซ:อนกับบทบาทหน:าที่ในหนวยงาน ทําให:การปฏิบัติงานของบุคคลนั้น

ขาดความเปaนอิสระและเปaนกลาง ทําให:บุคคลนั้นต:องอยูในสภาวการณ3ต:อง
เลือกทางใดทางหนึ่ง” 
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เป5นสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะทําให:เกิดคุณธรรมในการ

เป5นที่ยอมรับวาองค3กรที่มีบุคลากรที่ซื่อสัตย3และมีจริยธรรม
สูงจํานวนมากสามารถนําพาหนวยงานของตนให:ก:าวหน:าเป5นที่ยอมรับของสาธารณชนโดยทั่วไป

เป5นเรื่องเกี่ยวกับการสร:างความตระหนัก (Control 
ให:บุคลากรในหนวยงานเกิดจิตสํานึกที่

ดใีนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบโดยเน:นการสร:างบรรยากาศโดยผู:บริหารระดับสูง (Tone at 
สภาพแวดล:อมที่ทําให:บุคลากรในองค3กรยึดถือและ

และเข:าใจขอบเขตอํานาจหน:าที่ของตนเอง มี
ใช:ในการปฏิบัติงานตามที่ได:รับมอบหมายอยาง

สภาพแวดล:อมของการควบคุม

สถานการณ3ที่บุคคลหนึ่งมีบทบาทหน:าที่
ที่มีวัตถุประสงค3หรือผลประโยชน3สวนตัวหรือพวก

ทําให:การปฏิบัติงานของบุคคลนั้น 

ทําให:บุคคลนั้นต:องอยูในสภาวการณ3ต:อง



คูมอืการควบคุมภายในขอ

ประโยชน3สูงสุดตอหนวยงานและอาจนําไปสูการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ไปเป5นคูสัญญาหรือมีสวนได:เสียในสัญญาที่ทํากับองค3กร
หรือบริษัทที่เข:าเป5นคูสัญญากับองค3กร
ทับซ:อนดังกลาวไว:ในข:อกําหนดด:านจริยธรรมทั้งฝDายบริหารและบุคลากรทุกคนในหนวยงานต:อง
หลีกเลี่ยงสถานการณ3ที่อาจกอให:เกิดผลประโยชน3ทับซ:อ

2.) การพัฒนาความรู2ความสามารถของบุคลากร
เป5นปSจจัยสําคัญตอความสําเร็จในการดําเนินงาน
ความสามารถทักษะความชํานาญและประสบการณ3สําหรับบุคลากรในตําแหนงตางๆ
ใด เพื่อใช:เป5นเกณฑ3ในการพิจารณาบรรจุแตงตั้งบุคลากรให:
หน:าที่และความรับผิดชอบ 
วัตถุประสงค3ที่ตั้งไว:เครื่องมือสําคัญก็คือการจัดทําเอกสารบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description)

3.) คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอ
สวนสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการ
ประสิทธิผลด:วย สวนคณะกรรมการตรวจสอบเป5นกลไกที่ชวยในการตรวจสอบและสอบทาน
การดําเนินงานให:เป5นไปตามทิศทางที่คณะกรรมการบริหารกําหนดรวมถึง
ผลสําเร็จตามแผนงานตางๆ
ตรวจสอบจึงต:องมีความเป5นอิสระจากฝDายบริหาร
ซึ่งจะชวยสงเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล:อมการควบคุมภายในให:มี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

4.) ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผู2บริหาร
หมายถึง แนวคิด ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติงานที่ผู:บริหารนํามาใช:ในการบริหารองค3กร
ผู:บริหาร ปรัชญาและรูปแบบการบริหารที่แตกตางกันจะทําให:เกิดจุดออนการควบคุมภายในที่แตกตาง
กัน ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอโครงสร:างและประสิทธิผลการควบคุมภายใน

 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

สภาพแวดล2อมของการควบคุม เป5นเรื่องพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของ
การบริหารองค3กร ผู:กํากับดูแลฝDายบริหารและบุคลากรขององค3กรต:อง
สร:างสภาพแวดล:อมให:บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติที่ดีตอการควบคุม
ภายใน โดยสงเสริมให:บุคลากรทุกคนในองค3กรเกิดจิตสํานึกในเรื่อง
ความซื่อสัตย3 จริยธรรม ความรับผิดชอบตอหน:าที่ที่ได:รับมอบหมาย
ความสําคัญของการไมมีประสิทธิผลในการควบคุมภายใน

ประโยชน3สูงสุดตอหนวยงานและอาจนําไปสูการทุจริตและประพฤติมิชอบ เชน 
ไปเป5นคูสัญญาหรือมีสวนได:เสียในสัญญาที่ทํากับองค3กร หรือเป5นหุ:นสวน หรือผู:ถือหุ:นในห:างหุ:นสวน
หรือบริษัทที่เข:าเป5นคูสัญญากับองค3กร เป5นต:น ฝDายบริหารจึงควรกําหนดข:อห:ามเกี่ยวกับผลประโยชน3
ทับซ:อนดังกลาวไว:ในข:อกําหนดด:านจริยธรรมทั้งฝDายบริหารและบุคลากรทุกคนในหนวยงานต:อง
หลีกเลี่ยงสถานการณ3ที่อาจกอให:เกิดผลประโยชน3ทับซ:อนด:วย 

การพัฒนาความรู2ความสามารถของบุคลากร: ความรู:ความสามารถของบุคลากร

เป5นปSจจัยสําคัญตอความสําเร็จในการดําเนินงาน ดังนั้นผู:บริหารจะต:องเป5นผู:กําหนดระดับความรู:
ความสามารถทักษะความชํานาญและประสบการณ3สําหรับบุคลากรในตําแหนงตางๆ

เพื่อใช:เป5นเกณฑ3ในการพิจารณาบรรจุแตงตั้งบุคลากรให:เหมาะสมกับ 
 เพื่อให:การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงค3ที่ตั้งไว:เครื่องมือสําคัญก็คือการจัดทําเอกสารบรรยาย
(Job Description) 

รรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการบริหารมี

สวนสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งหากหนวยงานมีการกํากับดูแลที่ดีจะทําให:การควบคุมภายในมี
สวนคณะกรรมการตรวจสอบเป5นกลไกที่ชวยในการตรวจสอบและสอบทาน

การดําเนินงานให:เป5นไปตามทิศทางที่คณะกรรมการบริหารกําหนดรวมถึง 
นตางๆ ที่ฝDายบริหารดําเนินการ คณะกรรมการ

ความเป5นอิสระจากฝDายบริหาร มีความรู:ความสามารถ 
ซึ่งจะชวยสงเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล:อมการควบคุมภายในให:มี

ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผู2บริหาร: ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร

และวิธีปฏิบัติงานที่ผู:บริหารนํามาใช:ในการบริหารองค3กร
ปรัชญาและรูปแบบการบริหารที่แตกตางกันจะทําให:เกิดจุดออนการควบคุมภายในที่แตกตาง

ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอโครงสร:างและประสิทธิผลการควบคุมภายใน 
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เป5นเรื่องพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของ 
ผู:กํากับดูแลฝDายบริหารและบุคลากรขององค3กรต:อง

สร:างสภาพแวดล:อมให:บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติที่ดีตอการควบคุม
สงเสริมให:บุคลากรทุกคนในองค3กรเกิดจิตสํานึกในเรื่อง 

หน:าที่ที่ได:รับมอบหมาย และ
ควบคุมภายใน คือ ไมกอให:เกิด 

 บุคลากรขององค3กรเข:า
หรือผู:ถือหุ:นในห:างหุ:นสวน

ฝDายบริหารจึงควรกําหนดข:อห:ามเกี่ยวกับผลประโยชน3
ทับซ:อนดังกลาวไว:ในข:อกําหนดด:านจริยธรรมทั้งฝDายบริหารและบุคลากรทุกคนในหนวยงานต:อง

ความรู:ความสามารถของบุคลากร

ดังนั้นผู:บริหารจะต:องเป5นผู:กําหนดระดับความรู:
ความสามารถทักษะความชํานาญและประสบการณ3สําหรับบุคลากรในตําแหนงตางๆ วาควรอยูในระดับ

คณะกรรมการบริหารมี

ซึ่งหากหนวยงานมีการกํากับดูแลที่ดีจะทําให:การควบคุมภายในมี
สวนคณะกรรมการตรวจสอบเป5นกลไกที่ชวยในการตรวจสอบและสอบทาน 

ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร 

และวิธีปฏิบัติงานที่ผู:บริหารนํามาใช:ในการบริหารองค3กร ประสบการณ3ของ
ปรัชญาและรูปแบบการบริหารที่แตกตางกันจะทําให:เกิดจุดออนการควบคุมภายในที่แตกตาง



คูมอืการควบคุมภายในขอ

5.) โครงสร2างองค�กร
ความรับผิดชอบ กิจกรรม รวมถึงเส:นทางการรายงานผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรในระดับตางๆ โดยคํานึงถึงความรู:ความสามารถของบุคคลเหลานั้น
ได:รับการจัดไว:อยางดี ยอมเป5นพื้นฐ
การปฏิบัติงานได:อยางถูกต:อง
การทํางานของแตละกิจกรรมที่จะทําให:การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค3ที่ตั้งไว:
องค3กรที่เหมาะสมของแตละแหงอาจแตกตางกันตามขนาดและลักษณะกิจกรรมในแตละองค3กร

6.) การมอบอํานาจและหน2าท่ีความรับผิดชอบ
การควบคุมในสวนที่ผู:บริหารต:องดูแลไปยังผู:ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมและตามความจําเป5นใน
การดําเนินกิจการ เพื่อให:บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค3ที่กําหนดไว:
ถึงลักษณะกิจกรรม ความซับซ:อน
ระดับที่ความเสี่ยงตํ่าสุดที่อาจเกิดจากการตัดสินใจของบุคลากรผู:ได:รับมอบอํานาจ ดังนั้นเพื่อใ
สภาพแวดล:อมของการควบคุมที่ดี
แตละตําแหนง จัดทําเอกสารคําบรรยายลักษณะงานของบุคลากรทุกระดับ
เฉพาะงานที่มีความซับซ:อนลงทุนสูง
มีประสิทธิภาพและทันกาลไว:อยางชัดเจน
ความซ้ําซ:อนหรือละเว:นการปฏิบัติงาน
ผู:ปฏิบัติงาน 

7.) นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล
การปฏิบัติงานทุกด:าน รวมทั้งตอประสิทธิผลของการควบคุมภาย
และวิธีปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการคัดเลือกการฝPกอบรม
การปฏิบัติงาน และเผยแพรแนวทางหรื
ละเอียด รวมถึงควรพัฒนาให:ความรู:ความสามารถแกบุคลากรอยางตอเนื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

โครงสร2างองค�กร: โครงสร:างองค3กรเป5นการกําหนดลําดับการบริหารการควบคุม
รวมถึงเส:นทางการรายงานผลการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของ

โดยคํานึงถึงความรู:ความสามารถของบุคคลเหลานั้น 
ยอมเป5นพื้นฐานสําคัญที่จะทําให:ผู:บริหารสามารถวางแผนสั่งการและควบคุม

การปฏิบัติงานได:อยางถูกต:อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป5นสิ่งที่บงบอกให:เห็นถึงกรอบ
การทํางานของแตละกิจกรรมที่จะทําให:การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค3ที่ตั้งไว:

แตละแหงอาจแตกตางกันตามขนาดและลักษณะกิจกรรมในแตละองค3กร

การมอบอํานาจและหน2าท่ีความรับผิดชอบ: การมอบอํานาจ
การควบคุมในสวนที่ผู:บริหารต:องดูแลไปยังผู:ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมและตามความจําเป5นใน

เพื่อให:บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค3ที่กําหนดไว: การกระจายอํานาจควรพิจารณา
ความซับซ:อน ขนาดพื้นที่ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได:

ระดับที่ความเสี่ยงตํ่าสุดที่อาจเกิดจากการตัดสินใจของบุคลากรผู:ได:รับมอบอํานาจ ดังนั้นเพื่อใ
สภาพแวดล:อมของการควบคุมที่ดี ผู:บริหารจึงควรมอบอํานาจให:เหมาะสมกับหน:าที่ความรับผิดชอบใน

จัดทําเอกสารคําบรรยายลักษณะงานของบุคลากรทุกระดับ เอกสาร
เฉพาะงานที่มีความซับซ:อนลงทุนสูง ระบบการควบคุมและระบบการรายงานตามหน:าที่ความรับผิ
มีประสิทธิภาพและทันกาลไว:อยางชัดเจน ให:เป5นแนวทางอ:างอิงในการปฏิบัติงานเพื่อป?องกันไมให:เกิด
ความซ้ําซ:อนหรือละเว:นการปฏิบัติงาน รวมทั้งการดําเนินงานเกิดหยุดชะงักเมื่อมีการโยกย:ายสับเปลี่ยน

นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล: บุคลากรเป5นปSจจัยสําคัญและมีอิทธิพลที่สุดตอ

รวมทั้งตอประสิทธิผลของการควบคุมภาย ในฝDายบริหารจึงควรกําหนดนโยบาย
และวิธีปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการคัดเลือกการฝPกอบรม การเลื่อนขั้น เลื่อนตํา

และเผยแพรแนวทางหรือหลักเกณฑ3ด:านทรัพยากรบุคคลให:บุคลากรรับทราบโดย
รวมถึงควรพัฒนาให:ความรู:ความสามารถแกบุคลากรอยางตอเนื่อง 
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โครงสร:างองค3กรเป5นการกําหนดลําดับการบริหารการควบคุม 
และความรับผิดชอบของ
 ด:วยโครงสร:างองค3กรที่

านสําคัญที่จะทําให:ผู:บริหารสามารถวางแผนสั่งการและควบคุม
รวมทั้งจะเป5นสิ่งที่บงบอกให:เห็นถึงกรอบ

การทํางานของแตละกิจกรรมที่จะทําให:การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค3ที่ตั้งไว: ลักษณะโครงสร:าง
แตละแหงอาจแตกตางกันตามขนาดและลักษณะกิจกรรมในแตละองค3กร 

การมอบอํานาจ หมายถึง การกระจาย
การควบคุมในสวนที่ผู:บริหารต:องดูแลไปยังผู:ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมและตามความจําเป5นใน 

การกระจายอํานาจควรพิจารณา
และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได: หรือให:เกิดความเสี่ยงใน

ระดับที่ความเสี่ยงตํ่าสุดที่อาจเกิดจากการตัดสินใจของบุคลากรผู:ได:รับมอบอํานาจ ดังนั้นเพื่อให:มี
ผู:บริหารจึงควรมอบอํานาจให:เหมาะสมกับหน:าที่ความรับผิดชอบใน

เอกสาร คูมือระบบงาน โดย
ระบบการควบคุมและระบบการรายงานตามหน:าที่ความรับผิดชอบที่

ให:เป5นแนวทางอ:างอิงในการปฏิบัติงานเพื่อป?องกันไมให:เกิด
รวมทั้งการดําเนินงานเกิดหยุดชะงักเมื่อมีการโยกย:ายสับเปลี่ยน

บุคลากรเป5นปSจจัยสําคัญและมีอิทธิพลที่สุดตอ

ในฝDายบริหารจึงควรกําหนดนโยบาย
เลื่อนตําแหนง การประเมินผล

อหลักเกณฑ3ด:านทรัพยากรบุคคลให:บุคลากรรับทราบโดย



คูมอืการควบคุมภายในขอ

สภาพแวดล2อมของการควบคุมแบ�งออกเปaน 
1. การควบคุมเชิงนามธรรม 

จิตสํานึก การกระทํา ทักษะ ความสามารถ

เป5นประโยชน3ตอหนวยรับตรวจ

ตามวัตถุประสงค3ของหนวยงานรับตรวจ เชน ความซื่อสัตย3ความโปรงใส ความมี
จริยธรรม ความขยันขันแข็ง ความรับผิดชอบ เป5นต:น

2. การควบคุมเชิงรูปธรรม 
ขึ้นเป5นลายลักษณ3อักษร เพื่อเป5นแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับผู:รับผิดชอบกิจกรรมให:ประสบ

ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค3และเป5น
เป5นต:น การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพียงใดขึ้นอยูกับการควบคุมทั้งสองสวนประกอบกัน หนวย
รับตรวจที่มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล จะให:ความสําคัญในเรื่องการควบคุมเชิงนามธรรม 
แตก็ไมได:ละเลยการควบคุมเชิงรูปธรรม
 
 
 

ความเสี่ยง หมายถึง
ผลทําให:องค3กรเกิดความผิดพลาด
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค3หรือเป?าหมายที่ตั้งไว:ได:

 

การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค3ขององค3กร
ควบคุม เพื่อป?องกันหรือลดความเสี่ยงมาใช:ให:เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองค3กร
มาตรฐานฯ กําหนดให:ผู:บริหารต:องประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่สําคัญในเรื่องใดและในขั้นตอนใดของการปฏิบัติงาน
เกิดมากน:อยเพียงใด การที่องค3กรได:รับรู:ปSจจัยเสี่ยงที่สําคัญจะเป5นประโยชน3ในการกําหนดแนว
ทางการควบคุมเพื่อป?องกันหรือลดความเสี่ยง
หรือความผิดพลาดจะไมเกิดขึ้น

 
 
 
 
 
 
 

2. การประเมินความเส่ียง 
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สภาพแวดล2อมของการควบคุมแบ�งออกเปaน 2 ประเภท ดังน้ี 
การควบคุมเชิงนามธรรม (Soft Control) หมายถึง การควบคุมที่เกิดขึ้นจาก

การกระทํา ทักษะ ความสามารถของบุคลากรทุกระดับที่แสดงออกให:เห็นวาเป5นสิ่งที่ดี

เป5นประโยชน3ตอหนวยรับตรวจซึ่งไม�สามารถจับต2องได2 สงเสริมให:การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค3ของหนวยงานรับตรวจ เชน ความซื่อสัตย3ความโปรงใส ความมี
ความขยันขันแข็ง ความรับผิดชอบ เป5นต:น 

การควบคุมเชิงรูปธรรม (Hard Control) หมายถึง การควบคุมที่ฝDายบริหารกําหนด
เพื่อเป5นแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับผู:รับผิดชอบกิจกรรมให:ประสบ

ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค3และเป5นสิ่งท่ีจับต2องได2 เชน ผังโครงสร:าง นโยบาย
ที่มีประสิทธิผลเพียงใดขึ้นอยูกับการควบคุมทั้งสองสวนประกอบกัน หนวย

รับตรวจที่มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล จะให:ความสําคัญในเรื่องการควบคุมเชิงนามธรรม 
แตก็ไมได:ละเลยการควบคุมเชิงรูปธรรม 

หมายถึง เหตุการณ3หรือสถานการณ3ที่มีความไมแนนอนซึ่งอาจเกิดขึ้นและมี
ผลทําให:องค3กรเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปลา ไมสามารถดําเนินงานให:
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค3หรือเป?าหมายที่ตั้งไว:ได: 

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่สําคัญที่ใช:ในการระบุและวิเคราะห3
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค3ขององค3กร รวมทั้งการค:นหาและนําเอาวิธีการ

เพื่อป?องกันหรือลดความเสี่ยงมาใช:ให:เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองค3กร
กําหนดให:ผู:บริหารต:องประเมินความเสี่ยง เพื่อให:ทราบวาการดําเนินงานขององค3กรมี

ความเสี่ยงที่สําคัญในเรื่องใดและในขั้นตอนใดของการปฏิบัติงาน มีระดับความสําคัญและโอกาสที่จะ
การที่องค3กรได:รับรู:ปSจจัยเสี่ยงที่สําคัญจะเป5นประโยชน3ในการกําหนดแนว

ทางการควบคุมเพื่อป?องกันหรือลดความเสี่ยง ซึ่งจะทําให:เกิดความม่ันใจตามสมควรวาความเสียหาย
หรือความผิดพลาดจะไมเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นจะอยูในระดับที่ไมเป5นอุปสรรคตอการดําเนิน

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
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หมายถึง การควบคุมที่เกิดขึ้นจาก
ของบุคลากรทุกระดับที่แสดงออกให:เห็นวาเป5นสิ่งที่ดีและ

สงเสริมให:การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค3ของหนวยงานรับตรวจ เชน ความซื่อสัตย3ความโปรงใส ความมีคุณธรรมและ

หมายถึง การควบคุมที่ฝDายบริหารกําหนด
เพื่อเป5นแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับผู:รับผิดชอบกิจกรรมให:ประสบ

เชน ผังโครงสร:าง นโยบายและคูมือปฏิบัติงาน 
ที่มีประสิทธิผลเพียงใดขึ้นอยูกับการควบคุมทั้งสองสวนประกอบกัน หนวย

รับตรวจที่มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล จะให:ความสําคัญในเรื่องการควบคุมเชิงนามธรรม 

เหตุการณ3หรือสถานการณ3ที่มีความไมแนนอนซึ่งอาจเกิดขึ้นและมี
ไมสามารถดําเนินงานให:

กระบวนการที่สําคัญที่ใช:ในการระบุและวิเคราะห3
รวมทั้งการค:นหาและนําเอาวิธีการ

เพื่อป?องกันหรือลดความเสี่ยงมาใช:ให:เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองค3กร ตาม
เพื่อให:ทราบวาการดําเนินงานขององค3กรมี

มีระดับความสําคัญและโอกาสที่จะ
การที่องค3กรได:รับรู:ปSจจัยเสี่ยงที่สําคัญจะเป5นประโยชน3ในการกําหนดแนว

ซึ่งจะทําให:เกิดความม่ันใจตามสมควรวาความเสียหาย
หรือหากเกิดขึ้นจะอยูในระดับที่ไมเป5นอุปสรรคตอการดําเนินงาน 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

 
 
 

1.) ระบุปqจจัยเสี่ยง
ปSจจัยภายนอก ปSจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอวัตถุประสงค3และเป?าหมายขององค3กรหรือผลการปฏิบัติงาน
ทั้งในระดับองค3กรและระดับกิจกรรม
เหตุการณ3ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและการ
ไมบรรลุวัตถุประสงค3ที่กําหนด
ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ:างในราคาแพง ความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุที่มีคุณภาพตํ่ากวาข:อกําหนด

เป5นต:น ฝD
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค3ขององค3กรที่เกิดจากปSจจัยภายในและภายนอก
วิธีการที่เป5นระบบอยางเพียงพอและเหมาะสม

 

2.) วิเคราะห�ความเสี่ยง
การวิเคราะห3ความเสี่ยง เทคนิคการวิเคราะห3ความเสี่ยงมีหลายวิธี
ผลกระทบตอองค3กรเทาไรนั้นเป5นสิ่งที่ทําได:ยาก
ความถี่ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นวามีมากน:อยเพียงใด
ความสําคัญของความเสี่ยงที่มีผลตอองค3
การวิเคราะห3ความเสี่ยงข:างต:นแล:ว
ความเสี่ยงบางประเภทอาจมีโอกาสที่จะเกิดสูงมากถึงแม:ผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกลาวใน
แตละครั้งมีจํานวนเงินน:อย แตหากเกิดขึ้นบอยครั้งผลโดยรวมอาจมีจํานวนเงินที่มีสาระสําคัญและอาจ
กอให:เกิดผลเสียหายตอองค3กรได:
 

3.) การจัดการความเสี่ยง
ลดความเสี่ยง ซึ่งเมื่อทราบความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงแล:ว
สาเหตุที่ทําให:เกิดความเสี่ยงและพิจารณาวาจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นอยางไร
ดําเนินการผู:บริหารต:องพิจารณาถึงค
ประโยชน3ที่จะได:รับวาเหมาะสมและคุ:มคาหรือไม
เป5นความเสี่ยงที่เกิดจากปSจจัยภายใน
บุคลากร ขนาดและโครงสร:างขององค3กรเ
การเมือง เทคโนโลยี และกฎหมายใหมที่มีผลใช:บังคับ
ด:านใด กรณีเป5นความเสี่ยงเกี่ยวกับองค3กรโดยรวมมักเกิดจากปSจจัยภายนอก
ควบคุมของฝDายบริหาร การป?องกันหรือลดความเสี่ยงกระทําได:โดยการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 
 

ขั้นตอนในการประเมินความเส่ียงประกอบด2วย
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ระบุปqจจัยเสี่ยง (Event Identification) ความเสี่ยงมีสาเหตุ
ปSจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอวัตถุประสงค3และเป?าหมายขององค3กรหรือผลการปฏิบัติงาน

ทั้งในระดับองค3กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปSจจัยเสี่ยงฝDายบริหารจําเป5นต:องตั้งคําถามวามี
เหตุการณ3ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและการ

วัตถุประสงค3ที่กําหนด รวมทั้งมีทรัพย3สินใดที่จําเป5นจะต:องได:รับการดูแล
จากการจัดซื้อจัดจ:างในราคาแพง ความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุที่มีคุณภาพตํ่ากวาข:อกําหนด

เป5นต:น ฝDายบริหารต:องให:ความสําคัญและประเมินความเสี่ยง
ลสําเร็จตามวัตถุประสงค3ขององค3กรที่เกิดจากปSจจัยภายในและภายนอก

วิธีการที่เป5นระบบอยางเพียงพอและเหมาะสม 

วิเคราะห�ความเสี่ยง (Risk Analysis) หลังจากระบุปSจจัยเสี่ยงแล:ว
เทคนิคการวิเคราะห3ความเสี่ยงมีหลายวิธี การวัดความเสี่ยงที่เป5นตัวเลขวามี

ผลกระทบตอองค3กรเทาไรนั้นเป5นสิ่งที่ทําได:ยาก โดยทั่วไปจะวิเคราะห3ความเสี่ยงโดยประมาณโอกาสและ
ความถี่ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นวามีมากน:อยเพียงใด เพื่อพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยงและจัดลําดับ
ความสําคัญของความเสี่ยงที่มีผลตอองค3กรโดยการใช:วิธีการให:คะแนน นอกจากการใช:แนวทางใน
การวิเคราะห3ความเสี่ยงข:างต:นแล:ว ในทางปฏิบัติฝDายบริหารควรพิจารณาถึงปSจจัยอื่นๆ
ความเสี่ยงบางประเภทอาจมีโอกาสที่จะเกิดสูงมากถึงแม:ผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกลาวใน

แตหากเกิดขึ้นบอยครั้งผลโดยรวมอาจมีจํานวนเงินที่มีสาระสําคัญและอาจ
กอให:เกิดผลเสียหายตอองค3กรได: 

การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป5นขั้นตอนการกําหนดวิธีการจัดการเพื่อ
ซึ่งเมื่อทราบความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงแล:ว

สาเหตุที่ทําให:เกิดความเสี่ยงและพิจารณาวาจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นอยางไร
ดําเนินการผู:บริหารต:องพิจารณาถึงคาใช:จายหรือต:นทุนในการจัดการความเสี่ยงนั้น
ประโยชน3ที่จะได:รับวาเหมาะสมและคุ:มคาหรือไม ทั้งนี้ฝDายบริหารควรพิจารณาวาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้น
เป5นความเสี่ยงที่เกิดจากปSจจัยภายใน เชน ระบบการทํางานไมเหมาะสม คุณภาพความสามารถของ

และโครงสร:างขององค3กรเ ป5นต:น หรือปSจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และกฎหมายใหมที่มีผลใช:บังคับ เป5นต:น รวมทั้งจะต:องพิจารณาวาเป5นความเสี่ยงใน

กรณีเป5นความเสี่ยงเกี่ยวกับองค3กรโดยรวมมักเกิดจากปSจจัยภายนอก
การป?องกันหรือลดความเสี่ยงกระทําได:โดยการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ขั้นตอนในการประเมินความเส่ียงประกอบด2วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
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ความเสี่ยงมีสาเหตุทั้งจากปSจจัยภายในและ
ปSจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอวัตถุประสงค3และเป?าหมายขององค3กรหรือผลการปฏิบัติงาน

ในการระบุปSจจัยเสี่ยงฝDายบริหารจําเป5นต:องตั้งคําถามวามี
เหตุการณ3ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและการ

รวมทั้งมีทรัพย3สินใดที่จําเป5นจะต:องได:รับการดูแล ป?องกันรักษา เชน 
จากการจัดซื้อจัดจ:างในราคาแพง ความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุที่มีคุณภาพตํ่ากวาข:อกําหนด 

ายบริหารต:องให:ความสําคัญและประเมินความเสี่ยง ซึ่งมีผลกระทบตอ
ลสําเร็จตามวัตถุประสงค3ขององค3กรที่เกิดจากปSจจัยภายในและภายนอก ด:วย

หลังจากระบุปSจจัยเสี่ยงแล:ว ขั้นตอนตอไปคือ
การวัดความเสี่ยงที่เป5นตัวเลขวามี

โดยทั่วไปจะวิเคราะห3ความเสี่ยงโดยประมาณโอกาสและ
เพื่อพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยงและจัดลําดับ

นอกจากการใช:แนวทางใน 
ในทางปฏิบัติฝDายบริหารควรพิจารณาถึงปSจจัยอื่นๆ ประกอบ เชน 

ความเสี่ยงบางประเภทอาจมีโอกาสที่จะเกิดสูงมากถึงแม:ผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกลาวใน
แตหากเกิดขึ้นบอยครั้งผลโดยรวมอาจมีจํานวนเงินที่มีสาระสําคัญและอาจ

เป5นขั้นตอนการกําหนดวิธีการจัดการเพื่อ
ซึ่งเมื่อทราบความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงแล:ว ควรวิเคราะห3

สาเหตุที่ทําให:เกิดความเสี่ยงและพิจารณาวาจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นอยางไร ในการพิจารณาเลือก
าใช:จายหรือต:นทุนในการจัดการความเสี่ยงนั้น เปรียบเทียบกับ

ทั้งนี้ฝDายบริหารควรพิจารณาวาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้น 
คุณภาพความสามารถของ

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
รวมทั้งจะต:องพิจารณาวาเป5นความเสี่ยงใน

กรณีเป5นความเสี่ยงเกี่ยวกับองค3กรโดยรวมมักเกิดจากปSจจัยภายนอก ซึ่งมิได:อยูภายใต:การ
การป?องกันหรือลดความเสี่ยงกระทําได:โดยการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

ขั้นตอน ดังนี ้



คูมอืการควบคุมภายในขอ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ในกรณีที่องค3กรอาจมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพมีระบบข:อมูลที่เพียง
พอที่จะใช:ในการตัดสินใจและมีความเข:าใจความเสี่ยงเป5นอยางดี
จัดการความเสี่ยงอาจน:อยกวาต:นทุนที่ต:องเสียไป
จากปSจจัยภายในซึ่งอยูภายใต:การควบคุมของฝDายบริหาร
จัดให:มีกิจกรรมการควบคุมอยางเพียงพอและเหมาะสม
แตคุณภาพตํ่า อาจจัดให:มีกิจกรรมควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อให:รัดกุมมากขึ้น
การคัดเลือกผู:ขายที่ดีที่สุดทั้งในเรื่องคุณภาพและราคา
การจัดทําทะเบียนประวัติผู:ขาย
หลักการควบคุมภายในที่ดี 
มาตรฐานการควบคุมภายใน กําหนดให:ฝDายบริหารต:องประเมินความเสี่ยงทั้งจากปSจจัยภายในและ
ภายนอกองค3กร เพื่อให:ทราบจุดเสี่ยงสําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค3และเป?าหมายของ
องค3กร โดยขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงประกอบด:วย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) การหลีกเลี่ยง
เชน หลีกเลี่ยงหรือหยุดทําธุรกิจและสินค:าหรือบริการที่ไมถนัด

(2) การแบ�งปqน
การทําประกันการใช:บริการภายนอก

(3) การลด (Reducing) 
ภายใน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง

(4) การยอมรับ

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

ในกรณีที่องค3กรอาจมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพมีระบบข:อมูลที่เพียง
พอที่จะใช:ในการตัดสินใจและมีความเข:าใจความเสี่ยงเป5นอยางดี รวมทั้งประโยชน3ที่ได:รับจากการ
จัดการความเสี่ยงอาจน:อยกวาต:นทุนที่ต:องเสียไป กรณีเป5นความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เ
จากปSจจัยภายในซึ่งอยูภายใต:การควบคุมของฝDายบริหาร การป?องกันหรือลดความเสี่ยงกระทําได:โดย
จัดให:มีกิจกรรมการควบคุมอยางเพียงพอและเหมาะสม อาทิความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุในราคาแพง

อาจจัดให:มีกิจกรรมควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อให:รัดกุมมากขึ้น เชน
การคัดเลือกผู:ขายที่ดีที่สุดทั้งในเรื่องคุณภาพและราคา การกําหนดวงเงินการอนุมัติจัดซื้อให:เหมาะสม
การจัดทําทะเบียนประวัติผู:ขาย รวมทั้งสถิติราคาและปริมาณการจัดซื้อ การแบงแยกหน:าที่ตาม

 การกําหนดให:มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ:าหน:าที่จัดซื้อ
มาตรฐานการควบคุมภายใน กําหนดให:ฝDายบริหารต:องประเมินความเสี่ยงทั้งจากปSจจัยภายในและ
ภายนอกองค3กร เพื่อให:ทราบจุดเสี่ยงสําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค3และเป?าหมายของ
องค3กร โดยขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงประกอบด:วย 

การหลีกเลี่ยง (Avoiding) การดําเนินการหลีกเลี่ยงเหตุการณ3ที่กอให:เกิดความเสี่ยง
หลีกเลี่ยงหรือหยุดทําธุรกิจและสินค:าหรือบริการที่ไมถนัด

การแบ�งปqน (Sharing) เป5นการแบงความรับผิดชอบให:ผู:อื่นรวมรับความเสี่ยง
การทําประกันการใช:บริการภายนอก (Outsource) เป5นต:น 

(Reducing) เป5นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงโดยใช:กระบวนการควบคุม
เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง

การยอมรับ (Accepting) องค3กรยอมรับความเสี่ยงนั้น 
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ในกรณีที่องค3กรอาจมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพมีระบบข:อมูลที่เพียง
รวมทั้งประโยชน3ที่ได:รับจากการ

กรณีเป5นความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เกิด
การป?องกันหรือลดความเสี่ยงกระทําได:โดย

อาทิความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุในราคาแพง
เชน การกําหนดนโยบาย

การกําหนดวงเงินการอนุมัติจัดซื้อให:เหมาะสม 
การแบงแยกหน:าที่ตาม

จ:าหน:าที่จัดซื้อ เป5นต:น ตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน กําหนดให:ฝDายบริหารต:องประเมินความเสี่ยงทั้งจากปSจจัยภายในและ
ภายนอกองค3กร เพื่อให:ทราบจุดเสี่ยงสําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค3และเป?าหมายของ

การดําเนินการหลีกเลี่ยงเหตุการณ3ที่กอให:เกิดความเสี่ยง 
หลีกเลี่ยงหรือหยุดทําธุรกิจและสินค:าหรือบริการที่ไมถนัด 

เป5นการแบงความรับผิดชอบให:ผู:อื่นรวมรับความเสี่ยง เชน 

เป5นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงโดยใช:กระบวนการควบคุม
เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมการควบคุม
พนักงานในหนวยงานตางๆ
การตอบสนอง โดยมีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมที่กําหนดขึ้
การควบคุมฝDายบริหารจะต:องกําหนดให:มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ป?องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให:สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค3
ของการควบคุมภายใน กิจกรรมการควบคุมจะต:องแบงแ
มอบหมายให:บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน:าที่เป5นผู:รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่มีความเสี่ยง
ตอความเสียหายตอทรัพย3สินของ
การควบคุมอื่นที่เหมาะสมทดแทน

 
 
 
 
 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 

1. การระบุปqจจัยเสี่ยง เป5นการค:นหาวา
มีความเสี่ยงใดบ:างที่สงผลกระทบตอ
เป?าหมายหรือภารกิจหลักขององค3กร 
ทําให:วัตถุประสงค3ของการดําเนินงาน
บรรลุผลตามที่กําหนดไว: โดยระบุปSจจัย
เสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปSจจัยทั้งภายใน
และภายนอกองค3กร 

2. การวิเคราะห�ความเสี่ยง 
วิเคราะห3ความเสี่ยง โดยวิเคราะห3ถึง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ
ของความเสี่ยง อาจพิจารณาจาก
ความสัมพันธ3ระหวางโอกาสที่จะเกิดและ
ผลกระทบของความเสี่ยงวาจะกอให:เกิด
ความเสี่ยงในระดับใด 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบาย และวิธีการตางๆ ที่ฝDายบริหารได:กําหนดขึ้น ให:
พนักงานในหนวยงานตางๆ ปฏิบัติตาม เพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและได: รับ

โดยมีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมที่กําหนดขึ้น โดยในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม
การควบคุมฝDายบริหารจะต:องกําหนดให:มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ป?องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให:สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค3

กิจกรรมการควบคุมจะต:องแบงแยกหน:าที่งานภายใน อ
มอบหมายให:บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน:าที่เป5นผู:รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่มีความเสี่ยง
ตอความเสียหายตอทรัพย3สินของ อ.ส.ค. ตั้งแตต:นจนจบ แตถ:ามีความจําเป5นให:กําหนดกิจกรรม
การควบคุมอื่นที่เหมาะสมทดแทน 

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

เป5นการค:นหาวา 
มีความเสี่ยงใดบ:างที่สงผลกระทบตอ
เป?าหมายหรือภารกิจหลักขององค3กร หรือ
ทําให:วัตถุประสงค3ของการดําเนินงานไม
บรรลุผลตามที่กําหนดไว: โดยระบุปSจจัย
เสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปSจจัยทั้งภายใน 

การวิเคราะห�ความเสี่ยง โดยทั่วไปจะ
วิเคราะห3ความเสี่ยง โดยวิเคราะห3ถึง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ
ของความเสี่ยง อาจพิจารณาจาก
ความสัมพันธ3ระหวางโอกาสที่จะเกิดและ
ผลกระทบของความเสี่ยงวาจะกอให:เกิด

 

3. การบริหารหรือจัดการความเสี่ยง 
ถึงความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง รวมถึงสาเหตุที่ทําให:เกิดความเสี่ยง
นั้น จะเป5นประโยชน3ตอการกําหนดมาตรการ
หรือแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อ
ป?องกัน/ลดโอกาสการเกิด หรือควบคุม
ความเสี่ยงให:อยูในระดับที่องค3กรสามารถ
ยอมรับได: (Risk0Appetite)
การจัดการความเสี่ยงจะต:องคํานึงถึงทางเลือก
นั้นเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่คาดวาจะ
ได:รับ (Cost/Benefit Analysis) 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได:ของความเสี่ยงที่เหลือ 
(Residual Risk) 
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หมายถึง นโยบาย และวิธีการตางๆ ที่ฝDายบริหารได:กําหนดขึ้น ให:
ปฏิบัติตาม เพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและได: รับ 

โดยในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม
การควบคุมฝDายบริหารจะต:องกําหนดให:มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ป?องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให:สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค3

อ.ส.ค. อยางเหมาะสม ไม
มอบหมายให:บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน:าที่เป5นผู:รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่มีความเสี่ยง

แตถ:ามีความจําเป5นให:กําหนดกิจกรรม 

การบริหารหรือจัดการความเสี่ยง การทราบ
ถึงความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง รวมถึงสาเหตุที่ทําให:เกิดความเสี่ยง
นั้น จะเป5นประโยชน3ตอการกําหนดมาตรการ
หรือแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อ

ลดโอกาสการเกิด หรือควบคุม 
ความเสี่ยงให:อยูในระดับที่องค3กรสามารถ

Appetite) ซึ่งแนวทางใน 
การจัดการความเสี่ยงจะต:องคํานึงถึงทางเลือก
นั้นเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่คาดวาจะ

Cost/Benefit Analysis) รวมถึงระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได:ของความเสี่ยงที่เหลือ 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

กิจกรรมการควบคุมสามารถแบ�งออกเปaน 
 

1. การควบคุมแบบป?องกัน 
ความเสี่ยงจากความผิดพลาดและความเสียหาย

2. การควบคุมแบบค:นพบ 
ความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล:ว

3. การควบคุมแบบแก:ไข 
แก:ไขข:อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให:ถูกต:องหรือเพื่อหาวิธีการแก:ไขไมให:เกิดข:อผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต

4. การควบคุมแบบสงเสริม 
หรือกระตุ:นให:เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค3ที่ต:องการเพื่อเป5นขวัญและกําลังใจของพนักงาน
ปฏิบัติงาน เชน การให:รางวัลแกผู:มีผลงานดี

5. การควบคุมแบบชดเชย 
ชดเชยหรือทดแทนสํารองระบบที่ทําอยู เชน ระบบ 

กิจกรรมการควบคุมมีอยู� ในทุกหน2าท่ีและทุกระดับของการปฏิบัติงาน
การควบคุมงาน การให:คําแนะนํา
การปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัย
การรวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข:อง
การปฏิบัติงานทุกด:านผู:บริหารจะต:องจัดให:มีกิจกรรมการควบคุมอยางเหมาะสมและเพียงพอกับระดับ
ความเสี่ยงที่จะกอให:เกิดความเสียหาย
การควบคุมมากน:อยเพียงใด ขึ้นอยูกับ
ซึ่งแตละองค3กรอาจมีความเสี่ยงที่แตกตางกัน
ปSจจัยเสี่ยงด:านตางๆ และวิธีการประเมินความเสี่ยง
ความสัมพันธ3และเหมาะสมกับความเสี่ยงนั้นๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

กิจกรรมการควบคุมสามารถแบ�งออกเปaน 5 ประเภท 

ารควบคุมแบบป?องกัน (Preventive0Control) เป5นวิธีการควบคุมเพื่อป?องกันหรือลด
ความเสี่ยงจากความผิดพลาดและความเสียหาย 

การควบคุมแบบค:นพบ (Detective0Control) เป5นวิธีการควบคุมเมื่อมีการค:นพบ
ความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล:ว 

การควบคุมแบบแก:ไข (Corrective0Control) เป5นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อการ
แก:ไขข:อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให:ถูกต:องหรือเพื่อหาวิธีการแก:ไขไมให:เกิดข:อผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต

การควบคุมแบบสงเสริม (Directive0Control) เป5นวิธีการควบคุมที่เป5นการสงเสริม
หรือกระตุ:นให:เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค3ที่ต:องการเพื่อเป5นขวัญและกําลังใจของพนักงาน
ปฏิบัติงาน เชน การให:รางวัลแกผู:มีผลงานดี 

การควบคุมแบบชดเชย (Compensating Control) เป5นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อ
อทดแทนสํารองระบบที่ทําอยู เชน ระบบ Manual ที่สํารองระบบcomputing

กิจกรรมการควบคุมมีอยู� ในทุกหน2าท่ีและทุกระดับของการปฏิบัติงาน
การให:คําแนะนํา การมอบอํานาจ การอนุมัติ การตรวจสอบ

การรักษาความปลอดภัย การแบงแยกหน:าที่ การจดบันทึกกิจกรรมตางๆ
การรวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข:อง ซึ่งเป5นหลักฐานแสดงการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ
การปฏิบัติงานทุกด:านผู:บริหารจะต:องจัดให:มีกิจกรรมการควบคุมอยางเหมาะสมและเพียงพอกับระดับ

วามเสียหาย กิจกรรมการควบคุมมีอยูหลายประเภท
เพียงใด ขึ้นอยูกับประเภทกิจกรรมและขึ้นอยูกับลักษณะความเสี่ยงขององค3กรนั้น

ซึ่งแตละองค3กรอาจมีความเสี่ยงที่แตกตางกัน ดังนั้นผู:บริหารจําเป5นต:องทราบถึงลักษณะความเสี่ยง
และวิธีการประเมินความเสี่ยง เพื่อพิจารณาจัดกิจกรรมการควบคุมที่ มี

ความสัมพันธ3และเหมาะสมกับความเสี่ยงนั้นๆ 
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เป5นวิธีการควบคุมเพื่อป?องกันหรือลด

ป5นวิธีการควบคุมเมื่อมีการค:นพบ 

ป5นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อการ
แก:ไขข:อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให:ถูกต:องหรือเพื่อหาวิธีการแก:ไขไมให:เกิดข:อผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต 

เป5นวิธีการควบคุมที่เป5นการสงเสริม
หรือกระตุ:นให:เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค3ที่ต:องการเพื่อเป5นขวัญและกําลังใจของพนักงาน

เป5นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อ
computingเป5นต:น 

กิจกรรมการควบคุมมีอยู� ในทุกหน2าท่ีและทุกระดับของการปฏิบัติงาน เชน  
การตรวจสอบ การสอบทานผล 

การจดบันทึกกิจกรรมตางๆ รวมทั้ง 
ซึ่งเป5นหลักฐานแสดงการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ดังนั้นใน 

การปฏิบัติงานทุกด:านผู:บริหารจะต:องจัดให:มีกิจกรรมการควบคุมอยางเหมาะสมและเพียงพอกับระดับ
กิจกรรมการควบคุมมีอยูหลายประเภท การจัดให:มีกิจกรรม 

ขึ้นอยูกับลักษณะความเสี่ยงขององค3กรนั้น 
ดังนั้นผู:บริหารจําเป5นต:องทราบถึงลักษณะความเสี่ยง 

เพื่อพิจารณาจัดกิจกรรมการควบคุมที่ มี



คูมอืการควบคุมภายในขอ

 
 
 

 

1.) การกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
ผู:บริหารระดับสูงเป5นผู:กําหนดนโยบายและแผนงาน

หนวยงาน สวนผู:บริหารระดับรองลงมาเป5นผู:กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อใช:ในการดําเนินงานด:าน
ตางๆ ที่ตนเองรับผิดชอบ โดยระเบียบวิธีปฏิบัตินั้นจะต:อ
แผนงานและปรับปรุงให:เหมาะสมกับสภาพแวดล:อมอยูเสมอ
การปฏิบัติงานเป5นระยะๆ เพื่อวัดผลการดําเนินงานที่ผานมาและนํามาปรับปรุงให:ดียิ่งขึ้น

2.) การสอบทานโดยผู2บริหาร
การสอบทานรายงานและข:อมูลขาวสารตางๆ

สําคัญที่ควรกระทําอยางตอเนื่องโดยสมํ่าเสมอและควรบันทึกผลการสอบทานการปฏิบัติงานและ
สถานการณ3ที่ผู:บริหารจําเป5นต:องติดตามแก:ไขเป5นลายลักษณ3อักษร
ของผู:บริหารในแตละระดับอาจมุงเน:นให:ความสนใจในประเด็นที่แตกตางกัน
 

 
 
 

กิจกรรมการควบคุมท่ีปฏิบัติโดยท่ัวไป
ให2เหมาะสมกับหน�วยงานท่ีรับผิดชอบได2ดังนี้

“กิจกรรมการควบคุมเป�นวิธีการ
ต�างๆ ที่นํามาใช�ในการปฏิบัติงานซึ่ง
กําหนดหรือออกแบบเพื่อป'องกันหรือ
ลดความเสี่ยงอย�างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลฝ/ายบริหารต�องจัดให�มี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพื่อป'องกันหรือลด
ความเสียหายความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นและให�สามารถบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค4ของการควบคุม
ภายใน” 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

การกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
ผู:บริหารระดับสูงเป5นผู:กําหนดนโยบายและแผนงาน เพื่อแสดงให:เห็นถึงทิศทางของ

สวนผู:บริหารระดับรองลงมาเป5นผู:กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อใช:ในการดําเนินงานด:าน
โดยระเบียบวิธีปฏิบัตินั้นจะต:องสอดคล:องและรองรับตามนโยบายหรือ

แผนงานและปรับปรุงให:เหมาะสมกับสภาพแวดล:อมอยูเสมอ รวมทั้งจัดให:มีระบบการรายงานผล
เพื่อวัดผลการดําเนินงานที่ผานมาและนํามาปรับปรุงให:ดียิ่งขึ้น

การสอบทานโดยผู2บริหาร 
การสอบทานรายงานและข:อมูลขาวสารตางๆ โดยผู:บริหารเป5นกิจกรรมการควบคุมที่

สําคัญที่ควรกระทําอยางตอเนื่องโดยสมํ่าเสมอและควรบันทึกผลการสอบทานการปฏิบัติงานและ
สถานการณ3ที่ผู:บริหารจําเป5นต:องติดตามแก:ไขเป5นลายลักษณ3อักษร ซึ่งการสอบทานผลการปฏิบัติงาน

ตละระดับอาจมุงเน:นให:ความสนใจในประเด็นที่แตกตางกัน 

การสอบทานโดยผู2บริหารสูงสุด
ควรมุงเน:นให:ความสนใจกับการบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค3ขององค3กรในภาพรวมและ
วัตถุประสงค3ที่สําคัญขององค3กร
เปรียบเทียบระหวางข:อมูลผลการปฏิบัติงานจริง
กับงบประมาณเป?าหมายตามแผนงานประมาณ
การ รวมทั้งเปรียบเทียบกับข:อมูลในงวดที่ผาน
หรือเปรียบเทียบกับข:อมูลของหนวยงานอื่นที่มี
ลักษณะใกล:เคียงกัน หรือตัวช้ีวัดความสําเร็จอื่นๆ
ซึ่งจะทําให:เห็นภาพรวมของการดําเนินงานวามี
ปSญหาในด:านใดบ:าง รวมทั้งยังชวยให:ผู:บริหาร
สามารถวิเคราะห3หาสาเหตุและแนวทางการแก:ไข
ที่จําเป5น 

กิจกรรมการควบคุมท่ีปฏิบัติโดยท่ัวไป ผู2บริหารอาจพิจารณานําไปใช2
ให2เหมาะสมกับหน�วยงานท่ีรับผิดชอบได2ดังนี้

กิจกรรมการควบคุมเป�นวิธีการ
ที่นํามาใช�ในการปฏิบัติงานซึ่ง

กําหนดหรือออกแบบเพื่อป'องกันหรือ
ลดความเสี่ยงอย�างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลฝ/ายบริหารต�องจัดให�มี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ

ทธิผลเพื่อป'องกันหรือลด
ความเสียหายความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นและให�สามารถบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค4ของการควบคุม
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เพื่อแสดงให:เห็นถึงทิศทางของ
สวนผู:บริหารระดับรองลงมาเป5นผู:กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อใช:ในการดําเนินงานด:าน

งสอดคล:องและรองรับตามนโยบายหรือ
รวมทั้งจัดให:มีระบบการรายงานผล 

เพื่อวัดผลการดําเนินงานที่ผานมาและนํามาปรับปรุงให:ดียิ่งขึ้น 

โดยผู:บริหารเป5นกิจกรรมการควบคุมที่
สําคัญที่ควรกระทําอยางตอเนื่องโดยสมํ่าเสมอและควรบันทึกผลการสอบทานการปฏิบัติงานและ

ซึ่งการสอบทานผลการปฏิบัติงาน

การสอบทานโดยผู2บริหารสูงสุด ผู:บริหารสูงสุด
ควรมุงเน:นให:ความสนใจกับการบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค3ขององค3กรในภาพรวมและ
วัตถุประสงค3ที่สําคัญขององค3กร โดยการวิเคราะห3
เปรียบเทียบระหวางข:อมูลผลการปฏิบัติงานจริง
กับงบประมาณเป?าหมายตามแผนงานประมาณ

รวมทั้งเปรียบเทียบกับข:อมูลในงวดที่ผานมา
หรือเปรียบเทียบกับข:อมูลของหนวยงานอื่นที่มี

หรือตัวช้ีวัดความสําเร็จอื่นๆ 
ซึ่งจะทําให:เห็นภาพรวมของการดําเนินงานวามี

รวมทั้งยังชวยให:ผู:บริหาร
สามารถวิเคราะห3หาสาเหตุและแนวทางการแก:ไข

ผู2บริหารอาจพิจารณานําไปใช2 
ให2เหมาะสมกับหน�วยงานท่ีรับผิดชอบได2ดังนี ้
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การสอบทานโดยผู2บริหารระดับรองลงมา
ระดับกลาง เป5นผู:มีหน:าที่รับผิดชอบเฉพาะงานด:านใดด:านหนึ่งภายในองค3กรตามที่ได:รับมอบหมาย
จากผู:บริหารสูงสุด จึงควรมุงเน:นสอบทานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในหนวยงานหรือกิจกรรมที่
ตนรับผิดชอบปรียบเทียบกับเป?าหมายตามแผนงานที่ได:กําหนดไว:
แตกตางที่มีสาระสําคัญที่เกิดขึ้น
การสอบทาน ควรเข:มงวดหรือกระทําบอยครั้งมากน:อยเพียงใดขึ้น
ของงานนั้นๆ 

3.) การควบคุมการประมวลผลข2อมูล
ผู:บริหารต:องใช:ข:อมูลสารสนเทศภายในองค3กร

จัดการ ทั้งข:อมูลทางบัญชีการเงินและข:อมูลอื่นที่สําคัญ
สารสนเทศและรายงานที่มีความสมบูรณ3
ทะเบียน หรือแฟ?มหลักฐานอื่น
ทานหรือการเปรียบเทียบข:อมูลระหวางกัน
อุปกรณ3รายงานและบุคลากร

 
 
 
 

4.) การอนุมัติ 
ในการดําเนินงานของทุกองค3กรผู:บริหารไมสามารถดําเนินงานให:บรรลุตามวัตถุประสงค3

ขององค3กรที่ได:กําหนดไว:โดยลําพัง
การมอบอํานาจ ซึ่งในการมอบอํานาจให:แกบุคลากรในระดับตางๆ
ในการอนุมัติให:ชัดเจนเป5นลายลักษณ3อักษร

ผู:ที่ได:รับมอบหมายอํานาจหน:าที่ให:เป5นผู:อนุมัติ
ประกอบการขออนุมัติวาถูกต:อง
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข:อง และมีวงเ
สอบถามเกี่ยวกับรายการที่ผิดปกติจากผู:ที่เกี่ยวข:องกอนลงนามอนุมัติให:ดําเนินการ
อํานาจอนุมัตไิมควรลงนามอนุมัตใินแบบฟอร3มเปลา
เพียงพอ 

 
 
 
 
 

ข:อมูลที่ผานการประมวลผลทั้งในรูปของสารสนเทศหรือรายงานจะต:องมี
ความถูกต:องครบถ:วนทันเวลาและให:เนื้อหาที่เป5นประโยชน3ตอการตัดสินใจ

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

การสอบทานโดยผู2บริหารระดับรองลงมา ผู:บริหารระดับรองลงมาหรือผู:บริหาร
เป5นผู:มีหน:าที่รับผิดชอบเฉพาะงานด:านใดด:านหนึ่งภายในองค3กรตามที่ได:รับมอบหมาย

จึงควรมุงเน:นสอบทานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในหนวยงานหรือกิจกรรมที่
ดชอบปรียบเทียบกับเป?าหมายตามแผนงานที่ได:กําหนดไว: และวิเคราะห3หาสาเหตุของความ

แตกตางที่มีสาระสําคัญที่เกิดขึ้น รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติงานจริงกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติตางๆ
ควรเข:มงวดหรือกระทําบอยครั้งมากน:อยเพียงใดขึ้นอยูกับลักษณะและระดับความเสี่

การควบคุมการประมวลผลข2อมูล 
ผู:บริหารต:องใช:ข:อมูลสารสนเทศภายในองค3กรเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหาร

ทั้งข:อมูลทางบัญชีการเงินและข:อมูลอื่นที่สําคัญ กิจกรรมการควบคุมที่ควรมีเพื่อให:ได:
สารสนเทศและรายงานที่มีความสมบูรณ3 ได:แก มีการอนุมัติรายการทุกครั้งกอนทําการบันทึกบัญชี

หรือแฟ?มหลักฐานอื่น การสอบทานหรือเปรียบเทียบข:อมูลกอนการบันทึกรายการนั้น
ทานหรือการเปรียบเทียบข:อมูลระหวางกัน การใช:เทคโนโลยีที่เหมาะสมชวยในการประมวลผลข:อมูลทั้ง
อุปกรณ3รายงานและบุคลากร 

 
ในการดําเนินงานของทุกองค3กรผู:บริหารไมสามารถดําเนินงานให:บรรลุตามวัตถุประสงค3

ขององค3กรที่ได:กําหนดไว:โดยลําพัง จึงจําเป5นต:องมอบหมายให:บุคลากรระดับรองลงมาปฏิบัติแทนโดย
ในการมอบอํานาจให:แกบุคลากรในระดับตางๆ นั้น ควรกําหนดขอบเขตของอํานาจ

ให:ชัดเจนเป5นลายลักษณ3อักษร และควรสื่อสารให:บุคลากรทราบทั่วกัน
ผู:ที่ได:รับมอบหมายอํานาจหน:าที่ให:เป5นผู:อนุมัติ ควรสอบทานความเพียงพอของเอกสาร

ประกอบการขออนุมัติวาถูกต:อง เหมาะสม และเป5นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายและแนวทางการ
และมีวงเงินที่อนุมัติอยูภายใต:ขอบเขตอํานาจที่ตนสามารถอนุมัติได:

สอบถามเกี่ยวกับรายการที่ผิดปกติจากผู:ที่เกี่ยวข:องกอนลงนามอนุมัติให:ดําเนินการ
อํานาจอนุมัตไิมควรลงนามอนุมัตใินแบบฟอร3มเปลา หรือแบบฟอร3มที่ไมมีข:อมูลรายการที่ขออนุมัติอยา

ข:อมูลที่ผานการประมวลผลทั้งในรูปของสารสนเทศหรือรายงานจะต:องมี
ความถูกต:องครบถ:วนทันเวลาและให:เนื้อหาที่เป5นประโยชน3ตอการตัดสินใจ
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ผู:บริหารระดับรองลงมาหรือผู:บริหาร
เป5นผู:มีหน:าที่รับผิดชอบเฉพาะงานด:านใดด:านหนึ่งภายในองค3กรตามที่ได:รับมอบหมาย

จึงควรมุงเน:นสอบทานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในหนวยงานหรือกิจกรรมที่
และวิเคราะห3หาสาเหตุของความ

รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติงานจริงกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติตางๆ 
กับลักษณะและระดับความเสี่ยง

ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
กิจกรรมการควบคุมที่ควรมีเพื่อให:ได:

มีการอนุมัติรายการทุกครั้งกอนทําการบันทึกบัญชี 
การสอบทานหรือเปรียบเทียบข:อมูลกอนการบันทึกรายการนั้น การสอบ

การใช:เทคโนโลยีที่เหมาะสมชวยในการประมวลผลข:อมูลทั้ง

ในการดําเนินงานของทุกองค3กรผู:บริหารไมสามารถดําเนินงานให:บรรลุตามวัตถุประสงค3
จึงจําเป5นต:องมอบหมายให:บุคลากรระดับรองลงมาปฏิบัติแทนโดย

ควรกําหนดขอบเขตของอํานาจ
และควรสื่อสารให:บุคลากรทราบทั่วกัน 

ควรสอบทานความเพียงพอของเอกสาร
นโยบายและแนวทางการ

งินที่อนุมัติอยูภายใต:ขอบเขตอํานาจที่ตนสามารถอนุมัติได: รวมทั้งควร
สอบถามเกี่ยวกับรายการที่ผิดปกติจากผู:ที่เกี่ยวข:องกอนลงนามอนุมัติให:ดําเนินการ นอกจากนี้ผู:ที่มี

หรือแบบฟอร3มที่ไมมีข:อมูลรายการที่ขออนุมัติอยาง

ข:อมูลที่ผานการประมวลผลทั้งในรูปของสารสนเทศหรือรายงานจะต:องมี 
ความถูกต:องครบถ:วนทันเวลาและให:เนื้อหาที่เป5นประโยชน3ตอการตัดสินใจ 
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5.) การดูแลปsองกันทรัพย�สิน
การดูแลป?องกันทรัพย3สินเป5นการจํากัดการเข:าถึงทรัพย3สินที่มีความเสี่ยง

ทรัพย3สินที่มีคา เอกสารหลักฐาน
เป5นต:น เพื่อป?องกันการสูญหาย
เกี่ยวข:อง ฝDายบริหารควรจัดให:มีการดูแลทรัพย3สินอยางรัดกุมและเพียงพอ
ทรัพย3สินที่ดี คือ การควบคุมการเข:าถึงทรัพย3สินนั้น
การใสกุญแจห:องเก็บพัสดุหรือตู:เก็บเอกสารหลักฐานที่สําคัญ
ใช:การ3ดหรือแผงสัญญาณ การใช:รหัสผาน
ฝDายบริหารควรกําหนดให:มีการจัดทํา
เกี่ยวกับทะเบียนทรัพย3สินและมีการตรวจนับทรัพย3สิ
การจัดหาและดูแลรักษาทรัพย3สินนั้นๆ
จากการตรวจนับกับทะเบียนทรัพย3สิน
ติดตามหาสาเหตุแล:วดําเนินการตามควรแกกรณีและปรับปรุง
ทะเบียนทรัพย3สินให:ถูกต:อง 

6.) การแบ�งแยกหน2าท่ี
หน:าที่ความรับผิดชอบของงานที่เสี่ยงตอความเสียหาย

เพื่อป?องกันหรือลดความเสี่ยงจากข:อผิดพลาดหรือการทุจริตตัวอยาง
 
 
 
 
 

 
 
ในกรณีที่องค3กรมีข:อจํากัดด:านบุคลากร

ควรกําหนดกิจกรรมอื่นทดแทน
หรือกําหนดให:มีการควบคุมดูแลอยางใกล:ชิด
บุคลากรภายในองค3กรเป5นครั้งคราว
ความเสียหายแกองค3กร เพื่อมิให:บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทําการอันไมเหมาะสมหรือทุจริ
ระยะเวลาที่ทํางานตอเนื่องในหน:าที่งานเดิมเป5นเวลานาน

 
 
 

(1) การอนุมัติรายการหรือการให:ความเห็นชอบ
(2) การประมวลผลหรือการบันทึกรายการ
(3) การดูแลรักษาทรัพย3สินที่เกี่ยวข:อง

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

การดูแลปsองกันทรัพย�สิน 
การดูแลป?องกันทรัพย3สินเป5นการจํากัดการเข:าถึงทรัพย3สินที่มีความเสี่ยง

เอกสารหลักฐาน และระบบงานที่สําคัญ ข:อมูลสารสนเทศที่เป5นความลับขององค3กร
เพื่อป?องกันการสูญหาย การทุจริต และการนําไปใช:ประโยชน3โดยผู:ที่ไมมีอํานาจหน:าที่ที่

ฝDายบริหารควรจัดให:มีการดูแลทรัพย3สินอยางรัดกุมและเพียงพอ
การควบคุมการเข:าถึงทรัพย3สินนั้น เชน การเก็บเงินสดและของมีคาในเซฟที่ปลอดภัย

สดุหรือตู:เก็บเอกสารหลักฐานที่สําคัญ การใช:ระบบรักษาความปลอดภัยโดย
การใช:รหัสผาน การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย

ฝDายบริหารควรกําหนดให:มีการจัดทําโดยบุคคลที่ไมมีอํานาจหน:าที่ 
ทะเบียนทรัพย3สินและมีการตรวจนับทรัพย3สินเป5นระยะๆ 

การจัดหาและดูแลรักษาทรัพย3สินนั้นๆ และเปรียบเทียบผลที่ได:
จากการตรวจนับกับทะเบียนทรัพย3สิน หากมีผลตางเกิดขึ้นควร
ติดตามหาสาเหตุแล:วดําเนินการตามควรแกกรณีและปรับปรุง

 

การแบ�งแยกหน2าท่ี 
หน:าที่ความรับผิดชอบของงานที่เสี่ยงตอความเสียหาย จําเป5นต:องมีการแบงแยกหน:าที่

เพื่อป?องกันหรือลดความเสี่ยงจากข:อผิดพลาดหรือการทุจริตตัวอยาง 

ในกรณีที่องค3กรมีข:อจํากัดด:านบุคลากร ทําให:ไมสามารถแบงแยกหน:าที่งานดังกลาวได:

ควรกําหนดกิจกรรมอื่นทดแทน เชน กําหนดให:มีการสอบทานรายละเอียดของกิจกรรมตางๆ
หรือกําหนดให:มีการควบคุมดูแลอยางใกล:ชิด นอกจากนี้อาจกําหนดให:มีการสับเปลี่ยนหน:าที่ระหวาง
บุคลากรภายในองค3กรเป5นครั้งคราว โดยเฉพาะหน:าที่งานที่มีความเสี่ยงตอการเกิดข:อผิดพลาดหรือ

เพื่อมิให:บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทําการอันไมเหมาะสมหรือทุจริ
ระยะเวลาที่ทํางานตอเนื่องในหน:าที่งานเดิมเป5นเวลานาน 

การอนุมัติรายการหรือการให:ความเห็นชอบ 
การประมวลผลหรือการบันทึกรายการ 
การดูแลรักษาทรัพย3สินที่เกี่ยวข:อง 
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การดูแลป?องกันทรัพย3สินเป5นการจํากัดการเข:าถึงทรัพย3สินที่มีความเสี่ยง เชน เงินสด 
ข:อมูลสารสนเทศที่เป5นความลับขององค3กร 

และการนําไปใช:ประโยชน3โดยผู:ที่ไมมีอํานาจหน:าที่ที่
ฝDายบริหารควรจัดให:มีการดูแลทรัพย3สินอยางรัดกุมและเพียงพอ การดูแลป?องกันรักษา

และของมีคาในเซฟที่ปลอดภัย 
การใช:ระบบรักษาความปลอดภัยโดย

การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย เป5นต:น นอกจากนี้

จําเป5นต:องมีการแบงแยกหน:าที่

ทําให:ไมสามารถแบงแยกหน:าที่งานดังกลาวได: 

กําหนดให:มีการสอบทานรายละเอียดของกิจกรรมตางๆ เพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้อาจกําหนดให:มีการสับเปลี่ยนหน:าที่ระหวาง

โดยเฉพาะหน:าที่งานที่มีความเสี่ยงตอการเกิดข:อผิดพลาดหรือ
เพื่อมิให:บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทําการอันไมเหมาะสมหรือทุจริต โดยอาศัย

ไมควรให: 
บุคคลคนเดียว
ปฏิบัติงานนั้น
ตั้งแตต:นจนจบ 
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7.) การจัดทําเอกสารหลักฐาน
การดําเนินงานหรือระบบงานใดที่มีความสําคัญ

หนังสือไว: เพื่อให:บุคลากรที่มีหน:าที่เกี่ยวข:องได:ทราบ
รวมทั้งสามารถใช:ในการตรวจสอบสอบทานความถูกต:องพิจารณาอนุมัติรายงานอยางรัดกุม
ระเบียบคําสั่ง คูมือการปฏิบัติงาน
 

 
 

สารสนเทศ หมายถึง ข:อมูลขาวสารทางการเงิน และข:อมูลขาวสารอื่นๆ เกี่ยวกับ

การดําเนินงาน ที่ผานการประมวลผลหรือจัดระบบแล:ว เพื่อให:มีความหมายและคุณคาสําหรับผู:ใช:
การควบคุมภายในที่ดีจะเกิดขึ้นได: เมื่อข:อมูลที่เกี่ยวข:องกับการดําเนินง
ช้ีแจงให:แกบุคคลที่ควรรับทราบ โดยผานทางรูปแบบและเวลาการสื่อสารที่เหมาะสม
ประโยชน3ตอการทําธุรกิจนั้นอาจเป5นได:ทั้งข:อมูลที่เกี่ยวกับการดําเนินงานการเงินและการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตางๆ โดยแหลงข:อมูลอาจมาจากภายในหรือภายนอกองค3กรเชน ข:อมูลทางเศรษฐกิจ สภาพ
ตลาด เป5นต:น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 

การควบคุมภายใน
ท่ีดีน้ัน 

เกี่ยวข2องกับข2อมูล
และการสื่อสาร 

อาจพิจารณาจาก
ประเด็นสําคัญ

ดังต�อไปน้ี 
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การจัดทําเอกสารหลักฐาน 
การดําเนินงานหรือระบบงานใดที่มีความสําคัญ ควรมีการจัดทําหลักฐานที่เป5นเอกสารหรือ

เพื่อให:บุคลากรที่มีหน:าที่เกี่ยวข:องได:ทราบหรือเข:าใจวิธีปฏิบัติงานและสามารถค:นคว:าได:
รวมทั้งสามารถใช:ในการตรวจสอบสอบทานความถูกต:องพิจารณาอนุมัติรายงานอยางรัดกุม

คูมือการปฏิบัติงาน ผังทางเดินของระบบงานที่มีความสําคัญตอการดําเนินงาน

หมายถึง ข:อมูลขาวสารทางการเงิน และข:อมูลขาวสารอื่นๆ เกี่ยวกับ

การดําเนินงาน ที่ผานการประมวลผลหรือจัดระบบแล:ว เพื่อให:มีความหมายและคุณคาสําหรับผู:ใช:
ที่ดีจะเกิดขึ้นได: เมื่อข:อมูลที่เกี่ยวข:องกับการดําเนินงานนั้นได:

แกบุคคลที่ควรรับทราบ โดยผานทางรูปแบบและเวลาการสื่อสารที่เหมาะสม
การทําธุรกิจนั้นอาจเป5นได:ทั้งข:อมูลที่เกี่ยวกับการดําเนินงานการเงินและการปฏิบัติตาม

โดยแหลงข:อมูลอาจมาจากภายในหรือภายนอกองค3กรเชน ข:อมูลทางเศรษฐกิจ สภาพ

สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communications)

1. ข:อมูลเพียงพอ เหมาะสม และถูกต:อง เพื่อชวยสนับสนุน
การตัดสินใจทางธุรกิจ 

2. การสื่อสารข:อมูลเกิดขึ้นอยางท่ัวถึงทั้งองค3กร
จากผู:บริหารถึงพนักงาน และในทางกลับกันระหวาง
หนวยงานหรือแผนกระหวางองค3กรกับบุคคลภายนอก
เชน ลูกค:า ผู:ออกกฎระเบียบตางๆ 

3. มีการสื่อสารอยางชัดเจนให:พนักงานทราบถึงความสําคัญ
และความรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน

ความสําคัญและความรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน
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ควรมีการจัดทําหลักฐานที่เป5นเอกสารหรือ
เข:าใจวิธีปฏิบัติงานและสามารถค:นคว:าได: 

รวมทั้งสามารถใช:ในการตรวจสอบสอบทานความถูกต:องพิจารณาอนุมัติรายงานอยางรัดกุม ตัวอยางเชน 
ผังทางเดินของระบบงานที่มีความสําคัญตอการดําเนินงาน 

หมายถึง ข:อมูลขาวสารทางการเงิน และข:อมูลขาวสารอื่นๆ เกี่ยวกับ 

การดําเนินงาน ที่ผานการประมวลผลหรือจัดระบบแล:ว เพื่อให:มีความหมายและคุณคาสําหรับผู:ใช: 
านนั้นได:มีการรวบรวม บงช้ี และ

แกบุคคลที่ควรรับทราบ โดยผานทางรูปแบบและเวลาการสื่อสารที่เหมาะสมเป5นข:อมูลที่มี
การทําธุรกิจนั้นอาจเป5นได:ทั้งข:อมูลที่เกี่ยวกับการดําเนินงานการเงินและการปฏิบัติตาม

โดยแหลงข:อมูลอาจมาจากภายในหรือภายนอกองค3กรเชน ข:อมูลทางเศรษฐกิจ สภาพ

and Communications) 

ข:อมูลเพียงพอ เหมาะสม และถูกต:อง เพื่อชวยสนับสนุน

การสื่อสารข:อมูลเกิดขึ้นอยางท่ัวถึงทั้งองค3กร 
และในทางกลับกันระหวาง

หนวยงานหรือแผนกระหวางองค3กรกับบุคคลภายนอก 
 

มีการสื่อสารอยางชัดเจนให:พนักงานทราบถึงความสําคัญ
และความรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 

ความสําคัญและความรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 
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นอกจากนี้ ข:อมูลขาวสารตางๆ 
ซึ่งมีความจําเป5นต:องใช:ข:อมูลนั้นๆ 
รับผิดชอบสําเร็จลุลวงไปได: การสื่อสารที่มีประสิทธิผลควรเป5นไปอยางกว:างขวาง มีการสื่อสารข:อมูลทั้ง
จากระดับบนลงลาง จากระดับลางขึ้นบน
ภายในองค3กรแล:ว ควรมีการสื่อสารกับบุคคลอื่นภายนอกองค3กรอยางเพียงพอด:วย
จากผู:มีสวนเกี่ยวข:องหรือมีสวนได:เสียจากภายนอก เพื่อให:เกิดประโยชน3ตอหนวยงาน
 

 
 
 

การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
ภายในที่วางแผนไว:อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ
ในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing
เนื่องจากระบบการควบคุมภายในจะแทรกอยูในระบบการปฏิบัติงานประจําวันของแตละหนวยงาน 
การประเมินคุณภาพและประเมินประสิทธิผลต:องม
ความตอเนื่องพร:อมที่จะปรับปรุงให:ทันกับเหตุการณ3 และผู:ปฏิบัติงานซึ่งมีหน:าที่ประจําในหนวยงานอ
ในฐานะที่จะบอกได:วา ควรจะปรับปรุงกระบวนการควบคุมจุดไหน

การติดตามประเมนิผล ตามท่ีกําหนดไว%ในมาตรฐาน มี 

1. การติดตามผลในระหว�างการปฏิบัติงาน 
การดําเนินงานด:านตางๆ ของแตละหนวยงานในองค3กร มีกฎระเบียบ 
องค3กรเป5นตัวช้ีวัดและกํากับดูแลอยูแล:วการติดตามผลตอเนื่องหรือ
ทดสอบความถูกต:องจะทําให:เกิดความม่ันใจได:วา มีกระบวนการสงเสริม
ประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานจะมีประสิทธิผลมากกวาการประเมิ
 

2. การประเมินผลรายคร้ัง 
การควบคุมภายในโดยตรง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยขอบเขตขึ้นอยูกับวัตถุประสงค3ของการประเมิน
วาจะเห็นไปในด:านใด โดยกระทําอยางเป5นขั้นตอน 
ผู:บริหาร ซึ่งขึ้นอยูกับความเสี่ยงและการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงอาจจะประเมินจากภายในโดยผู:
ตรวจสอบภายในหรือจากภายนอกโดยผู:ตรวจสอบภายนอก ขึ้นอยูกับวิธีที่ผู:บริหารจะนํามาใช:

 
 
 
 
 

5. การติดตามประเมนิผล 
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นอกจากนี้ ข:อมูลขาวสารตางๆ ควรสื่อสารไปยังผู:บริหารและสวนงานอื่นๆ
ซึ่งมีความจําเป5นต:องใช:ข:อมูลนั้นๆ ภายในกําหนดเวลาที่สามารถทําให:การปฏิบัติงานตามความ

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลควรเป5นไปอยางกว:างขวาง มีการสื่อสารข:อมูลทั้ง
จากระดับลางขึ้นบน และในระดับเดียวกันภายในองค3กร นอกเหนือจากการสื่อสาร

ควรมีการสื่อสารกับบุคคลอื่นภายนอกองค3กรอยางเพียงพอด:วย
จากผู:มีสวนเกี่ยวข:องหรือมีสวนได:เสียจากภายนอก เพื่อให:เกิดประโยชน3ตอหนวยงาน

การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
ไว:อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ เพื่อให:ม่ันใจวาระบบการควบคุมใช:ได:ผล 

Ongoing0Monitoring) และการประเมินผลเป5นรายครั้ง
เนื่องจากระบบการควบคุมภายในจะแทรกอยูในระบบการปฏิบัติงานประจําวันของแตละหนวยงาน 
การประเมินคุณภาพและประเมินประสิทธิผลต:องมาจากบุคลากรผู:ประเมินที่ เหมาะสม
ความตอเนื่องพร:อมที่จะปรับปรุงให:ทันกับเหตุการณ3 และผู:ปฏิบัติงานซึ่งมีหน:าที่ประจําในหนวยงานอ

จะปรับปรุงกระบวนการควบคุมจุดไหน 

การติดตามประเมนิผล ตามท่ีกําหนดไว%ในมาตรฐาน มี 

การติดตามผลในระหว�างการปฏิบัติงาน (Ongoing0Monitoring
การดําเนินงานด:านตางๆ ของแตละหนวยงานในองค3กร มีกฎระเบียบ ข:อบังคับรวมถึงวิสัยทัศน3ในระดับ

เป5นตัวช้ีวัดและกํากับดูแลอยูแล:วการติดตามผลตอเนื่องหรือ
ทดสอบความถูกต:องจะทําให:เกิดความม่ันใจได:วา มีกระบวนการสงเสริม

กระบวนการปฏิบัติงานและการติดตามผลในระหวาง
ปฏิบัติงานจะมีประสิทธิผลมากกวาการประเมินผลเป5นรายครั้ง 

การประเมินผลรายคร้ัง (Separate0Evaluation) มุงเน:นที่ประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในโดยตรง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยขอบเขตขึ้นอยูกับวัตถุประสงค3ของการประเมิน
วาจะเห็นไปในด:านใด โดยกระทําอยางเป5นขั้นตอน ความถี่ของการประเมินขึ้นอยูในดุลพินิจของ

กับความเสี่ยงและการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงอาจจะประเมินจากภายในโดยผู:
ตรวจสอบภายในหรือจากภายนอกโดยผู:ตรวจสอบภายนอก ขึ้นอยูกับวิธีที่ผู:บริหารจะนํามาใช:

การติดตามประเมนิผล (Monitoring) 
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สื่อสารไปยังผู:บริหารและสวนงานอื่นๆ ภายในองค3กร 
ภายในกําหนดเวลาที่สามารถทําให:การปฏิบัติงานตามความ

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลควรเป5นไปอยางกว:างขวาง มีการสื่อสารข:อมูลทั้ง
และในระดับเดียวกันภายในองค3กร นอกเหนือจากการสื่อสาร

ควรมีการสื่อสารกับบุคคลอื่นภายนอกองค3กรอยางเพียงพอด:วย สามารถรับข:อมูล
จากผู:มีสวนเกี่ยวข:องหรือมีสวนได:เสียจากภายนอก เพื่อให:เกิดประโยชน3ตอหนวยงาน 

การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน มีการควบคุม
ใช:ได:ผล โดยใช:วิธีการติดตาม

ะการประเมินผลเป5นรายครั้ง (Separate0Evaluation) 
เนื่องจากระบบการควบคุมภายในจะแทรกอยูในระบบการปฏิบัติงานประจําวันของแตละหนวยงาน  

าจากบุคลากรผู:ประเมินที่ เหมาะสมและมี 
ความตอเนื่องพร:อมที่จะปรับปรุงให:ทันกับเหตุการณ3 และผู:ปฏิบัติงานซึ่งมีหน:าที่ประจําในหนวยงานอยู

การติดตามประเมนิผล ตามท่ีกําหนดไว%ในมาตรฐาน มี 2 ลักษณะ 

Monitoring) โดยปกติ 
ข:อบังคับรวมถึงวิสัยทัศน3ในระดับ 

มุงเน:นที่ประสิทธิผลของ 

การควบคุมภายในโดยตรง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยขอบเขตขึ้นอยูกับวัตถุประสงค3ของการประเมิน
ความถี่ของการประเมินขึ้นอยูในดุลพินิจของ

กับความเสี่ยงและการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงอาจจะประเมินจากภายในโดยผู:
ตรวจสอบภายในหรือจากภายนอกโดยผู:ตรวจสอบภายนอก ขึ้นอยูกับวิธีที่ผู:บริหารจะนํามาใช: 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

การประเมินผลเปaนรายคร้ังอาจทําได2ใน 
 

� การประเมินการควบคุมด�วยตนเอง 
Assessment : CSA) เป5นกระบวนการประเมินผลในแบบที่ทุกคนใน
องค3กรมีสวนรวมในการประเมินการควบคุมภายในของสวนงานนั้นๆ 
โดยอาศัยเครื่องมือตางๆ เชน
ควรปฏิบัติ (Checklists) เป5นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดม
ระบุถึงปSญหา สาเหตุของปSญหา
ร่ัวไหล และวิเคราะห3ข:อมูลของการประเมินที่ได:รับ เชน ในด:านการเงิน กฎระเบียบข:อบังคับ เป5นต:น

 

� การประเมินการควบคุมอย�างเป�นอิสระ
จากผู:ที่ไมมีสวนเกี่ยวข:องโดยตรงกับผู:ดําเนินงาน เพื่อให:เกิดความเที่ยงธรรมในผลของการประเมินอาจ
กระทําได:จากภายใน คือ ผู:ตรวจสอบภายใน หรือจากภายนอกจาก
การควบคุมต:องมีความเป5นอิสระ 
ตนเองอีกทางหนึ่ง 
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การประเมินผลเปaนรายคร้ังอาจทําได2ใน 2 ลักษณะ คือ 

การประเมินการควบคุมด�วยตนเอง (Control Self-
เป5นกระบวนการประเมินผลในแบบที่ทุกคนใน

องค3กรมีสวนรวมในการประเมินการควบคุมภายในของสวนงานนั้นๆ 
โดยอาศัยเครื่องมือตางๆ เชน แบบสอบถาม หรือตารางกิจกรรมที่

เป5นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมอง 
สาเหตุของปSญหา กําหนดวิธีการลดความเสี่ยงที่อาจทําให:เกิดการเสียหาย

ร่ัวไหล และวิเคราะห3ข:อมูลของการประเมินที่ได:รับ เชน ในด:านการเงิน กฎระเบียบข:อบังคับ เป5นต:น

การประเมินการควบคุมอย�างเป�นอิสระ (Independent Assessment
จากผู:ที่ไมมีสวนเกี่ยวข:องโดยตรงกับผู:ดําเนินงาน เพื่อให:เกิดความเที่ยงธรรมในผลของการประเมินอาจ
กระทําได:จากภายใน คือ ผู:ตรวจสอบภายใน หรือจากภายนอกจาก คือ ผู:ตรวจสอบภ

ความเป5นอิสระ เป5นกิจกรรมที่รวมสงเสริมและสนับสนุนการประเมินการควบคุมด:วย

-25- 
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กําหนดวิธีการลดความเสี่ยงที่อาจทําให:เกิดการเสียหาย ทุจริต
ร่ัวไหล และวิเคราะห3ข:อมูลของการประเมินที่ได:รับ เชน ในด:านการเงิน กฎระเบียบข:อบังคับ เป5นต:น 

Independent Assessment) เป5นการประเมินผล
จากผู:ที่ไมมีสวนเกี่ยวข:องโดยตรงกับผู:ดําเนินงาน เพื่อให:เกิดความเที่ยงธรรมในผลของการประเมินอาจ

ผู:ตรวจสอบภายนอก การประเมิน
เป5นกิจกรรมที่รวมสงเสริมและสนับสนุนการประเมินการควบคุมด:วย
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อ.ส.ค. ตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบการควบคุมภายใน 
ที่สําคัญสวนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
การบริหารอยางเป5นมืออาชีพ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให:
ดําเนินงานได:อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สําคัญในการจัดให:มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

 
 

 

1. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเปaนความรับผิดชอบของผู2บริหาร
และเจ2าหน2าท่ีทุกคนและทุกระดับ 
และทุกระดับ มีหน:าที่ในการทําความเข:าใจหลักการการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ ยง โดยมีความตระหนัก ให:
ความสําคัญเข:าใจคุณคาของการ
ความเสี่ยงรับผิดชอบให:ความรวมมือและให:การสนับสนุนใน
การนําหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปสู
การปฏิบัติ ภายใต:ขอบเขตของงานที่รับผิดชอบ

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 นโยบายการควบคุมภายในของ อ

จึงกําหนดนโยบายการควบคุมภายใน โดยเชือ่มโยงกับการบรหิารความเสี่ยง ดังนี้
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แนวทางการควบคุมภายในของ

    

ตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบการควบคุมภายใน 
ที่สําคัญสวนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 
การบริหารอยางเป5นมืออาชีพ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให:
ดําเนินงานได:อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู:บริหารและพนักงานทุกระดับเป5นผู:มีบทบาท

จัดให:มีระบบการควบคุมภายในที่ดี 

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเปaนความรับผิดชอบของผู2บริหาร
และเจ2าหน2าท่ีทุกคนและทุกระดับ : ผู:บริหารและเจ:าหน:าที่ทุกคน 
และทุกระดับ มีหน:าที่ในการทําความเข:าใจหลักการการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ ยง โดยมีความตระหนัก ให:
ความสําคัญเข:าใจคุณคาของการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงรับผิดชอบให:ความรวมมือและให:การสนับสนุนใน 
การนําหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปสู 
การปฏิบัติ ภายใต:ขอบเขตของงานที่รับผิดชอบ 

นโยบายการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. 

จึงกําหนดนโยบายการควบคุมภายใน โดยเชือ่มโยงกับการบรหิารความเสี่ยง ดังนี้
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ส�วนท่ี  

แนวทางการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. 

ตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเป5นองค3ประกอบ
Good Corporate Governance) หมายถึง การมีระบบ

การบริหารอยางเป5นมืออาชีพ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให: อ.ส.ค. สามารถ
โดยผู:บริหารและพนักงานทุกระดับเป5นผู:มีบทบาท

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเปaนความรับผิดชอบของผู2บริหาร

จึงกําหนดนโยบายการควบคุมภายใน โดยเชือ่มโยงกับการบรหิารความเสี่ยง ดังนี้ 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

2. กระบวนการบริหารความเสี่ยงต2องเช่ือมโยงกัน 
สามารถบูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในอย�างเปaนระบบและดําเนินการอย�าง
ต�อเน่ือง : กรอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. กําหนดให:กระบวนการบริหารความเสี่ยง
เป5นสวนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการของทุกหนวยงานภายใน
อ.ส.ค. โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีองค3ประกอบ
ครบถ:วน กระบวนการการบริหารความเสี่ยงต:องเช่ือมโยงกัน
สามารถบูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในอยางเป5นระบบ โดยฝDายบริหารต:องมีการสร:างกระบวนการ
เพื่อให:เกิดความม่ันใจได:วา อ
ที่จะทําให:ความเสี่ยงเกิดขึ้น และมีการสร:างกระบวนการเพื่อให:เกิด
ความม่ันใจได:วา อ.ส.ค. 
เกี่ยวข:องกับการที่จะทําให:องค3กรไมบรรลุเป?าหมายในด:าน 
และดําเนินการอยางตอเนื่อง

3. ติดตามประเมินผลตามระบบการควบคุม
ภายในอย�างต�อเน่ือง : โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช: 
เพื่อให:เกิดความรวดเร็วในการประมวลผลการรายงานและ
การสื่อข:อความ 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงต2องเช่ือมโยงกัน 
สามารถบูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายในอย�างเปaนระบบและดําเนินการอย�าง

กรอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
กําหนดให:กระบวนการบริหารความเสี่ยง

เป5นสวนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการของทุกหนวยงานภายใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีองค3ประกอบ

ครบถ:วน กระบวนการการบริหารความเสี่ยงต:องเช่ือมโยงกัน
สามารถบูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในอยางเป5นระบบ โดยฝDายบริหารต:องมีการสร:างกระบวนการ

อ.ส.ค. ได:มีการวิเคราะห3ถึงเหตุการณ3
เกิดขึ้น และมีการสร:างกระบวนการเพื่อให:เกิด

. ได: มีกระบวนการระบุปSจจัยเสี่ยงที่
เกี่ยวข:องกับการที่จะทําให:องค3กรไมบรรลุเป?าหมายในด:าน GRC 
และดําเนินการอยางตอเนื่อง 

ติดตามประเมินผลตามระบบการควบคุม
โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช: 

เพื่อให:เกิดความรวดเร็วในการประมวลผลการรายงานและ
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อ.ส.ค. กําหนดให:การควบคุมภายในเป5นหน:าที่และความรับผิดชอบของทุกคนในองค3กร
กําหนดโครงสร:างการควบคุมภายในของ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ
และควบคุมภายใน กองแผนงานและโครงการ 
กลุม ได:แก กลุมภารกิจอุตสาหกรรมนม
อํานวยการ ซึ่งแตละกลุมภารกิจจะกําหนดให:มีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจํา
ฝDาย/สํานักงานผู:ประสานงานความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําฝDาย
ควบคุมภายในแสดงในภาพตอไปนี้

ด�านอํานวยการและบริหาร

ฝ�าย/สํานักงาน
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําฝ�าย

ผู�ประสานงานความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําฝ�าย

ฝ�ายนโยบายและแผนงาน
แผนกบริหารความเสีย่งและ

ควบคุมภายใน

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน อ.ส.ค.

คณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ค.

 
 

3.2 โครงสร2างการควบคุมภายใน
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กําหนดให:การควบคุมภายในเป5นหน:าที่และความรับผิดชอบของทุกคนในองค3กร
กําหนดโครงสร:างการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. ประกอบด:วย คณะกรรมการ อ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค., คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค., 

กองแผนงานและโครงการ ฝDายนโยบายและแผนงาน กลุมภารกิจบริหารความเสี่ยง 
กลุม ได:แก กลุมภารกิจอุตสาหกรรมนม, กลุมภารกิจกิจการโคนม และกลุมภารกิจบริหารและ
อํานวยการ ซึ่งแตละกลุมภารกิจจะกําหนดให:มีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจํา

ะสานงานความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําฝDาย/สํานักงาน
ควบคุมภายในแสดงในภาพตอไปนี้ 

ผู�อํานวยการ อ.ส.ค.

   คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ�ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน

ด�านอํานวยการและบริหาร

สํานักงาน
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําฝ�าย/สํานัก

ผู�ประสานงานความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําฝ�าย/สํานัก

คณะกรรมการ อ.ส.ค.

เสี่ยงและ

ด�านกิจการโคนม ด�านอุตสาหกรรมนม

ฝ�าย/สํานักงาน
 คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําฝ�าย/สํานัก

ผู�ประสานงานความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําฝ�าย/สํานัก

ฝ�าย
 คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําฝ�าย

ผู�ประสานงานความเส่ียงและควบคุมภายในประจําฝ�าย

รองผู�อํานวยการ ผู�ช�วยผู�อํานวยการ

                       โครงสร�างการบริหารงาน
                       การรายงานเพื่อทราบ
                       การรายงานความ

โครงสร�างการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค.

 

โครงสร2างการควบคุมภายใน 
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กําหนดให:การควบคุมภายในเป5นหน:าที่และความรับผิดชอบของทุกคนในองค3กร โดย
ประกอบด:วย คณะกรรมการ อ.ส.ค., คณะอนุกรรมการ

 แผนกบริหารความเสี่ยง
กลุมภารกิจบริหารความเสี่ยง 3 

โคนม และกลุมภารกิจบริหารและ
อํานวยการ ซึ่งแตละกลุมภารกิจจะกําหนดให:มีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจํา

สํานักงาน โดยโครงสร:างการ

ตรวจสอบ อ.ส.ค.

ฝ�ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน

ด�านอุตสาหกรรมนม

ฝ�าย/สํานักงาน
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําฝ�าย/สํานัก

ผู�ประสานงานความเส่ียงและควบคุมภายในประจําฝ�าย/สํานัก

โครงสร�างการบริหารงาน
รายงานเพ่ือทราบ

การรายงานความเส่ียงและควบคุมภายใน
 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

 
 
 

 

3.3.1 คณะกรรมการ อ
มีบทบาทหน:าที่ความรับผิดชอบหลักในการกําหนดนโยบายด:านการควบคุมภายใน 

กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว: โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. กําหนดนโยบายและกรอบการบริหาร

ประมาณการรายได:และงบประมาณรายจายประจําปRที่เกี่ยว
2. กํากับดูแลให:

ทั่วทั้งองค3การ 
3. ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย กรอบการบริหารแผนการดําเนินงาน ประมาณ

การรายได:และงบประมาณรายจายประจําปRที่เกี่ยวกับการบริหา
 

3.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ อ
มีบทบาทหน:าที่ความรับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลและติดตามการบริหารระบบ

ควบคุมภายในอยางเป5นอิสระโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการ

กํากับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
2. สอบทานการดําเนินงานของ อ

ปฏิบัติงานมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวข:องกับการดําเนินงานของ อ
 

ท่ีมา : ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน�วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ
 

3.3.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน
มีบทบาทหน:าที่ความรับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลและติดตามการบริหารระบบ

ควบคุมภายในโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. ดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่คณะกรรมการ 

อ.ส.ค. กําหนดการประเมินผลความเสี่ยงและควบคุมภายใน แนวทางการป?องกันและตรวจสอบความ
เสี่ยงและควบคุมภายในอยางมีระบบ เพื่อลดโอกาสที่องค3กรจะเกิดความเสียหายให:อยูในระดับที่
ยอมรับได: โดยมุงเน:นให:เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขึ้นในองค3กร

2. อนุมัติแผนกา
อ.ส.ค. ให:ความเห็นชอบ 

3.3 หน2าท่ีความรับผิดชอบตามโครงสร2างการควบคุมภายใน

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

อ.ส.ค. 
มีบทบาทหน:าที่ความรับผิดชอบหลักในการกําหนดนโยบายด:านการควบคุมภายใน 

กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว: โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
นโยบายและกรอบการบริหารการควบคุมภายใน

ประมาณการรายได:และงบประมาณรายจายประจําปRที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบควบคุมภายใน
กํากับดูแลให: อ.ส.ค. มีการปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมภายในอยางมีระบบและ

ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย กรอบการบริหารแผนการดําเนินงาน ประมาณ
การรายได:และงบประมาณรายจายประจําปRที่เกี่ยวกับการบริหารควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
มีบทบาทหน:าที่ความรับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลและติดตามการบริหารระบบ

ควบคุมภายในอยางเป5นอิสระโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการ

กํากับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
สอบทานการดําเนินงานของ อ.ส.ค. ให:ถูกต:องตามกฎหมาย ระเบียบ ข:อบังคับ วิธี

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวข:องกับการดําเนินงานของ อ

ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน�วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ
มีบทบาทหน:าที่ความรับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลและติดตามการบริหารระบบ

ควบคุมภายในโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
ดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่คณะกรรมการ 

กําหนดการประเมินผลความเสี่ยงและควบคุมภายใน แนวทางการป?องกันและตรวจสอบความ
เสี่ยงและควบคุมภายในอยางมีระบบ เพื่อลดโอกาสที่องค3กรจะเกิดความเสียหายให:อยูในระดับที่
ยอมรับได: โดยมุงเน:นให:เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขึ้นในองค3กร

อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกอนนําเสนอคณะกรรมการ 

หน2าท่ีความรับผิดชอบตามโครงสร2างการควบคุมภายใน 
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มีบทบาทหน:าที่ความรับผิดชอบหลักในการกําหนดนโยบายด:านการควบคุมภายใน 
กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว: โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

การควบคุมภายใน แผนการดําเนินงาน
กับการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 

ควบคุมภายในอยางมีระบบและ

ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย กรอบการบริหารแผนการดําเนินงาน ประมาณ
ภายใน 

มีบทบาทหน:าที่ความรับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลและติดตามการบริหารระบบ

สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการ

ให:ถูกต:องตามกฎหมาย ระเบียบ ข:อบังคับ วิธี
มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวข:องกับการดําเนินงานของ อ.ส.ค. 

ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน�วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 

ของ อ.ส.ค. 
มีบทบาทหน:าที่ความรับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลและติดตามการบริหารระบบ

ดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่คณะกรรมการ 
กําหนดการประเมินผลความเสี่ยงและควบคุมภายใน แนวทางการป?องกันและตรวจสอบความ

เสี่ยงและควบคุมภายในอยางมีระบบ เพื่อลดโอกาสที่องค3กรจะเกิดความเสียหายให:อยูในระดับที่
ยอมรับได: โดยมุงเน:นให:เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขึ้นในองค3กร 

รบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกอนนําเสนอคณะกรรมการ 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

3. พิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน

ของสวนงาน ตามหลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด2วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ พ

4. ติดตามผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน แล:วรายงานตอ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. ทุกไตรมาส

5. นําเสนอแตงตั้งคณะทํางานได:ตามความเหมาะสม
6. ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ อ

3.3.4 คณะทํางานขับเคล่ือนการ
มีบทบาทหน:าที่ความรับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลและติดตามการบริหารระบบ

ควบคุมภายในโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. รับรองวาการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของ อ

และหลักเกณฑ3ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนด
2. ประเมินองค3ประกอบของการบริหารความเสี่ยง ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง 

COSO-ERM–2017 และประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายใน ตามกรอบการควบคุมภายใน 
COSO–Internal Control Framework 2013 

2.1 กรอบการบริหารความเสี่ยง 
1) การกํากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค3กร
2) กลยุทธ3และวัตถุประสงค3องค3กร
3) เป?าหมายผลการดําเนินงาน
4) การทบทวนและปรับปรุง
5) สารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน

2.2 กรอบการควบคุมภายใน 
1) สภาพแวดล:อมการควบคุม
2) การประเมินความเสี่ยง
3) กิจกรรมการควบคุม
4) สารสนเทศและการสื่อสาร
5) กิจกรรมการติดตาม

3. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของภารกิจของกฎหมายที่
จัดตั้ง หรือภารกิจ ตามแผนการดําเนินงานที่สําคัญของ อ

4. พิจารณาความเห็นของผู:ตรวจสอบภายในเกี่ยวกั
และการควบคุมภายในของ อ

5. จัดทํารายงานสรุปเสนอคณะผู:บริหาร คณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข:องพิจารณา
ตามลําดับตอไป 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

พิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน

หลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด2วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

ดตามผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน แล:วรายงานตอ
ทุกไตรมาส 

นําเสนอแตงตั้งคณะทํางานได:ตามความเหมาะสม 
ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. มอบหมาย 

ทํางานขับเคล่ือนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ
บทบาทหน:าที่ความรับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลและติดตามการบริหารระบบ

ควบคุมภายในโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
รับรองวาการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของ อ.ส.

และหลักเกณฑ3ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ประเมินองค3ประกอบของการบริหารความเสี่ยง ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง 

และประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายใน ตามกรอบการควบคุมภายใน 
Internal Control Framework 2013 ดังนี้ 

กรอบการบริหารความเสี่ยง COSO-ERM – 2017 ประกอบด:วย
การกํากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค3กร 
กลยุทธ3และวัตถุประสงค3องค3กร 
เป?าหมายผลการดําเนินงาน 
การทบทวนและปรับปรุง 
สารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน 

กรอบการควบคุมภายใน COSO–Internal Control Framework 2013 
สภาพแวดล:อมการควบคุม 
การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมการติดตาม 

ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของภารกิจของกฎหมายที่
จัดตั้ง หรือภารกิจ ตามแผนการดําเนินงานที่สําคัญของ อ.ส.ค. 

าความเห็นของผู:ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. 

จัดทํารายงานสรุปเสนอคณะผู:บริหาร คณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข:องพิจารณา
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พิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน

หลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด2วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการ

ดตามผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน แล:วรายงานตอ

บริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ อ.ส.ค. 
บทบาทหน:าที่ความรับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลและติดตามการบริหารระบบ

.ค. เป5นไปตามมาตรฐาน

ประเมินองค3ประกอบของการบริหารความเสี่ยง ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง 
และประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายใน ตามกรอบการควบคุมภายใน 

ประกอบด:วย 

Internal Control Framework 2013 ประกอบด:วย 

ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของภารกิจของกฎหมายที่

บการสอบทานการบริหารความเสี่ยง 

จัดทํารายงานสรุปเสนอคณะผู:บริหาร คณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข:องพิจารณา



คูมอืการควบคุมภายในขอ

3.3.5 ผู2อํานวยการ อ.ส
มีบทบาท หน:าที่ ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. พิจารณากลั่นกรองรายละเอียด และให:ข:อคิดเห็น 

ควบคุมภายในโดยรวม กรอบการควบคุมภายใน 
งบประมาณรายจายประจําปR รวมถึงแผนการควบคุมภายใน และแผนปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
กอนนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ อ

2. กํากับดูแล 
ภายในแกหนวยงานภายใน
เพื่อให:การบริหารจัดการองค3กรมีประสิทธิภาพ

3. พิจารณากลั่นกรองระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได:ขององค3ก
ระบบการควบคุมภายใน และระบบควบคุมภายใน
ยุทธศาสตร3 และกลยุทธ3ของ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

ส.ค. 
มีบทบาท หน:าที่ ความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

พิจารณากลั่นกรองรายละเอียด และให:ข:อคิดเห็น ข:อเสนอเกี่ยวกับนโยบายการ
ภายในโดยรวม กรอบการควบคุมภายใน แผนการดําเนินงาน ประมาณการรายได:และ

งบประมาณรายจายประจําปR รวมถึงแผนการควบคุมภายใน และแผนปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
ตรวจสอบ อ.ส.ค. และคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

กํากับดูแล ติดตามประเมินผลและให:คําปรึกษาการดําเนินการด:านการควบคุม
ภายในแกหนวยงานภายในองค3กร ตลอดจนให:ข:อเสนอแนะการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 
เพื่อให:การบริหารจัดการองค3กรมีประสิทธิภาพ 

พิจารณากลั่นกรองระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได:ขององค3กา
มภายใน และระบบควบคุมภายในต:องเช่ือมโยงกับวัตถุประสงค3 เป?าหมาย ประเด็น

ยุทธศาสตร3 และกลยุทธ3ขององค3กร 
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ข:อเสนอเกี่ยวกับนโยบายการ
แผนการดําเนินงาน ประมาณการรายได:และ

งบประมาณรายจายประจําปR รวมถึงแผนการควบคุมภายใน และแผนปรับปรุงระบบควบคุมภายใน

ติดตามประเมินผลและให:คําปรึกษาการดําเนินการด:านการควบคุม
ตลอดจนให:ข:อเสนอแนะการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 

าร โดยให:สอดคล:องกับ
เช่ือมโยงกับวัตถุประสงค3 เป?าหมาย ประเด็น



คูมอืการควบคุมภายในขอ

3.3.6 ฝ,ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
มีบทบาท หน:าที่ ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
1. ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระ

กํากับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
2. ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย:งทางผลประโยชน3 โอกาสเกิดการทุจริตและ

ประสิทธิภาพขององค3กรในการ
3. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพแล

กระบวนการควบคุมภายใน
และประสิทธิภาพขององค3กรในการ
วิธีและมาตรการในการปรับปรุงแก:ไข
 
ท่ีมา : ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน�วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ
 

3.3.7 แผนกบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน
มีบทบาท หน:าที่ ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
1. งานเลขานุการด:านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอื่น
2. งานตามที่ได:รับมอบหมายจากคณะทํางาน คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

อื่นๆที่เกี่ยวข:องด:านการบริหารความเสี่ยง
3. งานนํานโยบายการบริหารความเสี่ยง

ติดตาม/ประมวลผล 
4. งานอื่นๆ ตาม

 
ท่ีมา : ข�อบังคับองค4การส�งเสริมกิจการโคนมแห�งประเทศไทย 
อํานาจหน�าท่ีของส�วนงาน (ฉบับท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

ฝ,ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน (อ.ส.ค.) 
มีบทบาท หน:าที่ ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการ
ดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย:งทางผลประโยชน3 โอกาสเกิดการทุจริตและ
ประสิทธิภาพขององค3กรในการควบคุมภายในจากการทุจริตภายในองค3กร 

จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพแล
ควบคุมภายในและรายการที่อาจมีความขัดแย:งทางผลประโยชน3 โอกาสเกิดการทุจริต

และประสิทธิภาพขององค3กรในการควบคุมภายในจากการทุจริตภายในองค3กรรวมทั้งมีข:อเสนอแนะ
วิธีและมาตรการในการปรับปรุงแก:ไข 

ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน�วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ

กบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
มีบทบาท หน:าที่ ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

งานเลขานุการด:านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข:อง 

งานตามที่ได:รับมอบหมายจากคณะทํางาน คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
อื่นๆที่เกี่ยวข:องด:านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

งานนํานโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.

ๆ ตามที่ได:รับมอบหมาย 

ข�อบังคับองค4การส�งเสริมกิจการโคนมแห�งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ว�าด�วยการแบ�งส�วนงานและการกําหนด
ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2556 
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บวนการควบคุมภายในกระบวนการ

ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย:งทางผลประโยชน3 โอกาสเกิดการทุจริตและ

จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
และรายการที่อาจมีความขัดแย:งทางผลประโยชน3 โอกาสเกิดการทุจริต

จากการทุจริตภายในองค3กรรวมทั้งมีข:อเสนอแนะ

ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน�วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 

และควบคุมภายในของคณะทํางาน 

งานตามที่ได:รับมอบหมายจากคณะทํางาน คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

.ส.ค. ในการจัดทําแผน/

ว�าด�วยการแบ�งส�วนงานและการกําหนด



คูมอืการควบคุมภายในขอ

3.3.8 คณะทํางานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในประจําฝ,าย
มีบทบาทหน:าที่ความรับผิดชอบหลักในก

เกี่ยวข:องกับการควบคุมภายใน กํากับ ดูแล 
สํานักงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประชาสัมพันธ3ให:ทุกแผนกภายในฝDาย
ที่ได:กําหนดขึ้น เพื่อนําไปสูการปฏิบัตใินหนวยงาน

2. ศึกษา วิเคราะห3 เพื่อทบทวนถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ
ระบบการบริหารความเสี่ยง เอื้ออํานวยและให:ข:อเสนอแนะตอผู:อํานวยการ อ
พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

3. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน:มของผลกระทบ
ที่อาจมีผลกระทบตอหนวยงานและองค3กร ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายใน เพื่อจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยง
หนวยงานและองค3กร เช่ือมโยง
หนวยงานและ อ.ส.ค. 

4. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผ
ภายในของฝDาย/สํานักงาน เสนอตอผู:อํานวยการ อ
ประเมินผล ดังนี้ 

4.1 ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของการจัดการความเสี่ยง
ควบคุมภายใน 

4.2 ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
หรืออยูระหวางดําเนินการวาบรรลุวัตถุประสงค3ของการบริหารความเสี่ยง
หรือไม และอยูในระดับที่ยอมรับได:หรือไม

4.3 ตรวจสอบความคืบหน:าของมาตรการการควบคุมวาสามารถลดโอกาสหรือ
ผลกระทบของเหตุการณ3ความเสี่ยง

5. จัดทําข:อกําหนดหลักเกณฑ3และเง่ือนไขการลงทุนประเภทตางๆ ให:สอดคล:องกับ
หลักธรรมาภิบาล ระบบบริหารความเสี่ยง
อ.ส.ค.เพื่อขออนุมัติเป5นเกณฑ3ในการปฏิบัติงาน 

6. จัดทํารายงานการ

งบประมาณ ให:เป5นไปตามหลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด2วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติ
การควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ พ

ท่ีมา : ตามคําส่ังทุกฝ/าย/สํานักงาน
สํานักงาน 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

คณะทํางานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในประจําฝ,าย
มีบทบาทหน:าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดทํารายละเอียดของข:อเสนอตาง

เกี่ยวข:องกับการควบคุมภายใน กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และให:คําปรึกษา
สํานักงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ประชาสัมพันธ3ให:ทุกแผนกภายในฝDาย/สํานักงาน ได:รับทราบนโยบายหรือมาตรการ
ที่ได:กําหนดขึ้น เพื่อนําไปสูการปฏิบัตใินหนวยงาน 

ศึกษา วิเคราะห3 เพื่อทบทวนถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ
ระบบการบริหารความเสี่ยง เอื้ออํานวยและให:ข:อเสนอแนะตอผู:อํานวยการ อ
พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงระบบควบคุมภายในเพื่อให:การบริหารจัดการองค3กรมีประสิทธิภาพ

ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน:มของผลกระทบ
ที่อาจมีผลกระทบตอหนวยงานและองค3กร ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายใน เพื่อจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของฝDาย/สํานักงาน สําหรับปRงบประมาณ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยบูรณาการความเสี่ยงของ

และองค3กร เช่ือมโยงให:สอดคล:องกับยุทธศาสตร3 แผนกลยุทธ3 วัตถุประสงค3 เป?าหมายของ

จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
สํานักงาน เสนอตอผู:อํานวยการ อ.ส.ค. โดยมีวัตถุประสงค3สําคัญในการติดตาม

ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของการจัดการความเสี่ยง

ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
หรืออยูระหวางดําเนินการวาบรรลุวัตถุประสงค3ของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

อยูในระดับที่ยอมรับได:หรือไม 
ตรวจสอบความคืบหน:าของมาตรการการควบคุมวาสามารถลดโอกาสหรือ

ผลกระทบของเหตุการณ3ความเสี่ยงและการควบคุมภายในให:อยูในระดับที่ยอมรับได:หรือไม
จัดทําข:อกําหนดหลักเกณฑ3และเง่ือนไขการลงทุนประเภทตางๆ ให:สอดคล:องกับ

หลักธรรมาภิบาล ระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของฝDาย/สํานักงาน เสนอตอผู:อํานวยการ 
อนุมัติเป5นเกณฑ3ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ3ความเสี่ยงแตละประเภท

จัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของฝDาย

หลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด2วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติ
การควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และตามระยะเวลาที่กําหนด

สํานักงานเร่ือง แต�งต้ังคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
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คณะทํางานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในประจําฝ,าย/สํานักงาน 
ารจัดทํารายละเอียดของข:อเสนอตางๆ ที่

ติดตาม ประเมินผล และให:คําปรึกษาภายในฝDาย/

ได:รับทราบนโยบายหรือมาตรการ

ศึกษา วิเคราะห3 เพื่อทบทวนถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ
ระบบการบริหารความเสี่ยง เอื้ออํานวยและให:ข:อเสนอแนะตอผู:อํานวยการ อ.ส.ค. เกี่ยวกับการ

ควบคุมภายในเพื่อให:การบริหารจัดการองค3กรมีประสิทธิภาพ 
ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน:มของผลกระทบ

ที่อาจมีผลกระทบตอหนวยงานและองค3กร ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายใน เพื่อจัดทําแผน
สํานักงาน สําหรับปRงบประมาณ 

ดยบูรณาการความเสี่ยงของ
สอดคล:องกับยุทธศาสตร3 แผนกลยุทธ3 วัตถุประสงค3 เป?าหมายของ

นการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
โดยมีวัตถุประสงค3สําคัญในการติดตาม

ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของการจัดการความเสี่ยงและการ

และการควบคุมภายในที่ได:ดําเนินการไปแล:ว
และการควบคุมภายใน

ตรวจสอบความคืบหน:าของมาตรการการควบคุมวาสามารถลดโอกาสหรือ
ให:อยูในระดับที่ยอมรับได:หรือไม 

จัดทําข:อกําหนดหลักเกณฑ3และเง่ือนไขการลงทุนประเภทตางๆ ให:สอดคล:องกับ
สํานักงาน เสนอตอผู:อํานวยการ 

ในสถานการณ3ความเสี่ยงแตละประเภท 
ควบคุมภายในของฝDาย/สํานักงาน ประจําปR

หลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด2วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัต ิ
และตามระยะเวลาที่กําหนด 

ามเสี่ยงและควบคุมภายในประจําฝ/าย/



คูมอืการควบคุมภายในขอ

3.3.9 ผู2ประสานงานความเส่ียงและควบคุมภายในประจําฝ,าย
 

บทบาทหน:าที่ความรับผิดชอบหลักในการประเมินและจัดทําแผนการการควบคุมภายใน 
และปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ติดตามผลการปฏิบัติงานและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานระดับ
ฝDาย/สํานักงาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. จัดทําแผนการการควบคุมภายใน
ระบบการการควบคุมภายในมาเป5นสวนหนึ่งของกระบวนการ
อยูเป5นไปตามเป?าหมายที่กําหนดไว:และป?องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและปSญหาที่จะเป5นอุปสรรค
ตอการดําเนินงาน ลดความผันผวนของรายได:และคาใช:จายลดความเสียหายในการดําเนินงาน และใช:
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

2. จัดให:มีการประเมินการควบคุมภายในด:วยตนเอง 
ประเมินการควบคุมภายในของกิจกรรมตางๆ ในความรับผิดชอบและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบและรูปแบบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและนําสงภายในระยะเวลาที่กําหนด

3. เป5นผู:แทนเข:ารวมประชุ
ในฝDาย/สํานักงานที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งสื่อสารและถายทอดให:ผู:ปฏิบัติงานในฝDาย
และถือปฏิบัตโิดยถูกต:อง 

4. จัดทํารายง
สํานักงานที่ตนรับผิดชอบเสนอตอคณะทํางาน
ของ อ.ส.ค. 

5. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน
พร:อมทั้งจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
เสนอตอคณะทํางานขับเคลื่อนการ

6. รวบรวม จัดเก็บข:อมูลที่
สํานักงาน พร:อมที่จะให:หนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค3การเข:าตรวจสอบ

 
ท่ีมา : ตามคําส่ังทุกฝ/าย/สํานักงาน เร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

ผู2ประสานงานความเส่ียงและควบคุมภายในประจําฝ,าย/สํานกังาน
บทบาทหน:าที่ความรับผิดชอบหลักในการประเมินและจัดทําแผนการการควบคุมภายใน 

และปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ติดตามผลการปฏิบัติงานและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานระดับ
สํานักงาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

จัดทําแผนการการควบคุมภายในระดับฝDาย/สํานักงานที่รับผิดชอบเพื่อให:มีการนํา
ายในมาเป5นสวนหนึ่งของกระบวนการทํางาน อันจะชวยให:ภาระงานที่ปฏิบัติงาน

อยูเป5นไปตามเป?าหมายที่กําหนดไว:และป?องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและปSญหาที่จะเป5นอุปสรรค
ตอการดําเนินงาน ลดความผันผวนของรายได:และคาใช:จายลดความเสียหายในการดําเนินงาน และใช:
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

จัดให:มีการประเมินการควบคุมภายในด:วยตนเอง (Control Self
ประเมินการควบคุมภายในของกิจกรรมตางๆ ในความรับผิดชอบและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบและรูปแบบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและนําสงภายในระยะเวลาที่กําหนด

เป5นผู:แทนเข:ารวมประชุมและให:ข:อคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และนําไปปฏิบัติ
สํานักงานที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งสื่อสารและถายทอดให:ผู:ปฏิบัติงานในฝDาย

จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการควบคุมภายใน
ที่ตนรับผิดชอบเสนอตอคณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนควบคุมภายในของฝDาย/สํานักงาน
ทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมภายในของฝDาย/สํานักงาน

ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.
รวบรวม จัดเก็บข:อมูลที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานด:านการควบคุมภายในของฝDาย

สํานักงาน พร:อมที่จะให:หนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค3การเข:าตรวจสอบ

สํานักงาน เร่ือง แต�งต้ังผู�ประสานงานความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําฝ/าย
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สํานกังาน 
บทบาทหน:าที่ความรับผิดชอบหลักในการประเมินและจัดทําแผนการการควบคุมภายใน 

และปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ติดตามผลการปฏิบัติงานและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานระดับ

สํานักงานที่รับผิดชอบเพื่อให:มีการนํา
วยให:ภาระงานที่ปฏิบัติงาน

อยูเป5นไปตามเป?าหมายที่กําหนดไว:และป?องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและปSญหาที่จะเป5นอุปสรรค
ตอการดําเนินงาน ลดความผันผวนของรายได:และคาใช:จายลดความเสียหายในการดําเนินงาน และใช:

Control Self-Assessment) โดย
ประเมินการควบคุมภายในของกิจกรรมตางๆ ในความรับผิดชอบและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบและรูปแบบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและนําสงภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ควบคุมภายใน และนําไปปฏิบัติ
สํานักงานที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งสื่อสารและถายทอดให:ผู:ปฏิบัติงานในฝDาย/สํานักงานรับทราบ

านผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการควบคุมภายในระดับฝDายงาน/
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

สํานักงาน ที่ตนรับผิดชอบ 
สํานักงาน ที่ตนรับผิดชอบ

.ค. 
การควบคุมภายในของฝDาย/

สํานักงาน พร:อมที่จะให:หนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค3การเข:าตรวจสอบ 

แต�งต้ังผู�ประสานงานความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําฝ/าย/สํานักงาน 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

 

3.3.10 ผู2ปฏิบัติงานทุกระดับ
มีบทบาทหน:าที่ความรับผิดชอบหลักในการประเมินคว

ภายในที่มีนัยสําคัญ โดยมีรายละเอียด
1. ศึกษา ทําความเข:าใจงานที่รับผิดชอบในเชิงวัตถุประสงค3 กระบวนการและผลลัพธ3
2. วิเคราะห3และระบุปSจจัยเสี่ยงที่มีนัยสําคัญในกระบวนการหรือกิจกรรม ที่จะสงผล

ให:การดําเนินงานที่ตนรับผิดชอบไมบรรลุวัตถุประสงค3และเป?าหมาย
3. รวมจัดทํารายงานสรุปผลการควบคุมภาย

ความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําฝDาย
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

4. รวมจัดทําแผนบริหารการควบคุมภายใน และดําเนินการควบคุมความเสี่ยงในงาน
รับผิดชอบ และรายงานผลการ

5. รวมประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทําข:อเสนอการปรับปรุงการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในรวมกับผู:ประสานงานความเสี่ยงประจําฝDาย
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ผู2ปฏิบัติงานทุกระดับ 
มีบทบาทหน:าที่ความรับผิดชอบหลักในการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุม

มีนัยสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
ทําความเข:าใจงานที่รับผิดชอบในเชิงวัตถุประสงค3 กระบวนการและผลลัพธ3

วิเคราะห3และระบุปSจจัยเสี่ยงที่มีนัยสําคัญในกระบวนการหรือกิจกรรม ที่จะสงผล
ให:การดําเนินงานที่ตนรับผิดชอบไมบรรลุวัตถุประสงค3และเป?าหมาย 

มจัดทํารายงานสรุปผลการควบคุมภายในระดับฝDาย/สํานักงานกับผู:ประสานงาน
ความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําฝDาย/สํานักงาน เสนอคณะทํางาน
ความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ค. 

รวมจัดทําแผนบริหารการควบคุมภายใน และดําเนินการควบคุมความเสี่ยงในงาน
รับผิดชอบ และรายงานผลการดําเนินการควบคุมภายในตอหัวหน:าฝDาย/สํานักงาน

รวมประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทําข:อเสนอการปรับปรุงการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในรวมกับผู:ประสานงานความเสี่ยงประจําฝDาย/สํานักงาน
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ามเสี่ยงของระบบการควบคุม

ทําความเข:าใจงานที่รับผิดชอบในเชิงวัตถุประสงค3 กระบวนการและผลลัพธ3 
วิเคราะห3และระบุปSจจัยเสี่ยงที่มีนัยสําคัญในกระบวนการหรือกิจกรรม ที่จะสงผล

สํานักงานกับผู:ประสานงาน
เสนอคณะทํางานขับเคลื่อนการบริหาร 

รวมจัดทําแผนบริหารการควบคุมภายใน และดําเนินการควบคุมความเสี่ยงในงานที่
สํานักงาน รวมทั้งระบุความเสี่ยง 

รวมประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทําข:อเสนอการปรับปรุงการบริหาร
สํานักงาน 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

การจัดทํารายงานการควบคุมภายในของ
 

อ.ส.ค. มีหน:าที่

นําสงให:กระทรวงเจ:าสังกัด 

ป�งบประมาณ เพื่อที่กระทรวงเจ:าสังกัด 
และสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มาจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับกระทรวง และสงให:กระทรวงการคลังภายใน 

หลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด2วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหน�วยงานของรัฐ พ

หลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ
ข:อ 1 ในหลักเกณฑ3นี้ 

(1) สวนราชการ
(2) รัฐวิสาหกิจ
(3) หนวยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค3กร

อิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค3กรอัยการ
(4) องค3การมหาชน
(5) ทุนหมุนเวียนที่มฐีานะเป5นนิติบุคคล
(6) องค3กรปกครองสวนท:องถิ่น
(7) หนวยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด
“ผู:กํากับดูแล

การกํากับดูแล หรือบังคับบัญชาหนวยงานของรัฐ
“หัวหน:าหนวยงานของรัฐ
“ฝDายบริหาร
“คณะกรรมการ

ประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานของรัฐ
“ผู:ตรวจสอบภายใน

หนวยงานของรัฐ หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ทําหน:าที่เชนเดียวกับผู:ตรวจสอบภายในของหนวยงานของรัฐ
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การจัดทํารายงานการควบคุมภายในของ
มีหน:าที่ดําเนินการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน

นําสงให:กระทรวงเจ:าสังกัด (กระทรวงเกษตรและสหกรณ3) ภายใน 90 
เพื่อที่กระทรวงเจ:าสังกัด (กระทรวงเกษตรและสหกรณ3) จะได:

และสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มาจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับกระทรวง และสงให:กระทรวงการคลังภายใน 150 วัน นับแตวันสิ้นปRงบประมาณ

หลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด2วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายใน
งรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

หลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ 
ในหลักเกณฑ3นี้ “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา 

สวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
หนวยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค3กร

และองค3กรอัยการ 
องค3การมหาชน 
ทุนหมุนเวียนที่มฐีานะเป5นนิติบุคคล 
องค3กรปกครองสวนท:องถิ่น 
หนวยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด 

ผู:กํากับดูแล” หมายความวา บุคคล หรือคณะบุคคล ผู:มีหน:าที่รับผิดชอบใน
คับบัญชาหนวยงานของรัฐ 
หัวหน:าหนวยงานของรัฐ” หมายความวา ผู:บริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ
ฝDายบริหาร” หมายความวา ผู:บริหารทุกระดับของหนวยงานของรัฐ
คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการที่ทําหน:าที่ เกี่ยวกับการ

ประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานของรัฐ 
ผู:ตรวจสอบภายใน” หมายความวา ผู:ดํารงตําแหนงผู:ตรวจสอบภายในของ

หนวยงานของรัฐ หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ทําหน:าที่เชนเดียวกับผู:ตรวจสอบภายในของหนวยงานของรัฐ
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ส�วนท่ี  

การจัดทํารายงานการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. 
จัดทํารายงานการควบคุมภายในระดับหนวยงาน และ

90 วันนับจากวันสิ้น
จะได:ดําเนินการรวบรวม

และสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มาจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
วัน นับแตวันสิ้นปRงบประมาณตาม

หลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด2วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายใน

หนวยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค3กร

หมายความวา บุคคล หรือคณะบุคคล ผู:มีหน:าที่รับผิดชอบใน

หมายความวา ผู:บริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ 
หมายความวา ผู:บริหารทุกระดับของหนวยงานของรัฐ 

หมายความวา คณะกรรมการที่ทําหน:าที่ เกี่ยวกับการ

หมายความวา ผู:ดํารงตําแหนงผู:ตรวจสอบภายในของ
หนวยงานของรัฐ หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ทําหน:าที่เชนเดียวกับผู:ตรวจสอบภายในของหนวยงานของรัฐ 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

“การควบคุมภายใน
หัวหน:าหนวยงานของรัฐ ฝDายบริหาร และบุคลากรของหนวยงานข
อยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงารของหนวยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายใน
ด:านการดําเนินงาน ด:านการรายงาน และด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข:อบังคับ

“ความเสี่ยง
เกิดขึ้นและเป5นอุปสรรคตอการบรรลุวัตถุประสงค3

ข:อ 2 ให:หนวยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช:มาตรฐานการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกําหนดเป5นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในให:บรรลุตามวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ ให:หนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม หรือได:ปรับโครงสร:างองค3กรใหม จัดวาง
ระบบการควบคุมภายในตามวรรคหนึ่ง ให:แล:วเสร็จภายใน 
โครงสร:างองค3กรใหม โดยให:มีการรายงานตามข:อ 

ข:อ 3 ให:หนวยงานของรัฐจัดให:มีก
ของรัฐกําหนดไว: อยางน:อยปRละหนึ่งครั้ง โดยให:มีการรายงานตามข:อ 

ข:อ 4 ให:ฝDายบริหารเป5นผู:รับผิดชอบในการกํากับดูแลให:มีการนํามาตรฐานการควบคุม
ภายในสําหรับหวยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด ใช:เป5นแนวทางในการจัด
ภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานของรัฐ

ข:อ 5 ให:หนวยงานของรัฐจัดให:มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง โดยมีหน:าที่ดังนี้
(1) อํานาจในการประเมินผลการควบคุมภายใน
(2) กําหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหนวยงาน

ของรัฐ 
(3) รวบรวม 

ในภาพรวมของหนวยงานของรัฐ
(4) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหนวยงานในสังกัดที่

เกี่ยวข:อง 
(5) จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ
ทั้งนี้ องค3ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

ของรัฐกําหนด 
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การควบคุมภายใน” หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู:กํากับดูแล 
หัวหน:าหนวยงานของรัฐ ฝDายบริหาร และบุคลากรของหนวยงานของรัฐจัดให:มีขึ้น เพื่อสร:างความม่ันใจ
อยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงารของหนวยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายใน
ด:านการดําเนินงาน ด:านการรายงาน และด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข:อบังคับ

ความเสี่ยง” หมายความวา ความเป5นได:ที่เหตุการณ3ใดเหตุกา
เกิดขึ้นและเป5นอุปสรรคตอการบรรลุวัตถุประสงค3 

ให:หนวยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช:มาตรฐานการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกําหนดเป5นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในให:บรรลุตามวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายใน 

งนี้ ให:หนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม หรือได:ปรับโครงสร:างองค3กรใหม จัดวาง
ระบบการควบคุมภายในตามวรรคหนึ่ง ให:แล:วเสร็จภายใน 1 ปR นับแตวันจัดตั้งขึ้นใหม หรือได:ปรับ
โครงสร:างองค3กรใหม โดยให:มีการรายงานตามข:อ 6 และข:อ 7 

ให:หนวยงานของรัฐจัดให:มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่
ปRละหนึ่งครั้ง โดยให:มีการรายงานตามข:อ 8 และข:อ 

ให:ฝDายบริหารเป5นผู:รับผิดชอบในการกํากับดูแลให:มีการนํามาตรฐานการควบคุม
ภายในสําหรับหวยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด ใช:เป5นแนวทางในการจัด
ภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานของรัฐ 

ให:หนวยงานของรัฐจัดให:มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง โดยมีหน:าที่ดังนี้
อํานาจในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
กําหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหนวยงาน

รวบรวม พิจาราณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน
ในภาพรวมของหนวยงานของรัฐ 

ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหนวยงานในสังกัดที่

จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ
ทั้งนี้ องค3ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ให:เป5นไปตามที่หนวยงาน
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หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู:กํากับดูแล 
องรัฐจัดให:มีขึ้น เพื่อสร:างความม่ันใจ

อยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงารของหนวยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายใน
ด:านการดําเนินงาน ด:านการรายงาน และด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข:อบังคับ 

หมายความวา ความเป5นได:ที่เหตุการณ3ใดเหตุการณ3หนึ่งอาจ

ให:หนวยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช:มาตรฐานการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกําหนดเป5นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุม

งนี้ ให:หนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม หรือได:ปรับโครงสร:างองค3กรใหม จัดวาง
ปR นับแตวันจัดตั้งขึ้นใหม หรือได:ปรับ

ารประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หนวยงาน
และข:อ 9 

ให:ฝDายบริหารเป5นผู:รับผิดชอบในการกํากับดูแลให:มีการนํามาตรฐานการควบคุม
ภายในสําหรับหวยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด ใช:เป5นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุม

ให:หนวยงานของรัฐจัดให:มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง โดยมีหน:าที่ดังนี้ 

กําหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหนวยงาน

พิจาราณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน

ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหนวยงานในสังกัดที่

จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ 
ให:เป5นไปตามที่หนวยงาน



คูมอืการควบคุมภายในขอ

ข:อ 6 รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ ประกอบด:วย
(1) การรับรองการจัดวางระบบ
(2) รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยอยางน:อยต:องแสดงข:อมูล 

ดังนี้ 
(2.1)

การดําเนินงานที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ
(2.2
(2.3
(2.4

ควบคุมภายใน 
(2.5
(2.6

ทั้งนี้ รายงานดังกลาวให:เป5นไปตามแบบรายงานที่แนบท:ายหลักเกณฑ3ปฎิบัตินี้ 
โดยหนวยงานของรัฐสามารถกําหนดแบบรายงาน

ข:อ 7 ให:หนวยงานของรัฐจัดสงรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับ
หนวยงานของรัฐตามข:อ 6 ให:ผู:กํากับดูแลภายใน 
แล:วเสร็จ 

ข:อ 8 ให:คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
หนวยงานของรัฐ ประกอบด:วย

(1) การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานของรัฐเป5นไปตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ3ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนด

(2) การประเมินองค3ประกอบการควบคุมภายใน ประกอบด:วย
(2.1
(2.2
(2.3
(2.4
(2.5

(3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดําเนินงานที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ

(4) ความเห็นของผู:ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายใน
ของหนวยงานของรัฐ 
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รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ ประกอบด:วย
การรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหัวหน:าหนวยงานของรัฐ
รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยอยางน:อยต:องแสดงข:อมูล 

) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหวยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน
การดําเนินงานที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ 

2) วัตถุประสงค3การดําเนินงานตามข:อ 6 (2.1) 
3) ข:อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล:อมการควบคุมภายในของหนวยงานของรัฐ
4) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุป

5) กิจกรรมการควบคุมที่สําคัญที่เกี่ยวข:องกับความเสี่ยงตามข:อ 
6) ผู:รับผิดชอบในกิจกรรมการควบคุมตามข:อ 6 (2

ทั้งนี้ รายงานดังกลาวให:เป5นไปตามแบบรายงานที่แนบท:ายหลักเกณฑ3ปฎิบัตินี้ 
โดยหนวยงานของรัฐสามารถกําหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได:ตามความจําเป5นและเหมาะสม

ให:หนวยงานของรัฐจัดสงรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับ
ให:ผู:กํากับดูแลภายใน 60 วัน นับแตวันที่จัดวางระบบการควบคุมภ

ให:คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
หนวยงานของรัฐ ประกอบด:วย 

การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานของรัฐเป5นไปตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ3ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนด 

การประเมินองค3ประกอบการควบคุมภายใน ประกอบด:วย
1) สภาพแวดล:อมการควบคุม 
2) การประเมินความเสี่ยง 
3) กิจกรรมการควบคุม 
4) สารสนเทศและการสื่อสาร 
5) กิจกรรมการติดตามผล 

การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดําเนินงานที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ 

ความเห็นของผู:ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายใน
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รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ ประกอบด:วย 
ภายในของหัวหน:าหนวยงานของรัฐ 

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยอยางน:อยต:องแสดงข:อมูล 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหวยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน 

ข:อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล:อมการควบคุมภายในของหนวยงานของรัฐ 
ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค3ของการ

กิจกรรมการควบคุมที่สําคัญที่เกี่ยวข:องกับความเสี่ยงตามข:อ 6 (2.4) 
2.5) 

ทั้งนี้ รายงานดังกลาวให:เป5นไปตามแบบรายงานที่แนบท:ายหลักเกณฑ3ปฎิบัตินี้ 
เพิ่มเติมได:ตามความจําเป5นและเหมาะสม 

ให:หนวยงานของรัฐจัดสงรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับ
จัดวางระบบการควบคุมภายใน

ให:คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ

การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานของรัฐเป5นไปตามมาตรฐาน

การประเมินองค3ประกอบการควบคุมภายใน ประกอบด:วย 

การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน

ความเห็นของผู:ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายใน



คูมอืการควบคุมภายในขอ

ทั้งนี้ รายงานดังกลาวให:เป5นไปตามแบบรายงานที่แนบท:ายหลักเกณฑ3ปฎิบัตินี้ 
โดยหนวยงานของรัฐสามารถกําหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได:ตามความจําเป5นและเหมาะสม

ข2อ 9 ให2คณะกรรมการของหน�วยงานของรัฐตามข2อ 
ตามวรรคสอง และหนวยงานของรัฐตามข:อ 

การควบคุมภายในระดับหน�วยงานของรัฐตามข2อ 
พิจารณาลงนาม และจัดส�งให2ผู2กํากับดูแล และกระ
สิ้นป�งบประมาณหรือสิ้นป�ปฏิทิน แล2วแต�กรณี
กระทรวงเจ:าสังกัด ให:ถือวากระทรวงเจ:าสังกัดได:รับทราบรายงานนั้นแล:ว

ให:คณะกรรมการของหนวยงานของรัฐตามข:อ 
วาด:วยระเบียบบริหารราชการแผนดิน เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
หนวยงานของรัฐตามข:อ 8 ตอผู:วาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาลงนาม ภายใน 
ปRงบประมาณ 

ให:คณะกรรมการของหนวยงานของรัฐตามข:อ 
ตําบลและเทศบาลตําบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ
ตามข:อ 8 ตอหัวหน:าหนวยงานของรัฐเพื่อพิจาณาลงนาม และจัดสงให:นายอําเภอ เพื่อให:
คณะกรรมการที่นายอําเภอจัดให:มีขึ้นดําเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในดังกลาวมาจัดทํารายงานการประเมินผลกา
ท:องถิ่นระดับอําเภอ และจัด
แตวันสิ้นปRงบประมาณ 

ให:คณะกรรมการของหนวยงานของรัฐตามข:อ 
นคร เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานข
หนวยงานของรัฐเพื่อพิจาณาลงนาม 
ภายใน 90 วัน นับแตวันสิ้นปRงบประมาณ

ให:คณะกรรมการของหนวยงานของรัฐตามข:อ 
กรุงเทพมหานคร เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดั
ตอหัวหน:าหนวยงานของรัฐเพื่อพิจาณาลงนาม และจัดสงรายงานตอกระทรวงการคลังโดยตรง 
ภายใน 90 วัน นับแตวันสิ้นปRงบประมาณ
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ทั้งนี้ รายงานดังกลาวให:เป5นไปตามแบบรายงานที่แนบท:ายหลักเกณฑ3ปฎิบัตินี้ 
โดยหนวยงานของรัฐสามารถกําหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได:ตามความจําเป5นและเหมาะสม

ให2คณะกรรมการของหน�วยงานของรัฐตามข2อ (1) ยกเว:นหนวยงานของรัฐ

ตามวรรคสอง และหนวยงานของรัฐตามข:อ (2) (3) (4) (5) ละ (7) เสนอรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในระดับหน�วยงานของรัฐตามข2อ 8 ต�อหัวหน2าหน�วยงานของรัฐเพื่อ
พิจารณาลงนาม และจัดส�งให2ผู2กํากับดูแล และกระทรวงเจ2าสังกัด ภายใน 
สิ้นป�งบประมาณหรือสิ้นป�ปฏิทิน แล2วแต�กรณี ทั้งนี้ กรณีที่ผู:กํากับดูแลเป5นบุคคลเดียวกับ
กระทรวงเจ:าสังกัด ให:ถือวากระทรวงเจ:าสังกัดได:รับทราบรายงานนั้นแล:ว 

ให:คณะกรรมการของหนวยงานของรัฐตามข:อ (1) กรณีจังหวัด ตามกฎหมาย
าด:วยระเบียบบริหารราชการแผนดิน เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ

ตอผู:วาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาลงนาม ภายใน 

ให:คณะกรรมการของหนวยงานของรัฐตามข:อ (6) กรณีองค3การบริหารสวน
เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ

ตอหัวหน:าหนวยงานของรัฐเพื่อพิจาณาลงนาม และจัดสงให:นายอําเภอ เพื่อให:
คณะกรรมการที่นายอําเภอจัดให:มีขึ้นดําเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในดังกลาวมาจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค3กรปกครองสวน

จัดสงให:สํานักงานสงเสริมการปกครองท:องถิ่นจังหวัดภายใน 

ให:คณะกรรมการของหนวยงานของรัฐตามข:อ (6) กรณีเทศบาลเมือง เทศบาล
นคร เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐตามข:อ 
หนวยงานของรัฐเพื่อพิจาณาลงนาม และจัดสงให:สํานักงานสงเสริมการปกครองท:องถิ่นจังหวัด 

วัน นับแตวันสิ้นปRงบประมาณ 
ให:คณะกรรมการของหนวยงานของรัฐตามข:อ (6) กรณีเมืองพัทยาและ

กรุงเทพมหานคร เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐตามข:อ 
ตอหัวหน:าหนวยงานของรัฐเพื่อพิจาณาลงนาม และจัดสงรายงานตอกระทรวงการคลังโดยตรง 

วัน นับแตวันสิ้นปRงบประมาณ 
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ทั้งนี้ รายงานดังกลาวให:เป5นไปตามแบบรายงานที่แนบท:ายหลักเกณฑ3ปฎิบัตินี้ 
โดยหนวยงานของรัฐสามารถกําหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได:ตามความจําเป5นและเหมาะสม 

ยกเว:นหนวยงานของรัฐ

เสนอรายงานการประเมินผล
ต�อหัวหน2าหน�วยงานของรัฐเพื่อ

ทรวงเจ2าสังกัด ภายใน 90 วัน นับแต�วัน
ทั้งนี้ กรณีที่ผู:กํากับดูแลเป5นบุคคลเดียวกับ

กรณีจังหวัด ตามกฎหมาย
าด:วยระเบียบบริหารราชการแผนดิน เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ

ตอผู:วาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาลงนาม ภายใน 90 วัน นับแตวันสิ้น

กรณีองค3การบริหารสวน
เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ

ตอหัวหน:าหนวยงานของรัฐเพื่อพิจาณาลงนาม และจัดสงให:นายอําเภอ เพื่อให:
คณะกรรมการที่นายอําเภอจัดให:มีขึ้นดําเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการ

รควบคุมภายในขององค3กรปกครองสวน
สงให:สํานักงานสงเสริมการปกครองท:องถิ่นจังหวัดภายใน 90 วัน นับ

กรณีเทศบาลเมือง เทศบาล
องรัฐตามข:อ 8 ตอหัวหน:า

และจัดสงให:สํานักงานสงเสริมการปกครองท:องถิ่นจังหวัด 

กรณีเมืองพัทยาและ
บหนวยงานของรัฐตามข:อ 8 

ตอหัวหน:าหนวยงานของรัฐเพื่อพิจาณาลงนาม และจัดสงรายงานตอกระทรวงการคลังโดยตรง 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

ข2อ 10 ให2กระทรวงเจ2าสังกัด
ประเมินผลการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในระดับกระทรวง และส�งให2กระทรวงการคลังภายใน 
ป�งบประมาณหรือสิ้นป�ปฏิทินแล2วแต�กรณี

กรณีหนวยงานของรัฐที่ไมอยูภายใต:สังกัดกระทรวง ให:จัดสงรายงานตอ
กระทรวงการคลังโดยตรง ภายใน 

ให:สํานักงานสงเสริมการปกครองท:องถิ่นจังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค3กรปกครองสวนท:องถิ่นที่ได:รับตามข:อ 
วรรคสี่ มาจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค3กรปกครองสวนท:องถิ่นระ
จังหวัด แล:วเสนอตอผู:วาราชการจังหวัด ภายใน 
กรมสงเสริมการปกครองท:องถิ่นด:วย

ให:คณะกรรมการที่ผู:วาราชการจังหวัดจัดให:มีขึ้น ดําเนินการรวบรวมและสรุป
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่ได:รับตามวรรคสาม และข:อ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด แล:วเสนอตอผู:วาราชการจังหวัดเพื่อ
พิจารณาลงนาม และจัดสงให:กระทรวงการคลัง ภายใน 

ข:อ 11 ให:หัวหน:าหนวยงานของรัฐ ผุ:กํากับดูแล กระทรวงเจ:าสังกัด ใช:ข:อมูลรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อเป5นเครื่องมือสนับสนุนให:หนวยงานของรัฐสามารถ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให:บรรลุตามวัตถุประสงค3ที่กําหนด

ข:อ 12 กรมบัญชีกลางเป5นผู:กําหนดคูมือ หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ให:หนวยงานของรัฐถือปฏิบัติ

ข:อ 13 ในกรณีกระทรวงการคลังขอให:หนวยงานของรัฐดําเนินการช้ีแจง และหรือให:
ข:อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ให:หนวยงานของรัฐดังกลาวต:องช้ีแจง และหรือให:
ข:อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกําหนด

ข:อ 14 กรณีหนวยงานของรัฐไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกําหนดได:  ให:ขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง 

 
 

ท่ีมา : เอกสารแนบ กระทรวงการคลัง หนังสือด�วนมาก ท่ี กค 
เร่ือง หลักเกณฑ4กระทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ4ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2561 

 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

ให2กระทรวงเจ2าสังกัดดําเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได2รับตามข2อ 9 วรรคหน่ึง มาจัดทํารายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในระดับกระทรวง และส�งให2กระทรวงการคลังภายใน 150

หรือสิ้นป�ปฏิทินแล2วแต�กรณี 
กรณีหนวยงานของรัฐที่ไมอยูภายใต:สังกัดกระทรวง ให:จัดสงรายงานตอ

กระทรวงการคลังโดยตรง ภายใน 90 วัน นับแตวันสิ้นปRงบประมาณหรือสิ้นปRปฏิทินแล:วแตกรณี
ให:สํานักงานสงเสริมการปกครองท:องถิ่นจังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายในขององค3กรปกครองสวนท:องถิ่นที่ได:รับตามข:อ 
วรรคสี่ มาจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค3กรปกครองสวนท:องถิ่นระ
จังหวัด แล:วเสนอตอผู:วาราชการจังหวัด ภายใน 90 วัน นับแตวันสิ้นปRงบประมาณ แล:วสําเนาให:
กรมสงเสริมการปกครองท:องถิ่นด:วย 

ให:คณะกรรมการที่ผู:วาราชการจังหวัดจัดให:มีขึ้น ดําเนินการรวบรวมและสรุป
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่ได:รับตามวรรคสาม และข:อ 9 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด แล:วเสนอตอผู:วาราชการจังหวัดเพื่อ
พิจารณาลงนาม และจัดสงให:กระทรวงการคลัง ภายใน 180 วัน นับแตวันสิ้นปRงบประมาณ

ให:หัวหน:าหนวยงานของรัฐ ผุ:กํากับดูแล กระทรวงเจ:าสังกัด ใช:ข:อมูลรายงาน
ะเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อเป5นเครื่องมือสนับสนุนให:หนวยงานของรัฐสามารถ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให:บรรลุตามวัตถุประสงค3ที่กําหนด 
กรมบัญชีกลางเป5นผู:กําหนดคูมือ หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ให:หนวยงานของรัฐถือปฏิบัติ 
ในกรณีกระทรวงการคลังขอให:หนวยงานของรัฐดําเนินการช้ีแจง และหรือให:

ข:อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ให:หนวยงานของรัฐดังกลาวต:องช้ีแจง และหรือให:
ข:อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกําหนด 

กรณีหนวยงานของรัฐไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกําหนดได:  ให:ขอทําความตกลงกับ

เอกสารแนบ กระทรวงการคลัง หนังสือด�วนมาก ท่ี กค 0409.3/ว105 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 
ะทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ4ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ 
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ดําเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการ
มาจัดทํารายงานการประเมินผล

150 วัน นับแต�วันสิ้น

กรณีหนวยงานของรัฐที่ไมอยูภายใต:สังกัดกระทรวง ให:จัดสงรายงานตอ
หรือสิ้นปRปฏิทินแล:วแตกรณี 

ให:สํานักงานสงเสริมการปกครองท:องถิ่นจังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค3กรปกครองสวนท:องถิ่นที่ได:รับตามข:อ 9 วรรคสาม และ
วรรคสี่ มาจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค3กรปกครองสวนท:องถิ่นระดับ

วัน นับแตวันสิ้นปRงบประมาณ แล:วสําเนาให:

ให:คณะกรรมการที่ผู:วาราชการจังหวัดจัดให:มีขึ้น ดําเนินการรวบรวมและสรุป
9 วรรคสอง มาจัดทํา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด แล:วเสนอตอผู:วาราชการจังหวัดเพื่อ
วัน นับแตวันสิ้นปRงบประมาณ 

ให:หัวหน:าหนวยงานของรัฐ ผุ:กํากับดูแล กระทรวงเจ:าสังกัด ใช:ข:อมูลรายงาน
ะเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อเป5นเครื่องมือสนับสนุนให:หนวยงานของรัฐสามารถ

กรมบัญชีกลางเป5นผู:กําหนดคูมือ หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ในกรณีกระทรวงการคลังขอให:หนวยงานของรัฐดําเนินการช้ีแจง และหรือให:
ข:อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ให:หนวยงานของรัฐดังกลาวต:องช้ีแจง และหรือให:

กรณีหนวยงานของรัฐไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกําหนดได:  ให:ขอทําความตกลงกับ

ตุลาคม 2561 
ะทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ4ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

 
 
 

วัตถุประสงค� 

เพื่อให:หนวยงานของรัฐใช:ประกอบในการจัดทํารายงานการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ 

การใช2รูปแบบรายงาน 

1. แบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

1.1 หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
เป5นแบบหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในสําหรั

ของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม หรือปรับโครงสร:างใหม
1.2 รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

เป5นแบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน สําหรับหนวยงานของ
รัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม หรือปรับโครงสร:างใหม เพื่อระบุภารกิจ
ความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค3 กิจกรรมการควบคุมเพื่อป?องกันความเสี่ยง 
และหนวยงานที่รับผิดชอบ 

2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

2.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค.1) 

เป5นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐตามหลักเกณฑ3ปฏิบัติฯ ข:อ 

2.2 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
รายงานตอกระทรวงการคลัง หรือจังหวัดสงรายงานในภาพรวมจั
ปค. 2) 

เป5นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับกระทรวง
เจ:าสังกัด หรือสําหรับจังหวัดในภาพรวมจังหวัด แล:วแตกรณี เพื่อสงกระทรวงการคลัง ตาม
หลักเกณฑ3ปฏิบัติฯ ข:อ 10 วรรคหนึ่ง และวรรคสี่

 
 
 
 

4.1 หลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรบัหน�วยงานของ
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เพื่อให:หนวยงานของรัฐใช:ประกอบในการจัดทํารายงานการจัดวางระบบการควบคุม
และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายใน

แบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค
เป5นแบบหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในสําหรั
หรือปรับโครงสร:างใหม 
รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค. 
เป5นแบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน สําหรับหนวยงานของ

รัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม หรือปรับโครงสร:างใหม เพื่อระบุภารกิจ/กิจกรรม/งาน สภาพแวดล:อมที่เกี่ยวข:อง 
เสี่ยงที่สงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค3 กิจกรรมการควบคุมเพื่อป?องกันความเสี่ยง 

แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหนวยงานของรัฐ

เป5นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐตามหลักเกณฑ3ปฏิบัติฯ ข:อ 9 และข:อ 10 วรรคสาม 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรณีกระทรวงเจ:าสังกัดสง
รายงานตอกระทรวงการคลัง หรือจังหวัดสงรายงานในภาพรวมจังหวัดตอกระทรวงการคลัง

เป5นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับกระทรวง
เจ:าสังกัด หรือสําหรับจังหวัดในภาพรวมจังหวัด แล:วแตกรณี เพื่อสงกระทรวงการคลัง ตาม

วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ 

หลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรบัหน�วยงานของ
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เพื่อให:หนวยงานของรัฐใช:ประกอบในการจัดทํารายงานการจัดวางระบบการควบคุม
และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายใน

แบบ วค. 1) 
เป5นแบบหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน

 2) 
เป5นแบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน สําหรับหนวยงานของ

สภาพแวดล:อมที่เกี่ยวข:อง 
เสี่ยงที่สงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค3 กิจกรรมการควบคุมเพื่อป?องกันความเสี่ยง 

ระดับหนวยงานของรัฐ) 

เป5นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน

กรณีกระทรวงเจ:าสังกัดสง
หวัดตอกระทรวงการคลัง (แบบ 

เป5นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับกระทรวง
เจ:าสังกัด หรือสําหรับจังหวัดในภาพรวมจังหวัด แล:วแตกรณี เพื่อสงกระทรวงการคลัง ตาม

หลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรบัหน�วยงานของ



คูมอืการควบคุมภายในขอ

2.3 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
อยูในสังกัดกระทรวง (แบบ ปค

เป5นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐ กรณีหนวยงานของรัฐไมอยูภายใต:สังกัดกระทรวง เพื่อสงกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ3
ปฏิบัติฯ ข:อ 10 วรรคสอง 

2.4 รายงานการประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายใน 
เป5นแบบรายงานการประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายในสําหรับ

หนวยงานของรัฐ 
2.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เป5นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ
2.6 รายงานการสอบทานก

ภายใน (แบบ ปค. 6) 
เป5นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู:

ตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ
 
ทั้งนี้ อ.

(สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ3
การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ3ฯ ดังนี้

แบบ ป
แบบ ป
แบบ ป
แบบ ป
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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรณีหนวยงานของรัฐไม
แบบ ปค. 3) 
เป5นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน

ของรัฐ กรณีหนวยงานของรัฐไมอยูภายใต:สังกัดกระทรวง เพื่อสงกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ3

รายงานการประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายใน 
เป5นแบบรายงานการประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายในสําหรับ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5
เป5นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

เป5นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู:
ตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 

.ส.ค. เป5นหนวยงานที่อยูภายใต:การกํากับดูแลของรัฐ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ3) จะต:องดําเนินการจัดทําแบบรายงานการประเมินผล

การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ3ฯ ดังนี้ 
ปค. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
ปค. 4 รายงานการประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายใน
ปค. 5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ปค. 6 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ของผู:ตรวจสอบภายใน 
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กรณีหนวยงานของรัฐไม

เป5นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐ กรณีหนวยงานของรัฐไมอยูภายใต:สังกัดกระทรวง เพื่อสงกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ3

รายงานการประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 
เป5นแบบรายงานการประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายในสําหรับ

5) 
เป5นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 

ารประเมินผลการควบคุมภายในของผู:ตรวจสอบ

เป5นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู:

เป5นหนวยงานที่อยูภายใต:การกํากับดูแลของรัฐ 
จะต:องดําเนินการจัดทําแบบรายงานการประเมินผล 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
รายงานการประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายใน 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

สรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารการประเมินการควบคุมภายใน

ระดับส�วนงานย�อย

ผู:ประเมินสรุปผลการประเมินการควบคุมด:วยตนเองและนําข:อมูลสรุปผลมาจัดทํา
รายงานของสวนงานยอยโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.) จากข:อมูลทั้งหมดที่ได:จากผลการประเมินจุดออนหรือความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญให:
วิเคราะห3ความเสี่ยงที่มีอยู 

มาตรการปรับปรุงแก:ไขตามความเหมาะสมและจําเป5น

อักษรและสอบทานโดยผู2บริหารและเก็บไว2ในแฟsมของหน�วยรับตรวจ
2.) การวิเคราะห3ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในจะต:องพิจารณา
- โครงสร:างและรูปแบบการควบคุมที่กําหนดขึ้น

สําคัญ รวมทั้งมีองค3ประกอบของการควบคุมภายในทั้งห:าองค3ประกอบหรือไม
หรือไม 

- การควบคุมภายในที่กําหนดมีการปฏิบัติงานจริงหรือไม
ตามที่ระบุหรือไม กรณีมิได:ปฏิบัติงานจริงในทางปฏิบัติมีการใช:วิธีการอื่นทดแทนการควบคุมภายในที่
กําหนดหรือไม 

- ถ:ามีการปฏิบัติงานจริงตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู
ปฏิบัติหน:าที่ตามที่กําหนดไว:และได:รับผลสําเร็จตามวัตถุ

3.) ผลจากการวิเคราะห3ให:สรุปความเพียงพอและประ
พิจารณา 

- ถ:าระบบการควบคุมที่มีอยูและใช:จริงได:ปฏิบัติหน:าที่ตามที่กําหนดโดยได:สร:างความ
ม่ันใจอยางสมเหตุสมผลในความสําเร็จตามวัตถุประสงค3และเป?าหมายที่กําหนดไว:ถือวาระบบการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

4.) ผู:ประเมินควรเสนอวิธีการแก:ไขข:อบกพรองหรือจุดออนที่พบ
แก:ไขที่ต:องดําเนินการตอไป อยางไรก็ตามในการเสนอการปรับปรุงแก:ไขนั้น
ระมัดระวังรอบคอบวาการปรับปรุงนั้นมีความเหมาะสมสามารถปฏิบัติได:
ความคุ:มคาเมื่อเทียบกับต:นทุนที่ต:องเสียไปจากการดําเนินการแ

5.) ผลการประเมินระดับสวนงานยอยนอกจากบันทึกไว:เป5นลายลักษณ3อักษรแล:ว
บันทึกในแบบรายงานและสงให:ผู:รับผิดชอบหรือคณะทํางานที่หนวยรับตรวจแตงตั้งขึ้นรวบรวม
รายงาน เพื่อประมวลเป5นรายงานระดับหนวยรับตรวจพร:อมจัดเก็บรายงานไว:ที่หนวยรับตรวจ
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สรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารการประเมินการควบคุมภายใน

ระดับส�วนงานย�อย 

ผู:ประเมินสรุปผลการประเมินการควบคุมด:วยตนเองและนําข:อมูลสรุปผลมาจัดทํา
รายงานของสวนงานยอยโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

จากข:อมูลทั้งหมดที่ได:จากผลการประเมินจุดออนหรือความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญให:
 ความเพียงพอ และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

มาตรการปรับปรุงแก:ไขตามความเหมาะสมและจําเป5น ผลการประเมินให2บันทึกเปaนลายลักษณ�
อักษรและสอบทานโดยผู2บริหารและเก็บไว2ในแฟsมของหน�วยรับตรวจ 

การวิเคราะห3ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในจะต:องพิจารณา
โครงสร:างและรูปแบบการควบคุมที่กําหนดขึ้นนั้น เพียงพอและครอบคลุมทุกกิจกรรมที่

รวมทั้งมีองค3ประกอบของการควบคุมภายในทั้งห:าองค3ประกอบหรือไม

การควบคุมภายในที่กําหนดมีการปฏิบัติงานจริงหรือไม และสามารถลดความเสี่ยง
กรณีมิได:ปฏิบัติงานจริงในทางปฏิบัติมีการใช:วิธีการอื่นทดแทนการควบคุมภายในที่

ถ:ามีการปฏิบัติงานจริงตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู ระบบการควบคุมภายในได:
ปฏิบัติหน:าที่ตามที่กําหนดไว:และได:รับผลสําเร็จตามวัตถุประสงค3หรือไม 

ผลจากการวิเคราะห3ให:สรุปความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมโดย

ถ:าระบบการควบคุมที่มีอยูและใช:จริงได:ปฏิบัติหน:าที่ตามที่กําหนดโดยได:สร:างความ
ม่ันใจอยางสมเหตุสมผลในความสําเร็จตามวัตถุประสงค3และเป?าหมายที่กําหนดไว:ถือวาระบบการ

 
ผู:ประเมินควรเสนอวิธีการแก:ไขข:อบกพรองหรือจุดออนที่พบ

อยางไรก็ตามในการเสนอการปรับปรุงแก:ไขนั้น ควรผานการพิจารณาอยาง
ระมัดระวังรอบคอบวาการปรับปรุงนั้นมีความเหมาะสมสามารถปฏิบัติได: และประโยชน3ที่ได:รับเกิด
ความคุ:มคาเมื่อเทียบกับต:นทุนที่ต:องเสียไปจากการดําเนินการแก:ไขปรับปรุง 

ผลการประเมินระดับสวนงานยอยนอกจากบันทึกไว:เป5นลายลักษณ3อักษรแล:ว
บันทึกในแบบรายงานและสงให:ผู:รับผิดชอบหรือคณะทํางานที่หนวยรับตรวจแตงตั้งขึ้นรวบรวม

เพื่อประมวลเป5นรายงานระดับหนวยรับตรวจพร:อมจัดเก็บรายงานไว:ที่หนวยรับตรวจ
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สรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารการประเมินการควบคุมภายใน 

ผู:ประเมินสรุปผลการประเมินการควบคุมด:วยตนเองและนําข:อมูลสรุปผลมาจัดทํา

จากข:อมูลทั้งหมดที่ได:จากผลการประเมินจุดออนหรือความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญให:
และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ระบุและเสนอ

ผลการประเมินให2บันทึกเปaนลายลักษณ�

การวิเคราะห3ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในจะต:องพิจารณา 
เพียงพอและครอบคลุมทุกกิจกรรมที่

รวมทั้งมีองค3ประกอบของการควบคุมภายในทั้งห:าองค3ประกอบหรือไม และอยูในเกณฑ3พอใจ

และสามารถลดความเสี่ยง
กรณีมิได:ปฏิบัติงานจริงในทางปฏิบัติมีการใช:วิธีการอื่นทดแทนการควบคุมภายในที่

ระบบการควบคุมภายในได:

สิทธิผลของการควบคุมโดย

ถ:าระบบการควบคุมที่มีอยูและใช:จริงได:ปฏิบัติหน:าที่ตามที่กําหนดโดยได:สร:างความ
ม่ันใจอยางสมเหตุสมผลในความสําเร็จตามวัตถุประสงค3และเป?าหมายที่กําหนดไว:ถือวาระบบการ

ผู:ประเมินควรเสนอวิธีการแก:ไขข:อบกพรองหรือจุดออนที่พบ รวมทั้งการปรับปรุง
ควรผานการพิจารณาอยาง

และประโยชน3ที่ได:รับเกิด

ผลการประเมินระดับสวนงานยอยนอกจากบันทึกไว:เป5นลายลักษณ3อักษรแล:ว ให:
บันทึกในแบบรายงานและสงให:ผู:รับผิดชอบหรือคณะทํางานที่หนวยรับตรวจแตงตั้งขึ้นรวบรวม

เพื่อประมวลเป5นรายงานระดับหนวยรับตรวจพร:อมจัดเก็บรายงานไว:ที่หนวยรับตรวจ 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

รายงานของส�วนงานย�อยประกอบด2วย
(1) รายงานผลการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน
(2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ระดับหน�วยรับตรวจ

ผลการประเมินระดับหนวยรับตรว
การควบคุมภายในระดับสวนงานยอยและผลการประเมินจากผู:ตรวจสอบภายในซึ่งเป5นการรายงาน
ในฐานะผู:ประเมินอิสระ เพื่อนํา
ของเจ:าหน:าที่ระดับอาวุโส
อ.ส.ค. กับผู:ตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป

1.) การรายงานโดยฝ,ายบริหาร
การประเมินผลระดับหนวยรับตรว

ในการสรุปความเห็นวาการควบคุมภายในได:รับการออกแบบเพื่อป?องกันหรือตรวจพบความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นหรือไม และทํางานได:ผลตามที่ออกแบบไว:หรือไม
สูงสุดของหนวยรับตรวจดังนี้ 

1. หนังสือรับรองเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
หัวหน:าหนวยรับตรวจต:องจัดทําหนังสือเพื่อให:ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุ

ภายในที่ใช:อยูวามีประสิทธิผ
วัตถุประสงค3หรือไมเพียงใด 
การควบคุมระดับหนวยรับตรวจ

2. ข2อพิจารณาเกี่ยวกับข2อบกพร�องหรือจุดอ�อนท่ีมีนัยสําคัญ
เจ:าหน:าที่ระดับอาวุโ

ภายในของ อ.ส.ค. ต:องพิจารณาวามีจุดออนหรือข:อบกพรองที่มีนัยสําคัญในรายงานผลการประเมิน
องค3ประกอบของการควบคุมภายใน
ได:รับจากผู:บริหารระดับสวนงานยอยตางๆ

3. การดําเนินการกรณีได2รับรายงานจุดอ�อนของการควบคุมภายใน
- เรื่องที่ควรรายงานภายในหนวยรับตรวจ
ถ:าข:อตรวจพบที่ได:รับรายงานจ

ผู:บริหารระดับสูงให:ความสนใจและได:ใช:ดุลยพินิจแล:ว
เทานั้น เนื่องจากเรื่องเหลานี้จะนําไปสูการปรับปรุงแก:ไขของฝDายบริหารเพื่อให:การบริหารงานเป5นไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้
รายงานเหลานี้ควรเสนอผานเจ:า
ควบคุมภายในของ อ.ส.ค. ที่รับผิดชอบการประเมินผลฯในภาพรวมทราบด:วย

 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

ยงานของส�วนงานย�อยประกอบด2วย 
รายงานผลการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ป
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ป

ระดับหน�วยรับตรวจ 

ผลการประเมินระดับหนวยรับตรวจ เป5นการนําเอาผลสรุปจากการประเมินผล
การควบคุมภายในระดับสวนงานยอยและผลการประเมินจากผู:ตรวจสอบภายในซึ่งเป5นการรายงาน

เพื่อนําเสนอหัวหน:าหนวยรับตรวจวิเคราะห3 เปรียบเทียบผลสรุปการ
ส/คณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ 

กับผู:ตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 
การรายงานโดยฝ,ายบริหาร 
การประเมินผลระดับหนวยรับตรวจ จะต:องให:ข:อมูลเบื้องต:นกับหัวหน:าหนวยรับตรวจ

ในการสรุปความเห็นวาการควบคุมภายในได:รับการออกแบบเพื่อป?องกันหรือตรวจพบความเสี่ยงที่อาจ
และทํางานได:ผลตามที่ออกแบบไว:หรือไม เพื่อนํามาจัดทําเป5นรายงานโดยผู:บริหารระดับ

 

หนังสือรับรองเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
หัวหน:าหนวยรับตรวจต:องจัดทําหนังสือเพื่อให:ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุ

ภายในที่ใช:อยูวามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการดําเนินงานให:บรรลุ
 ซึ่งถือเป5นหนังสือรายงานภายนอกโดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมิน

การควบคุมระดับหนวยรับตรวจ 

ข2อพิจารณาเกี่ยวกับข2อบกพร�องหรือจุดอ�อนท่ีมีนัยสําคัญ
เจ:าหน:าที่ระดับอาวุโส/คณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ต:องพิจารณาวามีจุดออนหรือข:อบกพรองที่มีนัยสําคัญในรายงานผลการประเมิน
องค3ประกอบของการควบคุมภายใน รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในที่
ได:รับจากผู:บริหารระดับสวนงานยอยตางๆ หรือไม 

การดําเนินการกรณีได2รับรายงานจุดอ�อนของการควบคุมภายใน
เรื่องที่ควรรายงานภายในหนวยรับตรวจ 

ถ:าข:อตรวจพบที่ได:รับรายงานจากผู:บริหารระดับสวนงานยอยตาง
ผู:บริหารระดับสูงให:ความสนใจและได:ใช:ดุลยพินิจแล:ว เห็นวาควรสื่อสารให:ทราบภายในหนวยรับตรวจ

เนื่องจากเรื่องเหลานี้จะนําไปสูการปรับปรุงแก:ไขของฝDายบริหารเพื่อให:การบริหารงานเป5นไป
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ให:สั่งการตามควรแกกรณีให:ถือเป5นเรื่องรายงานภายใน

รายงานเหลานี้ควรเสนอผานเจ:าหน:าระดับที่อาวุโส/คณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและ
ที่รับผิดชอบการประเมินผลฯในภาพรวมทราบด:วย 
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ปค. 4-1) 
ปค. 5-1) 

เป5นการนําเอาผลสรุปจากการประเมินผล 
การควบคุมภายในระดับสวนงานยอยและผลการประเมินจากผู:ตรวจสอบภายในซึ่งเป5นการรายงาน

เปรียบเทียบผลสรุปการประเมิน
คณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ 

จะต:องให:ข:อมูลเบื้องต:นกับหัวหน:าหนวยรับตรวจ
ในการสรุปความเห็นวาการควบคุมภายในได:รับการออกแบบเพื่อป?องกันหรือตรวจพบความเสี่ยงที่อาจ

เพื่อนํามาจัดทําเป5นรายงานโดยผู:บริหารระดับ

หัวหน:าหนวยรับตรวจต:องจัดทําหนังสือเพื่อให:ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ประสิทธิภาพและมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการดําเนินงานให:บรรลุ

ซึ่งถือเป5นหนังสือรายงานภายนอกโดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมิน

ข2อพิจารณาเกี่ยวกับข2อบกพร�องหรือจุดอ�อนท่ีมีนัยสําคัญ 
คณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ต:องพิจารณาวามีจุดออนหรือข:อบกพรองที่มีนัยสําคัญในรายงานผลการประเมิน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในที่

การดําเนินการกรณีได2รับรายงานจุดอ�อนของการควบคุมภายใน 

ากผู:บริหารระดับสวนงานยอยตางๆ เป5นเรื่องที่
เห็นวาควรสื่อสารให:ทราบภายในหนวยรับตรวจ

เนื่องจากเรื่องเหลานี้จะนําไปสูการปรับปรุงแก:ไขของฝDายบริหารเพื่อให:การบริหารงานเป5นไป
ให:สั่งการตามควรแกกรณีให:ถือเป5นเรื่องรายงานภายใน 

คณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและ
 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

- เรื่องเกี่ยวกับจุดออนหรือข:อบกพรองที่มีนัยสําคัญ
เป5นเรื่องที่ร:ายแรงกวาเรื่องที่ควรรายงานภายในดังกลาวข:างต:น

ระบบการควบคุมภายในที่มีอยูไม
ที่ยอมรับได:รวมทั้งฝDายบริหารไมสามารถตรวจพบข:อผิดพลาดความผิดปกติหรือความเสียหายได:ทัน
กับสถานการณ3เรื่องเหลานี้จะรายงานในหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทําแผน
ปรับปรุงแก:ไขข:อบกพรอง 

เมื่อประเมินความร:ายแรงของข:อบกพรองหรือจุดออนของการควบคุมภายใน
ควรประเมินถึงลักษณะและโอกาสที่จะเกิดผลเสียหายอันเนื่องจากข:อบกพรองเหลานั้นด:วย
โอกาสที่จะเกิดการทุจริตจะเป5นปSจจัยสําหรับพิจารณาวาเป5นจุดออนหรือข:อบกพรองที่มีนัยสําคัญ

2.) การรายงานโดยผู2ตรวจสอบภายใน
ผู:ตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในใน

ฐานะผู:ประเมินการควบคุมอยางเป5นอิสระ
ฝDายบริหารได:ดําเนินไปอยางเที่ยงธรรม
หัวหน:าหนวยรับตรวจวาการประเมินผลการควบคุมภายในเป5นไปอยางสมเหตุสมผลและระมัดระวัง
อยางรอบคอบ (ตามแบบ ปค

3.) การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน�วยรับตรวจ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน�วยรับตรวจท่ีต2องจัดทํา

ประกอบด2วย 
1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
2. รายงานผลการประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายใน
3. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
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เรื่องเกี่ยวกับจุดออนหรือข:อบกพรองที่มีนัยสําคัญ 
เป5นเรื่องที่ร:ายแรงกวาเรื่องที่ควรรายงานภายในดังกลาวข:างต:น

ระบบการควบคุมภายในที่มีอยูไมสามารถลดความเสี่ยงจากข:อผิดพลาด หรือความเสียหายในระดับ
ได:รวมทั้งฝDายบริหารไมสามารถตรวจพบข:อผิดพลาดความผิดปกติหรือความเสียหายได:ทัน

กับสถานการณ3เรื่องเหลานี้จะรายงานในหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทําแผน

เมื่อประเมินความร:ายแรงของข:อบกพรองหรือจุดออนของการควบคุมภายใน
ควรประเมินถึงลักษณะและโอกาสที่จะเกิดผลเสียหายอันเนื่องจากข:อบกพรองเหลานั้นด:วย
โอกาสที่จะเกิดการทุจริตจะเป5นปSจจัยสําหรับพิจารณาวาเป5นจุดออนหรือข:อบกพรองที่มีนัยสําคัญ

การรายงานโดยผู2ตรวจสอบภายใน 
ผู:ตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในใน

ฐานะผู:ประเมินการควบคุมอยางเป5นอิสระ เพื่อให:ความม่ันใจวาการประเมินผลการควบคุมภายในของ
ฝDายบริหารได:ดําเนินไปอยางเที่ยงธรรม จากผลการสอบทานนี้ผู:ตรวจสอบภายในต:องรายงานตอ
หัวหน:าหนวยรับตรวจวาการประเมินผลการควบคุมภายในเป5นไปอยางสมเหตุสมผลและระมัดระวัง

ค. 6) 

การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน�วยรับตรวจ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน�วยรับตรวจท่ีต2องจัดทํา

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน–แบบ ป
รายงานผลการประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายใน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน–แบบ ปค. 5
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เป5นเรื่องที่ร:ายแรงกวาเรื่องที่ควรรายงานภายในดังกลาวข:างต:น ซึ่งเป5นเรื่องเกี่ยวกับ
หรือความเสียหายในระดับ 

ได:รวมทั้งฝDายบริหารไมสามารถตรวจพบข:อผิดพลาดความผิดปกติหรือความเสียหายได:ทัน 
กับสถานการณ3เรื่องเหลานี้จะรายงานในหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทําแผน

เมื่อประเมินความร:ายแรงของข:อบกพรองหรือจุดออนของการควบคุมภายใน 
ควรประเมินถึงลักษณะและโอกาสที่จะเกิดผลเสียหายอันเนื่องจากข:อบกพรองเหลานั้นด:วย นอกจากนี้
โอกาสที่จะเกิดการทุจริตจะเป5นปSจจัยสําหรับพิจารณาวาเป5นจุดออนหรือข:อบกพรองที่มีนัยสําคัญ 

ผู:ตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในใน
เพื่อให:ความม่ันใจวาการประเมินผลการควบคุมภายในของ
จากผลการสอบทานนี้ผู:ตรวจสอบภายในต:องรายงานตอ

หัวหน:าหนวยรับตรวจวาการประเมินผลการควบคุมภายในเป5นไปอยางสมเหตุสมผลและระมัดระวัง

การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน�วยรับตรวจ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน�วยรับตรวจท่ีต2องจัดทํา

ปค.1 
รายงานผลการประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายใน–แบบ ปค. 4 

. 5 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

ภาพการจัดทาํรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู2ทีเ่กี่ยวข2อง
  

 
 
 
 
 
 

1. แบบ ปค. 
2. แบบ ปค. 
   

ระดับสวนงานยอย

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

ภาพการจัดทาํรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู2ทีเ่กี่ยวข2อง
 

. 4-1   1. แบบ ปค. 1   
. 5-1  2. แบบ ปค. 4 

  3. แบบ ปค. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ระดับสวนงานยอย ระดับหนวยตรวจรับ ผู:ตรวจสอบภายใน
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ภาพการจัดทาํรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู2ทีเ่กี่ยวข2อง 

 1.แบบ ปค. 6 

การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ผู:ตรวจสอบภายใน 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

 
 

เพื่อให:แตละฝDายงานเข:าใจขั้นตอนของการจัดทํารายงานการประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน สามารถสรุปโครงสร:างและลําดับขั้นตอนการรายงานการควบคุมภายในตามแผนภาพ ดังนี้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ� 

(ภายใน 90 วัน 
นับจากวันสิ้น
ป�งบประมาณ)
ป�งบประมาณ) 

ฝ,าย/สํานักงาน
จัดทํารายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน 

4.2.โครงสร2างการรายงานการควบคุมภายในของ อ

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

เพื่อให:แตละฝDายงานเข:าใจขั้นตอนของการจัดทํารายงานการประเมินผลระบบควบคุม
สามารถสรุปโครงสร:างและลําดับขั้นตอนการรายงานการควบคุมภายในตามแผนภาพ ดังนี้

แผนภาพการรายงานการควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. 
(ภายในเดือนมนีาคม) 

ผู2อํานวยการ อ.ส.ค. 

แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ฝ,ายนโยบายและแผนงาน 

สรุปรายงาน/สอบทาน 
(แบบ ปค. 1, ปค. 4 และแบบ ปค. 5) 

สํานักงาน/หน�วยงานย�อย ประเมินมาตรการควบคุมภายใน
จัดทํารายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4-1, 

(ภายในเดือนธันวาคม) 

โครงสร2างการรายงานการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. 

คณะทํางานขบัเคล่ือนการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุมภายในของ 

อ.ส.ค. 
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เพื่อให:แตละฝDายงานเข:าใจขั้นตอนของการจัดทํารายงานการประเมินผลระบบควบคุม
สามารถสรุปโครงสร:างและลําดับขั้นตอนการรายงานการควบคุมภายในตามแผนภาพ ดังนี้ 

ฝ,ายตรวจสอบและ
ประเมินระบบงาน 

จัดทาํรายงาน 
(แบบ ปค. 6) 

คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุม

ภายใน อ.ส.ค. 

หน�วยงานย�อย ประเมินมาตรการควบคุมภายใน 
, แบบ ปค. 5-1) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

 
 

 
 

รายละเอียดการจัดทํารายงานฯ

รายงานระดับองค�กร 
1) นํารายงานระดับสวนงานยอยของทุกฝDาย

สํานักงาน มาประมวลและสรุปผลภาพรวม
จัดทําเป5นรางรายงานฯระดับองค3กร

2) เสนอรางรายงานฯ ตอท่ีประชุม
ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของ อ.ส.ค. เพื่อรวมกันพิจารณาให:
ความเห็นชอบรางรายงานฯ ระดับองค3กร

3) เสนอรางรายงานฯ ตอหนวยตรวจสอบภายใน 
เพื่อพิจารณาออกแบบ ปค. 6

4) เสนอรางรายงานฯ ตอผู:อํานวยการฯ เพื่อ
พิจารณาทําหนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายใน ตามแบบ ปค

5) นําเสนอรายงานฯ ระดับองค3กร เพื่อพิจารณา
- คณะอนุกรรมการความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน อ.ส.ค. 

- คณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

6) จัดสงรายงานการควบคุมภายในระดับองค3กร
ไปยังกระทรวงเจ:าสังกัด(กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ3) 

7) นําจุดออน/ความเสี่ยงระดับองค3กรท่ีค:นพบ
จากการประเมินฯ ตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน แจ:งให:หนวยงานท่ี
เกี่ยวข:อง เพื่อดําเนินการลดจุดออนดังกลาว

 
 
 

4.3 กรอบระยะเวลา และผู2รับผดิชอบในการจัดทํารายงานฯ

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

รายละเอียดการจัดทํารายงานฯ รูปแบบรายงาน 
ระยะเวลา
ดําเนินการ

  

นํารายงานระดับสวนงานยอยของทุกฝDาย/
รุปผลภาพรวม

ระดับองค3กร 

แบบ ปค. 4 
และแบบ ปค. 5 

สัปดาห3ท่ี 
สิ้นไตรมาส

 
ประชุมคณะทํางาน

ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
เพื่อรวมกันพิจารณาให:

ความเห็นชอบรางรายงานฯ ระดับองค3กร 

แบบ ปค. 4 
และแบบ ปค. 5 

สัปดาห3ท่ี 
สิ้นไตรมาส

 

วยตรวจสอบภายใน 
6 

แบบ ปค. 4 
และแบบ ปค. 5 

สัปดาห3ท่ี 
สิ้นไตรมาส

านฯ ตอผู:อํานวยการฯ เพื่อ
ทําหนังสือรับรองการประเมินผล

แบบ ปค. 1 

แบบ ปค. 4 
แบบ ปค. 5 

และแบบ ปค. 6 

ภายใน 90 
นับจากวัน
งบประมาณ

นําเสนอรายงานฯ ระดับองค3กร เพื่อพิจารณา 
รความเสี่ยงและควบคุม

แบบ ปค. 1 
แบบ ปค. 4 
แบบ ปค. 5 

และแบบ ปค. 6 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  16-28 

  ภายใน มี

จัดสงรายงานการควบคุมภายในระดับองค3กร
กระทรวงเกษตรและ

แบบ ปค. 1 
แบบ ปค. 4 
แบบ ปค. 5 

และแบบ ปค. 6 

ภายใน 90 
นับจากวันสิ้น
งบประมาณ

ความเสี่ยงระดับองค3กรท่ีค:นพบ
จากการประเมินฯ ตามแผนการปรับปรุง 
การควบคุมภายใน แจ:งให:หนวยงานท่ี
เกี่ยวข:อง เพื่อดําเนินการลดจุดออนดังกลาว 

แบบ ปค. 5 ต:นปRงบประมาณ

และผู2รับผดิชอบในการจัดทํารายงานฯ 
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ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู2รับผิดชอบ 

 

สัปดาห3ท่ี 2 
สิ้นไตรมาส 

 

แผนกบริหาร 
ความเสี่ยงฯ  

สัปดาห3ท่ี 3 
สิ้นไตรมาส 

 

แผนกบริหาร 
ความเสี่ยงฯ 

ห3ท่ี 4 
สิ้นไตรมาส 

แผนกบริหาร 
ความเสี่ยงฯ 

90 วัน 
นับจากวันสิ้นปR 

บประมาณ 

แผนกบริหาร 
ความเสี่ยงฯ 

แผนกบริหาร 
ความเสี่ยงฯ 

28 ก.พ. 

ภายใน มี.ค. 

90 วัน 
นับจากวันสิ้นปR 

บประมาณ 

แผนกบริหาร 
ความเสี่ยงฯ 

ต:นปRงบประมาณ แผนกบริหาร 
ความเสี่ยงฯ 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

รายละเอียดการจัดทํารายงานฯ

รายงานระดับส�วนงานย�อย 

1) ทบทวนและปรับปรุงแบบประเมิน
การควบคุมภายในท่ีใช:เป5นเคร่ืองมือ
ในการประเมินผลการควบคุมภายในรูปแบบ
ตางๆ 

2) จัดสงแบบประเมินผลการควบคุมภายใน
ให:ทุกหนวยงาน 

3) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใ
จัดสงให:แผนกบริหารความเสี่ยงฯ
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รายละเอียดการจัดทํารายงานฯ รูปแบบรายงาน 
ระยะเวลา
ดําเนินการ

  

ทบทวนและปรับปรุงแบบประเมิน 
การควบคุมภายในท่ีใช:เป5นเคร่ืองมือ 

เมินผลการควบคุมภายในรูปแบบ

การประเมิน
องค3ประกอบของ 
การควบคุมภายใน
และแบบสอบถาม 
การควบคุมภายใน 

(ICQ) 

ไตรมาสท่ี 
– 

ไตรมาสท่ี 
ปRถัดไป

 

จัดสงแบบประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. 4-1 
แบบ ปค. 5-1 

(รวมท้ังแบบประเมิน
องค3ประกอบของ 
การควบคุมภายใน 

และ/หรือ
แบบสอบถาม 

การควบคุมภายใน 
(ICQ) ในกรณีท่ีมี 
การประเมินแบบ

ดังกลาว) 

ภายในไตรมาสท่ี 
 

รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
จัดสงให:แผนกบริหารความเสี่ยงฯ 

แบบ ปค. 4-1 
แบบ ปค. 5-1 

(รวมท้ังแบบประเมิน
องค3ประกอบของ 
การควบคุมภายใน 

และ/หรือ
แบบสอบถาม 

การควบคุมภายใน 
(ICQ) ในกรณีท่ีมี 
การประเมินแบบ

ดังกลาว) 

ภายในไตรมาสท่ี 
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ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู2รับผิดชอบ 

 

ไตรมาสท่ี 4 
 

ไตรมาสท่ี 1 
ปRถัดไป 

 

แผนกบริหาร 
ความเสี่ยงฯ 

ภายในไตรมาสท่ี 1 
 

แผนกบริหาร 
ความเสี่ยงฯ 

ภายในไตรมาสท่ี 1 
 

ทุกหนวยงาน 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

 
 

 

วัตถุประสงค� 
เพื่อให:ทุกฝDาย

ตามหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ
เจ:าสังกัด (กระทรวงเกษตรและสหกรณ3
กระทรวง และสงให:กระทรวงการคลังต

การใช2รูปแบบรายงาน 
1. ระดับหน�วยรับตรวจ

1.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เป5นการรับรองการควบคุมภายในเพื่อให:ความเห็นวาระบบการควบคุมภายในที่ใช:

อยูมีประสิทธิผลและมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการดําเนินงานให:บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค3
หรือไมเพียงใด 

1.2 รายงานผลการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน
เป5นการสรุปผลการประเมินแตละองค3ประกอบของการควบคุมภายในจาก

การประเมินกิจกรรมตางๆ 

1.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
เพื่อนําเสนอจุดออนของระบบการควบคุมภายในหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยูพร:อม

แผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในจากการประเมินระดับสวนงานยอยตามแบบ

2. ระดับส�วนงานย�อย
2.1 รายงานผลการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน

เพื่อนําเสนอผลการประเมินแตละองค3ประกอบของการควบคุมภายในของสวน
งานยอย 

2.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
เพื่อบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายในระบุการควบคุมที่มีอยู

การประเมินผลการควบคุมความเสี่ยงที่ยังมีอยู
 
 
 
 
 
 

4.4 รูปแบบรายงานและตัวอย�างการจัดทํารายงานประเมินผลระบบการควบคุมภายภายใน
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เพื่อให:ทุกฝDาย/สํานักงาน สามารถจัดทํารายงานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐได:ถูกต:อง และรายงานตอ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ3) มาจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
กระทรวง และสงให:กระทรวงการคลังตอไป 

ระดับหน�วยรับตรวจมีรายงาน 3 แบบคือ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน–แบบ
เป5นการรับรองการควบคุมภายในเพื่อให:ความเห็นวาระบบการควบคุมภายในที่ใช:

อยูมีประสิทธิผลและมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการดําเนินงานให:บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค3

รายงานผลการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน
เป5นการสรุปผลการประเมินแตละองค3ประกอบของการควบคุมภายในจาก

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน–แบบ 
เพื่อนําเสนอจุดออนของระบบการควบคุมภายในหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยูพร:อม

แผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในจากการประเมินระดับสวนงานยอยตามแบบ

ระดับส�วนงานย�อยมีรายงาน 2 แบบคือ 

รายงานผลการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน
เพื่อนําเสนอผลการประเมินแตละองค3ประกอบของการควบคุมภายในของสวน

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
เพื่อบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายในระบุการควบคุมที่มีอยู

การประเมินผลการควบคุมความเสี่ยงที่ยังมีอยู การควบคุมภายในที่ต:องปรับปรุงและผู:รับผิดชอบ

รูปแบบรายงานและตัวอย�างการจัดทํารายงานประเมินผลระบบการควบคุมภายภายใน
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นการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ได:ถูกต:อง และรายงานตอกระทรวง

มาจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ

แบบ ปค.1 
เป5นการรับรองการควบคุมภายในเพื่อให:ความเห็นวาระบบการควบคุมภายในที่ใช:

อยูมีประสิทธิผลและมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการดําเนินงานให:บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค3

รายงานผลการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน–แบบ ปค. 4 

เป5นการสรุปผลการประเมินแตละองค3ประกอบของการควบคุมภายในจาก 

 ปค. 5 
เพื่อนําเสนอจุดออนของระบบการควบคุมภายในหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยูพร:อม

แผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในจากการประเมินระดับสวนงานยอยตามแบบ ปค. 4-1 

รายงานผลการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน–แบบ ปค. 4-1 
เพื่อนําเสนอผลการประเมินแตละองค3ประกอบของการควบคุมภายในของสวน

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน–แบบ ปค. 5-1 
เพื่อบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายในระบุการควบคุมที่มีอยู 

การควบคุมภายในที่ต:องปรับปรุงและผู:รับผิดชอบ 

รูปแบบรายงานและตัวอย�างการจัดทํารายงานประเมินผลระบบการควบคุมภายภายใน 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

3. ผู2ตรวจสอบภายใน
-รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู2ตรวจสอบ

ภายใน–แบบ ปค. 6 
เพื่อรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของหนวยรับ

ตรวจวาดําเนินการตามวิธีการที่หนวยงานกําหนดหรือไมเพียงใดพร:อมข:อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการ
ควบคุมภายในให:มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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ผู2ตรวจสอบภายใน 
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู2ตรวจสอบ

เพื่อรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของหนวยรับ
ตรวจวาดําเนินการตามวิธีการที่หนวยงานกําหนดหรือไมเพียงใดพร:อมข:อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการ
ควบคุมภายในให:มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู2ตรวจสอบ

เพื่อรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของหนวยรับ
ตรวจวาดําเนินการตามวิธีการที่หนวยงานกําหนดหรือไมเพียงใดพร:อมข:อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการ



คูมอืการควบคุมภายในขอ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบรายงานระดับหน�วยงานรับตรวจ
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รูปแบบรายงานระดับหน�วยงานรับตรวจ
และคําอธิบาย 
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รูปแบบรายงานระดับหน�วยงานรับตรวจ 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

 
 
 

เป5นการรับรองการควบคุมภายใน เพื่อให:ความเห็นวาระบบการควบคุม
ภายในที่องค3กรใช:อยูเป5นไปตามมาตรฐาน
วาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ
ความเพียงพอที่จะสนับสนุนการดําเนินงานให:บรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค3หรือไม โดยในทางปฏิบัติ
ได:จากรายงานแผนการปรับปรุงก
5
กําหนด ซึ่งแบงเป5น 
พบจุดออนที่มีนัยสําคัญ โดยผู:อํานว
ป

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค. 1 
 

การจัดทํารายงานประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระดับองค�กร
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เป5นการรับรองการควบคุมภายใน เพื่อให:ความเห็นวาระบบการควบคุม
ภายในที่องค3กรใช:อยูเป5นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ3กระทรวงการคลัง
วาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กําหนดหรือไม รวมทั้งมีประสิทธิผลและ
ความเพียงพอที่จะสนับสนุนการดําเนินงานให:บรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค3หรือไม โดยในทางปฏิบัติจะเป5นการนําจุดออนที่มีนัยสําคัญที่
ได:จากรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค3กร 
5) มาจัดทําหนังสือรับรองฯ (แบบ ปค.1) ตามรูปแบบที่
กําหนด ซึ่งแบงเป5น 2 แบบ คือ กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ และกรณีไม
พบจุดออนที่มีนัยสําคัญ โดยผู:อํานวยการ อ.ส.ค. 
ปค.1 ดังกลาว โดยมีรูปแบบและวิธีการเขียนรายงาน ดังนี้

การจัดทํารายงานประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระดับองค�กร
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เป5นการรับรองการควบคุมภายใน เพื่อให:ความเห็นวาระบบการควบคุม
หลักเกณฑ3กระทรวงการคลัง 

วาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
กําหนดหรือไม รวมทั้งมีประสิทธิผลและ 

ความเพียงพอที่จะสนับสนุนการดําเนินงานให:บรรลุผลสําเร็จตาม
จะเป5นการนําจุดออนที่มีนัยสําคัญที่

ระดับองค3กร (แบบ ปค. 
ตามรูปแบบที่กระทรวงการคลัง

แบบ คือ กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ และกรณีไม
. จะเป5นผู:ลงนามในแบบ 

แบบและวิธีการเขียนรายงาน ดังนี้ 

การจัดทํารายงานประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระดับองค�กร 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

 

เรียน                      (1)                     
 

                   
สําหรับปRสิ้นสุดวันที่        (3) 
กําหนด ซ่ึงเป5นไปตามหลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ
ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายในด:าน
ประสิทธิภาพ ด:านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้ง
ด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข:อบังคับที่เก่ียวข:องกับการดําเนินงาน

จากผลการประเมินดังกลาว 
การควบคุมภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอยางตอเนื่อง และเป5นไปตาม
กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ
2561 ภายใต:การกํากับดูแลของ
 
 

กรณีมีความเส่ียงสําคัญและกําหนดจะดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเส่ียง
ดังกล�าวในป�งบประมาณ/ป�ปฏิทินถัดไป ให2อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและได:กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปRงบประมาณหรือปR
ปฏิทินถัดไป สรุปได:ดงันี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยูที่ต:องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
1.1.                                                            
1.2.                                                          

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
2.1.                                                          
2.2.                                                        

 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระดับหน�วยงานของรัฐ 

                    . 

           (2)                         ได:ประเมินผลการควบคุมภายใ
       . เดือน                      . พ.ศ.                 .

หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค3เพื่อให:ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา

จะบรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายในด:านการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล 
รรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้ง

ด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข:อบังคับที่เก่ียวข:องกับการดําเนินงาน 
จากผลการประเมินดังกลาว                                 (4)           

การควบคุมภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอยางตอเนื่อง และเป5นไปตาม
กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ

ภายใต:การกํากับดูแลของ                            (5)                            . 

รายมือชื่อ                            (6

ตําแหน�ง                             (7)         

วันท่ี      (8)      .เดือน.                   

และกําหนดจะดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเส่ียง
ป�ปฏิทินถัดไป ให2อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและได:กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปRงบประมาณหรือปR

ความเสี่ยงที่มีอยูที่ต:องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (9) 
.                                                                                                        
.                                                                                    

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (10) 
.                                                                                                        
.                                                                                                       
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แบบ ปค. 1 

ได:ประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน 
. ด:วยวิธีการที่หนวยงาน

หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุม
ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา

การดําเนินงานที่มีประสิทธิผล 
รรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้ง

                       เห็นวา 
การควบคุมภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอยางตอเนื่อง และเป5นไปตามหลักเกณฑ3
กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.

 

6)                            . 

                             . 

       .พ.ศ.                 . 
 

และกําหนดจะดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเส่ียง
 

อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและได:กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปRงบประมาณหรือปR

                                         . 
                                           . 

                                           . 
                                            . 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

ตัวอย�างแบบ ปค.1 (กรณีไม�

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

 

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�
 

องค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไท
ของหนวยงาน สําหรับปRสิ้นสุดวันที่ 
หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค3เพื่อ
วัตถุประสงค3ของการควบคุมภายในด:าน
เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข:อบังคับที่เก่ียวข:องกับการดําเนินงาน

จากผลการประเมินดังกลาว องค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไท
การควบคุมภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอยางตอเนื่อง และเป5นไปตาม
กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ
2561 ภายใต:การกํากับดูแลของ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

ไม�มีจุดอ�อนท่ีมีนัยสําคญัของการควบคุมภายใน) 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระดับหน�วยงานของรัฐ 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 

องค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.)  ได:ประเมินผลการควบคุมภายใ
บปRสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ด:วยวิธีการที่หนวยงานกําหนด ซ่ึงเป5นไปตาม

หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
โดยมีวัตถุประสงค3เพื่อให:ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงาน

วัตถุประสงค3ของการควบคุมภายในด:านการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด:านการรายงานที่
เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

บที่เก่ียวข:องกับการดําเนินงาน 
จากผลการประเมินดังกลาว องค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไท

การควบคุมภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอยางตอเนื่อง และเป5นไปตาม
กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ

ภายใต:การกํากับดูแลของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ3 

รายมือชื่อ .                                                     .
ตําแหน�ง ผู2อํานวยการองค�การส�งเสริม
  กิจการโคนมแห�งประเทศไทย
วันท่ี           .เดือน.                    

 

55 

แบบ ปค. 1 
 

ได:ประเมินผลการควบคุมภายใน
ด:วยวิธีการที่หนวยงานกําหนด ซ่ึงเป5นไปตาม

หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุ

การดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด:านการรายงานที่
เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

จากผลการประเมินดังกลาว องค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) เห็นวา 
การควบคุมภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอยางตอเนื่อง และเป5นไปตามหลักเกณฑ3
กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.

.                                                     . 
องค�การส�งเสริม 

กิจการโคนมแห�งประเทศไทย 
            .พ.ศ.                . 

 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

ตัวอย�างแบบ ปค.1 (กรณีมีจุดอ�อนท่ีมีนัยสําคญัของการควบคุมภายใน
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

 

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�
 

องค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไท
ของหนวยงาน สําหรับปRสิ้นสุดวันที่ 
หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค3เพื่อ
วัตถุประสงค3ของการควบคุมภายในด:าน
เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข:อบังคับที่เก่ียวข:องกับการดําเนินงาน

จากผลการประเมินดังกลาว องค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไท
การควบคุมภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอยางตอเนื่อง และเป5นไปตาม
กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ
2561 ภายใต:การกํากับดูแลของ

อยางไรก็ดี อ.ส
หรือปRปฏิทินถัดไป สรุปได:ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยูที่ต:องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
1.1 การจัดซื้อจัดจ:างไมเป5นไปตามระเบียบข:อบังคับ
1.2 ความสามารถในการเบิกจายตามแผนงบลงทุนไมเป5นไปตามเป?าหมาย
1.3 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล:อมไมเป5นไปตามมาตรฐาน
1.4 ผลิตภัณฑ3ไมตอบสนองความต:องการของผู:บริโภค
1.5 การจัดการความรู: 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.1 การจัดซื้อจัดจ:างไมเป5นไปตามระเบียบข:อบังคับ มีการปรับปรุง ดังนี้

2.1.1 
ข:อบังคับ อ.ส.ค. วาด:วยการจัดซื้อจัดจ:างและการบริหารเก่ียวกับอุตสาหกรรม พ

2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

กรณีมีจุดอ�อนท่ีมีนัยสําคญัของการควบคุมภายใน) 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระดับหน�วยงานของรัฐ 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 

องค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได:ประเมินผลการควบคุมภายใ
บปRสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ด:วยวิธีการที่หนวยงานกําหนด ซ่ึงเป5นไปตาม

หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
โดยมีวัตถุประสงค3เพื่อให:ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงาน

วัตถุประสงค3ของการควบคุมภายในด:านการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด:านกา
เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข:อบังคับที่เก่ียวข:องกับการดําเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกลาว องค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไท
วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอยางตอเนื่อง และเป5นไปตาม

กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ
ภายใต:การกํากับดูแลของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ3 

ส.ค. มีความเสี่ยงและได:กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปRงบประมาณ
หรือปRปฏิทินถัดไป สรุปได:ดังนี้ 

ความเสี่ยงที่มีอยูที่ต:องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
การจัดซื้อจัดจ:างไมเป5นไปตามระเบียบข:อบังคับ 
ความสามารถในการเบิกจายตามแผนงบลงทุนไมเป5นไปตามเป?าหมาย
ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล:อมไมเป5นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ3ไมตอบสนองความต:องการของผู:บริโภค 
การจัดการความรู: (Knowledge Management) 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
การจัดซื้อจัดจ:างไมเป5นไปตามระเบียบข:อบังคับ มีการปรับปรุง ดังนี้

 ปรับปรุงคูมือการจัดซื้อจัดจ:างให:สอดคล:องตาม พรบ
วาด:วยการจัดซื้อจัดจ:างและการบริหารเก่ียวกับอุตสาหกรรม พ.ศ

 ติดตามการจัดซื้อ-จัดจ:างให:เป5นไปตามแผนที่กําหนดทุกเดือน
 ปรับปรุง Workflow ตามระเบียบใหม 
 อบรมเจ:าหน:าที่พัสดุ 
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แบบ ปค. 1 
 

ได:ประเมินผลการควบคุมภายใน
ด:วยวิธีการที่หนวยงานกําหนด ซ่ึงเป5นไปตาม

หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุ

การดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด:านการรายงานที่
เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

จากผลการประเมินดังกลาว องค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) เห็นวา 
วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอยางตอเนื่อง และเป5นไปตามหลักเกณฑ3

กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.

มีความเสี่ยงและได:กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปRงบประมาณ

ความสามารถในการเบิกจายตามแผนงบลงทุนไมเป5นไปตามเป?าหมาย 
ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล:อมไมเป5นไปตามมาตรฐาน 

การจัดซื้อจัดจ:างไมเป5นไปตามระเบียบข:อบังคับ มีการปรับปรุง ดังนี้ 
ปรับปรุงคูมือการจัดซื้อจัดจ:างให:สอดคล:องตาม พรบ. พ.ศ.2560 และ

ศ.2561 
ปตามแผนที่กําหนดทุกเดือน 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

2.2 ความสามารถในการเบิกจายตามแผนงบลงทุนไมเป5นไปตามเป?าหมาย มีการปรับปรุง 
ดังนี้ 

2.2.1 
Workflow 

2.2.2 
2.2.3 
2.2.4 
2.2.5 
2.2.6 
2.2.7 
2.2.8 

ชัดเจน เพื่อให:สามารถติดตามงานได:
2.3 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล:อมไมเป5นไปตามมาตรฐาน มีการปรับปรุง ดังนี้

2.3.1 
ได:อยางมีประสิทธิภาพ 

2.3.2 
หลักสูตรผู:ควบคุม/ผู:ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา โดยหนวยงานที่เข:าฝPกอบรม จะต:องขึ้นทะเบียน
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น

2.3.3 
การปนเป|�อนสูกระบวนการผลิต

2.3.4 
มลพิษทางน้ํา 

2.3.5 
น้ําเสีย เนื่องจากมีนโยบายการขยายกําลังการผลิตของโรงงาน

2.4 ผลิตภัณฑ3ไมตอบสนองความต:องการของผู:บริโภค มีการปรับปรุง ดังนี้
2.4.1 
2.4.2 
2.4.3 
2.4.4 

(SKU) 
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ความสามารถในการเบิกจายตามแผนงบลงทุนไมเป5นไปตามเป?าหมาย มีการปรับปรุง 

 เรงรัดดําเนินการโดยทําบันทึกแจ:งเตือนทุกหนวยงาน ให:ดําเนินการตาม 

 ดําเนินการปรับแผนการเบิกจาย เพื่อให:ยอดการเบิกจายเป5นไปตามแผน
 ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ:างให:ชัดเจน เพื่อให:สามารถตรวจสอบได:
 อบรมให:ความรู:การจัดทํา TOR และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
 อบรมให:ความรู:ในการจัดทําราคากลางงานกอสร:าง
 ปรับปรุงคูมือการบริหารสัญญา 
 อบรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับ 
 กําหนดแผนดําเนินการจัดซื้อจัดจ:างแตละรายการโดยละเอียด มีขั้นตอนที่

ชัดเจน เพื่อให:สามารถติดตามงานได: 
ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล:อมไมเป5นไปตามมาตรฐาน มีการปรับปรุง ดังนี้

 ดําเนินการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียให:สามารถรองรับกับปริมาณการผลิต

 จัดให:บุคลากร/ผู:ปฏิบัติงานควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย เข:ารวมอบรม
ผู:ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา โดยหนวยงานที่เข:าฝPกอบรม จะต:องขึ้นทะเบียน

มโรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น 
 สํารวจพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการจัดเก็บรวบรวมขยะของเสีย เพื่อป?องกัน

การปนเป|�อนสูกระบวนการผลิต 
 ทําการจ:างบุคลากรจากภายนอก ตรวจระบบน้ํา

 ทุกสํานักงานภาคเตรียมความพร:อมและวางแผนลวงหน:าเร่ืองระบบบําบัด
น้ําเสีย เนื่องจากมีนโยบายการขยายกําลังการผลิตของโรงงาน 

ผลิตภัณฑ3ไมตอบสนองความต:องการของผู:บริโภค มีการปรับปรุง ดังนี้
 สํารวจความต:องการของผู:บริโภค และเอเยนต3 
 พัฒนาผลิตภัณฑ3ไมน:อยกวา 1 ผลิตภัณฑ3 
 รวมมือกับสถาบัน/หนวยงาน โดยทํา (MOU) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ3รวมกัน
 สร:างแรงจูงใจในการสั่งซื้อสินค:าของเอเยนต3/MT ให:ครบ

 

57 

ความสามารถในการเบิกจายตามแผนงบลงทุนไมเป5นไปตามเป?าหมาย มีการปรับปรุง 

เรงรัดดําเนินการโดยทําบันทึกแจ:งเตือนทุกหนวยงาน ให:ดําเนินการตาม 

ดําเนินการปรับแผนการเบิกจาย เพื่อให:ยอดการเบิกจายเป5นไปตามแผน 
ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ:างให:ชัดเจน เพื่อให:สามารถตรวจสอบได: 

และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 
อบรมให:ความรู:ในการจัดทําราคากลางงานกอสร:าง 

แผนดําเนินการจัดซื้อจัดจ:างแตละรายการโดยละเอียด มีขั้นตอนที่

ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล:อมไมเป5นไปตามมาตรฐาน มีการปรับปรุง ดังนี้ 
ดําเนินการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียให:สามารถรองรับกับปริมาณการผลิต

ผู:ปฏิบัติงานควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย เข:ารวมอบรม
ผู:ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา โดยหนวยงานที่เข:าฝPกอบรม จะต:องขึ้นทะเบียน

สํารวจพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการจัดเก็บรวบรวมขยะของเสีย เพื่อป?องกัน

ทําการจ:างบุคลากรจากภายนอก ตรวจระบบน้ําเสียและเป5นผู:ควบคุม

ทุกสํานักงานภาคเตรียมความพร:อมและวางแผนลวงหน:าเร่ืองระบบบําบัด

ผลิตภัณฑ3ไมตอบสนองความต:องการของผู:บริโภค มีการปรับปรุง ดังนี้ 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ3รวมกัน 
ให:ครบทุกชนิดผลิตภัณฑ3 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

2.5 การจัดการความรู: 
2.5.1 

ท่ัวถึงและมีการตรวจติดตามอยางใกล:ชิด
2.5.2 
2.5.3 
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การจัดการความรู: (Knowledge Management) มีการปรับปรุง ดังนี้
 สงเสริมและให:ความรู:กลุมชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ในการจัดการความรู:อยาง

ท่ัวถึงและมีการตรวจติดตามอยางใกล:ชิด 
 การจัดการความรู: (KM DAY) ประจําปR ไมควรจัดรวมกับกิจกรรมอื่น
 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู: ระหวางเจ:าหน:าที่ทุกฝDาย

รายมือชื่อ .                                                        
ตําแหน�ง ผู2อํานวยการองค�การส�งเสริม
  กิจการโคนมแห�งประเทศไทย
วันท่ี           .เดือน.                    
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มีการปรับปรุง ดังนี้ 
ในการจัดการความรู:อยาง

ประจําปR ไมควรจัดรวมกับกิจกรรมอื่น 
มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู: ระหวางเจ:าหน:าที่ทุกฝDาย 

                                                    . 
องค�การส�งเสริม 

กิจการโคนมแห�งประเทศไทย 
            .พ.ศ.                . 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

คําอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

 
(1) ระบุตําแหนงผู:กํากับดูแลของหนวยงานของรัฐ 

จังหวัด นายอําเภอ หัวหน:าสํานักงานสงเสริมการปกครองท:องถิ่นจังหวัด
เจ:าสังกัดของหนวยงานของรัฐ แล:วแตกรณี

(2) ระบุช่ือหนวยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ
(3) ระบุวันเดือนปRสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปRที่ได:ประเมินผลการควบคุมภายใน
(4) ระบุช่ือหนวยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ
(5) ระบุตําแหนงผู:กํากับดูแลของหนวยงานของรัฐ 

จังหวัด) หรือปลัดกระทรวงเจ:าสังกัดของหนวยงานของรัฐ แล:วแตกรณี
(6) ลงลายมือช่ือหัวหน:าหนวยงานของรัฐ
(7) ระบุตําแหนงหัวหน:าหนวยงานของรัฐ
(8) ระบุวันเดือนปRที่รายงาน
(9) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยูซึ่งมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค3ของแตละภารกิจ
(10) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป?องกันหรือลดความเสี่

หรือปRปฏิทินถัดไป 
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คําอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน�วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. 1) 

ระบุตําแหนงผู:กํากับดูแลของหนวยงานของรัฐ (เชน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู:วาราชการ
จังหวัด นายอําเภอ หัวหน:าสํานักงานสงเสริมการปกครองท:องถิ่นจังหวัด
เจ:าสังกัดของหนวยงานของรัฐ แล:วแตกรณ ี
ระบุช่ือหนวยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ
ระบุวันเดือนปRสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปRที่ได:ประเมินผลการควบคุมภายใน
ระบุช่ือหนวยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ
ระบุตําแหนงผู:กํากับดูแลของหนวยงานของรัฐ (เชน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู:

หรือปลัดกระทรวงเจ:าสังกัดของหนวยงานของรัฐ แล:วแตกรณ ี
ลงลายมือช่ือหัวหน:าหนวยงานของรัฐ 
ระบุตําแหนงหัวหน:าหนวยงานของรัฐ 
ระบุวันเดือนปRที่รายงาน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูซึ่งมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค3ของแตละภารกิจ
ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป?องกันหรือลดความเสี่ยงตาม 
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คําอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เชน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู:วาราชการ
จังหวัด นายอําเภอ หัวหน:าสํานักงานสงเสริมการปกครองท:องถิ่นจังหวัด) หรือปลัดกระทรวง

ระบุช่ือหนวยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ 
ระบุวันเดือนปRสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปRที่ได:ประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระบุช่ือหนวยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ 

เชน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู:วาราชการ
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูซึ่งมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค3ของแตละภารกิจ 
ยงตาม (9) ในปRงบประมาณ



คูมอืการควบคุมภายในขอ

เป5นแบบรายงานที่ใช:เพื่อสรุปผลภาพรวมจากการดําเนินงานในแตละ
องค3ประกอบของการควบคุมภายในขององค3กร โดยในทางปฏิบัติจะได:จา
การนําจุดออนที่ได:มีการรายงานไว:ใน
พิจารณาวาเมื่อประเมินทุกองค3ประกอบของการควบคุมภายในแล:ว องค3กร
มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอตอการ
บรรลุวัตถุประสงค3ขององค3กรหรือไม หรือยังมีจุดออนใด ที่ต:องมีการ
ปรับปรุงแก:ไขตอไป ข:อมูลในรายงานแบบ ป
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ความเช่ือมโยงกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
สวนของการประเมินความเสี่ยง
 

สภาพแวดล:อมการควบคุม

การประเมินความเสี่ยง

กิจกรรมการควบคุม

สารสนเทศและการสื่อสาร

การติดตามประเมินผล

 

แนวทางจัดทํารายงาน ปค
- สภาพแวดล2อมการควบคุม

นโยบาย บุคลากร ระบบการทํางาน และเครื่องมือสนับสนุน ที่จะทําให:องค3กรสามารถบรรลุ
เป?าหมายในการดําเนินการตามยุทธศาสตร3 โดยมีการพิจารณาความเช่ือมโยงและสอดคล:องของ
วัตถุประสงค3 

- การประเมินความเสี่ยง
ในรายงานเพื่อนํามาสรุปงานที่เป5นความเสี่ยงสําคัญที่ควรจะดําเนินการแก:ไข

- กิจกรรมการควบคุม
แนวทางดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

- สารสนเทศและการสื่อสาร
ภายในองค3กร ที่มีการดําเนินการเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงขององค3กร

- การติดตามประเมินผล
โดยมีรูปแบบ และวิธีการเขียนรายงาน ดังนี้

 

แบบ ปค. 4 
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เป5นแบบรายงานที่ใช:เพื่อสรุปผลภาพรวมจากการดําเนินงานในแตละ
องค3ประกอบของการควบคุมภายในขององค3กร โดยในทางปฏิบัติจะได:จา
การนําจุดออนที่ได:มีการรายงานไว:ในแบบ ปค. 4-
พิจารณาวาเมื่อประเมินทุกองค3ประกอบของการควบคุมภายในแล:ว องค3กร
มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอตอการ
บรรลุวัตถุประสงค3ขององค3กรหรือไม หรือยังมีจุดออนใด ที่ต:องมีการ
ปรับปรุงแก:ไขตอไป ข:อมูลในรายงานแบบ ปค
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 5 ด:านตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ความเช่ือมโยงกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
สวนของการประเมินความเสี่ยง 
 

องค�ประกอบการควบคุมภายใน 

สภาพแวดล:อมการควบคุม 

การประเมินความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม 

สารสนเทศและการสื่อสาร 

การติดตามประเมินผล 

ค. 4 
สภาพแวดล2อมการควบคุม การวิเคราะห3สภาพแวดล:อมภายในองค3กร ทั้งในด:าน

นโยบาย บุคลากร ระบบการทํางาน และเครื่องมือสนับสนุน ที่จะทําให:องค3กรสามารถบรรลุ
เป?าหมายในการดําเนินการตามยุทธศาสตร3 โดยมีการพิจารณาความเช่ือมโยงและสอดคล:องของ

การประเมินความเสี่ยง การนําโครงการที่มีความเสี่ยงในระดับสูงขององค3กร ที่จัดทํา
ในรายงานเพื่อนํามาสรุปงานที่เป5นความเสี่ยงสําคัญที่ควรจะดําเนินการแก:ไข 

กิจกรรมการควบคุม การระบุแนวทางจัดการความเสี่ยงที่เลือกดําเนินการ และแจ:ง

แนวทางดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 

สารสนเทศและการสื่อสาร แจ:งแนวทางดําเนินการด:านสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายในองค3กร ที่มีการดําเนินการเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงขององค3กร 

การติดตามประเมินผล ระบุความถี่ในการติดตามประเมินผลงานที่เป5นความเสี่ยง
โดยมีรูปแบบ และวิธีการเขียนรายงาน ดังนี้ 
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เป5นแบบรายงานที่ใช:เพื่อสรุปผลภาพรวมจากการดําเนินงานในแตละ
องค3ประกอบของการควบคุมภายในขององค3กร โดยในทางปฏิบัติจะได:จาก

-1 ของทุกหนวยงานมา
พิจารณาวาเมื่อประเมินทุกองค3ประกอบของการควบคุมภายในแล:ว องค3กร
มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอตอการ
บรรลุวัตถุประสงค3ขององค3กรหรือไม หรือยังมีจุดออนใด ที่ต:องมีการ

ค. 4 เป5นข:อมูลที่สรุป
COSO แตจัดทําสรุปตาม

ด:านตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ความเช่ือมโยงกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ใน

การวิเคราะห3สภาพแวดล:อมภายในองค3กร ทั้งในด:าน
นโยบาย บุคลากร ระบบการทํางาน และเครื่องมือสนับสนุน ที่จะทําให:องค3กรสามารถบรรลุ
เป?าหมายในการดําเนินการตามยุทธศาสตร3 โดยมีการพิจารณาความเช่ือมโยงและสอดคล:องของ

ามเสี่ยงในระดับสูงขององค3กร ที่จัดทํา

การระบุแนวทางจัดการความเสี่ยงที่เลือกดําเนินการ และแจ:ง

ารด:านสารสนเทศและการสื่อสาร
 

ามประเมินผลงานที่เป5นความเสี่ยง 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

                               
รายงานการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด 
 

(3) 
องค3ประกอบของการควบคุมภายใน

1.  สภาพแวดล:อมการควบคุม
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

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

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

4.  สารสนเทศการสื่อสาร 
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

5.  กิจกรรมการติดตามผล 
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

 

ผลการประเมินโดยรวม (5) 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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                               (1)                               . 
รายงานการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด                 (2)                

 
องค3ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4
ผลการประเมิน

สภาพแวดล:อมการควบคุม 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รายมือชื่อ                           (6)                           .

ตําแหน�ง                            (7)       

วันท่ี      (8)      .เดือน.                  
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แบบ ปค. 4 
 

รายงานการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน 
)                . 

4) 
ผลการประเมิน/ข:อสรุป 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)                           . 

                            . 

       .พ.ศ.               . 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

ตัวอย�าง แบบ ปค. 4 

รายงานการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงาน

องค�ประกอบของการควบคมุภายใน

1. สภาพแวดล2อมการควบคุม
ผู:บริหาร อ.ส.ค. ได:สร:างบรรยากาศของ

การควบคุม เพื่อให:เกิดทัศนคติที่ดีตอการควบคุม
ภายใน โดยให:ความสาํคัญกับความซื่อสัตย3 
จริยธรรม และความโปรงใสในการดําเนนิงาน มี
การบริหารจัดการทีส่อดคล:องกับหลักธรรมาภิบาล
การกําหนดแนวทางที่ชัดเจนตอการปฏิบัติที่ถูกต:อง 
รวมทั้งปฏิบัตตินเป5นแบบอยาง มีการจัดโ
และสายงานการบังคับบัญชาการมอบหมายงานให:
บุคลากรในองค3กรตามความรู: ความสามารถ 
บุคลากรเข:าใจขอบเขตอํานาจ หน:าที่ รวมทัง้มี
ความรู: ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามที่ได:รับมอบหมาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพื่อให:ความดีความชอบ พิจารณาจากผล
การปฏิบัติงาน 
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องค�การส�งเสริมกิจการโคนมแห�งประเทศไทย 
รายงานการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562
 

องค�ประกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน

สภาพแวดล2อมการควบคุม 
ได:สร:างบรรยากาศของ 

การควบคุม เพื่อให:เกิดทัศนคติที่ดีตอการควบคุม
ภายใน โดยให:ความสาํคัญกับความซื่อสัตย3 
จริยธรรม และความโปรงใสในการดําเนนิงาน มี 
การบริหารจัดการทีส่อดคล:องกับหลักธรรมาภิบาล มี
การกําหนดแนวทางที่ชัดเจนตอการปฏิบัติที่ถูกต:อง 
รวมทั้งปฏิบัตตินเป5นแบบอยาง มีการจัดโครงสร:าง

การมอบหมายงานให:
บุคลากรในองค3กรตามความรู: ความสามารถ 
บุคลากรเข:าใจขอบเขตอํานาจ หน:าที่ รวมทัง้มี

และทักษะในการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพื่อให:ความดีความชอบ พิจารณาจากผล 

 
สภาพแวดล:อมการควบคุมของ

ภาพรวมอยูในระดับที่เหมาะสม มสีวนทําให:
การควบคุมภายในมีประสิทธผิลทั้งในด:านทัศนคต ิ
นโยบาย การมอบหมายหน:าที่ ความรับผิดชอบ 
รวมถึงการปลูกฝSงให:บุคลากรขององค3กรมี
จรรยาบรรณของการเป5นพนกังานที่ด ีอยางไรก็ตาม 
อ.ส.ค. ยังคงมนีโยบายสงเสริมและสนับสนุน
บุคลากรให:เข:ารับการฝPกอบรมอยางตอเนื่อง 
เป5นการพัฒนาและเพิม่ศักยภาพของบุคลากรสังกัด
แผนก/กอง/ฝDาย/สํานักงาน 
ปฏิบัติงานแทนกันได:อยางมีประสิทธิภาพ และ
การโยกย:ายของบุคลากรปSจจุบันได:พิจารณาถึง
สมรรถะภาพบุคลลากรเป5นสาํคัญ ทําให:ลดปSญหา
เร่ืองระยะเวลาในการศึกษา 
ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคลลและระดับ
หนวยงานมาพิจารณาความดคีวามชอบในองค3กร
อยางเป5นรูปธรรม 
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สภาพแวดล:อมการควบคุมของ อ.ส.ค. ใน
ภาพรวมอยูในระดับที่เหมาะสม มสีวนทําให: 
การควบคุมภายในมีประสิทธผิลทั้งในด:านทัศนคต ิ
นโยบาย การมอบหมายหน:าที่ ความรับผิดชอบ 
รวมถึงการปลูกฝSงให:บุคลากรขององค3กรมี
จรรยาบรรณของการเป5นพนกังานที่ด ีอยางไรก็ตาม 

สงเสริมและสนับสนุน
บุคลากรให:เข:ารับการฝPกอบรมอยางตอเนื่อง เพื่อ
เป5นการพัฒนาและเพิม่ศักยภาพของบุคลากรสังกัด

 เพือ่ให:สามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได:อยางมีประสิทธิภาพ และ 

ปSจจุบันได:พิจารณาถึง
คลลากรเป5นสาํคัญ ทําให:ลดปSญหา

ระยะเวลาในการศึกษา รวมถึงการนําแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคลลและระดับ
หนวยงานมาพิจารณาความดคีวามชอบในองค3กร



คูมอืการควบคุมภายในขอ

องค�ประกอบของการควบคมุภายใน

2. การประเมินความเส่ียง
อ.ส.ค. มีการกําหนดวัตถุประสงค3และ

เป?าหมายขององค3กร และวัตถุประสงค3ระดับ
กิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล:องและเช่ือมโยงกัน ใน
การที่จะทํางานให:สําเร็จด:วยงบประมาณและ
ทรัพยากรที่กําหนดไว:อยางเหมาะสม และผู:บริหารมี
กระบวนการในการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปSจจัย
ภายในและปSจจัยภายนอก ทีอ่าจสงผลกระทบตอ
การบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค3ของงาน มี
การวิเคราะห3ความเสี่ยงการจัดการความเสีย่ง และ
การกําหนดวธิีการควบคุมอยางเหมาะสม

3. กิจกรรมการควบคุม 
อ.ส.ค. มีการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน

ที่ทําให:มัน่ใจวาเมื่อนําไปปฏิบัติแล:วเกิดผลสําเร็จ
ตามที่ฝDายบริหารกําหนดไว: กิจกรรมเพื่อ
การควบคุมจะช้ีให:ผู:ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให:เกิดความระมดัระวัง
และพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด:านเทคโนโลย ี
เพื่อสนับสนุนขัน้ตอนการปฏบัิติจริงและบรรลุ
วัตถุประสงค3 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร
อ.ส.ค. มีระบบข:อมลูสารสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับ

การปฏิบัติงานตอความต:องการของผู:ใช: 
การสื่อสารไปยงัฝDายบริหารและผู:ที่เก่ียวข:อง ใน
รูปแบบที่ชวยให:ผู:รับข:อมูลสารสนเทศปฏิบัตหิน:าที่
ตามความรับผดิชอบ และสือ่สารกับบุคลากร
ภายนอกที่เก่ียวข:องทีม่ีผลกระทบตอการปฏิบัติ
การควบคุมภายใน เพื่อให:บรรลุวัตถุประสงค3ของ
องค3กรอยางมีประสิทธิภาพและป
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การประเมินความเส่ียง 
มีการกําหนดวัตถุประสงค3และ

เป?าหมายขององค3กร และวัตถุประสงค3ระดับ
กิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล:องและเช่ือมโยงกัน ใน 
การที่จะทํางานให:สําเร็จด:วยงบประมาณและ
ทรัพยากรที่กําหนดไว:อยางเหมาะสม และผู:บริหารมี
กระบวนการในการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปSจจัย

อาจสงผลกระทบตอ
การบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค3ของงาน มี 
การวิเคราะห3ความเสี่ยงการจัดการความเสีย่ง และ
การกําหนดวธิีการควบคุมอยางเหมาะสม 

 
การประเมินความเสีย่งของ

อยูในระดับที่เหมาะสม เพียงพอในระดับหนึง่ 
บุคลากรระดับหัวหน:างานซ่ึงถือเป5นผู:แทนในแตละ
สวนงาน ได:เข:ามามีสวนรวมในการวิเคราะห3
ความเสี่ยงที่เกิดจากปSจจัยภายในและปSจจัย
ภายนอกองค3กร ทั้งนี้ ได:อาศยัประสบการณ3ในอดีต
ที่ผานมาและนําข:อมูลย:อนหลงัมาสนับสนุน มี
การวิเคราะห3ถึงสาเหตุของความเสีย่งที่อ
และกําหนดแนวทางการป?องกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตจากปSจจัยตางๆที่เปลี่ยนแปลงไป

มีการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน
ที่ทําให:มัน่ใจวาเมื่อนําไปปฏิบัติแล:วเกิดผลสําเร็จ
ตามที่ฝDายบริหารกําหนดไว: กิจกรรมเพื่อ 
การควบคุมจะช้ีให:ผู:ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให:เกิดความระมดัระวัง

พัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด:านเทคโนโลย ี
เพื่อสนับสนุนขัน้ตอนการปฏบัิติจริงและบรรลุตาม

 
กิจกรรมการควบคุมของ

ความเหมาะสมและสอดคล:องกับกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงขององค3กร
เป5นสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดย
ผู:บริหารและหัวหน:างาน กํากับดูแลให:มีการปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัดมีการรายงานผลการดําเนินงาน
เสนอเพื่อพิจารณาตามลาํดับ ที่ประชุม
ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ของ อ.ส.ค., คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน อ.ส.ค., 
ตรวจสอบ อ.ส.ค. และคณะกรรมการ อ

สารสนเทศและการส่ือสาร 
มีระบบข:อมลูสารสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับ

การปฏิบัติงานตอความต:องการของผู:ใช: และม ี
การสื่อสารไปยงัฝDายบริหารและผู:ที่เก่ียวข:อง ใน
รูปแบบที่ชวยให:ผู:รับข:อมูลสารสนเทศปฏิบัตหิน:าที่

และสือ่สารกับบุคลากร
ภายนอกที่เก่ียวข:องทีม่ีผลกระทบตอการปฏิบัติ 

เพื่อให:บรรลุวัตถุประสงค3ของ
องค3กรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
การสื่อสารงานด:านสารสนเทศ

และพนักงานทุกระดับช้ันขององค3กร มีชองทางที่
หลากหลายและสามารถเข:าถึงได:ตามสิทธิ์และ
ระดับช้ันของผู:เก่ียวข:องภายในและภายนอกองค3กร 
โดยชองทางสื่อสารแตละชองทางผานระบบ
สารสนเทศสามารถระบุกลุมเป?าหมายของแตละ
ชองทาง เพื่อให:การสื่อสารมปีระสิทธิภาพและตรง
ตามวัตถุประสงค3 
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การประเมินความเสีย่งของ อ.ส.ค. ในภาพรวม
อยูในระดับที่เหมาะสม เพียงพอในระดับหนึง่ และ
บุคลากรระดับหัวหน:างานซ่ึงถือเป5นผู:แทนในแตละ
สวนงาน ได:เข:ามามีสวนรวมในการวิเคราะห3 

ที่เกิดจากปSจจัยภายในและปSจจัย
ภายนอกองค3กร ทั้งนี้ ได:อาศยัประสบการณ3ในอดีต

และนําข:อมูลย:อนหลงัมาสนับสนุน ม ี
วิเคราะห3ถึงสาเหตุของความเสีย่งที่อาจเกิดขึ้น 

และกําหนดแนวทางการป?องกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตจากปSจจัยตางๆที่เปลี่ยนแปลงไป 

กิจกรรมการควบคุมของ อ.ส.ค. ในภาพรวม มี
ความเหมาะสมและสอดคล:องกับกระบวนการ

ขององค3กร โดยกิจกรรมควบคุม
เป5นสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดย
ผู:บริหารและหัวหน:างาน กํากับดูแลให:มีการปฏิบัติ

มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามลาํดับ ที่ประชุมคณะทํางาน

อนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

, คณะกรรมการ
และคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

สารสนเทศไปยังสวนงาน
และพนักงานทุกระดับช้ันขององค3กร มีชองทางที่
หลากหลายและสามารถเข:าถึงได:ตามสิทธิ์และ
ระดับช้ันของผู:เก่ียวข:องภายในและภายนอกองค3กร 

แตละชองทางผานระบบ
สารสนเทศสามารถระบุกลุมเป?าหมายของแตละ
ชองทาง เพื่อให:การสื่อสารมปีระสิทธิภาพและตรง



คูมอืการควบคุมภายในขอ

องค�ประกอบของการควบคมุภายใน

5. กิจกรรมการติดตามผล
อ.ส.ค. มีการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
องค3กรอยางตอเนือ่ง และเป5นสวนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานปกต ิโดยกําหนดวธิี
ปฏิบัติงาน เพือ่ติดตามการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายใน กรณีพบจุดออนหรือข:อบกพรอง 
มีการกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให:คว
พบจากการตรวจสอบและการสอบทาน ได:รับ
การพิจารณาและมีการวินิจฉัยสั่งการให:ดาํเนินการ
แก:ไขข:อบกพรองทันท ี

 

ผลการประเมินโดยรวม 
อ.ส.ค. มีโครงสร:างการควบคุมภายในครบทั้ง 

ทําให:การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค3 อยางไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต:องปรับปรุงกระบวนการ
ควบคุม เพื่อให:การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได:กําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในที่เหมาะสมไว:แล:ว
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กิจกรรมการติดตามผล 
มีการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
องค3กรอยางตอเนือ่ง และเป5นสวนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานปกต ิโดยกําหนดวธิี
ปฏิบัติงาน เพือ่ติดตามการปฏิบัติตามระบบ 
การควบคุมภายใน กรณีพบจุดออนหรือข:อบกพรอง 
มีการกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให:ความมั่นใจวา ข:อตรวจ
พบจากการตรวจสอบและการสอบทาน ได:รับ 
การพิจารณาและมีการวินิจฉัยสั่งการให:ดาํเนินการ

 
การติดตามประเมนิผลขอ

ความเหมาะสมเพียงพอ มีการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในอยางตอเนือ่ง เมือ่มีการตรวจพบ
ข:อบกพรองหรือจุดออนจะมีการวิเคราะห3 ประเมนิ
ความเสี่ยง และกําหนดกิจกรรมควบคุม สิ้นปRมี
การประเมินตนเองรวมกันระหวางผู:บริหารและ
พนักงาน รวมทั้งมีการประเมนิอิสระโดยผู:ตรวจสอบ
ภายใน ผลการประเมินมีการจัดทํารายงาน
เพื่อพิจารณาตามลาํดับ ที่ประชุม
ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ของ อ.ส.ค., คณะอนุกรรมการบริหาร
และควบคุมภายใน อ.ส.ค., 
ตรวจสอบ อ.ส.ค., คณะกรรมการ อ
และจัดสงกระทรวงการคลังตอไป

โครงสร:างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค3ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะ
ทําให:การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค3 อยางไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต:องปรับปรุงกระบวนการ
ควบคุม เพื่อให:การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได:กําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุง

มไว:แล:ว 

รายมือช่ือ                                                         
ตําแหนง ผู:อํานวยการองค3การสงเสริม

กิจการโคนมแหงประเทศไทย
วันที่             . เดือน                    
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ผลการประเมิน/ข2อสรุป 

การติดตามประเมนิผลของ อ.ส.ค. ม ี
มีการปฏิบัติตามระบบ 

การควบคุมภายในอยางตอเนือ่ง เมือ่มีการตรวจพบ
อนจะมีการวิเคราะห3 ประเมนิ

ความเสี่ยง และกําหนดกิจกรรมควบคุม สิ้นปRมี 
การประเมินตนเองรวมกันระหวางผู:บริหารและ
พนักงาน รวมทั้งมีการประเมนิอิสระโดยผู:ตรวจสอบ

มีการจัดทํารายงานเสนอ 
เพื่อพิจารณาตามลาํดับ ที่ประชุมคณะทํางาน
ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
, คณะกรรมการ

คณะกรรมการ อ.ส.ค.  
และจัดสงกระทรวงการคลังตอไป 

องค3ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะ
ทําให:การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค3 อยางไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต:องปรับปรุงกระบวนการ
ควบคุม เพื่อให:การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได:กําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุง

                                                        . 
ผู:อํานวยการองค3การสงเสริม 
กิจการโคนมแหงประเทศไทย 

                   . พ.ศ.               . 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

คําอธิบายแบบรายงานการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน 

(1) ระบุช่ือหนวยงานของรัฐที่ประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ
(2) ระบุวันเดือนปRสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปRที่ประเมินองค3ประกอบของการควบคุม

ภายใน 
(3) ระบุองค3ประกอบของการควบคุมภายใน 
(4) ระบุผลการประเมิน/ข:อสรุปของแตละองค3ประกอบของการควบคุมภายในพร:อมความเสี่ยงที่ยังมี

อยู/จุดออน 
(5) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค3ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 
(6) ลงลายมือช่ือหัวหน:าหนวยงานของรัฐ
(7) ระบุตําแหนงหัวหน:าหนวยงานของรัฐ
(8) ระบุวันเดือนปRที่รายงาน 
 
 
 
 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

คําอธิบายแบบรายงานการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ระบุช่ือหนวยงานของรัฐที่ประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ
ระบุวันเดือนปRสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปRที่ประเมินองค3ประกอบของการควบคุม

ระบุองค3ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค3ประกอบ 
ข:อสรุปของแตละองค3ประกอบของการควบคุมภายในพร:อมความเสี่ยงที่ยังมี

สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค3ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค3ประกอบ
ลงลายมือช่ือหัวหน:าหนวยงานของรัฐ 
ระบุตําแหนงหัวหน:าหนวยงานของรัฐ 
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คําอธิบายแบบรายงานการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 

ระบุช่ือหนวยงานของรัฐที่ประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ 
ระบุวันเดือนปRสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปRที่ประเมินองค3ประกอบของการควบคุม

ข:อสรุปของแตละองค3ประกอบของการควบคุมภายในพร:อมความเสี่ยงที่ยังมี

องค3ประกอบ 



คูมือการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563

เป5นแบบรายงานที่ใช:เพื่อนําเสนอจุดออน
แผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพื่อป?องกันหรือลดความเสี่ยงดังกลาว โดยในทางปฏิบัติจะได:จากการนําจุด
ไว:ในแบบ ปค. 5-1 ของทุกหนวยงานมาพิจารณาหาจุดออนที่มีนัยสําคัญขององค3กร และจัดทําเป5นแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับ
องค3กร เพื่อไว:ใช:ติดตามและประเมินการควบคุมภายในสําหรับปRตอไป โดยมีรูปแบบและวิธีการเขียนรายงานตามตารางข:างท:าย

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน�วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหน�วยงานของรฐั/

วัตถุประสงค� 

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 

 

 

 
 

แบบ ปค.5 
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เป5นแบบรายงานที่ใช:เพื่อนําเสนอจุดออน/ความเสี่ยงที่ยังมีอยูของระบบการควบคุมภายในที่มีนัยสําคัญขององค3กร พร:อมข:อเสนอแนะและ
แผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพื่อป?องกันหรือลดความเสี่ยงดังกลาว โดยในทางปฏิบัติจะได:จากการนําจุด

ของทุกหนวยงานมาพิจารณาหาจุดออนที่มีนัยสําคัญขององค3กร และจัดทําเป5นแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับ
องค3กร เพื่อไว:ใช:ติดตามและประเมินการควบคุมภายในสําหรับปRตอไป โดยมีรูปแบบและวิธีการเขียนรายงานตามตารางข:างท:าย

                               (1)                               . 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด                 (2)                . 
 

 
(5) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู� 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู� 

    

รายมือชื่อ                            

ตําแหน�ง                     

วันที่       (12)       
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ความเสี่ยงที่ยังมีอยูของระบบการควบคุมภายในที่มีนัยสําคัญขององค3กร พร:อมข:อเสนอแนะและ
แผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพื่อป?องกันหรือลดความเสี่ยงดังกลาว โดยในทางปฏิบัติจะได:จากการนําจุดออนที่ได:มีการรายงาน

ของทุกหนวยงานมาพิจารณาหาจุดออนที่มีนัยสําคัญขององค3กร และจัดทําเป5นแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับ
องค3กร เพื่อไว:ใช:ติดตามและประเมินการควบคุมภายในสําหรับปRตอไป โดยมีรูปแบบและวิธีการเขียนรายงานตามตารางข:างท:าย 

แบบ ปค. 5 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หน�วยงาน 

ที่รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

 

                            (10)                            . 

                             (11)                              . 

       . เดือน                    .พ.ศ.              . 



คูมือการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563

ตัวอย�างแบบ ปค. 5 :การบริหารแผนการลงทุน 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน�วยงานของรัฐ 

หรือภารกจิตามแผนการดําเนนิการ 
หรือภารกจิอืน่  ๆที่สําคัญของหน�วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค� 

(4) 
ความเสี่ยง 

ความสามารถในการเบกิจายตามแผน 
งบลงทุนไมเป5นไปตามเป?าหมาย 

1. การจัดซื้อจัดจ:างไมเป5นไปตามแผน
2. กําหนดคุณลักษณะ และ TOR ไม
ถูกต:อง 
3. ปร.4 (ประมาณราคากอสร:าง) เกิน
30 วัน ทําให:ต:องประมาณราคากลาง
ใหม 
4. การบริหารสัญญายังมีความลาช:า 
และยังไมสามารถปฏิบัติให:ถูกต:องตาม
สัญญา 
5. การเบิกจายงบลงทุนไมเป5นไปตาม
เป?าหมาย 
6. การติดตามและมาตรการเรงรัดไม
เพียงพอ 
7. ฤดูกาลในการดําเนินงาน เชน ฤดู
ฝน ทําให:งานไมแล:วเสร็จตามกําหนด
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องค�การส�งเสริมกิจการโคนมแห�งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กนัยายน 2562 
 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู� 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู� 

การจัดซื้อจัดจ:างไมเป5นไปตามแผน 
ไม

เกิน
วัน ทําให:ต:องประมาณราคากลาง

การบริหารสัญญายังมีความลาช:า 
และยังไมสามารถปฏิบัติให:ถูกต:องตาม

การเบิกจายงบลงทุนไมเป5นไปตาม

การติดตามและมาตรการเรงรัดไม

ฤดูกาลในการดําเนินงาน เชน ฤดู
ฝน ทําให:งานไมแล:วเสร็จตามกําหนด 

1. ดําเนินการตาม
ขั้นตอนและข:อบังคับ
วาด:วยการพัสดุ 
อ.ส.ค. และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข:อง 
2. ดําเนินการตาม
ขั้นตอนการจัดซื้อ 
จัดจ:าง พรบ. 2560 
3. มีการติดตาม 
การดําเนินงานและ 
การเบิกจาย จาก 
ฝDายนโยบายและ
แผนงาน/ผู:บริหาร 
อ.ส.ค. 

1. การรายงายผล 
การดําเนินงานของ
เจ:าของงบประมาณ 
ยังไมเป5นไปตาม 
Workflow 
2. TOR กับ Spec ยัง
ไมตรงกัน ทําให:มี
ปSญหาในการตรวจ
รับงาน 
3.ทําให:ผล 
การเบิกจายงบลงทุน
ยังไมเป5นไปตาม
เป?าหมาย 

1. การจัดซื้อจัดจ:าง 
ไมเป5นไปตามแผน 
2. กําหนดคณุลักษณะ 
และ TOR ไมถูกต:อง 
3. ปร.4 (ประมาณ
ราคากอสร:าง) เกิน 30 
วันทําให:ต:องประมาณ
ราคากลางใหม 
4. การบริหารสัญญา 
5. การเบิกจายงบลงทุน 
ไมเป5นไปตามเป?าหมาย 
6. การติดตามและ
มาตรการในการเรงรัด 
มไีมเพียงพอ 

1. เรงรัดดําเนินการ โดยทําบันทึกแจ:งเตือนทุกหนวยงาน 
ให:ดําเนินการตาม 
2. ดําเนินการปรับแผนการเบิกจาย เพื่อให:ยอดการ
เบิกจายเป5นไปตามแผน
3. ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ:าง
สามารถตรวจสอบได:
4. อบรมให:ความรู:การจัดทํา 
รายละเอียดคุณลักษณะ
5. อบรมให:ความรู:ในการจัดทําราคากลางงานกอสร:าง
6. ปรับปรุงคูมือการบริหารสัญญา
7. อบรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับ
8. กําหนดแผนดําเนินการจัดซื้อจัดจ:างแตละรายการโดย
ละเอียด มีขั้นตอนที่ชัดเจน 

รายมือชื่อ 
ตําแหนง 
วันที่            
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แบบ ปค. 5 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หน�วยงาน 

ที่รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

เรงรัดดําเนินการ โดยทําบันทึกแจ:งเตือนทุกหนวยงาน 
ให:ดําเนินการตาม Workflow 

ดําเนินการปรับแผนการเบิกจาย เพื่อให:ยอดการ
เบิกจายเป5นไปตามแผน 

ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ:างให:ชัดเจน เพื่อให:
สามารถตรวจสอบได: 

อบรมให:ความรู:การจัดทํา TOR และกําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ 

อบรมให:ความรู:ในการจัดทําราคากลางงานกอสร:าง 
ปรับปรุงคูมือการบริหารสัญญา 
อบรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับ 
กําหนดแผนดําเนินการจัดซื้อจัดจ:างแตละรายการโดย

ละเอียด มีขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อให:สามารถติดตามงานได: 

30 ก.ย. 2562/ 
-ฝDายนโยบาย 
และแผนงาน 
-ฝDายพัสดุ 
และบริการ 

                                                         . 
 ผู:อํานวยการ อ.ส.ค. 
        . เดือน                        . พ.ศ.                 . 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

คําอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(1) ระบุช่ือหนวยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ
(2) ระบุวันเดือนปRสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปRที่ประเมินผลการควบคุมภายใน
(3) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดําเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวย
(4) ระบุความเสี่ยงสําคัญของแตละภารกิจ
(5) ระบุการควบคุมภายในของแตละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เชน ขั้นตอน วิธี

ปฏิบัติงาน กฎเกณฑ3 
(6) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในวามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอยางตอเนื่องหรือไม 

โดยอาจระบุในลักษณะตางๆ เชน มีการกําหนดหรือสั่งการอยางเป5นทางการ มีการปฏิบัติตาม
อยางตอเนื่องและชวยให:งานสําเร็จตามวัตถุประสงค3 และหรือความเสี่ยงที่ลดลงหรือสามารถ
ป?องกันได: คุ:มคากับต:นทุนหรือคาใช:จายในการควบคุมความเสี่ยงดังกลาว

(7) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยูซึ่งมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค3ของแตละภารกิจ
(8) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป?องกันหรือลดควา

ปRปฏิทินถัดไป 
(9) ระบุช่ือหนวยงานที่รับผิดชอบและกําหนดแล:วเสร็จ 

ภายในกรณีการจัดทํารายงานในระดับกระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัด ให:ระบุช่ือหนวยงาน
ของรัฐในระดับหนวยงานของรัฐ เชน กรม ก

(10) ลงลายมือช่ือหัวหน:าหนวยงานของรัฐ
(11) ระบุตําแหนงหัวหน:าหนวยงานของรัฐ
(12) ระบุวันเดือนปRที่รายงาน 
 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

คําอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค
 

ระบุช่ือหนวยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ
ระบุวันเดือนปRสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปRที่ประเมินผลการควบคุมภายใน
ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดําเนินงาน หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ และวัตถุประสงค3ของภารกิจดังกลาวที่ประเมิน
ระบุความเสี่ยงสําคัญของแตละภารกิจ 
ระบุการควบคุมภายในของแตละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เชน ขั้นตอน วิธี

ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในวามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอยางตอเนื่องหรือไม 
โดยอาจระบุในลักษณะตางๆ เชน มีการกําหนดหรือสั่งการอยางเป5นทางการ มีการปฏิบัติตาม
อยางตอเนื่องและชวยให:งานสําเร็จตามวัตถุประสงค3 และหรือความเสี่ยงที่ลดลงหรือสามารถ

คุ:มคากับต:นทุนหรือคาใช:จายในการควบคุมความเสี่ยงดังกลาว 
ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยูซึ่งมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค3ของแตละภารกิจ
ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป?องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (7) 

ระบุช่ือหนวยงานที่รับผิดชอบและกําหนดแล:วเสร็จ (วัน เดือน ปR) ของการปรับปรุงการควบคุม
ภายในกรณีการจัดทํารายงานในระดับกระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัด ให:ระบุช่ือหนวยงาน
ของรัฐในระดับหนวยงานของรัฐ เชน กรม ก. สํานักงาน ข. เทศบาลตําบล ค

วหน:าหนวยงานของรัฐ 
ระบุตําแหนงหัวหน:าหนวยงานของรัฐ 
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แบบ ปค. 5) 

ระบุช่ือหนวยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ 
ระบุวันเดือนปRสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปRที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดําเนินงาน หรือ

งานของรัฐ และวัตถุประสงค3ของภารกิจดังกลาวที่ประเมิน 

ระบุการควบคุมภายในของแตละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เชน ขั้นตอน วิธี

ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในวามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอยางตอเนื่องหรือไม 
โดยอาจระบุในลักษณะตางๆ เชน มีการกําหนดหรือสั่งการอยางเป5นทางการ มีการปฏิบัติตาม
อยางตอเนื่องและชวยให:งานสําเร็จตามวัตถุประสงค3 และหรือความเสี่ยงที่ลดลงหรือสามารถ

 
ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยูซึ่งมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค3ของแตละภารกิจ 

) ในปRงบประมาณหรือ

ของการปรับปรุงการควบคุม
ภายในกรณีการจัดทํารายงานในระดับกระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัด ให:ระบุช่ือหนวยงาน

เทศบาลตําบล ค. เป5นต:น 



คูมือการควบคุมภายในของ อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบรายงานระดับส�วนงานย�อย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

รูปแบบรายงานระดับส�วนงานย�อย
และคําอธิบาย 
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รูปแบบรายงานระดับส�วนงานย�อย 



คูมือการควบคุมภายในของ อ

 
 
 

เพื่อสร:างความรู:ความเข:าใจเรื่องการจัดทํารายงานผลประเมินระบบการควบคุมภายใน 
จึงได:จัดทําสรุปตัวอยางการจัดทํารายงานผลประเมินระบบการควบคุมภายในระดับฝDายงาน 
จัดทําการวิเคราะห3กระบวนการบริหารความเสี่ยง แตไมต:องนําสง
การจัดทํารายงาน แบบ ปค
การบริหารการเงินการคลัง 
 
 
 

แนวทางจัดทํารายงาน แบบ ปค
- สภาพแวดล:อมการควบคุม

นโยบาย บุคลากร ระบบการทํางาน และเครื่องมือสนับสนุน ที่จะทําให:หนวยงานสามารถบรรลุเป?าหมาย
ในการดําเนินการตามยุทธศาสตร3 โดยมีการพิจารณาความเช่ือมโยงและสอดคล:องของวัตถุประสงค3

- การประเมินความเสี่ยง
จัดทําในรายงานเพื่อนํามาสรุปงานที่เป5นความเสี่ยงสําคัญที่ควรจะดําเนินการแก:ไข

- กิจกรรมการควบคุม
แนวทางดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

- สารสนเทศและการสื่
ภายในหนวยงานที่มีการดําเนินการเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงขององค3กร

- การติดตามประเมินผล 
โดยมีรูปแบบและวิธีการเขียนรายงานตามตารางข:างท:ายนี้

การจัดทํารายงานประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระดับหน�วยงานย�อย

แบบ ปค. 4-1 

คูมือการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

เพื่อสร:างความรู:ความเข:าใจเรื่องการจัดทํารายงานผลประเมินระบบการควบคุมภายใน 
จึงได:จัดทําสรุปตัวอยางการจัดทํารายงานผลประเมินระบบการควบคุมภายในระดับฝDายงาน 
จัดทําการวิเคราะห3กระบวนการบริหารความเสี่ยง แตไมต:องนําสงกระทรวงการคลัง

ค. 4-1, แบบ ปค. 5-1 โดยใช:ตัวอยางจากงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 

เป5นการสรุปภาพรวมของการประเมินองค3ประกอบของการควบคุม
ภายในทั้ง 5 ด:าน (ทั้งนี้ถ:ามีการประเมินตามแบบประเมินองค3ประกอบ
ของการควบคุมภายใน สามารถนําผลการประเมินดังกลาว มาเป5น
ข:อมูลในการจัดทําได:) โดยเป5นการประเมินในภาพรวมของแตละ
องค3ประกอบฯ วามีความเพียงพอและเหมาะสมหรือไม หรือมีจุดออน
ที่ต:องทําการปรับปรุงแก:ไขอยางไร และเมื่อพิจารณาการควบคุม
ภายในจากทั้ง 5 องค3ประกอบแล:ว ให:สรุปเป5นภาพรวมวา การควบคุม
ภายในตามองค3ประกอบฯ ทั้ง 5 ด:านนั้นมีความเพียงพอ เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอการบรรลุวัตถุประสงค3ของ
หนวยงานหรือไม 

รายงาน แบบ ปค. 4-1 
สภาพแวดล:อมการควบคุม การวิเคราะห3สภาพแวดล:อมภายในหนวยงาน ทั้งในด:าน

นโยบาย บุคลากร ระบบการทํางาน และเครื่องมือสนับสนุน ที่จะทําให:หนวยงานสามารถบรรลุเป?าหมาย
ในการดําเนินการตามยุทธศาสตร3 โดยมีการพิจารณาความเช่ือมโยงและสอดคล:องของวัตถุประสงค3

การประเมินความเสี่ยง การนําโครงการที่มีความเสี่ยงในระดับสูงของหนวยงาน ที่
จัดทําในรายงานเพื่อนํามาสรุปงานที่เป5นความเสี่ยงสําคัญที่ควรจะดําเนินการแก:ไข

กิจกรรมการควบคุม การระบุแนวทางจัดการความเสี่ยงที่เลือกดําเนินการ และแจ:ง

แนวทางดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 

สารสนเทศและการสื่อสาร แจ:งแนวทางดําเนินการด:านสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายในหนวยงานที่มีการดําเนินการเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงขององค3กร

การติดตามประเมินผล ระบุความถี่ในการติดตามประเมินผลงานที่เป5นความเสี่ยง
โดยมีรูปแบบและวิธีการเขียนรายงานตามตารางข:างท:ายนี้ 

การจัดทํารายงานประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระดับหน�วยงานย�อย
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เพื่อสร:างความรู:ความเข:าใจเรื่องการจัดทํารายงานผลประเมินระบบการควบคุมภายใน 
จึงได:จัดทําสรุปตัวอยางการจัดทํารายงานผลประเมินระบบการควบคุมภายในระดับฝDายงาน ต:อง

กระทรวงการคลัง โดยยกตัวอยาง
โดยใช:ตัวอยางจากงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เป5นการสรุปภาพรวมของการประเมินองค3ประกอบของการควบคุม
ทั้งนี้ถ:ามีการประเมินตามแบบประเมินองค3ประกอบ

ของการควบคุมภายใน สามารถนําผลการประเมินดังกลาว มาเป5น
โดยเป5นการประเมินในภาพรวมของแตละ

าะสมหรือไม หรือมีจุดออน
ที่ต:องทําการปรับปรุงแก:ไขอยางไร และเมื่อพิจารณาการควบคุม

องค3ประกอบแล:ว ให:สรุปเป5นภาพรวมวา การควบคุม
ด:านนั้นมีความเพียงพอ เหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอการบรรลุวัตถุประสงค3ของ

การวิเคราะห3สภาพแวดล:อมภายในหนวยงาน ทั้งในด:าน
นโยบาย บุคลากร ระบบการทํางาน และเครื่องมือสนับสนุน ที่จะทําให:หนวยงานสามารถบรรลุเป?าหมาย
ในการดําเนินการตามยุทธศาสตร3 โดยมีการพิจารณาความเช่ือมโยงและสอดคล:องของวัตถุประสงค3 

การนําโครงการที่มีความเสี่ยงในระดับสูงของหนวยงาน ที่
จัดทําในรายงานเพื่อนํามาสรุปงานที่เป5นความเสี่ยงสําคัญที่ควรจะดําเนินการแก:ไข 

การระบุแนวทางจัดการความเสี่ยงที่เลือกดําเนินการ และแจ:ง

แจ:งแนวทางดําเนินการด:านสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายในหนวยงานที่มีการดําเนินการเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงขององค3กร 

ระบุความถี่ในการติดตามประเมินผลงานที่เป5นความเสี่ยง

การจัดทํารายงานประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระดับหน�วยงานย�อย 



คูมือการควบคุมภายในของ อ

ตัวอย�าง แบบ ปค. 4-1 

รายงานผลการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน

องค�ประกอบ 
การควบคุมภายใน (1) 

1. สภาพแวดล:อม 
การควบคุม 

ผู:บริหารได:สร:างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให:เกิดทัศนคติท่ีดีตอการควบคุมภายใน โดยให:
ความสําคัญกับความซื่อสัตย3 จริยธ
ท่ีสอดคล:องกับหลักธรรมาภิบาล มีการจัดโครงสร:างและสายงานการบังคับบัญชาและบุคลากร
เข:าใจขอบเขตอํา
มอบหมายอยางเพียงพอ

2. การประเมินความเส่ียง หนวยงานมีการกําหนดเป?าหมายและวัตถุประสงค3ระดับกิจกรรมท่ีสอดคล:องและเชื่อมโยงกันใน
การท่ีจะทํางานให:สําเร็จด:วยงบประมาณและทรัพยากรท่ีกําหนดไว: 
ในการระบุความเส่ียง ท้ังจากปSจจัยภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบตอการบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค3ของหนวยงาน มีการวิเคราะห3ความเส่ียงและการกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อ
ป?องกันควา

3. กิจกรรมการควบคุม 
 

หนวยงานมีการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีทําให:ม่ันใจวาเม่ือนําไปปฏิบัติแล:วจะเกิด
ผลสําเร็จตามท่ีฝDายบริหารกําหนดไว: กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให:ผู:ปฏิบัติงานเห็นความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให:เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให:สํา
วัตถุ

4. สารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

มีระบบข:อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติงาน 
ส่ือสารไปยังฝDายบริหารและผู:ท่ีเกี่ยวข:องในรูปแบบท่ีชวยให:ผู:รับข:อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน:าท่ี
ตามความรับผิดชอบเพื่อให:บรรลุวัตถุประสงค3ขององค3กรอยางมีประสิทธิภาพและประ
ในระดับท่ีเหมาะสมเพียงพอ

5. การติดตามประเมินผล หนวยงานมีการประเมินผลแบบรายคร้ัง กรณีพบจุดออนมีการกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให:
ม่ันใจวา ข:อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได:รับการพิจารณาสนองตอบและมี
การส่ังการให:ดําเนินการแก:ไขข:อบกพรองทันที รวมท้ังมีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในและประเมินคุณภาพ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ

ผลการประเมินโดยรวม
ท่ีจะทําให2การปฏิบัติงานบรรลุตามเปsาหมายท่ีวางไว2 
ภายในฝ,ายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดี ซึ่งได2กําหนดแนวทางจัดการความเส่ียงไว2อย�างเหมาะสมและเพียงพอ

คูมือการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

ช่ือหน�วยงาน ฝ,ายนโยบายและแผนงาน 
รายงานผลการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 

ผลการประเมิน/ ข2อสรุป 
(2) 

ผู:บริหารได:สร:างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให:เกิดทัศนคติท่ีดีตอการควบคุมภายใน โดยให:
ความสําคัญกับความซื่อสัตย3 จริยธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ท่ีสอดคล:องกับหลักธรรมาภิบาล มีการจัดโครงสร:างและสายงานการบังคับบัญชาและบุคลากร
เข:าใจขอบเขตอํานาจหน:าท่ีรวมท้ังมีความรู:ความสามารถในการปฏิบัติงานตามท่ีได:รับ
มอบหมายอยางเพียงพอ 

หนวยงานมีการกําหนดเป?าหมายและวัตถุประสงค3ระดับกิจกรรมท่ีสอดคล:องและเชื่อมโยงกันใน
การท่ีจะทํางานให:สําเร็จด:วยงบประมาณและทรัพยากรท่ีกําหนดไว: 
ในการระบุความเส่ียง ท้ังจากปSจจัยภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบตอการบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค3ของหนวยงาน มีการวิเคราะห3ความเส่ียงและการกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อ
ป?องกันความเส่ียงในระดับท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

หนวยงานมีการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีทําให:ม่ันใจวาเม่ือนําไปปฏิบัติแล:วจะเกิด
ผลสําเร็จตามท่ีฝDายบริหารกําหนดไว: กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให:ผู:ปฏิบัติงานเห็นความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให:เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให:สํา
วัตถุประสงค3ในระดับท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

มีระบบข:อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติงาน ตอความต:องการของผู:ใช:และมีการ
ส่ือสารไปยังฝDายบริหารและผู:ท่ีเกี่ยวข:องในรูปแบบท่ีชวยให:ผู:รับข:อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน:าท่ี
ตามความรับผิดชอบเพื่อให:บรรลุวัตถุประสงค3ขององค3กรอยางมีประสิทธิภาพและประ
ในระดับท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

หนวยงานมีการประเมินผลแบบรายคร้ัง กรณีพบจุดออนมีการกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให:
ม่ันใจวา ข:อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได:รับการพิจารณาสนองตอบและมี
การส่ังการให:ดําเนินการแก:ไขข:อบกพรองทันที รวมท้ังมีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธีปฏิบัติงานเป5นสวนหน่ึ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ 

ผลการประเมินโดยรวม: ฝ,ายนโยบายและแผนงาน มีโครงสร2างการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
ท่ีจะทําให2การปฏิบัติงานบรรลุตามเปsาหมายท่ีวางไว2 อย�างไรก็ตามยังมีบางกิจกรรมท่ีต2องปรับปรุง เพื่อให2การปฏิบัติงาน
ภายในฝ,ายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดี ซึ่งได2กําหนดแนวทางจัดการความเส่ียงไว2อย�างเหมาะสมและเพียงพอ

 

ช่ือผู2รายงาน.....................................................
ตําแหน�ง หัวหน2าฝ,ายนโยบายและแผนงาน
วันท่ี             . เดือน                    
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แบบ ปค. 4-1 

รายงานผลการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน 

 

ผู:บริหารได:สร:างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให:เกิดทัศนคติท่ีดีตอการควบคุมภายใน โดยให:
รรมและความโปรงใสในการดําเนินงานมีการบริหารจัดการ

ท่ีสอดคล:องกับหลักธรรมาภิบาล มีการจัดโครงสร:างและสายงานการบังคับบัญชาและบุคลากร
นาจหน:าท่ีรวมท้ังมีความรู:ความสามารถในการปฏิบัติงานตามท่ีได:รับ

หนวยงานมีการกําหนดเป?าหมายและวัตถุประสงค3ระดับกิจกรรมท่ีสอดคล:องและเชื่อมโยงกันใน
การท่ีจะทํางานให:สําเร็จด:วยงบประมาณและทรัพยากรท่ีกําหนดไว: และผู:บริหารมีกระบวนการ
ในการระบุความเส่ียง ท้ังจากปSจจัยภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบตอการบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค3ของหนวยงาน มีการวิเคราะห3ความเส่ียงและการกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อ

หนวยงานมีการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีทําให:ม่ันใจวาเม่ือนําไปปฏิบัติแล:วจะเกิด
ผลสําเร็จตามท่ีฝDายบริหารกําหนดไว: กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให:ผู:ปฏิบัติงานเห็นความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให:เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให:สําเร็จตาม

ตอความต:องการของผู:ใช:และมีการ
ส่ือสารไปยังฝDายบริหารและผู:ท่ีเกี่ยวข:องในรูปแบบท่ีชวยให:ผู:รับข:อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน:าท่ี
ตามความรับผิดชอบเพื่อให:บรรลุวัตถุประสงค3ขององค3กรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หนวยงานมีการประเมินผลแบบรายคร้ัง กรณีพบจุดออนมีการกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให:เกิดความ
ม่ันใจวา ข:อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได:รับการพิจารณาสนองตอบและมี
การส่ังการให:ดําเนินการแก:ไขข:อบกพรองทันที รวมท้ังมีการติดตามประเมินผลการควบคุม

การปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธีปฏิบัติงานเป5นสวนหน่ึงของ

ฝ,ายนโยบายและแผนงาน มีโครงสร2างการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
อย�างไรก็ตามยังมีบางกิจกรรมท่ีต2องปรับปรุง เพื่อให2การปฏิบัติงาน

ภายในฝ,ายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดี ซึ่งได2กําหนดแนวทางจัดการความเส่ียงไว2อย�างเหมาะสมและเพียงพอ 

........................................... 
หัวหน2าฝ,ายนโยบายและแผนงาน 

                   . พ.ศ.        . 



คูมือการควบคุมภายในของ อ

1. ช่ือสวนงานยอย 
2. ช่ือรายงานรายงานผลการประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน 

- ระบุวันสุดท:ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค3ประกอบการควบคุมภายใน
4. คอลัมน3 (1) องค3ประกอบของการควบคุมภายใน

- ระบุข:อมูลสรุปการควบคุมภายในของแตละองค3ประกอบ
5. คอลัมน3 (2) ผลการประเมิน

- ระบุผลการประเมิน
จุดออนหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

6. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค3ประกอบของการควบคุมภายใน
7. ช่ือผู:รายงานได:แก หัวหน:าสวนงานยอย พร:อมระบุตําแหนง และวันที่รายงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

คําอธิบายรายงานแบบ ปค. 4-1 
 

ช่ือรายงานรายงานผลการประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายใน 

ระบุวันสุดท:ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค3ประกอบการควบคุมภายใน
องค3ประกอบของการควบคุมภายใน 
ระบุข:อมูลสรุปการควบคุมภายในของแตละองค3ประกอบ 
ผลการประเมิน/ข:อสรุป 
ระบุผลการประเมิน/ข:อสรุปของแตละองค3ประกอบของการควบคุมภายในพร:
จุดออนหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค3ประกอบของการควบคุมภายใน 
ช่ือผู:รายงานได:แก หัวหน:าสวนงานยอย พร:อมระบุตําแหนง และวันที่รายงาน
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ระบุวันสุดท:ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค3ประกอบการควบคุมภายใน 

ข:อสรุปของแตละองค3ประกอบของการควบคุมภายในพร:อม

ช่ือผู:รายงานได:แก หัวหน:าสวนงานยอย พร:อมระบุตําแหนง และวันที่รายงาน 



คูมือการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

เป5นรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยแตละหนวยงานระบุวัตถุประสงค3ของการควบคุมสําหรับการปฏิบัติงาน
หรือกิจกรรมของหนวยงาน ระบุการควบคุมภายในที่มีอยู 
อยูในด:านใด เชน ด:านการดําเนินงาน ด:านความถูกต:องเชื่อถือได:ของข:อมูลรายงาน หรือด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข:อบังคับ
ทําการประเมินระดับความรุนแรงขอ
รูปแบบและวิธีการเขียนรายงานตามตารางข:างท:ายนี้

ตัวอย�างแบบ ปค. 5-1 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ 
ด2านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค� 

ของการควบคุม (1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู�
(2)

ความสามารถในการเบกิจ�าย 
ตามแผนงบลงทุนไม�เปaนไปตามเปsาหมาย 

 
1. การจัดซื้อจัดจ:างไมเป5นไปตามแผน
2. กําหนดคุณลักษณะและ 
ถูกต:อง 
3. ปร.4 (ประมาณราคากอสร:าง
วันทําให:ต:องประมาณราคากลางใหม
4. การบริหารสัญญา
5. การเบิกจายงบลงทุนไมเป5นไป
ตามเป?าหมาย 

แบบ ปค. 5-1 

 

เป5นรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยแตละหนวยงานระบุวัตถุประสงค3ของการควบคุมสําหรับการปฏิบัติงาน
หรือกิจกรรมของหนวยงาน ระบุการควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินการควบคุมที่มีอยูนั้นวาเพียงพอหรือไม และยังคงมีจุดออนหรือความเสี่ยงที่ยังมี
อยูในด:านใด เชน ด:านการดําเนินงาน ด:านความถูกต:องเชื่อถือได:ของข:อมูลรายงาน หรือด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข:อบังคับ
ทําการประเมินระดับความรุนแรงของจุดออนหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู จากนั้นจึงให:ระบุถึง ข:อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงและแก:ไขจุดออนนั้น

ตามตารางข:างท:ายนี้ 

ชื่อหน�วยงานฝ,ายนโยบายและแผนงาน 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับป�สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู� 
(2) 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ�อน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(4) 

การจัดซื้อจัดจ:างไมเป5นไปตามแผน 
กําหนดคุณลักษณะและ TOR ไม

ประมาณราคากอสร:าง) เกิน 30 
วันทําให:ต:องประมาณราคากลางใหม 

การบริหารสัญญา 
การเบิกจายงบลงทุนไมเป5นไป 

 
เดือนกันยายน 

2561 

 
1. เรงรัดดําเนินการ โดยทําบันทึกแจ:งเตือนทุกหนวยงาน ให:ดําเนินการตาม 
Workflow 
2. ดําเนินการปรับแผนการเบิกจาย เพื่อให:ยอดการเบิกจายเป5นไปตามแผน
3. ปรับปรุงคูมือการจัดซื้อจัดจ:าง 
4. อบรมให:ความรู:การจัดทํา TOR และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
5. อบรมให:ความรู:ในการจัดทําราคากลางงานกอสร:าง 
6. ปรับปรุงคูมือการบริหารสัญญา 
7. อบรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับ 

 

ชื่อผู2จัดทํา………………
ตําแหน�ง 
วันที่             . 
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เป5นรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยแตละหนวยงานระบุวัตถุประสงค3ของการควบคุมสําหรับการปฏิบัติงาน
การประเมินการควบคุมที่มีอยูนั้นวาเพียงพอหรือไม และยังคงมีจุดออนหรือความเสี่ยงที่ยังมี

อยูในด:านใด เชน ด:านการดําเนินงาน ด:านความถูกต:องเชื่อถือได:ของข:อมูลรายงาน หรือด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข:อบังคับตางๆ รวมทั้ง
อการปรับปรุงและแก:ไขจุดออนนั้นๆ โดยมี

แบบ ปค. 5-1 

กําหนดเสร็จ/
ผู2รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

เรงรัดดําเนินการ โดยทําบันทึกแจ:งเตือนทุกหนวยงาน ให:ดําเนินการตาม 

ดําเนินการปรับแผนการเบิกจาย เพื่อให:ยอดการเบิกจายเป5นไปตามแผน 

และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 

 
30 ก.ย.62/ 
ฝDายนโยบาย 
และแผนงาน 

 
ความเสี่ยง
เรื่องเดิม 
จากปRที่แล:ว 

…………………………………………….……………………….. 
หัวหน2าฝ,ายนโยบายและแผน 

เดือน                          . พ.ศ.                  .



คูมอืการควบคุมภายในขอ

1. ช่ือสวนงานยอย 
2. ช่ือรายงานรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน 

- ระบุสําหรับปRสิ้นสุดวันที่
หรือวันที่ 31 

4. คอลัมน3 (1) กระบวนการปฏิบัติงาน
- ระบุด:านของงาน

กระบวนการ
หรือหนึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมีได:หลายวัตถุประสงค3

5. คอลัมน3 (2) การควบคุมที่มีอยู
- สรุปขั้นตอน

6. คอลัมน3 (3) การประเมินผลการควบคุม
- ประเมินวาการควบคุมที่มีอยูตามคอลัมน3

ตอบคําถามตอไปนี้ 

� การกําหนด

� มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม

� ถ:ามีการปฏิบัติจริงการควบคุมชวยให:งานสําเร็จตามวัตถุประสงค3ที่กําหนดหรือไม

� ประโยชน3ที่ได:รับคุ:มคากับต:นทุนของการควบคุมหรือไม
7. คอลัมน3 (4) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยูที่มีผลกระทบตอความสําเร็จตามวัตถุประสงค3ของการควบคุม
ด:านใดด:านหนึ่งหรือหลายด:านคือ

� ด:านการดําเนินงาน

� ด:านความถูกต:องเช่ือถือได:ของข:อมูลรายงานทางการเงิน

� ด:านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข:อบัง
8. คอลัมน3 (5) การปรับปรุงการควบคุม

- เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อป?องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน3
9. คอลัมน3 (6) กําหนดเสร็จ

- ระบุผู:รับผิดชอบในการแก:ไขปรับปรุงและวันที่ดําเนินการปรับปรุงแล:วเสร็จ
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

คําอธิบายรายงานแบบ ปค. 5-1 
 

ช่ือรายงานรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ระบุสําหรับปRสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.25xx (กรณีรายงานตามปRงบประมาณ
31 เดือนธันวาคม พ.ศ.25XX (กรณีรายงานตามปRปฏิทิน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ.....................และวัตถุประสงค3ของการควบคุม
ระบุด:านของงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะประเมินโดยระบุขั้นตอนหลักที่สําคัญ
กระบวนการปฏิบัติงานนั้นรวมทั้งวัตถุประสงค3ของแตละขั้นตอนทั้งนี้หนึ่งกิจกรรม
หรือหนึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมีได:หลายวัตถุประสงค3 
การควบคุมที่มีอยู 
สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ3ที่ใช:ปฏิบัติอยูสําหรับกิจกรรมตางๆ

มินผลการควบคุม 
ประเมินวาการควบคุมที่มีอยูตามคอลัมน3 (2) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไมโดย

การกําหนด/สั่งอยางเป5นทางการให:ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม

มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม 

ถ:ามีการปฏิบัติจริงการควบคุมชวยให:งานสําเร็จตามวัตถุประสงค3ที่กําหนดหรือไม

ประโยชน3ที่ได:รับคุ:มคากับต:นทุนของการควบคุมหรือไม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยูที่มีผลกระทบตอความสําเร็จตามวัตถุประสงค3ของการควบคุม
ด:านใดด:านหนึ่งหรือหลายด:านคือ 

ด:านการดําเนินงาน (Operation) = O 

ด:านความถูกต:องเช่ือถือได:ของข:อมูลรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = F

ด:านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข:อบังคับฯลฯ (Compliance) = C
การปรับปรุงการควบคุม 
เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อป?องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน3
กําหนดเสร็จ/ผู:รับผิดชอบ 

ระบุผู:รับผิดชอบในการแก:ไขปรับปรุงและวันที่ดําเนินการปรับปรุงแล:วเสร็จ
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กรณีรายงานตามปRงบประมาณ) 
กรณีรายงานตามปRปฏิทิน) 

และวัตถุประสงค3ของการควบคุม 
ระบุขั้นตอนหลักที่สําคัญ

ปฏิบัติงานนั้นรวมทั้งวัตถุประสงค3ของแตละขั้นตอนทั้งนี้หนึ่งกิจกรรม

กฎเกณฑ3ที่ใช:ปฏิบัติอยูสําหรับกิจกรรมตางๆ 

เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไมโดย

สั่งอยางเป5นทางการให:ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม 

ถ:ามีการปฏิบัติจริงการควบคุมชวยให:งานสําเร็จตามวัตถุประสงค3ที่กําหนดหรือไม 

ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยูที่มีผลกระทบตอความสําเร็จตามวัตถุประสงค3ของการควบคุม

(Financial Reporting) = F 

(Compliance) = C 

เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อป?องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน3 (4) 

ระบุผู:รับผิดชอบในการแก:ไขปรับปรุงและวันที่ดําเนินการปรับปรุงแล:วเสร็จ 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

10. คอลัมน3 (7) หมายเหตุ 
- ระบุข:อมูลอื่นที่ต:องการแจ:งให:ทราบเชนวิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่

เกี่ยวข:อง 
11. ช่ือผู:รายงาน ตําแหนงและวันที่

- ระบุช่ือหัวหน:าสวนงานยอย ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทําพร:อมทั้งตําแหนงและลงวันที่
ปRพ.ศ.ที่จัดทําเสร็จสิ้

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

 
ระบุข:อมูลอื่นที่ต:องการแจ:งให:ทราบเชนวิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่

ช่ือผู:รายงาน ตําแหนงและวันที่ 
ระบุช่ือหัวหน:าสวนงานยอย ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทําพร:อมทั้งตําแหนงและลงวันที่

ที่จัดทําเสร็จสิ้น 
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ระบุข:อมูลอื่นที่ต:องการแจ:งให:ทราบเชนวิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่

ระบุช่ือหัวหน:าสวนงานยอย ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทําพร:อมทั้งตําแหนงและลงวันที่



คูมอืการควบคุมภายในขอ

เมื่อได:ดําเนินการประมวลและจัดทํารางรายงานระดับองค3กรแล:วเสร็จ ให:นําราง
รายงานฯ ดังกลาวเสนอสํานักงานตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาออกรายงาน
ผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู:ตรวจสอบภายใน 
(แบบป
การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวา
โดยในทางปฏิบัติฝDายตรวจสอบภายในจะพิจารณาสอบทานรางรายงานระดับ
องค3กรฯ ดังกลาว ควบคูกับผลการสอบทานการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในของหนวยงานตางๆ หากเ
เป5นไปตามระเบียบฯ ที่กําหนด ฝDายตรวจสอบภายในก็จะ
ดังกลาว ซึ่งแบงเป5น 
นัยสําคัญ และกรณีพบข:อบกพรองหรือข:อสังเกตที่
การรายงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบปค. 6 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

เมื่อได:ดําเนินการประมวลและจัดทํารางรายงานระดับองค3กรแล:วเสร็จ ให:นําราง
รายงานฯ ดังกลาวเสนอสํานักงานตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาออกรายงาน
ผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู:ตรวจสอบภายใน 
แบบปค. 6) เพื่อใช:สําหรับการรายงานผลการสอบทานการประเมินผลระบบ
ารควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาดําเนินการเป5นไปตามระเบียบฯ หรือไม 

โดยในทางปฏิบัติฝDายตรวจสอบภายในจะพิจารณาสอบทานรางรายงานระดับ
องค3กรฯ ดังกลาว ควบคูกับผลการสอบทานการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในของหนวยงานตางๆ หากเห็นวามีความสอดคล:องกัน และมีการดําเนินการ
เป5นไปตามระเบียบฯ ที่กําหนด ฝDายตรวจสอบภายในก็จะ
ดังกลาว ซึ่งแบงเป5น 2แบบ คือ กรณีไมพบข:อบกพรอง
นัยสําคัญ และกรณีพบข:อบกพรองหรือข:อสังเกตที่มีนัยสําคัญ โดยมีรูปแบบ
การรายงานดังนี้ 

 

76 

เมื่อได:ดําเนินการประมวลและจัดทํารางรายงานระดับองค3กรแล:วเสร็จ ให:นําราง
รายงานฯ ดังกลาวเสนอสํานักงานตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาออกรายงาน
ผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู:ตรวจสอบภายใน 

การรายงานผลการสอบทานการประเมินผลระบบ 
ดําเนินการเป5นไปตามระเบียบฯ หรือไม 

โดยในทางปฏิบัติฝDายตรวจสอบภายในจะพิจารณาสอบทานรางรายงานระดับ
องค3กรฯ ดังกลาว ควบคูกับผลการสอบทานการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม

ห็นวามีความสอดคล:องกัน และมีการดําเนินการ
เป5นไปตามระเบียบฯ ที่กําหนด ฝDายตรวจสอบภายในก็จะออก แบบปค. 6 

แบบ คือ กรณีไมพบข:อบกพรองหรือข:อสังเกตที่ มี
มีนัยสําคัญ โดยมีรูปแบบ 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู2ตรวจสอบภายใน
 
เรียน                      (1)                     
 

ผู:ตววจสอบภายในของ 
การควบคุมภายในของหนวยงาน สําหรับปRสิ้นสุดวันที่
วิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ
ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายในด:าน
ประสิทธิภาพ ด:านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน
ด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข:อบัง

จากผลการสอบทาน
                                (4)          
เป5นไปตามหลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
 
 

กรณีได2สอบทานการประเมินผล
และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ตรวจพบหรือข2อสังเกตดังกล�าวในวรรคสาม ดังนี้

อยางไรก็ดี มีข:อตรวจพบ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน

1. ความเสี่ยง 
1.1.                                                          
1.2.                                                                                                     .

2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
2.1.                                              
2.2.                                                                                                    .
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู2ตรวจสอบภายใน

                    . 

ผู:ตววจสอบภายในของ                        (2)                      ได:สอบทานการ
นของหนวยงาน สําหรับปRสิ้นสุดวันที่     (3)     . เดือน               

หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค3เพื่อให:ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา

จะบรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายในด:านการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล 
านการรายงานที่เก่ียวกับการเงินและไมใชการเงิน ที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้ง

ด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข:อบังคับที่เก่ียวข:องกับการดําเนินงาน 
สอบทานดังกลาว ผู:ตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายในของ
                                 มีความเพียงพอ ปฏิบัติ

หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ

รายมือชื่อ                            (5

ตําแหน�ง                             (6)         

วันท่ี      (7)      .เดือน.                   

ได2สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล2ว มีข2อตรวจพบหรือข2อสังเกตเกี่ยวกับความเส่ียง 
และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเส่ียงดังกล�าว 
ตรวจพบหรือข2อสังเกตดังกล�าวในวรรคสาม ดังนี้ 

ข:อตรวจพบและหรือข:อสงัเกตเก่ียวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน
การปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได:ดังนี้ 

 (8) 
.                                                                                                     
.                                                                                                     .
ควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน (9) 

.                                                                                                     
.                                                                                                    .
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แบบ ปค. 6 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู2ตรวจสอบภายใน 

สอบทานการประเมินผล
            . พ.ศ.          . ด:วย

หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุม
ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา

การดําเนินงานที่มีประสิทธิผล 
ที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้ง

ผู:ตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายในของ 
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และ

หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ

)                           . 

                            . 

       .พ.ศ.                . 
 

แล2ว มีข2อตรวจพบหรือข2อสังเกตเกี่ยวกับความเส่ียง 
สําหรับความเส่ียงดังกล�าว ให2รายงานข2อ

หรือข:อสงัเกตเก่ียวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือ

                                           . 
.                                                                                                     . 

 
                                                       . 

.                                                                                                    . 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

ตัวอย�างแบบ ปค.6(กรณไีม�มีข2อตรวจพบ หรือข2อสังเกตท่ีมีนัยสําคัญ

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู2ตรวจสอบภายใน
 

เรียน ผู2อํานวยการ อ.ส.ค.
 

ผู:ตรวจสอบภายในขององค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไท
การประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน
ทานตามหลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค3เพื่อให:ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงาน
จะบรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายในด:านการดําเนินงานที่มีประสิทธิผ
รายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งด:านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข:อบังคับที่เก่ียวข:องกับการดําเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกลาว ผู:ตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายในของ
สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไท
หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

มีข2อตรวจพบ หรือข2อสังเกตท่ีมีนัยสําคัญ) 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู2ตรวจสอบภายใน

. 

ผู:ตรวจสอบภายในขององค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไท
การประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน สําหรับปRสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
ทานตามหลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ

โดยมีวัตถุประสงค3เพื่อให:ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงาน
จะบรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายในด:านการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด:านการ
รายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งด:านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข:อบังคับที่เก่ียวข:องกับการดําเนินงาน 

จากผลการสอบทานดังกลาว ผู:ตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายในของ
จการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเป5นไปตาม

หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน

รายมือชื่อ .                                                        .
ตําแหน�ง หัวหน2าฝ,ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน
วันท่ี           .เดือน.                      
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แบบ ปค. 6 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู2ตรวจสอบภายใน 

ผู:ตรวจสอบภายในขององค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได:สอบทาน
กันยายน 2562 ด:วยวิธีการสอบ

ทานตามหลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
โดยมีวัตถุประสงค3เพื่อให:ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงาน

ล ประสิทธิภาพ ด:านการ
รายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งด:านการปฏิบัติตาม

จากผลการสอบทานดังกลาว ผู:ตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายในขององค3การ
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเป5นไปตาม

หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน

.                                                        . 
หัวหน2าฝ,ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 

         .พ.ศ.                 . 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

ตัวอย�าง แบบ ปค.6 (กรณีมีข2อตรวจพบ หรือข2อสังเกตท่ีมีนัยสําคัญ

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู2ตรวจสอบภายใน
 

เรียน ผู2อํานวยการ อ.ส.ค.
 

ผู:ตรวจสอบภายในของ
การประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน
ทานตามหลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค3เพื่อให:ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงาน
จะบรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายในด:านการดําเนินงานที่มีประสิทธิผ
รายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งด:านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข:อบังคับที่เก่ียวข:องกับการดําเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกลาว ผู:ตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายในของ
สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไท
หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 

อยางไรก็ดี มีข:อตรวจพบและหรือข:อสังเกตเก่ียวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน
การปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได:ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยูที่ต:องกําหนดการปรับปรุงการควบคุมภายใน
1.1 การจัดซื้อจัดจ:าง มีประสิทธิภาพเพียงพอระดับหนึ่ง
1.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล มีประสิทธิภาพดีขึ้น
1.3 การจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้นมพาณิชย3 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.1 การจัดซื้อจัดจ:าง มีประสิทธิภาพเพียงพอระดับหนึ่ง

ปรับปรุง ดังนี้ 
2.1.1 
2.1.2 

ตามข:อบังคับ อ.ส.ค. วาด:วยการพัสดุฯ แทนโดยวิธีพิเศษเป5นประจํา เพื่อให:มีการแขงขันด:านราคา
2.1.3 
 
 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

กรณีมีข2อตรวจพบ หรือข2อสังเกตท่ีมีนัยสําคัญ) 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู2ตรวจสอบภายใน

. 

ผู:ตรวจสอบภายในขององค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไท
การประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน สําหรับปRสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
ทานตามหลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ

โดยมีวัตถุประสงค3เพื่อให:ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงาน
จะบรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายในด:านการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด:านการ
รายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งด:านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข:อบังคับที่เก่ียวข:องกับการดําเนินงาน 

จากผลการสอบทานดังกลาว ผู:ตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายในของ
จการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเป5นไปตาม

หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน

อยางไรก็ดี มีข:อตรวจพบและหรือข:อสังเกตเก่ียวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน
การปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได:ดังนี้ 

ความเสี่ยงที่มีอยูที่ต:องกําหนดการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
การจัดซื้อจัดจ:าง มีประสิทธิภาพเพียงพอระดับหนึ่ง 
การบริหารทรัพยากรบุคคล มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
การจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้นมพาณิชย3 เกินกําหนดตามเงื่อนไข

ปรับปรุงการควบคุมภายใน 
การจัดซื้อจัดจ:าง มีประสิทธิภาพเพียงพอระดับหนึ่งแตบางหนวยงานต:องมีการ

 มีการสร:างความเข:าใจเก่ียวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ:างให:กับพนักงาน
 มีการจัดซื้อวัสดุปรุงรส วัสดุหีบหอ และสารเคมี โดยวิธีสอบราคาในวงเงิน

วาด:วยการพัสดุฯ แทนโดยวิธีพิเศษเป5นประจํา เพื่อให:มีการแขงขันด:านราคา
 มีการจัดการตามมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานที่ไมดําเนินการตามขั้นตอน
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แบบ ปค. 6 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู2ตรวจสอบภายใน 

องค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได:สอบทาน
กันยายน 2562 ด:วยวิธีการสอบ

ทานตามหลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
โดยมีวัตถุประสงค3เพื่อให:ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงาน

ล ประสิทธิภาพ ด:านการ
รายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งด:านการปฏิบัติตาม

จากผลการสอบทานดังกลาว ผู:ตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายในขององค3การ
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเป5นไปตาม

หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน

อยางไรก็ดี มีข:อตรวจพบและหรือข:อสังเกตเก่ียวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือ

 

เกินกําหนดตามเงื่อนไข 

แตบางหนวยงานต:องมีการ

มีการสร:างความเข:าใจเก่ียวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ:างให:กับพนักงาน 
และสารเคมี โดยวิธีสอบราคาในวงเงิน

วาด:วยการพัสดุฯ แทนโดยวิธีพิเศษเป5นประจํา เพื่อให:มีการแขงขันด:านราคา 
มีการจัดการตามมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานที่ไมดําเนินการตามขั้นตอน 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

2.2 การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพดีขึ้น แตมีประเด็
ดังนี้ 

2.2.1 
ในระบบ ERP พนักงานควบคุมเคร่ืองจักร 
ลาออกบอย อาจสงผลเสียหายตอ อ

2.2.2 
แตละสายงาน 

2.3 การจัดเก็บจากลูกหนี้นมพาณิชย3เกินกําหนดดตามเงื่อนไข สงผลกระทบตอสภาพ
คลองทางการเงินของ อ.ส.

2.3.1 
2.3.2 

การเรียกเก็บหนี้ไมได:ในภายหลัง
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การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพดีขึ้น แตมีประเด็

 รับพนักงานตําแหนงที่มีความสําคัญ เชน พนักงานตัดชิม พนักงานลงข:อมูล
พนักงานควบคุมเคร่ืองจักร (Operator) เป5นต:น แทนการจ:าง Outsource 

ลาออกบอย อาจสงผลเสียหายตอ อ.ส.ค. ภายหลัง 
 เรงรัดการวิเคราะห3โครงสร:าง/อัตรากําลัง ให:สอดคล:องกับปริมาณงานใน

การจัดเก็บจากลูกหนี้นมพาณิชย3เกินกําหนดดตามเงื่อนไข สงผลกระทบตอสภาพ
.ค. ต:องมีการปรับปรุงดังนี้ 
 กําชับให:พนักงานติดตามหนี้สินอยางตอเนื่อง 
 ควบคุมการปลอยสินค:าไมให:เกินวงเงินคํ้าประกันเงินเช่ือ ป?องกันผลกระทบ

การเรียกเก็บหนี้ไมได:ในภายหลัง 

รายมือชื่อ .                                                        .
ตําแหน�ง หัวหน2าฝ,ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน
วันท่ี              .เดือน.               
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การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพดีขึ้น แตมีประเด็นที่ต:องมีการปรับปรุง 

รับพนักงานตําแหนงที่มีความสําคัญ เชน พนักงานตัดชิม พนักงานลงข:อมูล
Outsource เนื่องจากมีการ

อัตรากําลัง ให:สอดคล:องกับปริมาณงานใน

การจัดเก็บจากลูกหนี้นมพาณิชย3เกินกําหนดดตามเงื่อนไข สงผลกระทบตอสภาพ

บคุมการปลอยสินค:าไมให:เกินวงเงินคํ้าประกันเงินเช่ือ ป?องกันผลกระทบ

.                                                        . 
หัวหน2าฝ,ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 

         .พ.ศ.               . 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

คําอธิบายแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(1) ระบุตําแหนงหัวหน:าหนวยงานของรัฐ
(2) ระบุช่ือหนวยงานของรัฐ
(3) ระบุวันเดือนปRสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปRที่ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่ง

ผู:ตรวจสอบภายในดําเนินการสอบทานการประเมินดังกลาว
(4) ระบุช่ือหนวยงานของรัฐ
(5) ลงลายมือช่ือหัวหน:าหนวยงานตรวจสอบภายใน
(6) ระบุตําแหนงหัวหน:าหนวยงานตรวจสอบภายใน
(7) ระบุวันที่รายงาน 
(8) ระบุข:อตรวจพบและหรือข:อสังเกตของผู:ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยง
(9) ระบุข:อตรวจพบและหรือข:อสังเกตของผู:ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการควบคุมภายในและห

การปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป?องกันหรือลดความเสี่ยงตาม 
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คําอธิบายแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของผู2ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6) 

 
ระบุตําแหนงหัวหน:าหนวยงานของรัฐ 
ระบุช่ือหนวยงานของรัฐ 
ระบุวันเดือนปRสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปRที่ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่ง
ผู:ตรวจสอบภายในดําเนินการสอบทานการประเมินดังกลาว 
ระบุช่ือหนวยงานของรัฐ 
ลงลายมือช่ือหัวหน:าหนวยงานตรวจสอบภายใน 
ระบุตําแหนงหัวหน:าหนวยงานตรวจสอบภายใน 

ระบุข:อตรวจพบและหรือข:อสังเกตของผู:ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยง
ระบุข:อตรวจพบและหรือข:อสังเกตของผู:ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการควบคุมภายในและห
การปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป?องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (8) 
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คําอธิบายแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ระบุวันเดือนปRสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปRที่ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่ง

ระบุข:อตรวจพบและหรือข:อสังเกตของผู:ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยง 
ระบุข:อตรวจพบและหรือข:อสังเกตของผู:ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการควบคุมภายในและหรือ



คูมอืการควบคุมภายในขอ

 
 
 
 

การใช:ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายใน เป5นโปรแกรมประยุกต3ที่สามารถบริหารจัดการองค3กรในด:านบริหารความเสี่ยง กา
ภายใน และการตรวจสอบภายใน

แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยกําหนดใช:

แผนการบริหารความเสี่ยง (
สํานักงานภายใน อ.ส.ค. (Intranet)
ถูกกําหนดไว:ตามสิทธิ์ที่Administrator 

1. การLogin
หนวยงาน ผู:ใช:งานจะสามารถเข:าใช:งานในระบบได:โดยการ 
รหัสผาน Password 

2. ผู2เข2าใช2ระบบ
ได:จากเมนู“กําหนดการดําเนินการ
กรอกข:อมูล ซึ่งจะประกอบไปด:วยขั้นตอนหลัก 
ให:ครบถ:วนตามลําดับ ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 :
- ภาคผนวก ก
- ภาคผนวก ข

ขั้นตอนนี้ ผู:ใช:งานจะเห็นแบบสอบถาม
บันทึกคําตอบจากแบบสอบถามนี้ ซึ่งเป5นการประเมินสภาพแวดล:อมการทํางาน 
คํานวณเพื่อสร:างรายงานที่ขั้นตอนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการใช2งานในระบบสารสนเทศการบรหิารความเส่ียง
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ของ อ
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การใช:ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
เป5นโปรแกรมประยุกต3ที่สามารถบริหารจัดการองค3กรในด:านบริหารความเสี่ยง กา

ภายใน และการตรวจสอบภายในในชองทางเดียวกัน ขึ้นอยูกับการกําหนดสิทธิ์จาก 

แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยกําหนดใช:แผนการควบคุมภายใน 

(USER ERM)เข:าใช:งานในเว็บไซต3http://dportal.dpo.go.th
Intranet) ที่กรอบ “ควบคุมภายใน” เข:าสูระบบของ 

Administrator กําหนดไว:ให:แตละคน และมีวิธีการเข:าใช:งานในระบบ 

Login หลังจากผู:บริหารจัดการระบบ ได:เป�ดระบบให:กับผู:ใช:งานแตละ

หนวยงาน ผู:ใช:งานจะสามารถเข:าใช:งานในระบบได:โดยการ Login ใสช่ือผู:ใช:ระบบ 

ผู2เข2าใช2ระบบ จะสามารถเข:าใช:ระบบเพื่อการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
กําหนดการดําเนินการ” สําหรับแจ:งเตือนเกี่ยวกับการดําเนินการตามแผนงาน และเมนู 
ซึ่งจะประกอบไปด:วยขั้นตอนหลัก 8 ขั้นตอน ให:ผู:ใช:ระบบกรอกข:อมูลใน 

: สภาพแวดล2อมภายในองค�กร 
ภาคผนวก ก: แบบประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายใน
ภาคผนวก ข: แบบสอบถามการควบคุมภายใน 

ตอนนี้ ผู:ใช:งานจะเห็นแบบสอบถามภาคผนวก ก และภาคผนวก ข และให:ผู:ใช:งานนั้น 
บันทึกคําตอบจากแบบสอบถามนี้ ซึ่งเป5นการประเมินสภาพแวดล:อมการทํางาน 
คํานวณเพื่อสร:างรายงานที่ขั้นตอนที่ 7 

ขั้นตอนการใช2งานในระบบสารสนเทศการบรหิารความเส่ียง
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ของ อ
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การใช:ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
เป5นโปรแกรมประยุกต3ที่สามารถบริหารจัดการองค3กรในด:านบริหารความเสี่ยง การควบคุม

ในชองทางเดียวกัน ขึ้นอยูกับการกําหนดสิทธิ์จาก Administrator คือ

แผนการควบคุมภายใน (USER CSA) และ

http://dportal.dpo.go.thเพื่อเข:าระบบ

เข:าสูระบบของ User หรือผู:ใช:ระบบ จะ
วิธีการเข:าใช:งานในระบบ ดังนี้ 

หลังจากผู:บริหารจัดการระบบ ได:เป�ดระบบให:กับผู:ใช:งานแตละ

ใสช่ือผู:ใช:ระบบ (Username) และ 

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
สําหรับแจ:งเตือนเกี่ยวกับการดําเนินการตามแผนงาน และเมนู 

ขั้นตอน ให:ผู:ใช:ระบบกรอกข:อมูลใน 8 ขั้นตอนปฏิบัติ

เมินองค3ประกอบของการควบคุมภายใน 

ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข และให:ผู:ใช:งานนั้น 
บันทึกคําตอบจากแบบสอบถามนี้ ซึ่งเป5นการประเมินสภาพแวดล:อมการทํางาน และระบบจะนําไป

ขั้นตอนการใช2งานในระบบสารสนเทศการบรหิารความเส่ียง 
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ของ อ.ส.ค. 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

ข้ันตอนท่ี 2 :

- แผนงาน 
- กิจกรรมหลัก

ขั้นตอนนี้ ผู:ใช:ระบบ
โครงการ, ตัวช้ีวัดระดับองค3กรที่สอดคล:องกับแผนงาน
กิจกรรมหลักและวัตถุประสงค3ของกิจกรรมหลัก เพื่อนําไปใช:ในการวิเคราะห3ในขั้นตอนที่ 
เหตุการณ3 

ข้ันตอนท่ี 3 :
ขั้นตอนนี้ ผู:ใช:ระบบ บันทึกข:อมูลของกิจกรรมหลักที่อยูภายในแผนงาน 

กําหนดในขั้นตอนที่ 2 พร:อมทั้งบงช้ีความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นๆ

ข้ันตอนท่ี 4 :
- การประเมินความเสี่ยง 

ขั้นตอนนี้ ผู:ใช:ระบบ
กับความเสี่ยงทีไ่ด:กําหนดไว:ในขั้นตอนที่ 

ข้ันตอนท่ี 5 :
ขั้นตอนนี้ ระบบจะแบงยอยออกเป5น 

ตามลําดับ 
ขั้นตอนยอยที่ 

ทางเลือกที่มีอยู คือ “หลีกเลี่ยง
ขั้นตอนยอยที่ 

เหมาะสม โดยระบบจะแสดงข:อมูลให:ในแตละกิจกรรมหลัก
ขั้นตอนยอยที่ 

แสดงข:อมูลทั้งที่ได:รับจากขั้นตอนกอนหน:
เพิ่มเติมให:ผู:ใช:งานบันทึกข:อมูลของการกําหนดกิจกรรมในการควบคุม
เสี่ยงกอนการจัดการ 

ข้ันตอนท่ี 6 :
ขั้นตอนนี้ ผู:ใช:ระบบ

แนวทางที่ได:ระบุไว:ในคูมือ สตง
 
 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

: กําหนดวัตถุประสงค� 

แผนงาน / โครงการ 
กิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนนี้ ผู:ใช:ระบบบันทึกแผนงานหรือโครงการ, วัตถุประสงค3ของแผนงานหรือ
ตัวช้ีวัดระดับองค3กรที่สอดคล:องกับแผนงาน/โครงการ, และประเด็นยุทธศาสตร3 บันทึก

กิจกรรมหลักและวัตถุประสงค3ของกิจกรรมหลัก เพื่อนําไปใช:ในการวิเคราะห3ในขั้นตอนที่ 

: การบ�งช้ีเหตุการณ� 
ขั้นตอนนี้ ผู:ใช:ระบบ บันทึกข:อมูลของกิจกรรมหลักที่อยูภายในแผนงาน 

พร:อมทั้งบงช้ีความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นๆ

: การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง Risk Profile 

ขั้นตอนนี้ ผู:ใช:ระบบทําการประเมินความรุนแรง และผลกระทบที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่อง
ได:กําหนดไว:ในขั้นตอนที่ 2 

: การตอบสนองความเสี่ยง 
ขั้นตอนนี้ ระบบจะแบงยอยออกเป5น 3 ขั้นตอน คือการจัดการขั้นตอนที่ 

ขั้นตอนยอยที่ 1 เป5นการบันทึกข:อมูลแนวทางในการจัดการความเสี่ยงตาม
หลีกเลี่ยง”, “ยอมรับ”, “ควบคุม” หรือ “ถายโอน” 
ขั้นตอนยอยที่ 2 เป5นการสรุปข:อมูลของการจัดการความเสี่ยงตามทางเลือกที่

เหมาะสม โดยระบบจะแสดงข:อมูลให:ในแตละกิจกรรมหลัก 
ขั้นตอนยอยที่ 3 เป5นการกําหนดกิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยง โดยระบบ

แสดงข:อมูลทั้งที่ได:รับจากขั้นตอนกอนหน:า และต:องการให:ผู:ใช:งานบันทึกเพิ่มเติม ซึ่งจะมีฟ�ลด3ข:อมูล
เพิ่มเติมให:ผู:ใช:งานบันทึกข:อมูลของการกําหนดกิจกรรมในการควบคุมRisk Profile 

: กิจกรรมควบคุม 
นี้ ผู:ใช:ระบบบันทึกข:อมูล กิจกรรมการควบคุมที่ได:จัดทําไป โดยอาจจะอ:างถึง

แนวทางที่ได:ระบุไว:ในคูมือ สตง. 
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วัตถุประสงค3ของแผนงานหรือ
และประเด็นยุทธศาสตร3 บันทึก

กิจกรรมหลักและวัตถุประสงค3ของกิจกรรมหลัก เพื่อนําไปใช:ในการวิเคราะห3ในขั้นตอนที่ 3 การบงช้ี

ขั้นตอนนี้ ผู:ใช:ระบบ บันทึกข:อมูลของกิจกรรมหลักที่อยูภายในแผนงาน หรือโครงการที่
พร:อมทั้งบงช้ีความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นๆ 

ทําการประเมินความรุนแรง และผลกระทบที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่อง

ขั้นตอน คือการจัดการขั้นตอนที่ 1,2, และ 3 

เป5นการบันทึกข:อมูลแนวทางในการจัดการความเสี่ยงตาม

เป5นการสรุปข:อมูลของการจัดการความเสี่ยงตามทางเลือกที่

เป5นการกําหนดกิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยง โดยระบบ
า และต:องการให:ผู:ใช:งานบันทึกเพิ่มเติม ซึ่งจะมีฟ�ลด3ข:อมูล

Risk Profile แสดงระดับความ

กิจกรรมการควบคุมที่ได:จัดทําไป โดยอาจจะอ:างถึง



คูมอืการควบคุมภายในขอ

ข้ันตอนท่ี 7 :
ขั้นตอนนี้ ระบบจะจัดทํารายงานจากข:อมูลที่ผู:ใช:ระบบได:บันทึกในขั้นตอนกอนหน:าซึ่งมี

รายงานอยู 2 กลุม คือ 
กลุมที่ 

ได:รับสิทธิ์ “ควบคุมภายใน” 
-แบบ 
-แบบ ป
กลุมที่ 

สามารถเข:าดูได: 
-รายงานแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงานยอย

ข้ันตอนท่ี 8 :
หลังจากที่ผู:ใช:ระบบบันทึกข:อมูลจนถึงขั้นตอนที่ 

วันที่ตรงกับกําหนดการดําเนินการ การควบคุมความเสี่ยงที่บั
แสดงเตือนให:ทําการติดตามความเสี่ยงตามแผนการที่ได:กําหนดไว:

3. ผู2รับผิดชอบ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในสรุปเป5นรายงานการควบคุมภายใน ตาม
กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานแล
พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

: สารสนเทศและการสื่อสาร 
ขั้นตอนนี้ ระบบจะจัดทํารายงานจากข:อมูลที่ผู:ใช:ระบบได:บันทึกในขั้นตอนกอนหน:าซึ่งมี

กลุมที่ 1 รายงานความเสี่ยง : ผู:เห็นรายงานกลุมนี้ คือ ผู:ใช:งานในระบบที่
 

แบบ ปค. 4-1 : รายงานผลการประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายใน
แบบ ปค. 5-1: รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

กลุมที่ 2 รายงานการควบคุมภายใน : เป5นรายงานทั่วไปที่ผู:ใช:งาน

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงานยอย 

: การติดตามประเมินผล 
หลังจากที่ผู:ใช:ระบบบันทึกข:อมูลจนถึงขั้นตอนที่ 4 แล:ว ระบบจะเก็บข:อมูลไว:จนเมื่อถึง

วันที่ตรงกับกําหนดการดําเนินการ การควบคุมความเสี่ยงที่บันทึกไว: ผู:ใช:งานเข:าระบบ
แสดงเตือนให:ทําการติดตามความเสี่ยงตามแผนการที่ได:กําหนดไว: 

ผู2รับผิดชอบระบบ นําข:อมูลที่ได:จากระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในสรุปเป5นรายงานการควบคุมภายใน ตาม
กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
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ขั้นตอนนี้ ระบบจะจัดทํารายงานจากข:อมูลที่ผู:ใช:ระบบได:บันทึกในขั้นตอนกอนหน:าซึ่งมี

ผู:เห็นรายงานกลุมนี้ คือ ผู:ใช:งานในระบบที่

รายงานผลการประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายใน 
นผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

เป5นรายงานทั่วไปที่ผู:ใช:งานทั่วๆไป

แล:ว ระบบจะเก็บข:อมูลไว:จนเมื่อถึง
ผู:ใช:งานเข:าระบบจะมีข:อความ

นําข:อมูลที่ได:จากระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในสรุปเป5นรายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ3

ะหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

 
 
 
 

การรายงานผลการควบคุมภายใน ระดับฝ,าย
 

สรุปขั้นตอนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้
1. ทุกแผนกจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยรายงานผานทาง

ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของ 
2. นําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประชุมภายในฝDาย/สํานักงานเพื่อพิจารณาหาข:อสรุปความเสี่ยงในระดับฝDาย
3. หลังจากได:ข:อสรุป ความเสี่ยงในระดับฝDาย

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับฝDาย
3.1 แบบ 
3.2 แบบ 
3.3 รายงานแผนบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝDายนโยบายและแผนงาน

� ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 

� ณ สิ้นสุด ไตรมาสที่ 
การติดตามประเมินผลในระบบสารสนเทศความเสี่ยงและการควบคุมภายในโดย

กําหนดให:สงรายงานตาม ขั้นตอนที่
ดังตอไปนี้ 

-ไตรมาสที่ 
-ไตรมาสที่ 
-ไตรมาสที่ 

4. สําหรับงานด:านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในระดับแผนก ทุก
แผนกจะต:องจัดทําไว:อยูในระบบ เพื่อให:ฝDายตรวจสอบและประเมินระบบงานเข:าไป
ไตรมาส 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการรายงานผลการควบคุมภายใน
ในระดับฝ,าย

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

การรายงานผลการควบคุมภายใน ระดับฝ,าย/สํานักงาน (หน�วยงานย�อย

สรุปขั้นตอนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้
ทุกแผนกจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยรายงานผานทาง

ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของ (ที่ปรึกษา อ.นเรศ
นําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของแตละแผนก นํามาเข:าที่
สํานักงานเพื่อพิจารณาหาข:อสรุปความเสี่ยงในระดับฝDาย/สํานักงาน

หลังจากได:ข:อสรุป ความเสี่ยงในระดับฝDาย/สํานักงาน ผู:ประสานงานด:านการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับฝDาย/สํานักงาน จัดพิมพ3รายงานตามแบบฟอร3ม

 ปค. 4-1 รายงานผลการประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายใน
แบบ ปค. 5-1 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รายงานแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงานยอยและนําสงให:แผนกบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝDายนโยบายและแผนงาน 

ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 10 ต.ค. ของทุกปR 

สิ้นสุด ไตรมาสที่ 1, 2, 3 ให:จัดพิมพ3รายงาน ในขั้นตอนที่
การติดตามประเมินผลในระบบสารสนเทศความเสี่ยงและการควบคุมภายในโดย

กําหนดให:สงรายงานตาม ขั้นตอนที่ 8 การติดตามประเมินผลทุกรายไตรมาส ตามกําหนดเวลา

ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 15 มกราคม ของทุกปR 
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 15 เมษายน ของทุกปR 
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของทุกปR 

สําหรับงานด:านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในระดับแผนก ทุก
แผนกจะต:องจัดทําไว:อยูในระบบ เพื่อให:ฝDายตรวจสอบและประเมินระบบงานเข:าไป

นตอนการรายงานผลการควบคุมภายในของ อ.ส
ในระดับฝ,าย/สํานักงาน (หน�วยงานย�อย) 
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หน�วยงานย�อย) 

สรุปขั้นตอนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้ 
ทุกแผนกจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยรายงานผานทาง

นเรศ) 
ของแตละแผนก นํามาเข:าที่

สํานักงาน 
สํานักงาน ผู:ประสานงานด:านการ

สํานักงาน จัดพิมพ3รายงานตามแบบฟอร3ม 
รายงานผลการประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายใน 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงของหนวยงานยอยและนําสงให:แผนกบริหาร

ให:จัดพิมพ3รายงาน ในขั้นตอนที่ 8 
การติดตามประเมินผลในระบบสารสนเทศความเสี่ยงและการควบคุมภายในโดย

การติดตามประเมินผลทุกรายไตรมาส ตามกําหนดเวลา

สําหรับงานด:านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในระดับแผนก ทุก
แผนกจะต:องจัดทําไว:อยูในระบบ เพื่อให:ฝDายตรวจสอบและประเมินระบบงานเข:าไปสอบทานทุกราย

ส.ค. 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การรายงานการควบคุม 
ตามหลักเกณฑ�กระทรวง 
การคลังว�าด2วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ�ปฏิบัติ 
การควบคุมภายในสําหรับ
หน�วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
- รายงานแผนการปรับปรุง 
การควบคุมภายใน ประจําปR 

 

ขั้นตอนการ

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

วิธีปฏิบัติงาน 

1) ทําหนังสือแจ:งทุกฝDาย/สํานักงาน เพื่อ
ประเมินมาตรการควบคุมภายใน และ
จัดสงรายงานผลการประเมินระบบ 
การควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 4-1, แบบ ปค. 5-1) 
ให:กับแผนกบริหารความเสี่ยงฯ 
ในวันที่ 10 ต.ค. ของทุกปR 
 
 

2) นํารายงานระดับสวนงานยอยของทุก
ฝDาย/สํานักงาน ประมวลผลและสรุปผล
ภาพรวมจัดทําเป5นรางรายงานฯ ระดับ
องค3กร 
 

3) นํารายงานเสนอที่ประชุมคณะทํางาน
ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของ อ.ส.ค. เพื่อรวมกัน
พิจารณาให:ความเห็นชอบรางรายงานฯ 
ระดับองค3กร 
 

4) เสนอรางรายงานฯ ตอฝDายตรวจสอบ
และประเมินระบบงานเพื่อพิจารณาสรุป
ตามแบบ ปค. 6 
 

5) เสนอรางรายงานฯ ตอผู:อํานวยการ 
เพื่อพิจารณาทําหนังสือรับรอง 
การประเมินผลการควบคุมภายใน 
ตามแบบ ปค. 1 

แผนกบริหารความเสี่ยง
หัวหน:าฝDาย
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในระดับฝDาย
สํานักงาน
ผู:ประสานงานความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในประจําฝDาย
สํานักงาน
 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ
 
 
 
 

แผนกบริหารความเสี่ยง
 
 
 
 
 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ
ฝตส
 
 

แผนกบริหารความเสี่ยง
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด2านการควบคุมภายในของ อ
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แผนกบริหารความเสี่ยงฯ/ 
หัวหน:าฝDาย/สํานักงาน/ 
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในระดับฝDาย
สํานักงาน/ 
ผู:ประสานงานความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในประจําฝDาย/
สํานักงาน 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ/ 
ฝตส. 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ 

ของ อ.ส.ค. 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การรายงานการควบคุม 
ตามหลักเกณฑ�กระทรวง 
การคลังว�าด2วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ�ปฏิบัติ 
การควบคุมภายในสําหรับ
หน�วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
- รายงานแผนการปรับปรุง 
การควบคุมภายใน ประจําปR 

 
 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

วิธีปฏิบัติงาน 

6) เสนอรายงานฯ ระดับองค3กร ที่ได:
ผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะทํางานขับเคลื่อนการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในของ 
อ.ส.ค. แล:ว จึงนําเสนอในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. เพื่อ
พิจารณาขอความเห็นชอบ 
 

7) เสนอรายงานฯ ระดับองค3กร ที่ได:
ผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
แล:วจึงนําเสนอเข:าที่ประชุม
คณะกรรมการ อ.ส.ค.เพื่อพิจารณา
ให:ความเห็นชอบ 
 

8) จัดสงรายงานการควบคุมภายใน
ระดับองค3กรไปยังกระทรวงเจ:าสังกัด 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ3) ภายใน 
90 วันนับจากวันสิ้นปRงบประมาณ 
(วันที่ 30 ธ.ค. ของทุกปR) 
 

9) นําจุดออน/ความเสี่ยงระดับองค3กร
ที่ค:นพบจากการประเมินฯ ตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
แจ:งให:ทุกหนวยงานที่เกี่ยวข:อง เพื่อ
ดําเนินการตามแผนการปรับปรุงเพื่อ
ลดจุดออนดังกลาว 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ
 
 
 
 
 
 
 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ
 
 
 
 
 
 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ
 
 
 
 
 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ

หัวหน:าฝDาย
ผู:ประสานงานความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในประจําฝDาย
สํานักงาน
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แผนกบริหารความเสี่ยงฯ 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ/ 

หัวหน:าฝDาย/สํานักงาน/ 
ผู:ประสานงานความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในประจําฝDาย/
สํานักงาน 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การรายงานการควบคุม 
ตามหลักเกณฑ�กระทรวง 
การคลังว�าด2วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ�ปฏิบัติ 
การควบคุมภายในสําหรับ
หน�วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
- รายงานแผนการปรับปรุง 
การควบคุมภายใน ประจําปR 

 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

วิธีปฏิบัติงาน 

10) จัดทําหนังสือติดตาม 
ผู:รับผิดชอบแผนการปรับปรุง 
การควบคุมภายในระดับองค3กร ให:
ดําเนินการรายงานทุกรายไตรมาส 
โดยมีกําหนดระยะเวลาในการจัดสง
รายงานฯ ดังนี้ 
-ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 15 
มกราคม ของทุกปR 
-ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 15 
เมษายน ของทุกปR 
 -ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 15 
กรกฎาคม ของทุกปR 
-ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 
ของทุกปR 
 

11) นํารายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ของผู:รับผิดชอบแผนฯมาประมวลผล 
และสรุปผลภาพรวมทุกรายไตรมาส 
โดยกําหนดระยะเวลาแล:วเสร็จ ดังนี้ 
- ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 20 
มกราคม ของทุกปR 
- ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 20 
เมษายน ของทุกปR 
- ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 20 
กรกฎาคม ของทุกปR 
 -ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 15  
ตุลาคม ของทุกปR 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ
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แผนกบริหารความเสี่ยงฯ 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ 



คูมอืการควบคุมภายในขอ

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การรายงานการควบคุม 
ตามหลักเกณฑ�กระทรวง 
การคลังว�าด2วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ�ปฏิบัติ 
การควบคุมภายในสําหรับ
หน�วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
- รายงานแผนการปรับปรุง 
การควบคุมภายใน ประจําปR 

 
 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

วิธีปฏิบัติงาน 

12) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ระดับองค3กรทุกรายไตรมาส  
ในการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อน
การบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของ อ.ส.ค. เพื่อพิจารณาให:
ความเห็นชอบ 
 

13) รายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ระดับองค3กรทุกรายไตรมาส ที่ได:ผาน
ความเห็นชอบแล:วจากที่ประชุม
คณะทํางานขับเคลื่อนการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในของ 
อ.ส.ค. เสนอในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. เพื่อ
พิจารณาขอความเห็นชอบ 
 

14) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ระดับองค3กรทุกรายไตรมาส ที่ได:ผาน
ความเห็นชอบแล:วจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
แล:วจึงนําเสนอในการประชุม
คณะกรรมการ อ.ส.ค. เพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบ 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ
 
 
 
 
 
 
 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ
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ผู2รับผิดชอบ 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ 



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ
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ภาคผนวก 



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ�กระทรวงการคลัง

ว�าด2วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ�ปฏิบัติ
การควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

ภาคผนวก ก. 

 
 

แบบรายงานการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ�กระทรวงการคลัง

ว�าด2วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ�ปฏิบัติ
การควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ 

พ.ศ.2561 

แบบรายงานการควบคุมภายใน 
ตามหลักเกณฑ�กระทรวงการคลัง 

ว�าด2วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ�ปฏิบัติ 
การควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ 



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

ตัวอย�าง   
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

(กรณี
 

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�
 

องค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไท
หนวยงาน สําหรับปRสิ้นสุดวันที่ 
กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ
2561 โดยมีวัตถุประสงค3เพื่อให:
ของการควบคุมภายในด:านการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด:านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน 
และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข:อบังคับที่เก่ียวข:องกับการดําเนินงาน

จากผลการประเมินดังกลาว องค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไท
การควบคุมภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอยางตอเนื่อง และเป5นไปตาม
กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานข
2561 ภายใต:การกํากับดูแลของ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

       
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ระดับหน�วยงานของรัฐ 
กรณีไม�มีจุดอ�อนท่ีมีนัยสําคัญของการควบคุมภายใน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 

องค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได:ประเมินผลการควบคุมภายใ
บปRสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ด:วยวิธีการที่หนวยงานกําหนด ซ่ึงเป5นไปตาม

กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ
ให:ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงาน

การดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด:านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน 
และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ

องกับการดําเนินงาน 
จากผลการประเมินดังกลาว องค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไท

การควบคุมภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอยางตอเนื่อง และเป5นไปตาม
กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานข

ภายใต:การกํากับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ3 

รายมือชื่อ .                                                     .
ตําแหน�ง ผู2อํานวยการองค�การส�งเสริม
  กิจการโคนมแห�งประเทศไทย
วันท่ี         .เดือน.                    
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         แบบ ปค. 1 
 

มีจุดอ�อนท่ีมีนัยสําคัญของการควบคุมภายใน) 

ได:ประเมินผลการควบคุมภายในของ
ด:วยวิธีการที่หนวยงานกําหนด ซ่ึงเป5นไปตามหลักเกณฑ3

กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค3

การดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด:านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน 
และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ

จากผลการประเมินดังกลาว องค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) เห็นวา 
การควบคุมภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอยางตอเนื่อง และเป5นไปตามหลักเกณฑ3
กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.

.                                                     . 
องค�การส�งเสริม 

กิจการโคนมแห�งประเทศไทย 
     .พ.ศ.                  . 

 



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

ตัวอย�าง   
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

(กรณีมีจุดอ�อนท่ีมีนัยสําคญัของการควบคุมภายใน
 

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�
 

องค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไท
หนวยงาน สําหรับปRสิ้นสุดวันที่ 
กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ
2561 โดยมีวัตถุประสงค3เพื่อให:
ของการควบคุมภายในด:านการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด:านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน 
และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข:อบังคับ
ที่เก่ียวข:องกับการดําเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกลาว องค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไท
การควบคุมภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอยางตอเนื่อง และเป5นไปตาม
กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานข
2561 ภายใต:การกํากับดูแลของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ3

อยางไรก็ดี อ.ส
หรือปRปฏิทินถัดไป สรุปได:ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยูที่ต:องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
1.1 การจัดซื้อจัดจ:างไมเป5นไปตามระเบียบข:อบังคับ
1.2 ความสามารถในการเบิกจายตามแผนงบลงทุนไมเป5นไปตามเป?าหมาย
1.3 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล:อมไมเป5นไปตามมาตรฐาน
1.4 ผลิตภัณฑ3ไมตอบสนองความต:องการของผู:บริโภค
1.5 การจัดการความรู: 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.1 การจัดซื้อจัดจ:างไมเป5นไปตามระเบียบข:อบังคับ มีการปรับปรุง ดังนี้

2.1.1 
ข:อบังคับ อ.ส.ค. วาด:วยการจัดซื้อจัดจ:างและการบริหารเก่ียวกับอุตสาหกรรม พ

2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ระดับหน�วยงานของรัฐ 
กรณีมีจุดอ�อนท่ีมีนัยสําคญัของการควบคุมภายใน) 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 

องค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได:ประเมินผลการควบคุมภายใ
หนวยงาน สําหรับปRสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ด:วยวิธีการที่หนวยงานกําหนด ซ่ึงเป5นไปตาม
กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ

ให:ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงาน
การดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด:านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน 

และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข:อบังคับ
 

จากผลการประเมินดังกลาว องค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไท
การควบคุมภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอยางตอเนื่อง และเป5นไปตาม
กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานข

ภายใต:การกํากับดูแลของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ3 
ส.ค. มีความเสี่ยงและได:กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปRงบประมาณ

หรือปRปฏิทินถัดไป สรุปได:ดังนี้ 
ความเสี่ยงที่มีอยูที่ต:องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

การจัดซื้อจัดจ:างไมเป5นไปตามระเบียบข:อบังคับ 
ความสามารถในการเบิกจายตามแผนงบลงทุนไมเป5นไปตามเป?าหมาย
ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล:อมไมเป5นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ3ไมตอบสนองความต:องการของผู:บริโภค 
การจัดการความรู: (Knowledge Management) 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
การจัดซื้อจัดจ:างไมเป5นไปตามระเบียบข:อบังคับ มีการปรับปรุง ดังนี้

 ปรับปรุงคูมือการจัดซื้อจัดจ:างให:สอดคล:องตาม พรบ
วาด:วยการจัดซื้อจัดจ:างและการบริหารเก่ียวกับอุตสาหกรรม พ.ศ

 ติดตามการจัดซื้อ-จัดจ:างให:เป5นไปตามแผนที่กําหนดทุกเดือน
 ปรับปรุง Workflow ตามระเบียบใหม 
 อบรมเจ:าหน:าที่พัสดุ 
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         แบบ ปค. 1 
 

 

ได:ประเมินผลการควบคุมภายในของ
ด:วยวิธีการที่หนวยงานกําหนด ซ่ึงเป5นไปตามหลักเกณฑ3

กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค3

การดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด:านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน 
และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข:อบังคับ

จากผลการประเมินดังกลาว องค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) เห็นวา 
การควบคุมภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอยางตอเนื่อง และเป5นไปตามหลักเกณฑ3
กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.

มีความเสี่ยงและได:กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปRงบประมาณ

ความสามารถในการเบิกจายตามแผนงบลงทุนไมเป5นไปตามเป?าหมาย 
ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล:อมไมเป5นไปตามมาตรฐาน 

การจัดซื้อจัดจ:างไมเป5นไปตามระเบียบข:อบังคับ มีการปรับปรุง ดังนี้ 
ปรับปรุงคูมือการจัดซื้อจัดจ:างให:สอดคล:องตาม พรบ. พ.ศ.2560 และ

ศ.2561 
จัดจ:างให:เป5นไปตามแผนที่กําหนดทุกเดือน 



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

2.2 ความสามารถในการเบิกจายตามแผนงบลงทุนไมเป5นไปตามเป?าหมาย มีการปรับปรุง 
ดังนี้ 

2.2.1 
Workflow 

2.2.2 
2.2.3 
2.2.4 
2.2.5 
2.2.6 
2.2.7 
2.2.8 

ชัดเจน เพื่อให:สามารถติดตามงานได:
2.3 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล:อมไมเป5นไปตามมาตรฐาน มีการปรับปรุง ดังนี้

2.3.1 
การผลิตได:อยางมีประสิทธิภาพ

2.3.2 
ผู:ควบคุม/ผู:ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา โดยหนวยงานที่เข:าฝPกอบรม จะต:องขึ้นทะเบียนกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น 

2.3.3 
การปนเป|�อนสูกระบวนการผลิต

2.3.4 
ทางน้ํา 

2.3.5 
น้ําเสีย เนื่องจากมีนโยบายการขยายกําลังการผลิตของโรงงาน

2.4 ผลิตภัณฑ3ไมตอบสนองความต:องการของผู:บริโภค มีการปรับปรุง ดังนี้
2.4.1 
2.4.2 
2.4.3 
2.4.4 

(SKU) 
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ความสามารถในการเบิกจายตามแผนงบลงทุนไมเป5นไปตามเป?าหมาย มีการปรับปรุง 

 เรงรัดดําเนินการโดยทําบันทึกแจ:งเตือนทุกหนวย

 ดําเนินการปรับแผนการเบิกจาย เพื่อให:ยอดการเบิกจายเป5นไปตามแผน
 ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ:างให:ชัดเจน เพื่อให:สามารถตรวจสอบได:
 อบรมให:ความรู:การจัดทํา TOR และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
 อบรมให:ความรู:ในการจัดทําราคากลางงานกอสร:าง
 ปรับปรุงคูมือการบริหารสัญญา 
 อบรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับ 
 กําหนดแผนดําเนินการจัดซื้อจัดจ:างแตละรายการโดยละเอียด มีขั้นตอนที่

ชัดเจน เพื่อให:สามารถติดตามงานได: 
ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล:อมไมเป5นไปตามมาตรฐาน มีการปรับปรุง ดังนี้

 ดําเนินการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียให:สามารถรองรับกับปริมาณ
การผลิตได:อยางมีประสิทธิภาพ 

 จัดให:บุคลากร/ผู:ปฏิบัติงานควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
ผู:ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา โดยหนวยงานที่เข:าฝPกอบรม จะต:องขึ้นทะเบียนกับกรม

 สํารวจพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการจัดเก็บรวบรวมขยะของเสีย เพื่อป?องกัน
การปนเป|�อนสูกระบวนการผลิต 

 ทําการจ:างบุคลากรจากภายนอก ตรวจระบบน้ําเสียและเป5นผู:ควบคุมมลพิษ

 ทุกสํานักงานภาคเตรียมความพร:อมและวางแผนลวงหน:าเร่ืองระบบบําบัด
น้ําเสีย เนื่องจากมีนโยบายการขยายกําลังการผลิตของโรงงาน 

ผลิตภัณฑ3ไมตอบสนองความต:องการของผู:บริโภค มีการปรับปรุง ดังนี้
 สํารวจความต:องการของผู:บริโภค และเอเยนต3 
 พัฒนาผลิตภัณฑ3ไมน:อยกวา 1 ผลิตภัณฑ3 
 รวมมือกับสถาบัน/หนวยงาน โดยทํา (MOU) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ3รวมกัน
 สร:างแรงจูงใจในการสั่งซื้อสินค:าของเอเยนต3/MT ให:ครบ
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ความสามารถในการเบิกจายตามแผนงบลงทุนไมเป5นไปตามเป?าหมาย มีการปรับปรุง 

เรงรัดดําเนินการโดยทําบันทึกแจ:งเตือนทุกหนวยงาน ให:ดําเนินการตาม 

ดําเนินการปรับแผนการเบิกจาย เพื่อให:ยอดการเบิกจายเป5นไปตามแผน 
ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ:างให:ชัดเจน เพื่อให:สามารถตรวจสอบได: 

และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 
อบรมให:ความรู:ในการจัดทําราคากลางงานกอสร:าง 

กําหนดแผนดําเนินการจัดซื้อจัดจ:างแตละรายการโดยละเอียด มีขั้นตอนที่

ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล:อมไมเป5นไปตามมาตรฐาน มีการปรับปรุง ดังนี้ 
ดําเนินการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียให:สามารถรองรับกับปริมาณ 

ผู:ปฏิบัติงานควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย เข:ารวมอบรมหลักสูตร
ผู:ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา โดยหนวยงานที่เข:าฝPกอบรม จะต:องขึ้นทะเบียนกับกรม

สํารวจพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการจัดเก็บรวบรวมขยะของเสีย เพื่อป?องกัน

เสียและเป5นผู:ควบคุมมลพิษ

ทุกสํานักงานภาคเตรียมความพร:อมและวางแผนลวงหน:าเร่ืองระบบบําบัด

ผลิตภัณฑ3ไมตอบสนองความต:องการของผู:บริโภค มีการปรับปรุง ดังนี้ 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ3รวมกัน 
ให:ครบทุกชนิดผลิตภัณฑ3 



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

2.5 การจัดการความรู: 
2.5.1 

ท่ัวถึงและมีการตรวจติดตามอยางใกล:ชิด
2.5.2 
2.5.3 
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การจัดการความรู: (Knowledge Management) มีการปรับปรุง ดังนี้
 สงเสริมและให:ความรู:กลุมชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ในการจัดการความรู:อยาง

ท่ัวถึงและมีการตรวจติดตามอยางใกล:ชิด 
 การจัดการความรู: (KM DAY) ประจําปR ไมควรจัดรวมกับกิจกรรมอื่น
 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู: ระหวางเจ:าหน:าที่ทุกฝDาย

รายมือชื่อ .                            
ตําแหน�ง ผู2อํานวยการองค�การส�งเสริม
  กิจการโคนมแห�งประเทศไทย
วันท่ี          .เดือน.                       
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มีการปรับปรุง ดังนี้ 
ในการจัดการความรู:อยาง

ประจําปR ไมควรจัดรวมกับกิจกรรมอื่น 
มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู: ระหวางเจ:าหน:าที่ทุกฝDาย 

                           . 
องค�การส�งเสริม 

กิจการโคนมแห�งประเทศไทย 
     .พ.ศ.                 . 



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

 

เรียน                                   (
 

                                  
ของหนวยงาน สําหรับปRสิ้นสุดวันที่
กําหนด ซ่ึงเป5นไปตามหลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ
ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายในด:าน
ประสิทธิภาพ ด:านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส 
ด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข:อบังคับที่เก่ียวข:องกับการดําเนินงาน

จากผลการประเมินดังกลาว 
การควบคุมภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอยางตอเนื่อง และเป5นไปตาม
กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ
2561 ภายใต:การกํากับดูแลของ
 
 

กรณีมีความเส่ียงสําคัญและกําหนดจะดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเส่ียง
ดังกล�าวในป�งบประมาณ/ป�ปฏิทินถัดไป 

อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและได:กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปRงบประมาณหรือปR
ปฏิทินถัดไป สรุปได:ดงันี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยูที่ต:องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
1.1.                         
1.2.                     

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
2.1.                  
2.2.                
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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระดับหน�วยงานของรัฐ 

(1)                                  . 

                                  (2)                                 ได:ประเมินผลการควบคุมภายใ
ของหนวยงาน สําหรับปRสิ้นสุดวันที่      (3)      . เดือน              . พ.ศ.             

หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค3เพื่อให:ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา

จะบรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายในด:านการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ด:านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส 
ด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข:อบังคับที่เก่ียวข:องกับการดําเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกลาว                               (4)            
การควบคุมภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอยางตอเนื่อง และเป5นไปตาม
กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ

ภายใต:การกํากับดูแลของ                            (5)                            . 

รายมือชื่อ                            (6

ตําแหน�ง                             (7)         

วันท่ี      (8)      .เดือน.                   

กรณีมีความเส่ียงสําคัญและกําหนดจะดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเส่ียง
ป�ปฏิทินถัดไป ให2อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและได:กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปRงบประมาณหรือปR

ความเสี่ยงที่มีอยูที่ต:องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (9) 
.                                                                                                        
.                                                                                                        

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (10) 
.                                                                                                        
.                                                                                                       
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แบบ ปค. 1 

ได:ประเมินผลการควบคุมภายใน
           . ด:วยวิธีการที่หนวยงาน

หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุม
ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา

การดําเนินงานที่มีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ด:านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้ง

                               เห็นวา 
การควบคุมภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอยางตอเนื่อง และเป5นไปตามหลักเกณฑ3
กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.

 

6)                            . 

                             . 

       .พ.ศ.                 . 
 

กรณีมีความเส่ียงสําคัญและกําหนดจะดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเส่ียง
 

อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและได:กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปRงบประมาณหรือปR

                                                  . 
                                                      . 

                                                . 
                                                          . 



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

คําอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

 
(1) ระบุตําแหนงผู:กํากับดูแลของหนวยงานของรัฐ 

จังหวัด นายอําเภอ หัวหน:าสํานักงานสงเสริมการปกครองท:องถิ่นจังหวัด
เจ:าสังกัดของหนวยงานของรัฐ แล:วแตกรณี

(2) ระบุช่ือหนวยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระ
(3) ระบุวันเดือนปRสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปRที่ได:ประเมินผลการควบคุมภายใน
(4) ระบุช่ือหนวยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ
(5) ระบุตําแหนงผู:กํากับดูแลของหนวยงานของรัฐ 

จังหวัด) หรือปลัดกระทรวงเจ:าสังกัดของหนวยงานของรัฐ แล:วแตกรณี
(6) ลงลายมือช่ือหัวหน:าหนวยงานของรัฐ
(7) ระบุตําแหนงหัวหน:าหนวยงานของรัฐ
(8) ระบุวันเดือนปRที่รายงาน
(9) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยูซึ่งมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค3ของแตละภารกิจ
(10) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป?องกันหรือลดความเสี่

ปRปฏิทินถัดไป 
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คําอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน�วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. 1) 

ระบุตําแหนงผู:กํากับดูแลของหนวยงานของรัฐ (เชน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู:วาราชการ
จังหวัด นายอําเภอ หัวหน:าสํานักงานสงเสริมการปกครองท:องถิ่นจังหวัด
เจ:าสังกัดของหนวยงานของรัฐ แล:วแตกรณ ี
ระบุช่ือหนวยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ
ระบุวันเดือนปRสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปRที่ได:ประเมินผลการควบคุมภายใน
ระบุช่ือหนวยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ
ระบุตําแหนงผู:กํากับดูแลของหนวยงานของรัฐ (เชน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู:

หรือปลัดกระทรวงเจ:าสังกัดของหนวยงานของรัฐ แล:วแตกรณ ี
ลงลายมือช่ือหัวหน:าหนวยงานของรัฐ 
ระบุตําแหนงหัวหน:าหนวยงานของรัฐ 
ระบุวันเดือนปRที่รายงาน 
ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยูซึ่งมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค3ของแตละภารกิจ
ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป?องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (9

ก-6 

คําอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เชน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู:วาราชการ
จังหวัด นายอําเภอ หัวหน:าสํานักงานสงเสริมการปกครองท:องถิ่นจังหวัด) หรือปลัดกระทรวง

ดับหนวยงานของรัฐ 
ระบุวันเดือนปRสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปRที่ได:ประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระบุช่ือหนวยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ 

เชน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู:วาราชการ

ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยูซึ่งมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค3ของแตละภารกิจ 
9) ในปRงบประมาณหรือ



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

ตัวอย�าง   

รายงานการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด ณ วันท่ี 

องค�ประกอบของการควบคมุภายใน

1. สภาพแวดล2อมการควบคุม
ผู:บริหาร อ.ส.ค. ได:สร:างบรรยากาศของ

การควบคุม เพื่อให:เกิดทัศนคติที่ดีตอการควบคุม
ภายใน โดยให:ความสาํคัญกับความซื่อสัตย3 
จริยธรรม และความโปรงใสในการดําเนนิงาน มี
การบริหารจัดการทีส่อดคล:องกับหลักธรรมาภิบาล
การกําหนดแนวทางที่ชัดเจนตอการปฏิบัติที่ถูกต:อง 
รวมทั้งปฏิบัตตินเป5นแบบอยาง มีการจัดโครงสร:าง
และสายงานการบังคับบัญชาการมอบหมายงานให:
บุคลากรในองค3กรตามความรู: ความสามารถ 
บุคลากรเข:าใจขอบเขตอํานาจ หน:าที่ รวมทัง้มี
ความรู: ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามที่ได:รับมอบหมาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพื่อให:ความดีความชอบ พิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงาน 
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องค�การส�งเสริมกิจการโคนมแห�งประเทศไทย 

รายงานการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

 

องค�ประกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน

สภาพแวดล2อมการควบคุม 
ได:สร:างบรรยากาศของ 

การควบคุม เพื่อให:เกิดทัศนคติที่ดีตอการควบคุม
ภายใน โดยให:ความสาํคัญกับความซื่อสัตย3 
จริยธรรม และความโปรงใสในการดําเนนิงาน มี 
การบริหารจัดการทีส่อดคล:องกับหลักธรรมาภิบาล มี
การกําหนดแนวทางที่ชัดเจนตอการปฏิบัติที่ถูกต:อง 
รวมทั้งปฏิบัตตินเป5นแบบอยาง มีการจัดโครงสร:าง
และสายงานการบังคับบัญชาการมอบหมายงานให:
บุคลากรในองค3กรตามความรู: ความสามารถ 
บุคลากรเข:าใจขอบเขตอํานาจ หน:าที่ รวมทัง้มี

และทักษะในการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพื่อให:ความดีความชอบ พิจารณาจากผลการ

 
สภาพแวดล:อมการควบคุมของ

ภาพรวมอยูในระดับที่เหมาะสม มสีวนทําให:
การควบคุมภายในมีประสิทธผิลทั้งในด:านทัศนคต ิ
นโยบาย การมอบหมายหน:าที่ ความรับผิดชอบ 
รวมถึงการปลูกฝSงให:บุคลากรขององค3กรมี
จรรยาบรรณของการเป5นพนกังานที่ด ีอยางไรก็ตาม 
อ.ส.ค. ยังคงมนีโยบายสงเสริมและสนับสนุน
บุคลากรให:เข:ารับการฝPกอบรมอยางตอเนื่อง 
เป5นการพัฒนาและเพิม่ศักยภาพของบุคลากรสังกัด
แผนก/กอง/ฝDาย/สํานักงาน 
ปฏิบัติงานแทนกันได:อยางมีประสิทธิภาพ และ
การโยกย:ายของบุคลากรปSจจุบันได:พิจารณาถึง
สมรรถะภาพบุคลลากรเป5นสาํคัญ ทําให:ลดปSญหา
เร่ืองระยะเวลาในการศึกษา 
ประเมินผลการปฏิบัติงานระดั
หนวยงานมาพิจารณาความดคีวามชอบในองค3กร
อยางเป5นรูปธรรม 

ก-7 

           แบบ ปค. 4 

รายงานการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน 
2562 

ผลการประเมิน/ข2อสรุป 

สภาพแวดล:อมการควบคุมของ อ.ส.ค. ใน
ภาพรวมอยูในระดับที่เหมาะสม มสีวนทําให: 

บคุมภายในมีประสิทธผิลทั้งในด:านทัศนคต ิ
นโยบาย การมอบหมายหน:าที่ ความรับผิดชอบ 
รวมถึงการปลูกฝSงให:บุคลากรขององค3กรมี
จรรยาบรรณของการเป5นพนกังานที่ด ีอยางไรก็ตาม 

สงเสริมและสนับสนุน
บุคลากรให:เข:ารับการฝPกอบรมอยางตอเนื่อง เพื่อ

นาและเพิม่ศักยภาพของบุคลากรสังกัด
 เพือ่ให:สามารถ

ปฏิบัติงานแทนกันได:อยางมีประสิทธิภาพ และ 
ปSจจุบันได:พิจารณาถึง

สมรรถะภาพบุคลลากรเป5นสาํคัญ ทําให:ลดปSญหา
ระยะเวลาในการศึกษา รวมถึงการนําแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคลลและระดับ
หนวยงานมาพิจารณาความดคีวามชอบในองค3กร



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

องค�ประกอบของการควบคมุภายใน

2. การประเมินความเส่ียง
อ.ส.ค. มีการกําหนดวัตถุประสงค3และ

เป?าหมายขององค3กร และวัตถุประสงค3ระดับ
กิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล:องและเช่ือมโยงกัน ใน
การที่จะทํางานให:สําเร็จด:วยงบประมาณและ
ทรัพยากรที่กําหนดไว:อยางเหมาะสม และผู:บริหารมี
กระบวนการในการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปSจจัย
ภายในและปSจจัยภายนอก ทีอ่าจสงผลกระทบตอ
การบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค3ของงาน มี
การวิเคราะห3ความเสี่ยงการจัดการความเสีย่ง และ
การกําหนดวธิีการควบคุมอยางเหมาะสม

3. กิจกรรมการควบคุม 
อ.ส.ค. มีการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน

ที่ทําให:มัน่ใจวาเมื่อนําไปปฏิบัติแล:วเกิดผลสําเร็จ
ตามที่ฝDายบริหารกําหนดไว: กิจกรรมเพื่อการ
ควบคุมจะช้ีให:ผู:ปฏิบัติงานเหน็ความเสีย่งที่อาจ
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให:เกิดความระมดัระวัง
และพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด:านเทคโนโลย ี
เพื่อสนับสนุนขัน้ตอนการปฏบัิติจริงและบรรลุ
วัตถุประสงค3 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร
อ.ส.ค. มีระบบข:อมลูสารสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับ

การปฏิบัติงานตอความต:องการของผู:ใช: และมี
การสื่อสารไปยงัฝDายบริหารและผู:ที่เก่ียวข:อง ใน
รูปแบบที่ชวยให:ผู:รับข:อมูลสารสนเทศปฏิบัตหิน:าที่
ตามความรับผดิชอบ และสือ่สารกับบุคลากร
ภายนอกที่เก่ียวข:องทีม่ีผลกระทบตอการปฏิบัติ
การควบคุมภายใน เพื่อให:บรรลุวัตถุประสงค3ของ
องค3กรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิ

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

องค�ประกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน

การประเมินความเส่ียง 
มีการกําหนดวัตถุประสงค3และ

เป?าหมายขององค3กร และวัตถุประสงค3ระดับ
สอดคล:องและเช่ือมโยงกัน ใน 

การที่จะทํางานให:สําเร็จด:วยงบประมาณและ
ทรัพยากรที่กําหนดไว:อยางเหมาะสม และผู:บริหารมี
กระบวนการในการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปSจจัย
ภายในและปSจจัยภายนอก ทีอ่าจสงผลกระทบตอ
การบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค3ของงาน มี 
การวิเคราะห3ความเสี่ยงการจัดการความเสีย่ง และ
การกําหนดวธิีการควบคุมอยางเหมาะสม 

 
การประเมินความเสีย่งของ

อยูในระดับที่เหมาะสม เพียงพอในระดับหนึง่ 
บุคลากรระดับหัวหน:างานซ่ึงถือเป5นผู:แทนในแตละ
สวนงาน ได:เข:ามามีสวนรวมในการวิเคราะห3
ความเสี่ยงที่เกิดจากปSจจัยภายในและปSจจัย
ภายนอกองค3กร ทั้งนี้ ได:อาศยัประสบการณ3ในอดีต
ที่ผานมาและนําข:อมูลย:อนหลงัมาสนับสนุน มี
การวิเคราะห3ถึงสาเหตุของความเสีย่งที่อาจเกิดขึ้น 
และกําหนดแนวทางการป?องกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตจากปSจจัยตางๆที่เปลี่ยนแปลงไ

มีการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน
ที่ทําให:มัน่ใจวาเมื่อนําไปปฏิบัติแล:วเกิดผลสําเร็จ
ตามที่ฝDายบริหารกําหนดไว: กิจกรรมเพื่อการ
ควบคุมจะช้ีให:ผู:ปฏิบัติงานเหน็ความเสีย่งที่อาจ
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให:เกิดความระมดัระวัง

พัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด:านเทคโนโลย ี
เพื่อสนับสนุนขัน้ตอนการปฏบัิติจริงและบรรลุตาม

 
กิจกรรมการควบคุมของ

ความเหมาะสมและสอดคล:องกับกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงขององค3กร
เป5นสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดย
ผู:บริหารและหัวหน:างาน กํากับดูแลให:มีการปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัดมีการรายงานผลการดําเนินงาน
เสนอเพื่อพิจารณาตามลาํดับ ที่ประชุม
ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ของ อ.ส.ค., คณะอนุกรรมการ
และควบคุมภายใน อ.ส.ค., 
ตรวจสอบ อ.ส.ค. และคณะกรรมการ อ

สารสนเทศและการส่ือสาร 
มีระบบข:อมลูสารสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับ

การปฏิบัติงานตอความต:องการของผู:ใช: และมี 
การสื่อสารไปยงัฝDายบริหารและผู:ที่เก่ียวข:อง ใน
รูปแบบที่ชวยให:ผู:รับข:อมูลสารสนเทศปฏิบัตหิน:าที่

และสือ่สารกับบุคลากร
ภายนอกที่เก่ียวข:องทีม่ีผลกระทบตอการปฏิบัติ 

เพื่อให:บรรลุวัตถุประสงค3ของ
องค3กรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
การสื่อสารงานด:านสารสนเทศ

และพนักงานทุกระดับช้ันขององค3กร มีชองทางที่
หลากหลายและสามารถเข:าถึงได:ตามสิทธิ์และ
ระดับช้ันของผู:เก่ียวข:องภายในและภายนอกองค3กร 
โดยชองทางสื่อสารแตละชองทางผานระบบ
สารสนเทศสามารถระบุกลุมเป?าหมายของแตละ
ชองทาง เพื่อให:การสื่อสารมปีระสิทธิภาพและตรง
ตามวัตถุประสงค3 
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ผลการประเมิน/ข2อสรุป 

การประเมินความเสีย่งของ อ.ส.ค. ในภาพรวม
อยูในระดับที่เหมาะสม เพียงพอในระดับหนึง่ และ
บุคลากรระดับหัวหน:างานซ่ึงถือเป5นผู:แทนในแตละ
สวนงาน ได:เข:ามามีสวนรวมในการวิเคราะห3 

ที่เกิดจากปSจจัยภายในและปSจจัย
ภายนอกองค3กร ทั้งนี้ ได:อาศยัประสบการณ3ในอดีต

และนําข:อมูลย:อนหลงัมาสนับสนุน ม ี
วิเคราะห3ถึงสาเหตุของความเสีย่งที่อาจเกิดขึ้น 

และกําหนดแนวทางการป?องกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตจากปSจจัยตางๆที่เปลี่ยนแปลงไป 

กิจกรรมการควบคุมของ อ.ส.ค. ในภาพรวม มี
ความเหมาะสมและสอดคล:องกับกระบวนการ

ขององค3กร โดยกิจกรรมควบคุม
เป5นสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดย
ผู:บริหารและหัวหน:างาน กํากับดูแลให:มีการปฏิบัติ

มีการรายงานผลการดําเนินงาน
เสนอเพื่อพิจารณาตามลาํดับ ที่ประชุมคณะทํางาน
ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
, คณะกรรมการ

และคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

สารสนเทศไปยังสวนงาน
และพนักงานทุกระดับช้ันขององค3กร มีชองทางที่
หลากหลายและสามารถเข:าถึงได:ตามสิทธิ์และ
ระดับช้ันของผู:เก่ียวข:องภายในและภายนอกองค3กร 

แตละชองทางผานระบบ
สารสนเทศสามารถระบุกลุมเป?าหมายของแตละ

เพื่อให:การสื่อสารมปีระสิทธิภาพและตรง



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

องค�ประกอบของการควบคมุภายใน

5. กิจกรรมการติดตามผล
อ.ส.ค. มีการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
องค3กรอยางตอเนือ่ง และเป5นสวนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานปกต ิโดยกําหนดวธิี
ปฏิบัติงาน เพือ่ติดตามการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายใน กรณีพบจุดออนหรือข:อบกพรอง 
มีการกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให:ความมั่นใจวา ข:อตรวจ
พบจากการตรวจสอบและการสอบทาน ได:รับการ
พิจารณาและมีการวินิจฉัย 
สั่งการให:ดําเนินการแก:ไขข:อบกพรองทันที

 

ผลการประเมินโดยรวม 
อ.ส.ค. มีโครงสร:างการควบคุมภายในครบทั้ง 

ทําให:การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค3 อยางไรก็ตาม 
ควบคุม เพื่อให:การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได:กําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในที่เหมาะสมไว:แล:ว
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องค�ประกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน

กิจกรรมการติดตามผล 
มีการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
และเป5นสวนหนึ่งของ

กระบวนการปฏิบัติงานปกต ิโดยกําหนดวธิี
ปฏิบัติงาน เพือ่ติดตามการปฏิบัติตามระบบ 
การควบคุมภายใน กรณีพบจุดออนหรือข:อบกพรอง 
มีการกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให:ความมั่นใจวา ข:อตรวจ
พบจากการตรวจสอบและการสอบทาน ได:รับการ

สั่งการให:ดําเนินการแก:ไขข:อบกพรองทันท ี

 
การติดตามประเมนิผลขอ

ความเหมาะสมเพียงพอ มีการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในอยางตอเนือ่ง เมือ่มีการตรวจพบ
ข:อบกพรองหรือจุดออนจะมีการวิเคราะห3 ประเมนิ
ความเสี่ยง และกําหนดกิจกรรมควบคุม สิ้นปRมีการ
ประเมินตนเองรวมกันระหวางผู:บริหารและพนักงาน 
รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู:ตรวจสอบภายใน 
ผลการประเมินมีการจัดทํารายงานเสน
พิจารณาตามลําดับ ที่ประชุม
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน อ.ส.ค., คณะกรรมการ
คณะกรรมการ อ.ส.ค.และจัดสงกระทรวงการคลัง
ตอไป 

มีโครงสร:างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค3ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะ
ทําให:การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค3 อยางไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต:องปรับปรุงกระบวนการ
ควบคุม เพื่อให:การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได:กําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในที่เหมาะสมไว:แล:ว 

รายมือช่ือ                                                         
ตําแหนง ผู:อํานวยการองค3การสงเสริม

กิจการโคนมแหงประเทศไทย
วันที่             . เดือน                    
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ผลการประเมิน/ข2อสรุป 

การติดตามประเมนิผลของ อ.ส.ค. ม ี
มีการปฏิบัติตามระบบ 

การควบคุมภายในอยางตอเนือ่ง เมือ่มีการตรวจพบ
ข:อบกพรองหรือจุดออนจะมีการวิเคราะห3 ประเมนิ
ความเสี่ยง และกําหนดกิจกรรมควบคุม สิ้นปRมีการ

องรวมกันระหวางผู:บริหารและพนักงาน 
รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู:ตรวจสอบภายใน 
ผลการประเมินมีการจัดทํารายงานเสนอเพื่อ
พิจารณาตามลําดับ ที่ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อน
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ค., 
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค., 
และจัดสงกระทรวงการคลัง

องค3ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะ
มีบางกิจกรรมที่ต:องปรับปรุงกระบวนการ

ควบคุม เพื่อให:การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได:กําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุง

                                                        . 
องค3การสงเสริม 

กิจการโคนมแหงประเทศไทย 
                   . พ.ศ.             . 



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

                               
รายงานการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด 
 

(3) 
องค3ประกอบของการควบคุมภายใน

1.  สภาพแวดล:อมการควบคุม
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

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

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

4.  สารสนเทศการสื่อสาร 
.......................................................................
...................................................
.......................................................................

5.  กิจกรรมการติดตามผล 
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

 

ผลการประเมินโดยรวม (5) 
...........................................................................
........................................................
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                               (1)                               . 
รายงานการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด                 (2)                

 
องค3ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4
ผลการประเมิน

สภาพแวดล:อมการควบคุม 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

รายมือชื่อ                      (6

ตําแหน�ง                       (7)

วันท่ี     (8)      .เดือน.                .
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แบบ ปค. 4 
 

รายงานการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน 
)                . 

4) 
ผลการประเมิน/ข:อสรุป 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6)                      . 

)                       . 

.                .พ.ศ.        . 



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

คําอธิบายแบบรายงานการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน 

(1) ระบุช่ือหนวยงานของรัฐที่ประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ
(2) ระบุวันเดือนปRสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปRที่ประเมินองค3ประกอบของการควบคุม

ภายใน 
(3) ระบุองค3ประกอบของการควบคุมภายใน 
(4) ระบุผลการประเมิน/ข:อสรุปของแตละองค3ประกอบของการควบคุมภายในพร:อมความเสี่ยงที่ยังมี

อยู/จุดออน 
(5) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค3ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 
(6) ลงลายมือช่ือหัวหน:าหนวยงานของรัฐ
(7) ระบุตําแหนงหัวหน:าหนวยงานของรัฐ
(8) ระบุวันเดือนปRที่รายงาน 
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คําอธิบายแบบรายงานการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ระบุช่ือหนวยงานของรัฐที่ประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ
ระบุวันเดือนปRสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปRที่ประเมินองค3ประกอบของการควบคุม

ระบุองค3ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค3ประกอบ 
ข:อสรุปของแตละองค3ประกอบของการควบคุมภายในพร:อมความเสี่ยงที่ยังมี

สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค3ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค3ประกอบ
ลงลายมือช่ือหัวหน:าหนวยงานของรัฐ 
ระบุตําแหนงหัวหน:าหนวยงานของรัฐ 
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คําอธิบายแบบรายงานการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 

ระบุช่ือหนวยงานของรัฐที่ประเมินองค3ประกอบของการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ 
ระบุวันเดือนปRสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปRที่ประเมินองค3ประกอบของการควบคุม

ข:อสรุปของแตละองค3ประกอบของการควบคุมภายในพร:อมความเสี่ยงที่ยังมี

องค3ประกอบ 



 

คูมือการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563

ตัวอย�าง        

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน�วยงานของรัฐ 

หรือภารกจิตามแผนการดําเนนิการ 
หรือภารกจิอืน่  ๆที่สําคัญของหน�วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค� 

(4) 
ความเสี่ยง 

ความสามารถในการเบกิจายตามแผน 
งบลงทุนไมเป5นไปตามเป?าหมาย 

1. การจัดซื้อจัดจ:างไมเป5นไปตามแผน
2. กําหนดคุณลักษณะ และ TOR ไม
ถูกต:อง 
3. ปร.4 (ประมาณราคากอสร:าง) เกิน
30 วัน ทําให:ต:องประมาณราคากลาง
ใหม 
4. การบริหารสัญญายังมีความลาช:า 
และยังไมสามารถปฏิบัติให:ถูกต:องตาม
สัญญา 
5. การเบิกจายงบลงทุนไมเป5นไปตาม
เป?าหมาย 
6. การติดตามและมาตรการเรงรัดไม
เพียงพอ 
7. ฤดูกาลในการดําเนินงาน เชน ฤดู
ฝน ทําให:งานไมแล:วเสร็จตามกําหนด
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องค�การส�งเสริมกิจการโคนมแห�งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กนัยายน 2562 

 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู� 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู� 

การจัดซื้อจัดจ:างไมเป5นไปตามแผน 
ไม

เกิน
วัน ทําให:ต:องประมาณราคากลาง

การบริหารสัญญายังมีความลาช:า 
และยังไมสามารถปฏิบัติให:ถูกต:องตาม

การเบิกจายงบลงทุนไมเป5นไปตาม

การติดตามและมาตรการเรงรัดไม

ฤดูกาลในการดําเนินงาน เชน ฤดู
ฝน ทําให:งานไมแล:วเสร็จตามกําหนด 

1. ดําเนินการตาม
ขั้นตอนและข:อบังคับ
วาด:วยการพัสดุ 
อ.ส.ค. และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข:อง 
2. ดําเนินการตาม
ขั้นตอนการจัดซื้อ 
จัดจ:าง พรบ. 2560 
3. มีการติดตาม 
การดําเนินงานและ 
การเบิกจาย จาก 
ฝDายนโยบายและ
แผนงาน/ผู:บริหาร 
อ.ส.ค. 

1. การรายงายผล 
การดําเนินงานของ
เจ:าของงบประมาณ 
ยังไมเป5นไปตาม 
Workflow 
2. TOR กับ Spec ยัง
ไมตรงกัน ทําให:มี
ปSญหาในการตรวจ
รับงาน 
3.ทําให:ผล 
การเบิกจายงบลงทุน
ยังไมเป5นไปตาม
เป?าหมาย 

1. การจัดซื้อจัดจ:าง 
ไมเป5นไปตามแผน 
2. กําหนดคณุลักษณะ 
และ TOR ไมถูกต:อง 
3. ปร.4 (ประมาณ
ราคากอสร:าง) เกิน 30 
วันทําให:ต:องประมาณ
ราคากลางใหม 
4. การบริหารสัญญา 
5. การเบิกจายงบลงทุน 
ไมเป5นไปตามเป?าหมาย 
6. การติดตามและ
มาตรการในการเรงรัด 
มไีมเพียงพอ 

1. เรงรัดดําเนินการ โดยทําบันทึกแจ:งเตือนทุกหนวยงาน 
ให:ดําเนินการตาม 
2. ดําเนินการปรับแผนการเบิกจาย เพื่อให:ยอดการ
เบิกจายเป5นไปตามแผน
3. ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ:าง
สามารถตรวจสอบได:
4. อบรมให:ความรู:การจัดทํา 
รายละเอียดคุณลักษณะ
5. อบรมให:ความรู:ในการจัดทําราคากลางงานกอสร:าง
6. ปรับปรุงคูมือการบริหารสัญญา
7. อบรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับ
8. กําหนดแผนดําเนินการจัดซื้อจัดจ:างแตละรายการโดย
ละเอียด มีขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อให:ส

รายมือชื่อ 
ตําแหนง 
วันที่           
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    แบบ ปค. 5 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หน�วยงาน 

ที่รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

เรงรัดดําเนินการ โดยทําบันทึกแจ:งเตือนทุกหนวยงาน 
ให:ดําเนินการตาม Workflow 

ดําเนินการปรับแผนการเบิกจาย เพื่อให:ยอดการ
เบิกจายเป5นไปตามแผน 

ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ:างให:ชัดเจน เพื่อให:
สามารถตรวจสอบได: 

อบรมให:ความรู:การจัดทํา TOR และกําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ 

อบรมให:ความรู:ในการจัดทําราคากลางงานกอสร:าง 
ปรับปรุงคูมือการบริหารสัญญา 
อบรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับ 
กําหนดแผนดําเนินการจัดซื้อจัดจ:างแตละรายการโดย

ละเอียด มีขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อให:สามารถติดตามงานได: 

30 ก.ย. 2562/ 
-ฝDายนโยบาย 
และแผนงาน 
-ฝDายพัสดุ 
และบริการ 

                                                         . 
 ผู:อํานวยการ อ.ส.ค. 

   . เดือน                        . พ.ศ.                    . 
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(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน�วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหน�วยงาน 

ของรัฐ/วัตถุประสงค� 

(4) 
ความเสี่ยง 
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                               (1)                               . 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด                 (2)                . 
 

 
(5) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู� 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู� 

    

รายมือชื่อ                            

ตําแหน�ง                  

วันที่              .เดือน
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แบบ ปค. 5 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 
หน�วยงาน 

ที่รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

 

                            (10)                            . 

                             (11)                             . 

เดือน                        .พ.ศ.                   . 



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

คําอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(1) ระบุช่ือหนวยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ
(2) ระบุวันเดือนปRสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปRที่ประเมินผลการควบคุมภายใน
(3) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ 

ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ และวัตถุประสงค3ของภารกิจดังกลาวที่ประเมิน
(4) ระบุความเสี่ยงสําคัญของแตละภารกิจ
(5) ระบุการควบคุมภายในของแตละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เชน ขั้นตอน วิธี

ปฏิบัติงาน กฎเกณฑ3 
(6) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในวามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอยางตอเนื่องหรือไม 

โดยอาจระบุในลักษณะตางๆ เชน มีการกําหนดหรือสั่งการอยางเป5นทางการ มีการปฏิบัติตาม
อยางตอเนื่องและชวยให:งานสําเร็จตามวัตถุประสงค3 และหรือความเสี่ยงที่ลดลงหรือสามารถ
ป?องกันได: คุ:มคากับต:นทุนหรือคาใช:จายในการควบคุมความเสี่ยงดังกลาว

(7) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยูซึ่งมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค3ของแตละภารกิจ
(8) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป?องกันหรือลดควา

ปRปฏิทินถัดไป 
(9) ระบุช่ือหนวยงานที่รับผิดชอบและกําหนดแล:วเสร็จ 

ภายในกรณีการจัดทํารายงานในระดับกระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัด ให:ระบุช่ือหนวยงาน
ของรัฐในระดับหนวยงานของรัฐ เชน กรม ก

(10) ลงลายมือช่ือหัวหน:าหนวยงานของรัฐ
(11) ระบุตําแหนงหัวหน:าหนวยงานของรัฐ
(12) ระบุวันเดือนปRที่รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

คําอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค
 

ระบุช่ือหนวยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ
ระบุวันเดือนปRสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปRที่ประเมินผลการควบคุมภายใน
ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดําเนินงาน หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ และวัตถุประสงค3ของภารกิจดังกลาวที่ประเมิน
ระบุความเสี่ยงสําคัญของแตละภารกิจ 
ระบุการควบคุมภายในของแตละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เชน ขั้นตอน วิธี

ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในวามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอยางตอเนื่องหรือไม 
โดยอาจระบุในลักษณะตางๆ เชน มีการกําหนดหรือสั่งการอยางเป5นทางการ มีการปฏิบัติตาม
อยางตอเนื่องและชวยให:งานสําเร็จตามวัตถุประสงค3 และหรือความเสี่ยงที่ลดลงหรือสามารถ

คุ:มคากับต:นทุนหรือคาใช:จายในการควบคุมความเสี่ยงดังกลาว 
ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยูซึ่งมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค3ของแตละภารกิจ
ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป?องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (7) 

วยงานที่รับผิดชอบและกําหนดแล:วเสร็จ (วัน เดือน ปR) ของการปรับปรุงการควบคุม
ภายในกรณีการจัดทํารายงานในระดับกระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัด ให:ระบุช่ือหนวยงาน
ของรัฐในระดับหนวยงานของรัฐ เชน กรม ก. สํานักงาน ข. เทศบาลตําบล ค
ลงลายมือช่ือหัวหน:าหนวยงานของรัฐ 
ระบุตําแหนงหัวหน:าหนวยงานของรัฐ 

 

ก-14 

แบบ ปค. 5) 

ระบุช่ือหนวยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ 
ระบุวันเดือนปRสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปRที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินงาน หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ และวัตถุประสงค3ของภารกิจดังกลาวที่ประเมิน 

ระบุการควบคุมภายในของแตละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เชน ขั้นตอน วิธี

ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในวามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอยางตอเนื่องหรือไม 
โดยอาจระบุในลักษณะตางๆ เชน มีการกําหนดหรือสั่งการอยางเป5นทางการ มีการปฏิบัติตาม
อยางตอเนื่องและชวยให:งานสําเร็จตามวัตถุประสงค3 และหรือความเสี่ยงที่ลดลงหรือสามารถ

 
ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยูซึ่งมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค3ของแตละภารกิจ 

) ในปRงบประมาณหรือ

ของการปรับปรุงการควบคุม
ภายในกรณีการจัดทํารายงานในระดับกระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัด ให:ระบุช่ือหนวยงาน

เทศบาลตําบล ค. เป5นต:น 



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

ตัวอย�าง   
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู2ตรวจสอบภายใน

(กรณี
 
เรียน ผู2อํานวยการ อ.ส.ค.
 

ผู:ตรวจสอบภายในขององค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไท
การประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน
ทานตามหลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
หนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายในด:านการดําเนินงานที่มีประสิทธิผ
ด:านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งด:านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข:อบังคับที่เก่ียวข:องกับการดําเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกลาว ผู:ตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายในของ
สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไท
หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

       
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู2ตรวจสอบภายใน

กรณีไม�มีข2อตรวจพบ หรือข2อสังเกตท่ีมีนัยสําคญั) 

. 

ผู:ตรวจสอบภายในขององค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
การประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน สําหรับปRสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
ทานตามหลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ

2561 โดยมีวัตถุประสงค3เพื่อให:ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาภารกิจของ
หนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายในด:านการดําเนินงานที่มีประสิทธิผ
ด:านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งด:านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข:อบังคับที่เก่ียวข:องกับการดําเนินงาน 

จากผลการสอบทานดังกลาว ผู:ตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายในของ
จการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเป5นไปตาม

หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน

รายมือชื่อ .                                                    
ตําแหน�ง หัวหน2าฝ,ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน
วันท่ี               .เดือน.                         

ก-15 

     แบบ ปค. 6 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู2ตรวจสอบภายใน 

ย (อ.ส.ค.) ได:สอบทาน
กันยายน 2562 ด:วยวิธีการสอบ

ทานตามหลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
โดยมีวัตถุประสงค3เพื่อให:ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาภารกิจของ

หนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายในด:านการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ด:านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งด:านการปฏิบัติ

จากผลการสอบทานดังกลาว ผู:ตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายในขององค3การ
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเป5นไปตาม

หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน

                                                    . 
หัวหน2าฝ,ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 

         .พ.ศ.                 . 

 



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

ตัวอย�าง    
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู2ตรวจสอบภายใน

(กรณีมีข2อตรวจพบ หรือข2อสังเกตท่ีมีนัยสําคัญ
 
เรียน ผู2อํานวยการ อ.ส.ค.
 

ผู:ตรวจสอบภายในขององค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไท
การประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน
ทานตามหลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
หนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายในด:านการดําเนินงานที่มีประสิทธิผ
ด:านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งด:านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข:อบังคับที่เก่ียวข:องกับการดําเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกลาว ผู:ตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายในของ
สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไท
หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 

อยางไรก็ดี มีข:อตรวจพบและหรือข:อสังเกตเก่ียวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน
หรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได:ดังนี้

1. ความเส่ียงท่ีมีอยู�ท่ีต2องกําหนดการปรับปรุงการควบคุมภายใน
1.1 การจัดซื้อจัดจ:าง มีประสิทธิภาพเพียงพอระดับหนึ่ง
1.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล มีประสิทธิภาพดีขึ้น
1.3 การจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้นมพาณิชย3 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.1 การจัดซื้อจัดจ:าง มีประสิทธิภาพเพียงพอระดับหนึ่ง

การปรับปรุง ดังนี้ 
2.1.1 
2.1.2 

วงเงินตามข:อบังคับ อ.ส.ค
ราคา 

2.1.3 
ขั้นตอน 
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รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู2ตรวจสอบภายใน

กรณีมีข2อตรวจพบ หรือข2อสังเกตท่ีมีนัยสําคัญ) 

. 

ผู:ตรวจสอบภายในขององค3การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
การประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน สําหรับปRสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
ทานตามหลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ

2561 โดยมีวัตถุประสงค3เพื่อให:ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาภารกิจของ
หนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายในด:านการดําเนินงานที่มีประสิทธิผ
ด:านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งด:านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข:อบังคับที่เก่ียวข:องกับการดําเนินงาน 

จากผลการสอบทานดังกลาว ผู:ตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายในของ
จการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเป5นไปตาม

หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน

อยางไรก็ดี มีข:อตรวจพบและหรือข:อสังเกตเก่ียวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน
หรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได:ดังนี้ 

ความเส่ียงท่ีมีอยู�ท่ีต2องกําหนดการปรับปรุงการควบคุมภายใน
การจัดซื้อจัดจ:าง มีประสิทธิภาพเพียงพอระดับหนึ่ง 
การบริหารทรัพยากรบุคคล มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
การจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้นมพาณิชย3 เกินกําหนดตามเงื่อนไข

ปรับปรุงการควบคุมภายใน 
การจัดซื้อจัดจ:าง มีประสิทธิภาพเพียงพอระดับหนึ่งแตบางหนวยงานต:องมี

 มีการสร:างความเข:าใจเก่ียวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ:างให:กับพนักงาน
 มีการจัดซื้อวัสดุปรุงรส วัสดุหีบหอ และสารเคมี โดยวิธีสอบราคาใน
ค. วาด:วยการพัสดุฯ แทนโดยวิธีพิเศษเป5นประจํา เพื่อให:มีการแขงขันด:าน

 มีการจัดการตามมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานที่ไมดําเนินการตาม

ก-16 

     แบบ ปค. 6 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู2ตรวจสอบภายใน 

ย (อ.ส.ค.) ได:สอบทาน
กันยายน 2562 ด:วยวิธีการสอบ

ทานตามหลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
โดยมีวัตถุประสงค3เพื่อให:ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาภารกิจของ

หนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายในด:านการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ด:านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งด:านการปฏิบัติ

จากผลการสอบทานดังกลาว ผู:ตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายในขององค3การ
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเป5นไปตาม

หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน

อยางไรก็ดี มีข:อตรวจพบและหรือข:อสังเกตเก่ียวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและ

ความเส่ียงท่ีมีอยู�ท่ีต2องกําหนดการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

เกินกําหนดตามเงื่อนไข 

แตบางหนวยงานต:องมี 

มีการสร:างความเข:าใจเก่ียวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ:างให:กับพนักงาน 
และสารเคมี โดยวิธีสอบราคาใน

วาด:วยการพัสดุฯ แทนโดยวิธีพิเศษเป5นประจํา เพื่อให:มีการแขงขันด:าน

มีการจัดการตามมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานที่ไมดําเนินการตาม



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

2.2 การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
ดังนี้ 

2.2.1 
ข:อมูลในระบบ ERP พนักงานควบคุมเคร่ืองจักร 
มีการลาออกบอย อาจสงผลเสียหายตอ อ

2.2.2 
แตละสายงาน 

2.3 การจัดเก็บจากลูกหนี้นมพาณิชย3เกินกําหนดดตามเงื่อนไข สงผลกระทบตอ
สภาพคลองทางการเงินของ อ

2.3.1 
2.3.2 

ผลกระทบการเรียกเก็บหนี้ไมได:ในภายหลัง
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การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพดีขึ้น แตมีประเด็นที่ต:องมีการปรับปรุง 

 รับพนักงานตําแหนงที่มีความสําคัญ เชน พนักงานตัดชิม พนักงานลง
พนักงานควบคุมเคร่ืองจักร (Operator) เป5นต:น แทนการจ:าง 

มีการลาออกบอย อาจสงผลเสียหายตอ อ.ส.ค. ภายหลัง 
 เรงรัดการวิเคราะห3โครงสร:าง/อัตรากําลัง ให:สอดคล:องกับปริมาณงานใน

การจัดเก็บจากลูกหนี้นมพาณิชย3เกินกําหนดดตามเงื่อนไข สงผลกระทบตอ
สภาพคลองทางการเงินของ อ.ส.ค. ต:องมีการปรับปรุงดังนี้ 

 กําชับให:พนักงานติดตามหนี้สินอยางตอเนื่อง 
 ควบคุมการปลอยสินค:าไมให:เกินวงเงินคํ้าประกันเงินเช่ือ ป?องกัน

ผลกระทบการเรียกเก็บหนี้ไมได:ในภายหลัง 

รายมือชื่อ .                                                  
ตําแหน�ง หัวหน2าฝ,ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน
วันท่ี             .เดือน.                          .
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แตมีประเด็นที่ต:องมีการปรับปรุง 

รับพนักงานตําแหนงที่มีความสําคัญ เชน พนักงานตัดชิม พนักงานลง
เป5นต:น แทนการจ:าง Outsource เนื่องจาก

อัตรากําลัง ให:สอดคล:องกับปริมาณงานใน

การจัดเก็บจากลูกหนี้นมพาณิชย3เกินกําหนดดตามเงื่อนไข สงผลกระทบตอ

การปลอยสินค:าไมให:เกินวงเงินคํ้าประกันเงินเช่ือ ป?องกัน

                                                      . 
หัวหน2าฝ,ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 

.พ.ศ.                  . 



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู2ตรวจสอบภายใน
 

เรียน                        (1)                       
 

ผู:ตววจสอบภายในของ 
การควบคุมภายในของหนวยงาน สําหรับปRสิ้นสุดวันที่ 
วิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุ
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ
ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายในด:าน
ประสิทธิภาพ ด:านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเว
ด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข:อบังคับที่เก่ียวข:องกับการดําเนินงาน

จากผลการสอบทาน
                                (4)                                
เป5นไปตามหลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
 
 

 
กรณีได2สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล2ว มีข2อตรวจพบหรือข2อสังเกตเกี่ยวกับความ
เส่ียง และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเส่ียงดังกล�าว ให2
รายงานข2อตรวจพบหรือข2อสังเกตดังกล�าวในวรรคสาม ดังนี้

อยางไรก็ดี มีข:อตรวจพบ
หรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

1. ความเสี่ยง 
1.1.                       
1.2.                     

2. การควบคุมภายในและหรือกา
2.1.                     
2.2.                    

 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู2ตรวจสอบภายใน

                       . 

ผู:ตววจสอบภายในของ                        (2)                      ได:สอบทานการ
นของหนวยงาน สําหรับปRสิ้นสุดวันที่      (3)     . เดือน                 

หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุ
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค3เพื่อให:ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา

จะบรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายในด:านการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ด:านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เช่ือถือได: ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้ง
ด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข:อบังคับที่เก่ียวข:องกับการดําเนินงาน 

สอบทานดังกลาว ผู:ตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายในของ
)                                 มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และ

หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ

รายมือชื่อ                           (5)                           .

ตําแหน�ง                            (6)      

วันท่ี      (7)       .เดือน.                  

กรณีได2สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล2ว มีข2อตรวจพบหรือข2อสังเกตเกี่ยวกับความ
และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเส่ียงดังกล�าว ให2

รายงานข2อตรวจพบหรือข2อสังเกตดังกล�าวในวรรคสาม ดังนี้ 
ข:อตรวจพบและหรือข:อสงัเกตเก่ียวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน

หรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได:ดังนี้ 
 (8) 

.                                                                                                      
.                                                                                                     
ควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน (9) 

.                                                                                                     
.                                                                                                     
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แบบ ปค. 6 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู2ตรวจสอบภายใน 

สอบทานการประเมินผล
       . พ.ศ.           . ด:วย

หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุม
ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา

การดําเนินงานที่มีประสิทธิผล 
ลา และโปรงใส รวมทั้ง

ผู:ตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายในของ 
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และ

หลักเกณฑ3กระทรวงการคลังวาด:วยมาตรฐานและหลักเกณฑ3ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ

)                           . 

                            . 

     .พ.ศ.               . 

กรณีได2สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล2ว มีข2อตรวจพบหรือข2อสังเกตเกี่ยวกับความ
และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเส่ียงดังกล�าว ให2

หรือข:อสงัเกตเก่ียวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและ

                                                                    . 
                                                                      . 

 
                                                                    . 
                                                                   . 



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

คําอธิบายแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(1) ระบุตําแหนงหัวหน:าหนวยงานของรัฐ
(2) ระบุช่ือหนวยงานของรัฐ
(3) ระบุวันเดือนปRสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปRที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 

ผู:ตรวจสอบภายในดําเนินการสอบทานการประเมินดังกลาว
(4) ระบุช่ือหนวยงานของรัฐ
(5) ลงลายมือช่ือหัวหน:าหนวยงานตรวจสอบภายใน
(6) ระบุตําแหนงหัวหน:าหนวยงานตรวจสอบภายใน
(7) ระบุวันที่รายงาน 
(8) ระบุข:อตรวจพบและหรือข:อสังเกตของผู:ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่
(9) ระบุข:อตรวจพบและหรือข:อสังเกตของผู:ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการควบคุมภายในและหรือ

การปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป?องกันหรือลดความเสี่ยงตาม 
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คําอธิบายแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของผู2ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6) 

 
ระบุตําแหนงหัวหน:าหนวยงานของรัฐ 
ระบุช่ือหนวยงานของรัฐ 
ระบุวันเดือนปRสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปRที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 
ผู:ตรวจสอบภายในดําเนินการสอบทานการประเมินดังกลาว 
ระบุช่ือหนวยงานของรัฐ 
ลงลายมือช่ือหัวหน:าหนวยงานตรวจสอบภายใน 
ระบุตําแหนงหัวหน:าหนวยงานตรวจสอบภายใน 

ระบุข:อตรวจพบและหรือข:อสังเกตของผู:ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่
ระบุข:อตรวจพบและหรือข:อสังเกตของผู:ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการควบคุมภายในและหรือ
การปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป?องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (8) 

ก-19 

คําอธิบายแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ระบุวันเดือนปRสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปRที่ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่ง

ระบุข:อตรวจพบและหรือข:อสังเกตของผู:ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยง 
ระบุข:อตรวจพบและหรือข:อสังเกตของผู:ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการควบคุมภายในและหรือ



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําศัพท�เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
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ภาคผนวก ข. 

 
 

คําศัพท�เกี่ยวกับการควบคุมภายในคําศัพท�เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

 
 
 
 

คําศัพท� 
 

การควบคุมภายใน 
(Internal Control) 

 

สภาพแวดล2อม 
ของการควบคุม 
(Control Environment) 
 

Soft Control 

 

Hard Control 

 

ความเสี่ยง 
(Risk) 

 
 
 
 

คําศัพท�เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
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ความหมาย 
 

กระบวนการปฏิบัติงานที่ทุกคนใน อ
คณะกรรมการอ.ส.ค. ผู:บริหารทุกระดับ และพนักงานอ
ขึ้น เพื่อสร:างความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานขององค3กร
จะบรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายในด:านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย3สิน
การป?องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล 
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในองค3กรด:านความเช่ือถือได:ของรายงาน
ทางการเงิน และด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข:อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี 

 

 

ปSจจัยตางๆ ซึ่งสงเสริมให:องค3ประกอบการควบคุมภายใน
อื่นๆ มีประสิทธิผลในองค3กรหรือทําให:การควบคุมที่มีอยูมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น หรือทําให:บุคลากรให:ความสําคัญกับการควบคุมมากขึ้น

 

เป5นการควบคุมที่มองไมเห็น เป5นการสร:างจิตสํานึก
และคุณภาพ เชน ความซื่อสัตย3 ความโปรงใส การมีภาวะความเป5นผู:นํา 
การมีจริยธรรม การมีสวนรวม ปรัชญาการทํางานของผู:บริหาร เป5นต:น

 

เป5นการควบคุมที่มองเห็นได: เชน การกําหนดโครงสร:าง 
นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ เป5นต:น 

 

เหตุการณ3หรือสถานการณ3ที่มีความไมแนนอน ซึ่งอาจเกิดขึ้น
และมีผลทําให:องค3กรเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล
ความสูญเปลา ไมสามารถดําเนินงานให:บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค3
หรือเป?าหมายที่ตั้งไว:ได: 

คําศัพท�เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
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กระบวนการปฏิบัติงานที่ทุกคนใน อ.ส.ค. ตั้งแต
ผู:บริหารทุกระดับ และพนักงานอ.ส.ค. กําหนดให:มี

ขึ้น เพื่อสร:างความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานขององค3กร
จะบรรลุวัตถุประสงค3ของการควบคุมภายในด:านประสิทธิผลและ

ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย3สิน 
การป?องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล  
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในองค3กรด:านความเช่ือถือได:ของรายงาน
ทางการเงิน และด:านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข:อบังคับ และมติ

ปSจจัยตางๆ ซึ่งสงเสริมให:องค3ประกอบการควบคุมภายใน
อื่นๆ มีประสิทธิผลในองค3กรหรือทําให:การควบคุมที่มีอยูมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น หรือทําให:บุคลากรให:ความสําคัญกับการควบคุมมากขึ้น 

เป5นการสร:างจิตสํานึก 
และคุณภาพ เชน ความซื่อสัตย3 ความโปรงใส การมีภาวะความเป5นผู:นํา 
การมีจริยธรรม การมีสวนรวม ปรัชญาการทํางานของผู:บริหาร เป5นต:น 

เป5นการควบคุมที่มองเห็นได: เชน การกําหนดโครงสร:าง 

เหตุการณ3หรือสถานการณ3ที่มีความไมแนนอน ซึ่งอาจเกิดขึ้น
มผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล 

ความสูญเปลา ไมสามารถดําเนินงานให:บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค3



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

คําศัพท� 
 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

 

กิจกรรมการควบคุม 
(Control Activities) 

 

สารสนเทศ 
(Information) 
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ความหมาย 
 

กระบวนการที่สําคัญที่ใช:ในการระบุและวิเคราะห3ความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค3ขององค3กร รวมทั้งการค:นหาและ
นําเอาวิธีการควบคุมเพื่อป?องกันหรือลดความเสี่ยงมาใช:ให:เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองค3กร 

 

นโยบาย และวิธีการตางๆ ที่ฝDายบริหารได:กําหนดขึ้น ให:
พนักงานในหนวยงานตางๆ ปฏิบัติตาม เพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นและได:รับการตอบสนองโดยมีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมที่
กําหนดขึ้น 

 

ข:อมูลขาวสารทางการเงิน และข:อมูลขาวสารอื่น
การดําเนินงาน ที่ผานการประมวลผลหรือจัดระบบแล:ว เพื่อให:มี
ความหมายและคุณคาสําหรับผู:ใช: 

 

กระบวนการติดตามควบคุมการปฏิบัติงานการควบคุม
ภายในที่วางไว:อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอเพื่อให:ม่ันใจวาระบบการควบคุม
โดยใช:วิธีการติดตามในระหวางการปฏิบัติงาน 
การประเมินผลเป5นรายครั้ง (Separate Evaluation)

ข-2 

กระบวนการที่สําคัญที่ใช:ในการระบุและวิเคราะห3ความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค3ขององค3กร รวมทั้งการค:นหาและ
นําเอาวิธีการควบคุมเพื่อป?องกันหรือลดความเสี่ยงมาใช:ให:เกิด

นโยบาย และวิธีการตางๆ ที่ฝDายบริหารได:กําหนดขึ้น ให:
พนักงานในหนวยงานตางๆ ปฏิบัติตาม เพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นและได:รับการตอบสนองโดยมีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมที่

ทางการเงิน และข:อมูลขาวสารอื่นๆ เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน ที่ผานการประมวลผลหรือจัดระบบแล:ว เพื่อให:มี

กระบวนการติดตามควบคุมการปฏิบัติงานการควบคุม
สมอเพื่อให:ม่ันใจวาระบบการควบคุม

โดยใช:วิธีการติดตามในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และ
Separate Evaluation) 



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย�างการกําหนดวิธีการควบคุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

ภาคผนวก ค. 

 
 

ตัวอย�างการกําหนดวิธีการควบคุมตัวอย�างการกําหนดวิธีการควบคุม 



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

ตัวอย�างของการกําหนดวิธีการควบคุม เพื่อจัดการความเสี่ยงจากปqจจัยภายนอก
 

ความเสี่ยง 

การซื้อสินค:าผูกขาด 
โดยผู:ผลิตน:อยราย 

องค3กรมีเจ:าหน:าที่ 
การค:าตางประเทศ 
เป5นสวนใหญและอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศผันผวนมาก
ในขณะที่การขายสินค:า
เป5นการขายสินค:าใน
ประเทศเป5นเงินบาท 

เหตุสุดวิสัยที่อาจทําให:
การดําเนินงานหยุดชะงัก
เชนภัยธรรมชาติตางๆ 

 
สําหรับปSจจัยภายในซึ่งอยูภายใต:การควบคุมของรัฐวิสาหกิจ 

ความเสี่ยงทําได:โดยการจัดให:มีกิจกรรมการควบคุมอยางเพียงพอและเหมาะสม อาทิ ความเสี่ยงจาก
การจัดซื้อพัสดุราคาแพงแตคุณภาพตํ่า อาจจัดให:มีกิจกรรมการควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อให:รัดกุม
มากขึ้น เชน การกําหนดนโยบายการคัดเลือกผู:ขายที่ดีที่สุดทั้งในเรื่
วงเงินการอนุมัติจัดซื้อให:เหมาะสม การแบงแยกหน:าที่ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี เป5นต:น
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ตัวอย�างของการกําหนดวิธีการควบคุม เพื่อจัดการความเสี่ยงจากปqจจัยภายนอก

กิจกรรมควบคุม 

พยายามหาแหลงผู:ผลิตรายอื่นเป5นทางเลือกและป?องกัน
ไมให:การดําเนินงานขององค3กรต:องขึ้นอยูกับผู:ผลิตรายใดรายหนึ่ง

องค3กรอาจจะประกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ โดยการจัดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหน:า หรือยอมรับความเสี่ยง ถ:าพิจารณาแล:วเห็นวาความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดจากความเสี่ยงดังกลาว มีน:อยกวาต:นทุนการทําสัญญาซื้อ
ขายเงินตราตางประเทศลวงหน:า ในขณะเดียวกันอาจพิจารณาหาแหลง
ผู:ผลิตในประเทศเป5นทางเลือกด:วย เพื่อให:เจ:าหนี้การค:าเป5นเงินบาท

-จัดให:มีการจัดทําแผนการรองรับการหยุดชะงักของ
ระบบงาน รวมทั้งกําหนดผู:รับผิดชอบในการวางแผน

-จัดให:มีการทดสอบแผนงาน 
-ปรับปรุงแผนงานให:เป5นปSจจุบันอยูเสมอ

สําหรับปSจจัยภายในซึ่งอยูภายใต:การควบคุมของรัฐวิสาหกิจ 
ความเสี่ยงทําได:โดยการจัดให:มีกิจกรรมการควบคุมอยางเพียงพอและเหมาะสม อาทิ ความเสี่ยงจาก
การจัดซื้อพัสดุราคาแพงแตคุณภาพตํ่า อาจจัดให:มีกิจกรรมการควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อให:รัดกุม
มากขึ้น เชน การกําหนดนโยบายการคัดเลือกผู:ขายที่ดีที่สุดทั้งในเรื่องคุณภาพและราคาการกําหนด
วงเงินการอนุมัติจัดซื้อให:เหมาะสม การแบงแยกหน:าที่ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี เป5นต:น
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ตัวอย�างของการกําหนดวิธีการควบคุม เพื่อจัดการความเสี่ยงจากปqจจัยภายนอก 

พยายามหาแหลงผู:ผลิตรายอื่นเป5นทางเลือกและป?องกัน
ดําเนินงานขององค3กรต:องขึ้นอยูกับผู:ผลิตรายใดรายหนึ่ง 

องค3กรอาจจะประกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ โดยการจัดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ

ล:วเห็นวาความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดจากความเสี่ยงดังกลาว มีน:อยกวาต:นทุนการทําสัญญาซื้อ
ขายเงินตราตางประเทศลวงหน:า ในขณะเดียวกันอาจพิจารณาหาแหลง
ผู:ผลิตในประเทศเป5นทางเลือกด:วย เพื่อให:เจ:าหนี้การค:าเป5นเงินบาท 

จัดให:มีการจัดทําแผนการรองรับการหยุดชะงักของ
ระบบงาน รวมทั้งกําหนดผู:รับผิดชอบในการวางแผน 

ปรับปรุงแผนงานให:เป5นปSจจุบันอยูเสมอ 

สําหรับปSจจัยภายในซึ่งอยูภายใต:การควบคุมของรัฐวิสาหกิจ การป?องกันหรือลด
ความเสี่ยงทําได:โดยการจัดให:มีกิจกรรมการควบคุมอยางเพียงพอและเหมาะสม อาทิ ความเสี่ยงจาก
การจัดซื้อพัสดุราคาแพงแตคุณภาพตํ่า อาจจัดให:มีกิจกรรมการควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อให:รัดกุม

องคุณภาพและราคาการกําหนด
วงเงินการอนุมัติจัดซื้อให:เหมาะสม การแบงแยกหน:าที่ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี เป5นต:น 



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

ตัวอย�างของการกําหนดวิธีการควบคุม เพื่อจัดการความเสี่ยงจากปqจจัยภายใน
 

ความเสี่ยง 

ฝDายจัดซื้อจะซื้อจากผู:ขาย 
เจ:าประจําเป5นระยะ
เวลานาน 

ทรัพย3สินขององค3กร 
สูญหาย 

 
สําหรับปSจจัยภายในซึ่งอยูภายใต:การควบคุมของรัฐวิสาหกิจ การป?องกันหรือลด

ความเสี่ยงทําได:โดยการจัดให:มีกิจกรรมการควบคุมอยางเพียงพอและเหมาะสม อาทิ ความเสี่ยงจาก
การจัดซื้อพัสดุราคาแพงแตคุณภาพตํ่า อาจจัดให:มีกิจกรรมการควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อให:รัดกุม
มากขึ้น เชน การกําหนดนโยบายการคัดเลือกผู:ขายที่ดีที่สุดทั้งในเรื่องคุณภาพและราคาการกําหนด
วงเงินการอนุมัติจัดซื้อให:เหมาะสม การแบงแยกหน:าที่ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี เป5นต:น
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ตัวอย�างของการกําหนดวิธีการควบคุม เพื่อจัดการความเสี่ยงจากปqจจัยภายใน

กิจกรรมควบคุม 

 เพื่อป?องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นใน
แผนกจัดซื้อหรือการเสียประโยชน3ขององค3กรที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก
ซื้อสินค:าที่มีราคาแพงกวารายอื่นองค3กรควรจัดให:มีการควบคุม
ภายใน เชน 

-กําหนดนโยบายการคัดเลือกผู:จําหนายที่ดีที่สุ
ในเรื่องคุณภาพและราคา 

-มีการจัดทําทะเบียนประวัติผู:ขาย รวมทั้งสถิติราคา
และปริมาณ 

-จัดให:มีการหมุนเวียนเจ:าหน:าที่จัดซื้อ
-กําหนดวงเงินในการอนุมัติการซื้อให:เหมาะสม

เพื่อป?องกันความเสี่ยง องค3กรควรจัดให:มีการควบคุมภายใน 
เชน 

-มีการทําทะเบียนคุมทรัพย3สิน ซึ่งแสดงรายละเอียดราคาทุน
วันที่ได:มา คาเสื่อมราคาและสถานที่ตั้งของทรัพย3สินแตละรายการ

-มีการให:รหัสทรัพย3สิน และติดป?ายรหัสไว:ที่ทรัพย3สินทุกช้ิน 
เพื่อสะดวกในการตรวจนับ 

-ตรวจนับทรัพย3สินที่มีอยูจริงเทียบกับที่มใีนทะเบียนคุม
-มีการทําประกันภัยสําหรับทรัพย3สินที่มีมูลคาสูง หรือเสี่ยง

ตอการสูญหาย หรือถูกทําลาย 

สําหรับปSจจัยภายในซึ่งอยูภายใต:การควบคุมของรัฐวิสาหกิจ การป?องกันหรือลด
ความเสี่ยงทําได:โดยการจัดให:มีกิจกรรมการควบคุมอยางเพียงพอและเหมาะสม อาทิ ความเสี่ยงจาก

ราคาแพงแตคุณภาพตํ่า อาจจัดให:มีกิจกรรมการควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อให:รัดกุม
มากขึ้น เชน การกําหนดนโยบายการคัดเลือกผู:ขายที่ดีที่สุดทั้งในเรื่องคุณภาพและราคาการกําหนด
วงเงินการอนุมัติจัดซื้อให:เหมาะสม การแบงแยกหน:าที่ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี เป5นต:น

ค-2 

ตัวอย�างของการกําหนดวิธีการควบคุม เพื่อจัดการความเสี่ยงจากปqจจัยภายใน 

เพื่อป?องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นใน
แผนกจัดซื้อหรือการเสียประโยชน3ขององค3กรที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก
ซื้อสินค:าที่มีราคาแพงกวารายอื่นองค3กรควรจัดให:มีการควบคุม

กําหนดนโยบายการคัดเลือกผู:จําหนายที่ดีที่สุด 

นประวัติผู:ขาย รวมทั้งสถิติราคา 

จัดให:มีการหมุนเวียนเจ:าหน:าที่จัดซื้อ 
กําหนดวงเงินในการอนุมัติการซื้อให:เหมาะสม 

เพื่อป?องกันความเสี่ยง องค3กรควรจัดให:มีการควบคุมภายใน 

มีการทําทะเบียนคุมทรัพย3สิน ซึ่งแสดงรายละเอียดราคาทุน 
นที่ตั้งของทรัพย3สินแตละรายการ 

มีการให:รหัสทรัพย3สิน และติดป?ายรหัสไว:ที่ทรัพย3สินทุกช้ิน 

ตรวจนับทรัพย3สินที่มีอยูจริงเทียบกับที่มใีนทะเบียนคุม 
มีการทําประกันภัยสําหรับทรัพย3สินที่มีมูลคาสูง หรือเสี่ยง

สําหรับปSจจัยภายในซึ่งอยูภายใต:การควบคุมของรัฐวิสาหกิจ การป?องกันหรือลด
ความเสี่ยงทําได:โดยการจัดให:มีกิจกรรมการควบคุมอยางเพียงพอและเหมาะสม อาทิ ความเสี่ยงจาก

ราคาแพงแตคุณภาพตํ่า อาจจัดให:มีกิจกรรมการควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อให:รัดกุม
มากขึ้น เชน การกําหนดนโยบายการคัดเลือกผู:ขายที่ดีที่สุดทั้งในเรื่องคุณภาพและราคาการกําหนด
วงเงินการอนุมัติจัดซื้อให:เหมาะสม การแบงแยกหน:าที่ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี เป5นต:น 



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

ตัวอย�างกิจกรรมการควบคุมอื่น
 

� การอนุมัติ
ลายลักษณ3อักษรของพนักงานทุกระดับและมีการสื่อสารให:พนักงานภายในองค3กรรับทราบผู:ที่ได:รับ
มอบหมายอํานาจหน:าที่ให:เป5นผู:อนุมัติควรสอบถามความเพียงพอของเอกสารประกอบการขออนุมัติ
วาถูกต:องเหมาะสมและเป5นไปตา
วงเงินที่อนุมัติอยูภายใต:ขอบเขตอํานาจที่ตนสามารถอนุมัติได:รวมทั้งควรสอบถามรายการผิดปกติ
จากผู:ที่เกี่ยวข:องกอนลงนามอนุมัติและไมควรลงนามอนุมัติในแบบฟอร3มเปลาหรือแบบฟอร3มที่ไมมี
ข:อมูลรายการที่ขออนุมัติอยางเพียงพอ

� การสอบทานงาน
ที่มิใชการเงินและการสอบทานกิจกรรมการปฏิบัติงานได:แกการสอบทานการกระทําที่เป5นไปตาม
กฎระเบียบข:อบังคับขององค3กรรวมถึงกรณีความขัดแย:งทางผลประโยชน3โดยเป5นการสอบทานจาก
ผู:บริหารแตละระดับขององค3กรการสอบทานเป5นกิจกรรมการควบคุมที่สาคัญที่ควรกระทําอยาง
ตอเนื่องโดยสมํ่าเสมอและควรบันทึกผลการสอบทานที่ผู:บริหารจําเป5นต:องแก:ไขติดตามเป5นลาย
ลักษณ3อักษร 

 

� การดูแลปsองกันทรัพย�สิน
ที่มีความเสี่ยงสูงเชนเงินสดทรัพย3สินที่มีคาเอกสารหลักฐานระบบงานที่สําคัญและข:อมูลสารสนเทศ
ขององค3กรเป5นต:นโดยจํากัดการเข:าถึงทรัพย3สินที่มีความเสี่ยงสูงการดูแลรักษาทรัพย3สินอยางรัดกุม
และเพียงพอเป5นต:นรวมทั้งพิจารณาการกระทบยอดพิจารณาจากการเปรียบเทียบรายการบัญชี
ทรัพย3สินกับทรัพย3สนิที่มีอยูจริงการเปรียบเทียบรายการในบัญชีกับทะเบียนคุมเป5นต:น

 

 

� การทําเอกสารอ2างอิง
ระบบงานที่มีความสําคัญเพื่อให:บุคลากรที่มีหน:าที่เกี่ยวข:องได:ทราบเข:าใจและสามารถค:นคว:าอ:างอิง
ได:รวมทั้งสามารถใช:ในการตรวจสอบสอบทานความถูกต:องพิจารณาอนุมัติอยางชัดเจนเชนระเบียบ
คําสั่งคูมือการปฏิบัติงานผังทา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

ตัวอย�างกิจกรรมการควบคุมอื่นๆ ท่ีปฏิบัตโิดยท่ัวไป มีดังน้ี 

การอนุมัติ ควรมีการกําหนดขอบเขตระดับของอํานาจในการอนุมัติให:ชัดเจนเป5น
ลายลักษณ3อักษรของพนักงานทุกระดับและมีการสื่อสารให:พนักงานภายในองค3กรรับทราบผู:ที่ได:รับ
มอบหมายอํานาจหน:าที่ให:เป5นผู:อนุมัติควรสอบถามความเพียงพอของเอกสารประกอบการขออนุมัติ
วาถูกต:องเหมาะสมและเป5นไปตามกฎ ระเบียบ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข:องและมี
วงเงินที่อนุมัติอยูภายใต:ขอบเขตอํานาจที่ตนสามารถอนุมัติได:รวมทั้งควรสอบถามรายการผิดปกติ
จากผู:ที่เกี่ยวข:องกอนลงนามอนุมัติและไมควรลงนามอนุมัติในแบบฟอร3มเปลาหรือแบบฟอร3มที่ไมมี

มัติอยางเพียงพอ 

การสอบทานงาน การสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดําเนินงาน
ที่มิใชการเงินและการสอบทานกิจกรรมการปฏิบัติงานได:แกการสอบทานการกระทําที่เป5นไปตาม
กฎระเบียบข:อบังคับขององค3กรรวมถึงกรณีความขัดแย:งทางผลประโยชน3โดยเป5นการสอบทานจาก

ดับขององค3กรการสอบทานเป5นกิจกรรมการควบคุมที่สาคัญที่ควรกระทําอยาง
ตอเนื่องโดยสมํ่าเสมอและควรบันทึกผลการสอบทานที่ผู:บริหารจําเป5นต:องแก:ไขติดตามเป5นลาย

การดูแลปsองกันทรัพย�สิน พิจารณาจากการที่องค3กรดูแลรักษาป?องกันทรัพย3สิน
นสดทรัพย3สินที่มีคาเอกสารหลักฐานระบบงานที่สําคัญและข:อมูลสารสนเทศ

ขององค3กรเป5นต:นโดยจํากัดการเข:าถึงทรัพย3สินที่มีความเสี่ยงสูงการดูแลรักษาทรัพย3สินอยางรัดกุม
และเพียงพอเป5นต:นรวมทั้งพิจารณาการกระทบยอดพิจารณาจากการเปรียบเทียบรายการบัญชี

นที่มีอยูจริงการเปรียบเทียบรายการในบัญชีกับทะเบียนคุมเป5นต:น

การทําเอกสารอ2างอิง ควรมีการจัดทําหลักฐานเป5นเอกสารหรือหนังสือสําหรับ

ระบบงานที่มีความสําคัญเพื่อให:บุคลากรที่มีหน:าที่เกี่ยวข:องได:ทราบเข:าใจและสามารถค:นคว:าอ:างอิง
ได:รวมทั้งสามารถใช:ในการตรวจสอบสอบทานความถูกต:องพิจารณาอนุมัติอยางชัดเจนเชนระเบียบ
คําสั่งคูมือการปฏิบัติงานผังทางเดินของระบบงาน 

ค-3 

ควรมีการกําหนดขอบเขตระดับของอํานาจในการอนุมัติให:ชัดเจนเป5น
ลายลักษณ3อักษรของพนักงานทุกระดับและมีการสื่อสารให:พนักงานภายในองค3กรรับทราบผู:ที่ได:รับ
มอบหมายอํานาจหน:าที่ให:เป5นผู:อนุมัติควรสอบถามความเพียงพอของเอกสารประกอบการขออนุมัติ

มกฎ ระเบียบ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข:องและมี
วงเงินที่อนุมัติอยูภายใต:ขอบเขตอํานาจที่ตนสามารถอนุมัติได:รวมทั้งควรสอบถามรายการผิดปกติ
จากผู:ที่เกี่ยวข:องกอนลงนามอนุมัติและไมควรลงนามอนุมัติในแบบฟอร3มเปลาหรือแบบฟอร3มที่ไมมี

การสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดําเนินงาน
ที่มิใชการเงินและการสอบทานกิจกรรมการปฏิบัติงานได:แกการสอบทานการกระทําที่เป5นไปตาม
กฎระเบียบข:อบังคับขององค3กรรวมถึงกรณีความขัดแย:งทางผลประโยชน3โดยเป5นการสอบทานจาก

ดับขององค3กรการสอบทานเป5นกิจกรรมการควบคุมที่สาคัญที่ควรกระทําอยาง
ตอเนื่องโดยสมํ่าเสมอและควรบันทึกผลการสอบทานที่ผู:บริหารจําเป5นต:องแก:ไขติดตามเป5นลาย

พิจารณาจากการที่องค3กรดูแลรักษาป?องกันทรัพย3สิน
นสดทรัพย3สินที่มีคาเอกสารหลักฐานระบบงานที่สําคัญและข:อมูลสารสนเทศ

ขององค3กรเป5นต:นโดยจํากัดการเข:าถึงทรัพย3สินที่มีความเสี่ยงสูงการดูแลรักษาทรัพย3สินอยางรัดกุม
และเพียงพอเป5นต:นรวมทั้งพิจารณาการกระทบยอดพิจารณาจากการเปรียบเทียบรายการบัญชี

นที่มีอยูจริงการเปรียบเทียบรายการในบัญชีกับทะเบียนคุมเป5นต:น 

ควรมีการจัดทําหลักฐานเป5นเอกสารหรือหนังสือสําหรับ

ระบบงานที่มีความสําคัญเพื่อให:บุคลากรที่มีหน:าที่เกี่ยวข:องได:ทราบเข:าใจและสามารถค:นคว:าอ:างอิง
ได:รวมทั้งสามารถใช:ในการตรวจสอบสอบทานความถูกต:องพิจารณาอนุมัติอยางชัดเจนเชนระเบียบ



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

ตัวอย�างของการควบคุมท่ัวไป
 

� การกําหนดนโยบาย
นโยบายการควบคุมการใช:ระบบสารสนเทศโดยนโยบายดังกลาวจะต:องได:รับการอนุมัติจากผู:บริหาร
ระดับสูงขององค3กรและจะต:องเผยแพรให:ทุกคนในองค3กรนอกจากนี้ควรมีการกําหนดบทลงโทษใน
กรณีที่ไมปฏิบัติตามหรือเพิกเฉยตอการปฏิบัติ
ด:าน User ID และ Password 
ระบบงานเป5นต:น 

� การแบ�งแยกหน2าท่ีงาน
ตอไปนี้ออกจากกันอยางชัดเจนการบริหารงานทั่วไปการควบคุ
คอมพิวเตอร3การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบงาน
ระบบสื่อสารและเครือขาย 

การควบคุมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การควบคุมการเปลี่ยนแปลงแก:ไขระบบ
การควบคุมการปฏิบัติงานในศูนย3คอมพิวเตอร3
การควบคุมการเข:าถึงอุปกรณ3คอมพิวเตอร3
การควบคุมการเข:าถึงข:อมูลและทรัพยากรสารสนเทศ
การควบคุมการเข:าถึงระบบงาน

� การควบคุมเฉพาะระบบงาน
เพื่อให:ม่ันใจในความครบถ:วนสมบูรณ3ถูกต:องได:รับการอนุมัติและเกิดขึ้นอยางถูกต:อ
ระเบียบและนโยบายของรายการทั้งหมดที่นําเข:าสูการประมวลผลของระบบงานความถูกต:อง
การประมวลผลและการแสดงผลลัพธ3

ตัวอย�างของการควบคุมเฉพาะระบบงาน
• การควบคุมการเข:าถึงฟSงก3ช่ันภายในระบบงาน

โปรแกรมสําเร็จรูปมาใช:งานสิ่งที่ควรคํานึงถึงคือระบบต:องสามารถแบงแยกการทํางานโดย
การกําหนดฟSงก3ช่ันให:ผู:ใช:งานแตละคนได:และหลักเกณฑ3ในการจัดฟSงก3ช่ันควรจัดตามความจําเป5นใน
การใช:งานการควบคุมด:าน 
สารสนเทศ ซึ่งการตรวจสอบและควบคุมความถูกต:องของ
Double Entry / Format Control 
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ตัวอย�างของการควบคุมท่ัวไป 

การกําหนดนโยบาย ในการใช:สารสนเทศโดยผู:บริหารควรจัดให:มีการจัดทํา
นโยบายการควบคุมการใช:ระบบสารสนเทศโดยนโยบายดังกลาวจะต:องได:รับการอนุมัติจากผู:บริหาร
ระดับสูงขององค3กรและจะต:องเผยแพรให:ทุกคนในองค3กรนอกจากนี้ควรมีการกําหนดบทลงโทษใน
กรณีที่ไมปฏิบัติตามหรือเพิกเฉยตอการปฏิบัติตัวอยางของนโยบายในการใช:สารสนเทศเชนนโยบาย

Password การกําหนดลําดับความสําคัญของข:อมูลการเปลี่ยนแปลงและแก:ไข

การแบ�งแยกหน2าท่ีงาน ในระบบสารสนเทศโดยควรแบงแยกการทํางานในหน:าที่
ตอไปนี้ออกจากกันอยางชัดเจนการบริหารงานทั่วไปการควบคุมความปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร3การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบงาน/โปรแกรมการปฏิบัติการและการบริหาร

การควบคุมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
การควบคุมการเปลี่ยนแปลงแก:ไขระบบ 
การควบคุมการปฏิบัติงานในศูนย3คอมพิวเตอร3 
การควบคุมการเข:าถึงอุปกรณ3คอมพิวเตอร3 
การควบคุมการเข:าถึงข:อมูลและทรัพยากรสารสนเทศ 
การควบคุมการเข:าถึงระบบงาน 

การควบคุมเฉพาะระบบงาน(Application Control)เป5นการควบคุมที่กําหนดขึ้น

เพื่อให:ม่ันใจในความครบถ:วนสมบูรณ3ถูกต:องได:รับการอนุมัติและเกิดขึ้นอยางถูกต:อ
ระเบียบและนโยบายของรายการทั้งหมดที่นําเข:าสูการประมวลผลของระบบงานความถูกต:อง
การประมวลผลและการแสดงผลลัพธ3 

ตัวอย�างของการควบคุมเฉพาะระบบงาน 
การควบคุมการเข:าถึงฟSงก3ช่ันภายในระบบงานโดยในการออกแบบหรือการนํา

เร็จรูปมาใช:งานสิ่งที่ควรคํานึงถึงคือระบบต:องสามารถแบงแยกการทํางานโดย
การกําหนดฟSงก3ช่ันให:ผู:ใช:งานแตละคนได:และหลักเกณฑ3ในการจัดฟSงก3ช่ันควรจัดตามความจําเป5นใน

 Input เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดข:อผิดพลาดในการนํา
ารตรวจสอบและควบคุมความถูกต:องของ Input ที่ทําโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร3เชน

Double Entry / Format Control และ Duplication Controls เป5นต:น 

ค-4 

ในการใช:สารสนเทศโดยผู:บริหารควรจัดให:มีการจัดทํา
นโยบายการควบคุมการใช:ระบบสารสนเทศโดยนโยบายดังกลาวจะต:องได:รับการอนุมัติจากผู:บริหาร
ระดับสูงขององค3กรและจะต:องเผยแพรให:ทุกคนในองค3กรนอกจากนี้ควรมีการกําหนดบทลงโทษใน

ตัวอยางของนโยบายในการใช:สารสนเทศเชนนโยบาย
การกําหนดลําดับความสําคัญของข:อมูลการเปลี่ยนแปลงและแก:ไข

ในระบบสารสนเทศโดยควรแบงแยกการทํางานในหน:าที่
มความปลอดภัยของระบบ

โปรแกรมการปฏิบัติการและการบริหาร

เป5นการควบคุมที่กําหนดขึ้น

เพื่อให:ม่ันใจในความครบถ:วนสมบูรณ3ถูกต:องได:รับการอนุมัติและเกิดขึ้นอยางถูกต:องตามกฎหมาย
ระเบียบและนโยบายของรายการทั้งหมดที่นําเข:าสูการประมวลผลของระบบงานความถูกต:อง 

โดยในการออกแบบหรือการนํา
เร็จรูปมาใช:งานสิ่งที่ควรคํานึงถึงคือระบบต:องสามารถแบงแยกการทํางานโดย 

การกําหนดฟSงก3ช่ันให:ผู:ใช:งานแตละคนได:และหลักเกณฑ3ในการจัดฟSงก3ช่ันควรจัดตามความจําเป5นใน
ดโอกาสที่จะเกิดข:อผิดพลาดในการนําข:อมูลเข:าสูระบบ

ที่ทําโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร3เชน 



 

คูมอืการควบคุมภายในขอ

• การควบคุมการรับสงข:อมูลเชนวิธีแปลงรหัส
• การควบคุมการประมวลผลเชน

ทั้งของ Master Files และระบบฐานข:อมูลโดยในการควบคุมความถูกต:องของ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร3จะทําการเช็คจํานวน
กับจํานวน Record หลังการเปลี่ยนแปลงแล:วนําไปเทียบกับจํานวนธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหวางวัน 
สําหรับการควบคุมความถูกต:องของระบบฐานข:อมูลนั้นโปรแกรมคอมพิวเตอร3จะทําการตรวจสอบ
ยอดคงเหลือของระบบฐานข:อมูลใน
ธุรกรรมแล:วนําไปเปรียบเทียบกับ
เกิดขึ้นเป5นต:น 

• การควบคุมด:าน
เชน การใช: Report Distribution List 
เทานั้นโดย Report Distribution List 
ผู:รับผิดชอบในกรณีที่รายงานเกิดการสูญหายอีกด:วย
 
 
ที่มา : คูมือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นของ อ.ส.ค. ประจําปR 2563 

การควบคุมการรับสงข:อมูลเชนวิธีแปลงรหัส (Encrypted and Decrypted)
การควบคุมการประมวลผลเชน Balance Controls ซึ่งสามารถควบคุมความถูกต:อง

และระบบฐานข:อมูลโดยในการควบคุมความถูกต:องของ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร3จะทําการเช็คจํานวน Record ของ Master File แตละ File 

หลังการเปลี่ยนแปลงแล:วนําไปเทียบกับจํานวนธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหวางวัน 
สําหรับการควบคุมความถูกต:องของระบบฐานข:อมูลนั้นโปรแกรมคอมพิวเตอร3จะทําการตรวจสอบ
ยอดคงเหลือของระบบฐานข:อมูลใน File ที่สําคัญๆโดยใช:ยอดยกมากอนการปรับปรุงรวมด:วยยอด
ธุรกรรมแล:วนําไปเปรียบเทียบกับยอดยกไป (Ending Balance) ถ:าไมตรงกันแสดงวามีข:อผิดพลาด

การควบคุมด:าน Output เพื่อลดโอกาสที่บุคคลที่ไมได:รับอนุญาตนํา
Report Distribution List เพื่อชวยควบคุมให:รายงานตางๆ ถูกสงไปที่หนวยงานที่
Report Distribution List ต:องมีการลงนามรับรายงานเพื่อจะเป5นเครื่องมือในการระบุ

ผู:รับผิดชอบในกรณีที่รายงานเกิดการสูญหายอีกด:วย 

คูมือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 
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Encrypted and Decrypted) 
ซึ่งสามารถควบคุมความถูกต:อง

และระบบฐานข:อมูลโดยในการควบคุมความถูกต:องของ Master Files นั้น
File กอนการเปลี่ยนแปลง

หลังการเปลี่ยนแปลงแล:วนําไปเทียบกับจํานวนธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหวางวัน 
สําหรับการควบคุมความถูกต:องของระบบฐานข:อมูลนั้นโปรแกรมคอมพิวเตอร3จะทําการตรวจสอบ

ที่สําคัญๆโดยใช:ยอดยกมากอนการปรับปรุงรวมด:วยยอด
ถ:าไมตรงกันแสดงวามีข:อผิดพลาด

เพื่อลดโอกาสที่บุคคลที่ไมได:รับอนุญาตนํา Output ไปใช: 
เพื่อชวยควบคุมให:รายงานตางๆ ถูกสงไปที่หนวยงานที่เกี่ยวข:อง

ต:องมีการลงนามรับรายงานเพื่อจะเป5นเครื่องมือในการระบุ


