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ค าน า 
 

คู่มือการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

แนวทางในการด าเนินงานการควบคุมภายในขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

ให้ผู้บริหารและพนักงานของ อ.ส.ค. มีความรู้และความเข้าใจในความหมาย ความส าคัญ และวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับการควบคุมภายในเพิ่มขึ้น จนสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์

ของการควบคุมภายใน ซึ่งจะเป็นผลให้การด าเนินงานตามภารกิจของ อ.ส.ค. มีประสิทธิ ภาพ 

ประสิทธิผล ประหยัดและช่วยลดหรือป้องกันความเสี่ยงจากการผิดพลาดและความเสียหายต่างๆ ที่

อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การส่งเสริมกิจการโคนม

แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 

ฝา่ยนโยบายและยุทธศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) ฉบับนี้

จะเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมภายในของผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ต่อไป 
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ภาคผนวก 

ก. แบบรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัาด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

ข. ค าศัพท์เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
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ส่วนท่ี 

ข้อมูลทั่วไปของ อ.ส.ค. 
      

 

 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ.2514 โดยมีวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ดังต่อไปนี้ 

 
 

 

 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง อ.ส.ค. 
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กรอบการบริหารจัดการ อ.ส.ค. นอกจากจะต้องค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่ผันผวน 

ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องปรับตัวตามแล้ว ยังต้องด าเนินงานภายใต้กรอบของการปกครอง กฎหมาย สังคม 

และจารีตวัฒนธรรมของประเทศ พร้อมทั้งจ าเป็นต้องด าเนินการภายใต้กรอบของพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้ง พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑน์ม ตลอดจนทิศทางของการด าเนินงานจะต้องสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ประเทศไทย วาระแห่งชาติ รวมทั้งแนวทางการด าเนินงานของกระทรวง ทบวง กรม 

กอง และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกันด้วย เพื่อให้ทิศทางการด าเนินงานของ อ.ส.ค. มีความเหมาะสม 

สอดรับกับสถานการณ์ ปัจจัยแวดล้อมภายนอก เป็นไปตามกรอบภาระหน้าที่แห่งการจัดตั้ง และมี

ทิศทางสอดคล้องกับกระบวนการขับเคลื่อนของประเทศ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบาย กฎหมาย และกลยุทธ์ของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ อ.ส.ค. 
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 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“นมแห่งชาติภายในป2ี564” (Being National Milk by 2021) 

นมแห่งชาติที่ต้องการรวมพลังไทยเป็นหนึ่งสร้างเกษตรกรรมโคนมยั่งยืนโดยมีองค์ประกอบ

ของตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ดังภาพต่อไปนี ้

 

 
 

 วิเคราะห์วิสัยทัศน์ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

“สืบทอดองค์ความรู้และสร้างความสุขแก่เกษตรกรโคนมไทยให้ด ารงอาชีพอย่างมั่นคง

และยั่งยืนด้วยการสรรค์สร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมโคนมให้แบรนด์ไทย-

เดนมาร์คเป็นแบรนด์ที่เป็นหนึ่งในใจคนไทย เพื่อส่งมอบคุณค่าให้คนไทยมีสุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์

จากนมโคสดแท้100% ของเกษตรกรไทยใหอ้ยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป” 

 

 

 

 

วสิัยทศัน์ พันธกจิ ค่านยิม วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และประเด็นยทุธศาสตร์ 
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 นิยามวิสัยทัศน์ 

1. Growth: การเจรญิเติบโตอย่างตอ่เนื่องของอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรของอ.ส.ค. 

ตัวชีว้ัด Growth:รายได้ที่เพิ่มขึน้เป็น 12,783 ล้านบาทจากน้ านมดิบทีผ่ลิตโดยเกษตรกร

โคนมไทย 100 % 

2. Sustainability: แบรนด์ไทย-เดนมาร์คก้าวสู่แบรนด์อันดับ 1 ในใจผู้บริโภคชาวไทย Top 

of Mind Brand ของผู้ส่งมอบสุขภาพที่ดีแก่คนไทยจากฟาร์มไทยด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมโคนมไทย

ระดับสากลแบรนด์เดียวที่คนไทยมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโคนมไทยส่ง

ผลกระทบในการสร้างความยั่งยืนใหแ้ก่อาชีพการเลีย้งโคนมของเกษตรกรไทย 

ตัวชีว้ัด Sustainability: Top of Mind Brand ระดับ brand perceived > 17.85 % ส ารวจ

โดยบริษัทBrandage 

3. Learning: ความส าเร็จในการส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้อุตสาหกรรม

โคนมครบวงจรเกษตรกรเกิดการพัฒนาคนไทยเกิดความรักความหวงแหนความมีส่วนร่วมในการ

ด ารงไว้ซึง่อุตสาหกรรมโคนมครบวงจรดว้ยเกษตรกรไทยใหค้งอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป 

ตัวชี้วัด Learning: เป็นแหล่งเรียนรู้และที่พึ่งทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมโคนมครบ

วงจรส าหรับเกษตรกรโคนมไทยและคนไทยทั้งประเทศ 

4. Performance: มุ่งบริหารจัดการองค์กรใหเ้ป็นองค์กรที่มีขดีสมรรถนะสูงด้วยหลัก 

ธรรมาภิบาลและก้าวสูก่ารเป็นรัฐวิสาหกิจระดับ B 

ตัวชีว้ัด Performance: การผ่านเกณฑร์ัฐวิสาหกิจระดับ B ขึน้ไป 

 พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการเลีย้งโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

2. พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมใหค้รบวงจรและมีมูลค่าเพิ่ม 

3. สร้างแหล่งความรูด้้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม 

4. มุ่งบริหารจัดการองค์กรใหเ้ป็นองค์กรที่มขีีดสมรรถนะสูง (HPO) ด้วยหลักธรรมาภบิาล 

 ค่านิยม 

องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ เพื่อ

สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรม 4 ด้าน ประกอบด้วย 

1. รู้และรับผดิชอบ 

2. ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า 

3. พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

4. เน้นเรื่องธรรมาภบิาล 
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 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1) สร้างความมั่นคงและยั่งยืนของอาชีพการเลีย้งโคนมแก่เกษตรกรไทยอย่างทั่วถึง

เกษตรกรโคนมมคีวามเข้มแข็งมากขึ้นโดยส่งเสริมกิจการโคนมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสามารถ

ยกระดับมาตรฐานฟาร์มลดต้นทุนเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

2) มุ่งมัน่พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานระดับสากลที่เป็น

มิตรกับสิง่แวดล้อมมุง่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าต่อยอดจากงานวิจัยเพื่อตอบสนองความ

ต้องการและสุขภาพที่ดีของผูบ้ริโภคเน้นการบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมที่เพิ่มศักยภาพในการ

แขง่ขันเพือ่มอบคุณภาพชีวิตที่ดสีู่เกษตรกรโคนมไทยร่วมกัน 

3) ตอกย้ าความเข้มแข็งให้แบรนด์ไทย-เดนมาร์คใหเ้ป็น Top of Mind Brand โดยมุ่งสร้าง

ความมสี่วนรว่มของคนไทยในการสร้างความสุขในอาชีพของเกษตรกรโคนมไทยอย่างยั่งยืนด้วย 

การบริโภคนมโคสดแท้ทีผ่ลิตจากเกษตรกรโคนมไทยจากอุตสาหกรรมของคนไทยเพื่อสุขภาพที่ดีของ

คนไทย 

4) มีความพร้อมด้านการตลาดในทุกมิติและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งใน

ประเทศและรองรับตลาดต่างประเทศครอบคลุมการพัฒนาผลิตภัณฑท์ีม่ีความหมายต่อผูบ้ริโภคการ

บริหารตัวแทนจ าหนา่ยการพัฒนาช่องทางจ าหน่ายให้ง่ายต่อการเข้าถึงการพัฒนาระบบโลจสิติกส์

ประสิทธิภาพสูงการสร้างนวัตกรรมเพื่อการบริการทีม่ีคุณค่าเหนอืความคาดหมาย 

5) พัฒนาสู่การจัดตั้งสถาบันเพื่อการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน

อุตสาหกรรมนมครบวงจรแหง่ชาติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติเกษตรกรโคนมไทยใหม้ีความเข้มแข็งอาชีพ

การเลีย้งโคนมมีความมัน่คงและยั่งยืนต่อยอดด้านผลิตภัณฑท์ี่ทรงคุณค่าและมีมาตรฐานสูงมีการสร้าง

องค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากประสบการณ์ความเช่ียวชาญอันยาวนานของอ.ส.ค. และพัฒนา

เป็นคลังความรู้ด้านอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทยเพือ่สืบทอดแก่คนไทยต่อไป 

6) เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและยั่งยืนด้วยธรรมาบาลมคีวามรับผดิชอบต่อสังคม

บนพืน้ฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดจิทิัลในการบริหารจัดการและ

พัฒนาระบบสนับสนุนที่เอื้อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์กรที่คล่องตัวสามารถรองรับงาน

เชงินโยบายและงานที่ท้าทายเชิงยุทธศาสตรไ์ด้ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

    ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตรด์ังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสรา้งความมัน่คงและยั่งยืนในอาชีพการเลีย้งโคนม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากลเป็น

มิตรแก่สิง่แวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดอย่างเข้าถึงใจ

ผูบ้ริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับ

อุตสาหกรรมโคนมของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 องค์กรแห่งความเป็นเลิศที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมด้วยทุน

มนุษย์ธรรมาภบิาลเทคโนโลยีดิจทิัลและนวัตกรรมบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ส่วนท่ี  

                                  แนวคิดการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. 
 

       

 

 

     ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 

เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

    กระทรวงการคลัง จึงได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 

2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม

ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 แจ้งเพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน

ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 พร้อมทั้งจัดส่ง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ

หนว่ยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป 

อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ ตระหนักถึงความส าคัญของการมี

ระบบการควบคุมภายใน โดยอ.ส.ค.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อก าหนดนโยบายการควบคุม

ภายในและมอบหมายให้คณะท างานขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ค.เป็น

ผูร้ับผิดชอบในการติดตามก ากับ ดูแลการด าเนินงานและรายงานผลการควบคุมภายใน โดยหัวหน้าของ

แต่ละฝ่าย/ส านักงาน ส่งรายงานผลการด าเนินงานให้แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กอง

บริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ฝา่ยนโยบายและยุทธศาสตร์รวบรวมและจัดท ารายงานในภาพรวม 

ของอ.ส.ค. เสนอผู้บริหาร อ.ส.ค., คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค., 

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. และคณะกรรมการอ.ส.ค.เพื่อพิจารณาตามล าดับ 

นอกจากนี้ อ.ส.ค. มีหน้าที่ด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน 

และน าส่งให้กระทรวงเจ้าสังกัด (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้น

ปีงบประมาณ เพื่อที่กระทรวงเจ้าสังกัด (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) จะได้ด าเนินการรวบรวมและ

สรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มาจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ

กระทรวง และส่งใหก้ระทรวงการคลังภายใน 150 วัน นับแต่วันสิน้ปีงบประมาณ 
 

 

2.1 ความเป็นมาของการควบคุมภายใน 
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การควบคุมภายในไม่ใช่ระบบหนึ่งระบบใดโดยเฉพาะหรือเป็นระบบซึ่งแยกออกจาก

ระบบงานประจ าของ อ.ส.ค. ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. มีดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ต่อเน่ืองและแทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน

ตามปกติขององค์กร การควบคุมภายในเป็นกระบวนการ (Process) ที่ต้องสร้างให้มีขึ้น (Build in) 

และกระท าอย่างเป็นขั้นตอน แต่ไม่ได้เป็นผลลัพธ์สุดท้าย ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงควรน าการควบคุม

ภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งได้แก่ การวางแผน (Planning) 

การด าเนินงาน (Executing) และการติดตามผล (Monitoring) 

2. การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยพนักงานทุกระดับของ อ.ส.ค. พนักงานทุกระดับ

ของ อ.ส.ค. หมายถึง คณะกรรมการ อ.ส.ค., ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคน เป็นผู้มีบทบาท

ส าคัญในการท าให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีระบบ

การควบคุมภายในที่ดี ด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์ วางกลไกการควบคุม ก าหนดกิจกรรมต่างๆ 

รวมทั้งติดตามผลการควบคุมภายใน ส่วนพนักงานทุกระดับของหน่วยงาน รับผิดชอบต่อการปฏิบัติ

ตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดขึน้อย่างต่อเนื่อง 

3. การควบคุมภายในให้ความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผล (Reasonable Assurance)

ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด แต่มิได้เป็นหลักประกันที่สมบูรณ์ ทั้งนี้แม้ว่าการควบคุม 

ภายในจะได้รับการออกแบบไว้ดีเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถให้ความมั่นใจว่าจะท าให้การด าเนินงาน

เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ เพราะการควบคุมภายในยังมีข้อจ ากัดจากปัจจัยอื่นซึ่งมี

ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เช่น อาจจะเกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน

เนื่องจากการใช้ดุลยพินิจผิดพลาด การสมรู้ร่วมคิดกันปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ 

ข้อบังคับที่ก าหนดไว้หรือการหลีกเลี่ยงขั้นตอนจงใจการฝ่าฝืน (Override) ระบบการควบคุมภายใน 

นอกจากนี้ การวางระบบการควบคุมภายในจะต้องค านึงถึงต้นทุนและความคุ้มค่าในผลประโยชน์ที่

คาดว่าจะได้รับด้วย 

 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
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การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการ

ปฏิบัติงานที่ทุกคนใน อ.ส.ค. ตั้งแต่คณะกรรมการ อ.ส.ค., 

ผูบ้ริหารทุกระดับ และพนักงาน อ.ส.ค. ก าหนดให้มีขึ้นเพื่อ

สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของ

องค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

ทั้งด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 

ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลด 

ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 

หรือการทุจริตในองค์กรด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน

ทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ 

ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

 

2.3 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

การควบคุมภายในมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในประเด็น

ดังตอ่ไปนี ้

1. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน (Operation 

Objectives) ได้แก่ การใช้ทรัพยากรทุกประเภทขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประหยัด และคุ้มค่า ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด และให้

ปลอดจากการรั่วไหล การสิน้เปลือง การสูญเปล่า หรอืการทุจริตในหนว่ยงาน 

 



  คู่มือการประเมินผลการควบคุมภายใน อ.ส.ค.  
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

2. เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน 

(Financial Reporting Objectives) ได้แก่ การจัดท ารายงานทางการ

เงิ น  ไม่ ว่ าจะ เป็ นรายงานที่ ใ ช้ เป็ นการภายในหรือน า เสนอ 

สู่ภายนอก อ.ส.ค. จะต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส แสดงฐานะการเงิน

และผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใน

ก าหนดเวลา 

4. เพื่อให้เกิดการวางแผนงานทางธุรกิจหรือแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Objectives) ที่เหมาะสมป้องกันผลกระทบที่เกิดทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันจะน าไปสู่

เป้าหมายที่มุง่หวัง 

3. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง 

(Compliance Objectives) ได้แก่ การปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานที่เป็นไปตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของอ.ส.ค. รวมทั้ง

การปฏิบัติตามนโยบาย หรือระเบียบปฏิบัติที่ อ.ส.ค. ได้ก าหนดขึ้น เพื่อป้องกันความเสียหาย 

อันอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการละเว้นไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเหล่านั้น 
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ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ผู้ก ากับดูแลและ

ฝ่ายบริหารจะต้องจัดให้การด าเนินงานภายใน อ.ส.ค. ประกอบไปด้วยองค์ประกอบของมาตรฐาน 

การควบคุ มภายในตามแนวทางของ  Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commission (COSO) จะประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 

2. การประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment) 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 

5. การตดิตามประเมินผล (Monitoring) 
 

 
 

 

 

 
 

สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงานที่ส่งผลให้มีการน า

การควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้าง

บรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการด าเนินงานที่

คาดผหวังของผู้ก ากับดูลและฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพื้นฐานส าคัญ

ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่นๆ 

 

2.4 องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
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สภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้ 

1) หนว่ยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 

2) ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

และมีหน้าที่ก ากับดูแลใหม้ีการพัฒนาหรอืปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงด าเนินการเกี่ยวกับการ

ควบคุมภายใน 

3) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การ

ก ากับดูลของผู้ก ากับดูแล 

4) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและ

รักษาบุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหนว่ยงานของรัฐ 

5) หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการ

ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหนว่ยงานของรัฐ 

 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า 

เพื่อระบุและวิเคราะหฺความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

หน่วยงานของรัฐ รวมถึงก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควบ

ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายใน

ทั้งหมดที่มผีลตอ่การบรรลุวัตถุประสงค์ของหนว่ยงานของรัฐ 

การประเมนิความเสี่ยงประกอบด้วย 4 หลักการ ดังนี้ 

6) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบะติงานให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารระบุและประเมินความ

เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 

7) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม

ภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อก าหนดวิธีการจัดการความ

เสี่ยงนั้น 

8) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมิน

ความเสี่ยงที่ส่งผลตอ่การบรรลุวัตถุประสงค์ 

9) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมี

นัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
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กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการ

ด าเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝา่ยบริหารจะลดหรทอควบคุมความเสี่ยงให้

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการการน าไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของ

หน่วยงานของรัฐ ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมา

ใช้ในการด าเนินงาน 

10) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการ

บรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

11) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อ

สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

12) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ ในนโยบาย 

ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

 

 
 

 

 

 

  สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยใหม้ีการด าเนินการตาม

การควบคุมภายในที่ก าหนด เพื่อสนับสนุนใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ของหนว่ยงานของรัฐ การสื่อสาร

เกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและภายนอก และเป็นช่องทางเพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศที่ส าคัญในการ

ควบคุมการด าเนินงานของหนว่ยงานของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจ

ถึงความรับผิดชอบและความส าคัญของหารควบคุมภายในที่มีตอ่การบรรลุวัตถุประสงค์ 

 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
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สารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 

13) หนว่ยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อ

สนับสนุนให้มกีารปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

14) หนว่ยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และ

ความรับผดิชอบที่มตี่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มกีารปฏิบัติตามการ

ควบคุมภายในที่ก าหนด 

15) หนว่ยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มผีลกระทบต่อ

การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

 

 

 

 

กิจกรรมการตดิตามผลเป็นการประเมนิผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็น

รายครั้ง หรอืเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีรว่มกัน เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าได้มกีารปกฺบัติตาม

หลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อหนว่ยงานของรัฐ 

ให้รายงานต่อฝา่ยบริหาร และผู้ก ากับดูแล อย่างทันเวลา 

กิจกรรมการตดิตามผลประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้ 

16) หนว่ยงานของรัฐระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน 

และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าได้มกีารปฏิบัติตาม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

17) หนว่ยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรอืจุดอ่อนของการควบคุม

ภายในอย่างทันเวลา ต่อฝ่ายบริหารและผูก้ ากับดูแล เพื่อให้ผู้รับผดิชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่าง

เหมาะสม 

 

 
ท่ีมา : หลกัเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏบัิติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

 

5. กจิกรรมการติดตามผล (Monitoring) 
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การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน เป็นการพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของ

ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในหน่วยงาน โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการ

ควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่เพียงใด และสอบทานระบบการควบคุม

ภายในของหน่วยงานว่ามีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่

ผู้บริหารว่าการด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ และท าให้เกิด

แนวทางในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิด

ความน่าเชื่อถือได้ของการรายงานควบคุมภายในและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะปฏิบัติตาม

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ ตารางประเมินประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายใน ดังนี้ 

 

คะแนน ประสิทธิผลของการควบคุมที่มอียู่ 

ผลการด าเนินงานเพื่อ

เทยีบกับเป้าหมาย  

กระบวนการควบคุม  การติดตาม 

1 ผลการด าเนินงานไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย 

ไม่มกีระบวนการหรอื

กิจกรรมควบคุม 

ไม่มกีารตดิตาม/รายงาน

ผลการด าเนินงาน 

2 ผลการด าเนินงานเป็นไป

ตามเป้าหมาย 

มีกระบวนการหรอืกิจกรรม

ควบคุม 

มีการตดิตาม/รายงานผล

การด าเนินงานอย่างน้อย

ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

3 ผลการด าเนินงานดีกว่า

เป้าหมาย 

มีกระบวนการหรอืกิจกรรม

ควบคุมและได้จัดท าเป็น

คู่มอืปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

มีการตดิตามและรายงาน

ผลการด าเนินงานเป็น

ประจ าทุกเดือน 

 

*หมายเหตุ หากหัวข้อควบคุมภายในที่ระบุได้เป็นเรื่องใหมแ่ละยังไม่เคยด าเนนิการมาก่อน ให้รายงาน

คาดการณ์ผลการด าเนินงานหัวข้อควบคุมภายในนั้นๆ 

 

 

 

 

 

2.5 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 

การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม หากมีมุมมองใดที่มรีะดับการควบคุม ต่ ากว่า 2 จะถือว่า

ประสิทธิภาพการควบคุมไม่เพียงพอ 
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แนวทางการระบุหัวข้อควบคุมภายใน อ.ส.ค. และประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อ
ควบคุม
ภายใน

ยุทธศาสตร์
องค์กร

การประชุม
ผู้บริหาร/คณะ

ขับเคลื่อน
ความเส่ียงฯ

รับโอนจาก
ปัจจัยเสี่ยง

ประเด็นจาก
ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน

ตัวช้ีวัดตาม
มุมมองสาย

งาน

CSA 
หน่วยงาน

ย่อย

บันทึก
ข้อตกลง/
แผนปฏิบัติ
งาน อ.ส.ค.

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันระบุหัวข้อควบคุมภายใน 
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  กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Performance) เป็นองค์ประกอบการบริหารความ

เสี่ยงที่ครบถ้วน ตั้งแตก่ารระบุความเสี่ยงที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายองค์กร การ

พิจารณาความเพียงพอของกิจกรรมควบคุม 

ประเมินระดับความเสี่ยง การจัดล าดับ

ความส าคัญการก าหนดแผนจัดการความเสี่ยง 

โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ Cost Benefit ที่

ชัดเจนในแต่ละทางเลือก รวมไปถึงการจัดท า 

Risk correlation map การประเมินมุ่งเน้นเพื่อให้

เกิดการบูรณาการระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายในเพื่อส่งเสริมให้มรีะบบการ

ควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจที่ผสานรว่มกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างสอดคล้องรับกัน ซึ่งการ

ควบคุมภายในนั้นถือเป็นกระบวนการท างานที่ก าหนดขึ้นมาเพื่อให้ฝา่ยบริหารให้เกิดความมั่นใจอย่าง

สมเหตุสมผลวา่การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและเพื่อใหเ้กิด

ความมั่นใจว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ ซึ่ง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีทั้งหมด 6 ขอ้ ดังนี้ 

 

1 การระบุปัจจัยเสี่ยง  

ระดับ 1 

 

การระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Factors) ที่สอดคล้องกับประเภทความ

เสี่ยงที่องค์กรก าหนด โดยต้องพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนนิกิจการขององค์กร โดยต้องมกีารพิจารณาที่มาของการระบุปัจจัยเสี่ยงที่

ครอบคลุม ทั้งปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ส าคัญ

ขององค์กร จุดอ่อนความต้องการความคาดหวังของผู้มีสว่นได้ส่ววนเสียตัวชี้วัดที่

ส าคัญขององค์กร (Inherent Risk) เพื่อก าหนด Risk Universe  

2.6 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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ระดับที่ 2 ก าหนดประสทิธิผลของความเพียงพอของการควบคุมรวมทั้งการพิจารณาถึง

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากพิจารณาประสิทธิผลของ

การควบคุมภายใน โดยมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจ าปีขององค์กรและ

สามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลอือยู่ในปีก่อนหนา้นีก้ับปี

ที่ประเมนิได้ชัดเจนมีการประเมินประสทิธิผลของทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนได้

ประสิทธิผลตามที่ก าหนดมีการสื่อสารปัจจัยเสี่ยงที่มีการระบุต่อผูร้ับผดิชอบ 

(Risk Owner) ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับที่ 3 กระบวนการในการถ่ายทอดความเสี่ยงระดับองค์กรให้กับสายงานที่รับผิดชอบ 

และมีการระบุความเสี่ยงในระดับสายงาน ที่รองรับความเสี่ยงองคก์รและ

ยุทธศาสตรอ์งค์กร และแผนงานของสายงาน นอกจากนี ้กรณีที่ รัฐวิสาหกิจ มี

บริษัทลูกต้องมีการก าหนดความเสี่ยงองค์กรที่ครอบคลุม 

ระดับที่ 4 การด าเนินการระบุความเสี่ยงขององค์กร ที่สอดคล้องกับกระบวนการและ

กิจกรรมควบคุมภายในกระบวนการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน 

รวมทั้งการพจิารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการ

ควบคุมภายใน โดยมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจ าปีขององค์กรและ

สามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหนา้นีก้ับปี

ที่ประเมนิได้ชัดเจน 

ระดับที่ 5 มีการประเมินประสิทธิผลของการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร และน าข้อมูลไปใช้

เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ 

 

- ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors) หมายถึง ความไม่แน่นอนที่หากเกิดขึ้นแล้ว จะกระทบต่อ

เป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ โดยการวิเคราะหป์ัจจัยเสี่ยงต้องมีการพิจารณาที่มาของการระบุปัจจัย

เสี่ยงที่ครอบคลุม ทั้งจากปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศษสตร์และ

เป้าหมายที่ส าคัญขององค์กร จุดอ่อน โอกาส (ตามที่ระบุใน SWOT) ความตอ้งการคาดหวังของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กร (Inherent Risk) เพื่อก าหนด Risk Universe โดยต้อง

สามารถแสดงผลการวิเคราะหป์ัจจัยเสี่ยงทั้งหมดในการวิเคราะห์ได้อย่างครบถ้วน และระบุที่มาของ

การวิเคราะหป์ัจจัยเสี่ยงได้อย่างชัดเจน 
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- ประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุม ตอ้งมีการก าหนดหลักเกณฑ ์หรือแนวทาง

ในการพิจารณาที่ชัดเจน ในการประเมนิว่าความเพียงพอของการควบคุมภายในในแตล่ะปัจจัยเสี่ยงที่

ท าการวิเคราะห์นั้นวา่เพียงพอหรอืไม่ โดยต้องไม่ใชก่ารใชว้ิจารณญาณเพียงอย่างเดียวในการ

ประเมินประสทิธิผลของความเพียงพอของการควบคุม เช่น ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/แผนการ

ด าเนนิงานที่ชัดเจน ความสามารถในการด าเนินงสนตามขั้นตอน/แผนการด าเนินงานที่ก าหนด หรอื

การตดิตามผลการด าเนินงาน เป็นต้น  
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2. การก าหนดกิจกรรมการควบคุม (Selects and Develops Control Activities)  

ระดับที่ 1 การก าหนดและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อควบคุมความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม

ขององค์กร 

ระดับที่ 2 มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร และทุกสายงานมกีารประเมินกิจกรรม

การควบคุมประกอบการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงระดับสายงานได้ครบถ้วนทุกสายงาน 

ระดับที่ 3 ทุกสายงานมีการประเมินกิจกรรมการควบคุมประกอบการวิเคราะหป์ัจจัยเสี่ยง

ระดับสายงานได้ครบถ้วนทุกสายงาน การประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอนและ

ทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่ก าหนด (ความครบถ้วนของปัจจัย, กระบวนการ, 

ผลผลิต, ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ) 

ระดับที่ 4 กิจกรรมการควบคุมที่ก าหนดมีการบูรณาการกับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจทิัลในการน าระบบเทคโนโลยีดจิทิัลมาพัฒนากิจกรรมการควบคุมสอดคล้องกับ

แผนงาน/แผนปฏิบัติการประจ าปีที่เกี่ยวข้อง 

ระดับที่ 5 มีการทบทวนกิจกรรมการควบคุมระหว่างปีเพื่อใหก้ิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่ง

ของแผนงานจัดการความเสี่ยง ที่สนับสนุนใหค้วามเสี่ยงบรรลุตามเป้าหมายที่

ก าหนด 
 

 

3. กระประเมินระบความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง (Assesses Severity of Risk)  

ระดับที่ 1 การก าหนดเกณฑป์ระเมินระดับความรุนแรงทั้งในเชงิโอกาส และผลกระทบแยก

รายปัจจัยเสี่ยง 

ระดับที่ 2 การก าหนดเกณฑป์ระเมินระดับความรุนแรงโดยการใช้ฐานขอ้มูลในอดีต หรอืการ

คาดการณใ์นอนาคต เพื่อประกอบกับการก าหนดระดับความรุนแรงของแต่ละ

ปัจจัยเสี่ยง ทั้งนีก้ารก าหนดระดับความรุนแรง(โอกาสและผลกระทบ)ต้องสัมพันธ์

กับขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามรถรับได้(Risk Boundary) เพื่อจัดล าดับ

ความเสี่ยงและก าหนดเป้าหมายในเชงิระดับความรุนแรงที่คาดหวังของทุกปัจจัย

เสี่ยงได้อย่างชัดเจนการด าเนินการประเมินระดับความรุนแรงรายปัจจัยเสี่ยงได้

ครบถ้วนตามกระบวนการที่ก าหนด 
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ระดับที่ 3 มีการสื่อสารเกณฑก์ารประเมินระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ตอ่

ผูร้ับผิดชอบ (Risk Owner) ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับที่ 4 การก าหนดระระดับความรุนแรงมีความเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลองค์กรในการใช้

ระบบเทคโนโลยีดจิทิัล ในการน าระบบเทคโนโลยีดจิทิัลมาพัฒนาการก าหนดเกณฑ์

วัดระดับความรุนแรง เพื่อก าหนดเป็นฐานข้อมูล 

ระดับที่ 5 การรายงานผลระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงรายไตรมาส เทียบกับ

เป้าหมายที่คาดหวังพร้อมวิเคราะห์ ถึงปัญหา/อุปสรรค และแนวทางที่จะบรรลุถึง

เป้าหมายและมีการประเมินประสิทธิผลของการก าหนดเกณฑ์ประเมินระดับความ

รุนแรง ทั้งในเชงิโอกาสและผลกระทบและน าข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ 

 

-  การประเมนิระดับความรุนแรงผา่นโอกาส เป็นการพิจารณาโอกาสที่จะท าให้ปัจจัยเสี่ยงที่

ได้ระบุตามข้อ 3.1 เกิดขึ้นทั้งในมุมมอง ความถี่ หรือความก้าวหน้าของการด าเนินงานหรือมุมมอง

อื่นๆ ที่เป็นเหตุการณ์ที่ท าใหป้ัจจัยเสี่ยงนัน้เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสในลักษณะของ Leading Indicators 

- การประเมนิระดับความรุนแรงผา่นผลกระทบ เป็นการพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึน้กับ

รัฐวิสาหกิจ เมื่อปัจจัเยีสย่งที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.1 เกิดขึ้น ทั้งในมุมมอง จ านวนเงิน ระยะเวลา ช่ือเสียง 

ภาพลักษณ์ หรอืเป้าหมายของรัฐวิสาหกิจในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับประเภทความเสี่ยงที่

รัฐวิสาหกิจก าหนด ซึ่งจะเป็นโอกาสในลักษณะของ Lagging Indicators 

- จ านวนของระดับความรุนแรงขึน้กับรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ก าหนด ซึ่งบางรัฐวิสาหกิจอาจ

ก าหนดเป็น 4 ระดับ หรอื 5 ระดับ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการก าหนดและตอ้งมกีารระบุที่ชัดเจนในคู่มอืการ

บริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ 
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4. การจัดล าดับความเสี่ยง (Prioritizes Risks)  

ระดับ 1 การก าหนดขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องคก์รสามารถรับได้ (Risk Boundary) การ

ก าหนดระดับความเสี่ยง (สูง ปานกลาง ต่ า) และการจัดล าดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัย

เสี่ยง และการจัดท าแผนความเสี่ยง (Risk Profile) 

ระดับ 2 การด าเนินการตามขั้นตอนที่ส าคัญครบถ้วน และทุกขั้นตอนสามารถเป็นไปตาม

กระบวนการที่ก าหนด 

ระดับ 3 การแสดงผลการจัดล าดับความเสี่ยง และรายงานผลรายไตรมาส 

ระดับ 4 การบูรณาการก าหนดขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary) 

การก าหนดระดับความเสี่ยง (สูง ปานกลาง ต่ า) กับเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตรข์ององค์กรและค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 

ระดับ 5 การประเมนิประสิทธิผลของทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนได้ประสทิธิผลตามที่ก าหนด 

(ความครบถ้วนของปัจจัย, กระบวนการ, ผลผลิต, ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ) การประเมิน

ประสิทธิผลของการก าหนดขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk 

Boundary) และการจัดล าดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงและการจัดท าแผนภาพ

ความเสี่ยง (Risk Profile) และน าข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ 
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- แผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile) เป็นการแสดงแผนภาพของปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร หรอื

ระดับสายงานที่ได้มกีารวิเคราะห ์และประเมินระดับความรุนแรงผา่นแผนภาพที่แสดงขอบเขต

ขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ และสะท้อนการจัดระดับความเสี่ยง 

- ความสอดคล้องของขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary) การ

ก าหนดระกับความเสี่ยง (สูง ปานกลาง ต่ า) กับเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตรข์อง

องค์กร และค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 

 

 
 

 5. การก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ (Implements Risk Responses)  

ระดับ 1 การก าหนด/การคัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง (Mitigation Plan) ที่ระบุไว้ 

ระดับ 2 พิจารณาถึงวิธีการ/แผนงานจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบ หรือลดโอกาสที่จะ

เกิดรวมทั้งกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ 

(Cost Benefit) ในการจัดการความเสี่ยงในแต่ละทางเลือกในทุกความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

(Residual Risk) ที่ผ่านการจัดล าดับความเสี่ยงในการก าหนดเป็นความเสี่ยงระดับ

องค์กรและสรุปเป็นแผนงานจัดการความเสี่ยง ในแตล่ะความเสี่ยงระดับองค์กร 
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ระดับ 3 การก าหนดเกณฑใ์นการพิจารณาแผนงาน/กิจกรรมการควบคุม (ประสิทธิผลการ

ควบคุมภายใน) ร่วมกับการพิจารณาเพื่อก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง 

ในการคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน 

ระดับ 4 การบูรณาการ การก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง (Mitigation) กับการ

วิเคราะหค์วามเสี่ยงเชิงบูรณาการ (Risk Correlation Map) และกระบวนการอื่น เช่น  

การก าหนดกิจกรรมการควบคุมแผนปฏิบัติการตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ

ออกแบบระบบงาน (Work Process) และกระบวนการ (Work Process) ในการ

ด าเนนิงานขององค์กร เป็นต้น 

ระดับ 5 มีการประเมินประสิทธิผลของการก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการตอ่ความเสี่ยง 

(Mitigation) และน าข้อมลูไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ 

 

- แผนบริหารความเสี่ยงที่ดีควรมีการระบุให้ครบถ้วนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยเริ่มจากการ

วิเคราะห์/ระบุสาเหตุของแต่ละปัจจัยเสี่ยง พิจารณาสาเหตุหลัก/สาเหตุรองและมาตรการในการ

จัดการมีความเพียงพอวิเคราะห์ระดับผลกระทบของแต่ละสาเหตุเพื่อก าหนดระดับความรุนแรงของ

แตล่ะสาเหตุและการจัดท าแผนภาพ Risk Correlation Map โดยในการจัดท าแผนจัดการความเสี่ยง

ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงต้องพิจารณาควบคู่กับมาตรการควบคุมที่มอียู่ (Existing Control) ประกอบด้วย 

- การประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost Benefit) ต้องมีการวิเคราะหเ์พื่อ

ประกอบการตัดสินใจ เลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง (Mitigation Plan) ในแตล่ะทางเลือก ทั้งนี้ 

ทางเลือกที่จะประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจควรมีมากกว่า 1 ทางเลือกในการตัดสินใจเสมอ 
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6. การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ Risk Correlation Map และการจัดท า Portfolio View of Risk 

(Develops Portfolio View)  

ระดับ 1 การก าหนดกระบวนการในการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่

มีระหว่างหนว่ยงานต่างๆ ภายในองค์กร โดย Risk Correlation Map ขององค์กร ที่มกีาร

ก าหนดสาเหตุของความเสี่ยงในทุกปัจจัยเสี่ยงการวเิคราะหค์วามสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง

และส้เหตุการวิเคราะห์ผลกระทบทั้งในเชิงปริมาณและในเชงิคุณภาพระหว่างปัจจัยเสี่ยง

และผลกระทบของสาเหตุและกระบวนการในการแสดงผลดังกล่าว ผ่านแผนภาพ Risk 

Correlation Map และน าไปก าหนดแผนจัดการความเสี่ยง 

ระดับ 2 การด าเนินารจัดท า Risk Correlation Map ขององค์กร ได้ตามกระบวนการครบถ้วนและ

ด าเนนิงานรว่มกับเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) 

ระดับ 3 การก าหนดกระบวนการในการวิเคราะหถ์ึงถาภรวมของความเสี่ยง (Portfolio View of 

Risk) โดยผ่านการวิเคราะห์ถึงในชว่งความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 

Tolerance) ในแตล่ะปัจจัยเสี่ยงกับช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 

Tolerance) ในระดับองค์กรและการจัดท าแบบจ าลองที่เหมาะสม/น าแบบจ าลองดังกล่าว

ไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม เพื่อสะท้อนถึงช่วงเบี่ยงเบนที่ยังอยู่ในวิสัยที่

องค์กรสามารถจัดการได้ 
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ระดับ 4 การสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับ Risk Owner ในการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของ

ความเสี่ยงและผลกระทบที่มรีะหว่างหนว่ยงานต่างๆ ภายในองค์กร โดย Risk Correlation 

Map ขององค์กร 

ระดับ 5 มีการประเมินประสิทธิผลของการก าหนดการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง

และผลกระทบที่มรีะหว่างหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร โดย Risk Correlation Map และ

การวิเคราะหถ์ึงภาพรวมของความเสี่ยง (Portfolio View of Risk) ขององค์กร และน า

ข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ 

 

 องค์ประกอบของ Risk Correlation Map ต้องประกอบด้วย 

1. การก าหนดสาเหตุของความเสี่ยงในทุกปัจจัยเสี่ยงและสามารถก าหนดระดับความรุนแรง

ของแต่ละสาเหตุในทุกปัจจัยเสี่ยง โดยผ่านกระบวนการพิจารณรจาก Risk Owner ร่วมกับฝา่ย

บริหารความเสี่ยง 

2. การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กร และความสัมพันธ์ของ

สาเหตุโดยผ่านกระบวนการพิจารณาจาก Risk Owner ร่วมกับฝา่ยบริหารความเสี่ยง 

3. การวิเคราะหผ์ลกระทบระหว่างปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กรและผลกระทบของสาเหตุโดยมี

การวิเคราะห์ผลกระทบทั้งเชิงปริมาณ และมิใช่เชิงปริมาณระหว่างปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กรและ

ผลกระทบทั้งเชงิปริมาณ และมิใชเ่ชิงปริมาณของสาเหตุ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาจาก Risk 

Owner ร่วมกับฝา่ยบริหารความเสี่ยง 

4. การน า Risk Correlation Map ไปใช้ในการก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยง ในแผนการ

บริหารความเสี่ยง โดยการมีบริหารถึงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักและมีการกล่าวถึงปัจจัยเสี่ยงที่มี

ระดับความรุนแรงสูง และส่งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงมกีารประเมินถึงความส าเร็จ

ของเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงหลักว่าเป็นผลมาจากการบริหารปัจจัยเสี่ยงที่

เป็นสาเหตุหรอืการบริหารปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบสูง 
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5. การสร้างความเข้าใจในเรื่อง Risk Correlation Map ใหก้ับบุคลากรในองค์กร โดย Risk 

Owner มีสว่นร่วมในการจัดท า Risk Correlation Map และยอมรับในการร่วมกันจัดท าแผนการบริหาร

ความเสี่ยงในกลุ่มความเสี่ยงที่มคีวามสัมพันธ์กันรวมถึงบุคลากรในองค์กร รับรู้และเข้าใจเรื่อง Risk 

Map 

 หากองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ครบถ้วน ถือว่า Risk Correlation Map ไม่ผ่านเกณฑ์

พิจารณา 
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ส่วนท่ี 

แนวทางการควบคุมภายในของอ.ส.ค. 
 

       

 
 

อ.ส.ค. ตระหนักถึงความส าคัญของการมีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ที่ส าคัญส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) หมายถึง การมีระบบ

การบริหารอย่างเป็นมืออาชีพ มรีะบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ อ.ส.ค. สามารถ

ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเป็นผู้มีบทบาท

ส าคัญในการจัดให้มรีะบบการควบคุมภายในที่ดี 

 

 
 

1. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่ทุกคนและทุกระดับ : ผูบ้ริหารและเจ้าหนา้ที่ทุกคน 

และทุกระดับ มีหน้าที่ในการท าความเข้าใจหลักการการควบคุม

ภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยมีความตระหนัก ให้

ความส าคัญเข้าใจคุณค่าของการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยงรับผิดชอบให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนใน 

การน าหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปสู่ 

การปฏิบัติ ภายใต้ขอบเขตของงานที่รับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 นโยบายการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. 
 

จงึก าหนดนโยบายการควบคุมภายใน โดยเชือ่มโยงกับการบรหิารความเสี่ยง ดังนี้ 
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2. กระบวนการบริหารความเสี่ยงต้องเชื่อมโยงกัน 

สามารถบูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงและ 

การควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและด าเนินการอย่าง

ต่อเน่ือง: กรอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ

คณะกรรมการ อ.ส.ค. ก าหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง

เป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการของทุกหน่วยงานภายใน

อ.ส.ค. โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบ

ครบถ้วน กระบวนการการบริหารความเสี่ยงต้องเชื่อมโยงกัน

สามารถบูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในอย่างเป็นระบบ โดยฝ่ายบริหารต้องมีการสร้างกระบวนการ

เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า อ.ส.ค. ได้มีการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์

ที่จะท าให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น และมีการสร้างกระบวนการเพื่อให้เกิด

ความมั่นใจได้ว่า อ.ส.ค. ได้มีกระบวนการระบุปัจจัยเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องกับการที่จะท าให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมายในด้าน GRC 

และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 

3. ติดตามประเมินผลตามระบบการควบคุมภายใน

อย่างต่อเน่ือง : โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดความ

รวดเร็วในการประมวลผลการรายงานและการสื่อข้อความ 
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อ.ส.ค. ก าหนดให้การควบคุมภายในเป็นหนา้ที่และความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กรโดย

ก าหนดโครงสร้างการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. ประกอบด้วย คณะกรรมการ อ.ส.ค. , 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. , คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค., 

แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ฝ่ายนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ กลุ่มภารกิจบริหารความเสี่ยง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภารกิจอุตสาหกรรมนม, กลุ่มภารกิจ

กิจการโคนม และกลุ่มภารกิจบริหารและอ านวยการ ซึ่งแต่ละกลุ่มภารกิจจะก าหนดให้มีคณะท างาน

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าฝ่าย/ส านักงานผู้ประสานงานความเสี่ยงและควบคุม

ภายในประจ าฝา่ย/ส านักงานโดยโครงสร้างการควบคุมภายในแสดงในภาพต่อไปนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

3.2 โครงสร้างการควบคุมภายใน 
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 คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการก าหนด

นโยบายด้านการควบคุมภายใน ก ากับดูแลและติดตามผลการ

ด าเนนิการตามนโยบายที่ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังตอ่ไปนี้ 

1. ก าหนดนโยบายและกรอบการบริหารการควบคุม

ภายใน แผนการด าเนินงานประมาณการรายได้และงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 

2. ก ากับดูแลให้การอ.ส.ค. มีการปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมภายในอย่างมีระบบ

และทั่วทั้งองค์การ 

3. ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย กรอบการบริหารแผนการด าเนินงาน ประมาณ

การรายได้และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เกี่ยวกับการบริหารควบคุมภายใน 
 

 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. 

มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการก ากับดูแลและติดตามการบริหารระบบ

ควบคุมภายในโดยมีรายละเอียด ดังตอ่ไปนี้ 

1. ด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่คณะกรรมการ 

อ.ส.ค. ก าหนดการประเมินผลความเสี่ยงและควบคุมภายใน แนวทางการป้องกันและตรวจสอบความ

เสี่ยงและควบคุมภายในอย่างมีระบบ เพื่อลดโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ โดยมุ่งเนน้ให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขึน้ในองค์กร 

2. อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในก่อนน าเสนอคณะกรรมการ 

อ.ส.ค. ให้ความเห็นชอบ 

3. พิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดท ารายงานการควบคุมภายใน

ของส่วนงาน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

4. ติดตามผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน แล้วรายงานต่อ

คณะกรรมการ อ.ส.ค. ทุกไตรมาส 

5. ด าเนนิการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. มอบหมาย 

 

3.3 หน้าท่ีความรับผิดชอบตามโครงสร้างการควบคุมภายใน 
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 คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 

มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการก ากับดูแลและติดตามการบริหารระบบ

ควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระโดยมีรายละเอียด ดังตอ่ไปนี้ 

1. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการ

ก ากับดูแลที่ด ีและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

2. สอบทานการด าเนินงานของ อ.ส.ค.ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธี

ปฏิบัติงานมตคิณะรัฐมนตรี ประกาศ หรอืค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ อ.ส.ค. 

 
ท่ีมา : ระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหนว่ยตรวจสอบภายในของรัฐวสิาหกิจ พ.ศ.2555 

 

 ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

มีบทบาท หนา้ที่ ความรับผดิชอบดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณากลั่นกรองรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายการ

ควบคุมภายในโดยรวม กรอบการควบคุมภายใน แผนการด าเนินงาน ประมาณการรายได้และ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงแผนการควบคุมภายใน และแผนปรับปรุงระบบควบคุมภายใน

ก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.และคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

2. ก ากับดูแล ติดตามประเมินผลและให้ค าปรึกษาการด าเนินการด้านการควบคุม

ภายในแก่หน่วยงานภายในองค์กร ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 

เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรมีประสทิธิภาพ 

3. พิจารณากลั่นกรองระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์การ โดยให้สอดคล้องกับ

ระบบการควบคุมภายใน และระบบควบคุมภายในต้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประเด็น

ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ขององค์กร 
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 คณะท างานขับเคลื่อนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าฝ่าย/

ส านักงาน 

มีบทบาทหนา้ที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ก ากับการด าเนินงานด้านการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลัง  

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2561 

ดังนี้ 

1.1 อ านวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน อ.ส.ค. 

1.2 ก าหนดแนวทางประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของ อ.ส.ค. 

1.3 รวบรวม พจิารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ในภาพรวมของ อ.ส.ค. 

1.4 จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. 

2. ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ 

หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 

3. ก ากับการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ใหเ้ป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ของส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

4. รายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อ 

คณะกรรมการเป็นรายไตรมาส 
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 ฝ่ายตรวจสอบภายใน (อ.ส.ค.) 

มีบทบาท หน้าที่ ความรับผดิชอบ ดังตอ่ไปนี้ 

1. ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

กระบวนการควบคุมภายในกระบวนการก ากับดูแลที่ ดี  และ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

2. ตรวจสอบรายการที่ อาจมีความขัดแย้ งทาง

ผลประโยชน์ โอกาสเกิดการทุจริตและประสิทธิภาพขององค์กรใน

การควบคุมภายในจากการทุจริตภายในองค์กร 

3. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ โอกาสเกิดการทุจริตและประสิทธิภาพขององค์กรในการควบคุมภายในจากการทุจริต

ภายในองค์กรรวมทั้งมขี้อเสนอแนะวิธีและมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข 

 

ท่ีมา : ระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหนว่ยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 

 

 

 แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

มีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1. งานบริหารความเสี่ยง 

 - งานการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 

 - งานเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับยุทธศาสตรอ์งค์กร 

 - งานสื่อสารถ่ายทอดความเสี่ยงระดับองค์กรให้กับระดับหนว่ยงานภายในองค์กร 

 - งานการจัดท ารายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 

 - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานการควบคุมภายใน 

 - งานการจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

 - งานพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อช่วยควบคุมความเสี่ยงในแตล่ะกิจกรรมขององค์กร 

 - งานการจัดท ารายงานผลตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

 - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ท่ีมา : ข้อบังคับองค์การสง่เสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) วา่ด้วยการแบ่งสว่นงานและการก าหนด

อ านาจหนา้ที่ของสว่นงาน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2562 
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 คณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าฝ่าย/ส านักงาน 

มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดท ารายละเอียดของข้อเสนอต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และให้ค าปรึกษาภายในฝ่าย/

ส านักงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. สื่อสาร นโยบายหรือมาตรการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้กับทุกฝ่าย/ 

ส านักงาน ได้รับทราบนโยบายหรอืมาตรการที่ได้ก าหนดขึน้ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน 

2. ศกึษา วเิคราะหแ์ละเชื่อมโยงแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อใหก้าร 

บริหารของทุกฝ่าย/ส านักงาน มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน Enabler ด้านการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

3. พิจารณา รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมภายในของฝ่าย/ส านักงาน  

น าเสนอคณะท างานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

4. ติดตามผบการปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมภายในของฝ่าย/ส านักงาน พร้อมจัดท า 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมภายในของฝ่าย/ส านักงาน เสนอต่อคณะท างานที่

เกี่ยวข้อง 

5. พิจารณา รายงานการควบคุมภายในของฝ่าย/ส านักงานประจ าปีงบประมาณ ให้ 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

ส าหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ.2562 

 
ท่ีมา : ตามค าสั่งทุกฝ่าย/ส านักงานเร่ือง แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าฝ่าย/

ส านักงาน 
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 ผู้ประสานงานความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าฝ่าย/ส านักงาน 
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการประเมินและจัดท าแผนการการควบคุมภายใน 

และปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ติดตามผลการปฏิบัติงานและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานระดับ

ฝา่ย/ส านักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. จัดท าแผนการการควบคุมภายในระดับฝ่าย/ส านักงานที่รับผิดชอบเพื่อให้มีการน า

ระบบการการควบคุมภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างาน อันจะช่วยใหภ้าระงานที่ปฏิบัติงาน

อยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและปัญหาที่จะเป็นอุปสรรค

ต่อการด าเนินงาน ลดความผันผวนของรายได้และค่าใช้จ่ายลดความเสียหายในการด าเนินงาน และใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. จัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment)โดย

ประเมินการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ในความรับผดิชอบและจัดท ารายงานการควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลัง 

3. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และน าไปปฏิบัติ

ในฝ่าย/ส านักงานที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งสื่อสารและถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานในฝ่าย/ส านักงานรับทราบ

และถือปฏิบัติโดยถูกต้อง 

4. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการควบคุมภายในระดับฝ่ายงาน/

ส านักงานที่ตนรับผดิชอบเสนอต่อคณะท างานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอ.ส.ค. 

5. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนควบคุมภายในของฝ่าย/ส านักงานที่ตนรับผิดชอบ

พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมภายในของฝ่าย/ส านักงานที่ตนรับผิดชอบ

เสนอต่อคณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอ.ส.ค. 

6. รวบรวม จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านการควบคุมภายในของฝ่าย/

ส านักงาน พร้อมที่จะใหห้น่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การเข้าตรวจสอบ 

 
ท่ีมา : ตามค าสั่งทุกฝ่าย/ส านักงาน เร่ือง แต่งต้ังผู้ประสานงานความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าฝ่าย/ส านกังาน 
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 ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 

มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุม

ภายในที่มีนัยส าคัญ โดยมีรายละเอียดดังตอ่ไปนี ้

1. ศกึษา ท าความเข้าใจงานที่รับผดิชอบในเชงิวัตถุประสงค์ กระบวนการและผลลัพธ์ 

2. วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยส าคัญในกระบวนการหรือกิจกรรม ที่จะส่งผล

ให้การด าเนินงานที่ตนรับผิดชอบไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

3. ร่วมจัดท ารายงานสรุปผลการควบคุมภายในระดับฝา่ย/ส านักงานกับผู้ประสานงาน

ความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าฝา่ย/ส านักงานเสนอคณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมที่

เกี่ยวข้อง 

4. ร่วมจัดท าแผนบริหารการควบคุมภายใน และด าเนินการควบคุมภายในระดับฝ่าย/

ส านักงานร่วมกับผู้รับผิดชอบ และรายงานผลการด าเนินการควบคุมภายในต่อหัวหน้าฝ่าย/ส านักงาน 

รวมทั้งระบุความเสี่ยง 

5. ร่วมประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อจัดท าข้อเสนอการ

ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในร่วมกับผู้ประสานงานความเสี่ยงประจ าฝ่าย/

ส านักงาน 
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ส่วนท่ี 

การจัดท ารายงานการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. 
 

 

 

 

อ.ส.ค. มีหน้าที่ด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน และ

น าส่งให้กระทรวงเจ้าสังกัด (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้น

ปีงบประมาณ เพื่อที่กระทรวงเจ้าสังกัด (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) จะได้ด าเนินการรวบรวม

และสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มาจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายในระดับกระทรวง และส่งให้กระทรวงการคลังภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณตาม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ 1 ในหลักเกณฑน์ี ้“หนว่ยงานของรัฐ” หมายความว่า 

(1) ส่วนราชการ 

(2) รัฐวิสาหกิจ 

(3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กร

อิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ 

(4) องค์การมหาชน 

(5) ทุนหมุนเวียนที่มฐีานะเป็นนิติบุคคล 

(6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7) หนว่ยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด 

“ผู้ก ากับดูแล” หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใน

การก ากับดูแล หรอืบังคับบัญชาหนว่ยงานของรัฐ 

“หัวหนา้หนว่ยงานของรัฐ” หมายความว่า ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 

“ฝา่ยบริหาร” หมายความว่า ผูบ้ริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการ

ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ 

“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของ

หน่วยงานของรัฐ หรอืด ารงต าแหน่งอื่นที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 

“การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจ

อย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจ

เกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อ 2 ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุม

ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุม

ภายในใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ จัดวาง

ระบบการควบคุมภายในตามวรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันจัดตั้งขึ้นใหม่ หรือได้ปรับ

โครงสรา้งองค์กรใหม ่โดยใหม้ีการรายงานตามข้อ 6 และข้อ 7 

ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงาน

ของรัฐก าหนดไว้ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ โดยใหม้ีการรายงานตามข้อ 8 และขอ้ 9 

ข้อ 4 ให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลให้มีการน ามาตรฐานการควบคุม

ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการ

ควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ 5 ให้หนว่ยงานของรัฐจัดให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่ง โดยมีหนา้ที่ดังนี้ 

(1) อ านาจในการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(2) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงาน

ของรัฐ 

(3) รวบรวม พิจาราณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน

ในภาพรวมของหนว่ยงานของรัฐ 

(4) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่

เกี่ยวข้อง 

(5) จัดท ารายงานการประเมนิผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

ทั้งนี ้องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่หน่วยงาน

ของรัฐก าหนด 
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ข้อ 6 รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย 

(1) การรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ 

(2) รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล 

ดังนี้ 

(2.1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผน 

การด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ 

(2.2) วัตถุประสงค์การด าเนนิงานตามข้อ 6 (2.1) 

(2.3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ 

(2.4) ความเสี่ยงที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมภายใน 

(2.5) กิจกรรมการควบคุมที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตามข้อ 6 (2.4) 

(2.6) ผูร้ับผิดชอบในกิจกรรมการควบคุมตามข้อ 6 (2.5) 

ทั้งนี ้รายงานดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามแบบรายงานที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฎิบัตินี้ 

โดยหน่วยงานของรัฐสามารถก าหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

ข้อ 7 ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับ

หน่วยงานของรัฐตามข้อ 6 ให้ผู้ก ากับดูแลภายใน 60 วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภยใน

แล้วเสร็จ 

ข้อ 8 ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ

หนว่ยงานของรัฐ ประกอบด้วย 

(1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 

(2) การประเมนิองค์ประกอบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 

(2.1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 

(2.2) การประเมนิความเสี่ยง 

(2.3) กิจกรรมการควบคุม 

(2.4) สารสนเทศและการสื่อสาร 

(2.5) กิจกรรมการตดิตามผล 

(3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนว่ยงาน

ของรัฐ หรอืภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ 

(4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายใน

ของหน่วยงานของรัฐ 
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ทั้งนี ้รายงานดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามแบบรายงานที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฎิบัตินี้ 

โดยหน่วยงานของรัฐสามารถก าหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

ข้อ 9 ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (1) ยกเว้นหน่วยงานของรัฐ

ตามวรรคสอง และหน่วยงานของรัฐตามข้อ (2) (3) (4) (5) ละ (7) เสนอรายงานการประเมินผล

การควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ 8 ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อ

พิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้ก ากับดูแล และกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน 90 วัน นับแต่วัน

สิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ก ากับดูแลเป็นบุคคลเดียวกับ

กระทรวงเจ้าสังกัด ให้ถือว่ากระทรวงเจ้าสังกัดได้รับทราบรายงานนั้นแล้ว 

ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (1) กรณีจังหวัด ตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ

หน่วยงานของรัฐตามข้อ 8 ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาลงนาม ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้น

ปีงบประมาณ 

ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (6) กรณีองค์การบริหารส่วน

ต าบลและเทศบาลต าบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

ตามข้อ 8ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจาณาลงนาม และจัดส่งให้นายอ า เภอ เพื่อให้

คณะกรรมการที่นายอ าเภอจัดให้มีขึ้นด าเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นระดับอ าเภอ และจัดส่งให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน 90 วัน นับ

แตว่ันสิน้ปีงบประมาณ 

ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (6) กรณีเทศบาลเมอืง เทศบาล

นคร เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ 8 ต่อหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจาณาลงนาม และจัดส่งให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

ภายใน 90 วัน นับแตว่ันสิ้นปีงบประมาณ 

ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (6) กรณีเมืองพัทยาและ

กรุงเทพมหานคร เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ 8 

ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจาณาลงนาม และจัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลังโดยตรง 

ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
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ข้อ 10 ให้กระทรวงเจ้าสังกัดด าเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับตามข้อ 9 วรรคหน่ึง มาจัดท ารายงานการประเมินผล

การควบคุมภายในระดับกระทรวง และส่งให้กระทรวงการคลังภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้น

ปีงบประมาณหรอืสิ้นปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 

กรณีหน่วยงานของรัฐที่ไม่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวง ให้จัดส่งรายงานต่อ

กระทรวงการคลังโดยตรง ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิน้ปีงบประมาณหรอืสิน้ปีปฏิทินแล้วแตก่รณี 

ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับตามข้อ 9 วรรคสาม และ

วรรคสี่ มาจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ

จังหวัด แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แล้วส าเนาให้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วย 

ให้คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดใหม้ีขึ้น ด าเนินการรวบรวมและสรุป

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับตามวรรคสาม และข้อ 9 วรรคสอง มาจัดท า

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อ

พิจารณาลงนาม และจัดส่งให้กระทรวงการคลัง ภายใน 180 วัน นับแต่วันสิน้ปีงบประมาณ 

ข้อ 11 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผุก้ ากับดูแล กระทรวงเจ้าสังกัด ใช้ข้อมูลรายงาน

การประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

ข้อ 12 กรมบัญชีกลางเป็นผู้ก าหนดคู่มือ หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ให้หนว่ยงานของรัฐถือปฏิบัติ 

ข้อ 13 ในกรณีกระทรวงการคลังขอใหห้นวยงานของรัฐด าเนินการชี้แจง และหรอืให้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวต้องชี้แจง และหรือให้

ข้อมูลเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ 14 กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม

ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดได้  ให้ขอท าความตกลงกับ

กระทรวงการคลัง 

 

 
ท่ีมา : เอกสารแนบ กระทรวงการคลัง หนังสือด่วนมาก ท่ี กค 0409.3/ว105 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561 

เร่ือง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังวา่ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏบัิตกิารควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ.2561 
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วัตถุประสงค ์

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้ประกอบในการจัดท ารายงานการจัดวางระบบการควบคุม

ภายใน และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

การใช้รูปแบบรายงาน 

1. แบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

1.1 หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.1) 

เป็นแบบหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐที่จัดตัง้ขึ้นใหม ่หรอืปรับโครงสรา้งใหม่ 

1.2 รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน(แบบ วค.2) 

เป็นแบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของ

รัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรอืปรับโครงสร้างใหม่ เพื่อระบุภารกิจ/กิจกรรม/งาน สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 

ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 

และหนว่ยงานที่รับผดิชอบ 

2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

2.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

(แบบ ปค.1) 

เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐตามหลักเกณฑป์ฏิบัติฯ ข้อ 9 และข้อ 10 วรรคสาม 

2.2 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรณีกระทรวงเจา้สังกัดส่ง

รายงานต่อกระทรวงการคลัง หรอืจังหวัดส่งรายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง (แบบ 

ปค. 2) 

เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับกระทรวง

เจ้าสังกัด หรือส าหรับจังหวัดในภาพรวมจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อส่งกระทรวงการคลัง ตาม

หลักเกณฑป์ฏิบัติฯ ข้อ 10 วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ 

 

 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
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2.3 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรณีหน่วยงานของรัฐไม่

อยู่ในสังกัดกระทรวง (แบบ ปค. 3) เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวง เพื่อส่งกระทรวงการ

คลัง ตามหลักเกณฑป์ฏิบัติฯ ข้อ 10 วรรคสอง 

2.4 รายงานการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 

เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในส าหรับ

หนว่ยงานของรัฐ 

2.5 รายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 

เป็นแบบรายงานการประเมนิผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

2.6 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ

ภายใน (แบบ ปค. 6) 

เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้

ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
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สรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารการประเมินการควบคุมภายใน 

 

ผู้ประเมินสรุปผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและน าข้อมูลสรุปผลมาจัดท า

รายงานของสว่นงานย่อยโดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1.) จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากผลการประเมินจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญให้

วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีอยู่ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในระบุและเสนอ

มาตรการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมและจ าเป็นผลการประเมินให้บันทึกเป็นลายลักษณ์

อักษรและสอบทานโดยผู้บริหารและเก็บไว้ในแฟ้มของหน่วยรับตรวจ 

2.) การวิเคราะหค์วามเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในจะต้องพิจารณา 

- โครงสร้างและรูปแบบการควบคุมที่ก าหนดขึน้นั้น เพียงพอและครอบคลุมทุกกิจกรรมที่

ส าคัญรวมทั้งมีองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้งห้าองค์ประกอบหรือไม่และอยู่ในเกณฑ์พอใจ

หรอืไม ่

- การควบคุมภายในที่ก าหนดมีการปฏิบัติงานจริงหรือไม่และสามารถลดความเสี่ยง

ตามที่ระบุหรือไม่กรณีมิได้ปฏิบัติงานจริงในทางปฏิบัติมีการใช้วิธีการอื่นทดแทนการควบคุมภายในที่

ก าหนดหรอืไม ่

- ถ้ามีการปฏิบัติงานจริงตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ระบบการควบคุมภายในได้

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้และได้รับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรอืไม่ 

3.) ผลจากการวิเคราะห์ให้สรุปความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมโดย

พิจารณา 

- ถ้าระบบการควบคุมที่มีอยู่และใช้จริงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดโดยได้สร้างความ

มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ถือว่าระบบการ

ควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

4.) ผู้ประเมินควรเสนอวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่พบรวมทั้งการปรับปรุง

แก้ไขที่ต้องด าเนินการต่อไปอย่างไรก็ตามในการเสนอการปรับปรุงแก้ไขนั้นควรผ่านการพิจารณาอย่าง

ระมัดระวังรอบคอบว่าการปรับปรุงนั้นมีความเหมาะสมสามารถปฏิบัติได้และประโยชน์ที่ได้รับเกิดความ

คุ้มค่าเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ตอ้งเสียไปจากการด าเนินการแก้ไขปรับปรุง 

5.) ผลการประเมินระดับส่วนงานย่อยนอกจากบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วให้

บันทึกในแบบรายงานและส่งให้ผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานที่หน่วยรับตรวจแต่งตั้งขึ้นรวบรวม

รายงานเพื่อประมวลเป็นรายงานระดับหนว่ยรับตรวจพร้อมจัดเก็บรายงานไว้ที่หนว่ยรับตรวจ 

 

 

ระดับส่วนงานย่อย 
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รายงานของส่วนงานย่อยประกอบด้วย 

(1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบปค. 4-1) 

(2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบปค. 5-1) 

 

 

ผลการประเมินระดับหน่วยรับตรวจ เป็นการน าเอาผลสรุปจากการประเมินผล 

การควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยและผลการประเมินจากผูต้รวจสอบภายในซึ่งเป็นการรายงานในฐานะ

ผูป้ระเมินอิสระเพื่อน าเสนอหัวหน้าหน่วยรับตรวจวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลสรุปการประเมินของเจา้หน้าที่

ระดับอาวุโส/คณะท างานขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ค. กับผู้ตรวจสอบ

ภายในเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

1.) การรายงานโดยฝ่ายบริหาร 

การประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจ จะต้องให้ข้อมูลเบื้องต้นกับหัวหน้าหน่วยรับตรวจ

ในการสรุปความเห็นว่าการควบคุมภายในได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันหรือตรวจพบความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นหรือไม่และท างานได้ผลตามที่ออกแบบไว้หรือไม่เพื่อน ามาจัดท าเป็นรายงานโดยผู้บริหารระดับ

สูงสุดของหน่วยรับตรวจดังนี้ 

1. หนังสือรับรองเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

หัวหน้าหน่วยรับตรวจต้องจัดท าหนังสือเพื่อใหค้วามเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุม

ภายในที่ใช้อยู่ว่ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใดซึ่งถือเป็นหนังสือรายงานภายนอกโดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมินการ

ควบคุมระดับหน่วยรับตรวจ 

 

2. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรอืจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส/คณะท างานขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในของ อ.ส.ค. ต้องพิจารณาว่ามีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในรายงานผลการประเมิน

องค์ประกอบของการควบคุมภายในรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้รับ

จากผูบ้ริหารระดับส่วนงานย่อยต่างๆหรอืไม่ 

 

 

 

ระดับหน่วยรับตรวจ 
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3. การด าเนินการกรณไีด้รับรายงานจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 

- เรื่องที่ควรรายงานภายในหนว่ยรับตรวจ 

ถ้าข้อตรวจพบที่ได้รับรายงานจากผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยต่างๆ เป็นเรื่องที่

ผูบ้ริหารระดับสูงให้ความสนใจและได้ใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นว่าควรสื่อสารให้ทราบภายในหน่วยรับตรวจ

เท่านั้นเนื่องจากเรื่องเหล่านี้จะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารเพื่อให้การบริหารงานเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ให้สั่งการตามควรแก่กรณีให้ถือเป็นเรื่องรายงานภายใน

รายงานเหล่านี้ควรเสนอผ่านเจ้าหน้าระดับที่อาวุโส/คณะท างานขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในของ อ.ส.ค. ที่รับผดิชอบการประเมินผลฯในภาพรวมทราบด้วย 

- เรื่องเกี่ยวกับจุดอ่อนหรอืข้อบกพร่องที่มนีัยส าคัญ 

เป็นเรื่องที่ร้ายแรงกว่าเรื่องที่ควรรายงานภายในดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่สามารถลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาด หรือความเสียหายในระดับ 

ที่ยอมรับได้รวมทั้งฝ่ายบริหารไม่สามารถตรวจพบข้อผิดพลาดความผิดปกติหรือความเสียหายได้ทัน 

กับสถานการณ์เรื่องเหล่านี้จะรายงานในหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดท าแผน

ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

เมื่อประเมินความร้ายแรงของข้อบกพร่องหรอืจุดอ่อนของการควบคุมภายในควร

ประเมินถึงลักษณะและโอกาสที่จะเกิดผลเสียหายอันเนื่องจากข้อบกพร่องเหล่านั้นด้วยนอกจากนี้

โอกาสที่จะเกิดการทุจริตจะเป็นปัจจัยส าหรับพิจารณาว่าเป็นจุดอ่อนหรอืข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญ 

 

2.) การรายงานโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในใน

ฐานะผู้ประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระเพื่อให้ความมั่นใจว่าการประเมินผลการควบคุมภายในของ

ฝ่ายบริหารได้ด าเนินไปอย่างเที่ยงธรรมจากผลการสอบทานนี้ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานต่อ

หัวหน้าหน่วยรับตรวจว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวัง

อย่างรอบคอบ (ตามแบบปค. 6) 

3.) การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจที่ต้องจัดท า

ประกอบด้วย 

1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน–แบบปค.1 

2. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน–แบบปค. 4 

3. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน–แบบปค. 5 
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ภาพการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
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โครงสร้างการรายงานการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. เพื่อให้แต่ละฝ่ายงานเข้าใจขั้นตอน

ของการจัดท ารายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน สามารถสรุปโครงสร้างและล าดับขั้นตอน

การรายงานการควบคุมภายในตามแผนภาพ ดังนี้ 
 

                 แผนภาพการรายงานการควบคุมภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงสร้างการรายงานการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. 
 

 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

(ภายใน 90 วัน 

นับจากวันสิ้น

ปีงบประมาณ) 

ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 
ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในจัดท ารายงาน 

(แบบ ปค. 6) 

คณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน อ.ส.ค. 

แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร ์

สรุปรายงาน/สอบทาน 

(แบบ ปค. 1, ปค. 4 และแบบ ปค. 5) 

 

ฝ่าย/ส านักงาน/หน่วยงานย่อย ประเมินมาตรการควบคุมภายใน 

จัดท ารายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4-1, แบบ ปค. 5-1) 

คณะท างานขบัเคลื่อนการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในของ 

อ.ส.ค. 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

โครงสร้างการรายงาน 

การรายงานเพื่อทราบ 
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รายละเอียดการจัดท ารายงานฯ รูปแบบรายงาน 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายงานระดับองค์กร    

1) น ารายงานระดับส่วนงานย่อยของทุกฝ่าย/

ส านักงาน มาประมวลและสรุปผลภาพรวม

จัดท าเป็นร่างรายงานฯระดับองค์กร 

แบบ ปค. 4 

และแบบ ปค. 5 

สัปดาห์ท่ี 2 

สิน้ไตรมาส 

 

แผนกบริหาร 

ความเสี่ยงฯ  

2) เสนอร่างรายงานฯ ต่อท่ีประชุมคณะท างาน

ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในของ อ.ส.ค. เพื่อร่วมกันพจิารณาให้

ความเห็นชอบร่างรายงานฯ ระดับองคก์ร 

แบบ ปค. 4 

และแบบ ปค. 5 

สัปดาห์ท่ี 3 

สิน้ไตรมาส 

 

แผนกบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

3) เสนอร่างรายงานฯ ต่อหนว่ยตรวจสอบภายใน 

เพื่อพิจารณาออกแบบ ปค. 6 

แบบ ปค. 4 

และแบบ ปค. 5 

สัปดาห์ท่ี 4 

สิน้ไตรมาส 

แผนกบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

4) เสนอร่างรายงานฯ ต่อผู้อ านวยการฯ เพ่ือ

พจิารณาท าหนังสอืรับรองการประเมินผล

การควบคุมภายใน ตามแบบ ปค. 1 

แบบ ปค. 4 

แบบ ปค. 5 

และแบบ ปค. 6 

ภายใน 90 วัน 

นับจากวันสิน้ปี 

งบประมาณ 

แผนกบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

5) น าเสนอรายงานฯ ระดับองคก์ร เพื่อพิจารณา 

- คณะอนุกรรมการความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน อ.ส.ค. 

แบบ ปค. 1 

แบบ ปค. 4 

แบบ ปค. 5 

และแบบ ปค. 6 

 แผนกบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ  16-28 ก.พ. 

- คณะกรรมการ อ.ส.ค.  ภายใน มี.ค. 

6) จัดส่งรายงานการควบคุมภายในระดับองค์กร

ไปยังกระทรวงเจ้าสังกัด(กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์) 

แบบ ปค. 1 

แบบ ปค. 4 

แบบ ปค. 5 

และแบบ ปค. 6 

ภายใน 90 วัน 

นับจากวันสิ้นปี 

งบประมาณ 

แผนกบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

7) น าจุดออ่น/ความเสี่ยงระดับองค์กรท่ีคน้พบ

จากการประเมินฯ ตามแผนการปรับปรุง 

การควบคุมภายใน แจ้งให้หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนนิการลดจุดออ่นดังกล่าว 

 

แบบ ปค. 5 ตน้ปีงบประมาณ แผนกบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

 

 

กรอบระยะเวลา และผู้รบัผิดชอบในการจัดท ารายงานฯ 
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รายละเอียดการจัดท ารายงานฯ รูปแบบรายงาน 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายงานระดับส่วนงานย่อย    

1) ทบทวนและปรับปรุงแบบประเมิน 

การควบคุมภายในท่ีใชเ้ป็นเครื่องมือ 

ในการประเมนิผลการควบคุมภายในรูปแบบ

ตา่งๆ 

การประเมิน

องคป์ระกอบของ 

การควบคุมภายใน

และแบบสอบถาม 

การควบคุมภายใน 

(ICQ) 

ไตรมาสท่ี 4 

– 

ไตรมาสท่ี 1 

ปีถัดไป 

 

แผนกบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

2) จัดส่งแบบประเมินผลการควบคุมภายใน 

ให้ทุกหน่วยงาน 

แบบ ปค. 4-1 

แบบ ปค. 5-1 

(รวมท้ังแบบประเมิน

องคป์ระกอบของ 

การควบคุมภายใน 

และ/หรือ

แบบสอบถาม 

การควบคุมภายใน 

(ICQ) ในกรณีท่ีมี 

การประเมินแบบ

ดังกล่าว) 

ภายในไตรมาสท่ี 1 

 

แผนกบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 

3) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน

จัดส่งให้แผนกบริหารความเสี่ยงฯ 

แบบ ปค. 4-1 

แบบ ปค. 5-1 

(รวมท้ังแบบประเมิน

องคป์ระกอบของ 

การควบคุมภายใน 

และ/หรือ

แบบสอบถาม 

การควบคุมภายใน 

(ICQ) ในกรณีท่ีมี 

การประเมินแบบ

ดังกล่าว) 

 

ภายในไตรมาสท่ี 1 

 

ทุกหน่วยงาน 
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วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ทุกฝ่าย/ส านักงานสามารถจัดท ารายงานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑป์ฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐได้ถูกต้อง และรายงานต่อกระทรวง

เจ้าสังกัด (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)มาจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ

กระทรวง และส่งใหก้ระทรวงการคลังต่อไป 
 

การใช้รูปแบบรายงาน 
 

1. ระดับหน่วยรับตรวจมีรายงาน 3 แบบคือ 

1.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน–แบบปค.1 

เป็นการรับรองการควบคุมภายในเพื่อให้ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่ใช้

อยู่มีประสิทธิผลและมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์

หรอืไม่เพียงใด 

1.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน–แบบปค. 4 

เป็นการสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในจาก 

การประเมินกิจกรรมต่างๆ 

1.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน–

แบบปค. 5 

เพื่อน าเสนอจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่พร้อมแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในจากการ

ประเมินระดับส่วนงานย่อยตามแบบ ปค. 4-1 

2. ระดับส่วนงานย่อยมีรายงาน 2 แบบคือ 

2.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน–แบบ ปค. 4-1 

เพื่อน าเสนอผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในของส่วน

งานย่อย 

2.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน–แบบ ปค. 5-1 

เพื่อบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายในระบุการควบคุมที่มี

อยู่การประเมินผลการควบคุมความเสี่ยงที่ยังมีอยู่การควบคุมภายในที่ต้องปรับปรุงและผู้รับผดิชอบ 

 

รูปแบบรายงานและตวัอย่างการจัดท ารายงานประเมินผลระบบการควบคมุภายภายใน 
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3. ผู้ตรวจสอบภายใน 

3.1 รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ

ภายใน–แบบ ปค. 6 

เพื่อรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับ

ตรวจว่าด าเนินการตามวิธีการที่หน่วยงานก าหนดหรือไม่เพียงใดพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการ

ควบคุมภายในใหม้ีความเพียงพอและมีประสิทธิผลยิ่งขึน้ 
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รูปแบบรายงานระดับหน่วยงานรับตรวจ 

และค าอธิบาย 
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        เป็นการรับรองการควบคุมภายใน เพื่อให้ความเห็นว่าระบบการ

ควบคุมภายในที่ องค์ กรใ ช้อยู่ เป็ นไปตามมาตรฐานหลั กเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม

ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดหรือไม่ รวมทั้งมี

ประสิทธิผลและความเพียงพอที่จะสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุผล

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยในทางปฏิบัติจะเป็นการน าจุดอ่อนที่มี

นัยส าคัญที่ได้จากรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับ

องค์กร (แบบ ปค. 5) มาจัดท าหนังสือรับรองฯ (แบบ ปค.1) ตามรูปแบบที่

กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ คือ กรณีพบจุดอ่อนที่มี

นัยส าคัญ และกรณีไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ โดยผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

จะเป็นผู้ลงนามในแบบ ปค.1 ดังกล่าว โดยมีรูปแบบและวิธีการเขียน

รายงาน ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ปค. 1 

 

การจัดท ารายงานประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 

http://www.google.co.th/imgres?q=internal+control&hl=th&biw=1020&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Zq0GhoVT9X4RBM:&imgrefurl=http://smallbusiness.chron.com/components-internal-control-structure-3806.html&imgurl=http://photos.demandstudios.com/60/186/fotolia_3127795_XS.jpg&w=400&h=300&ei=pyLSTfmDEaXciALvkbzrCg&zoom=1
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แบบ ปค. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ระดับหน่วยงานของรัฐ 
 

เรียน  (1). 
 

(2)ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปสีิน้สุดวันที่ (3) . เดือน . พ.ศ.  . 

ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่าง

สมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มี

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และ

โปรง่ใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว                             (4)      เห็นว่า การควบคุมภายในของ

หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561ภายใต้การก ากับ

ดูแลของ                            (5)     . 
 

 

รายมือชื่อ (6). 

ต าแหน่ง                (7)                            . 

วันที่  (8)     .เดือน.                .พ.ศ.               . 

 

กรณีมีความเสี่ยงส าคัญและก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยง

ดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรอืปี

ปฏิทนิถัดไป สรุปได้ดงันี ้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ตอ้งก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน(9) 

1.1.                                                                                                     . 

1.2.                                                                                                     . 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (10) 

2.1.                                                                                                     . 

2.2.                                                                                                    . 
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ตัวอย่างแบบ ปค.1 (กรณีไมม่ีจุดอ่อนที่มีนัยส าคญัของการควบคุมภายใน) 

แบบ ปค. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ระดับหน่วยงานของรัฐ 
 

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน

ของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนด ซึ่งเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ.2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่

เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว องคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เห็นว่า 

การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.

2561ภายใต้การก ากับดูแลของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 

 

รายมือชื่อ .                                                     . 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการองค์การส่งเสริม 

 กิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

วันที่      .เดือน.                  .พ.ศ.            . 
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ตัวอย่างแบบ ปค.1 (กรณีมจีุดอ่อนที่มีนัยส าคญัของการควบคุมภายใน) 

แบบ ปค. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ระดับหน่วยงานของรัฐ 
 

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน

ของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนด ซึ่งเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ.2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่

เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว องคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เห็นว่า 

การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.

2561ภายใต้การก ากับดูแลของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อย่างไรก็ดี อ.ส.ค. มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ

หรอืปีปฏิทนิถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1.1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 

1.2 ความสามารถในการเบกิจา่ยตามแผนงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.3 ระบบการบรหิารจัดการสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

1.4 ผลิตภัณฑ์ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

1.5 การจัดการความรู ้(Knowledge Management) 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

2.1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ มีการปรับปรุง ดังนี้ 

2.1.1 ปรับปรุงคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องตาม พรบ. พ.ศ.2560 และ

ข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารเกี่ยวกับอุตสาหกรรม พ.ศ.2561 

2.1.2 ติดตามการจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดทุกเดือน 

2.1.3 ปรับปรุง Workflow ตามระเบียบใหม่ 

2.1.4 อบรมเจา้หน้าที่พัสดุ 
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2.2 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผนงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีการปรับปรุง 

ดังนี ้

2.2.1 เร่งรัดด าเนินการโดยท าบันทึกแจ้งเตือนทุกหน่วยงาน ให้ด าเนินการตาม 

Workflow 

2.2.2 ด าเนินการปรับแผนการเบกิจา่ย เพื่อให้ยอดการเบกิจา่ยเป็นไปตามแผน 

2.2.3 ปรับปรุงแผนการจัดซือ้จัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ 

2.2.4 อบรมให้ความรูก้ารจัดท า TOR และก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 

2.2.5 อบรมให้ความรูใ้นการจัดท าราคากลางงานกอ่สรา้ง 

2.2.6 ปรับปรุงคูม่ือการบริหารสัญญา 

2.2.7 อบรมการบรหิารสัญญาและการตรวจรับ 

2.2.8 ก าหนดแผนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการโดยละเอียด มีขั้นตอนที่

ชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามงานได้ 

2.3 ระบบการบรหิารจัดการสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีการปรับปรุง ดังนี้ 

2.3.1 ด าเนินการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียให้สามารถรองรับกับปรมิาณการผลิต

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3.2 จัดให้บุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย เข้าร่วมอบรม

หลักสูตรผู้ควบคุม/ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดมลพิษน้ า โดยหน่วยงานที่เข้าฝึกอบรม จะต้องขึ้นทะเบียน

กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น 

2.3.3 ส ารวจพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการจัดเก็บรวบรวมขยะของเสีย เพื่อป้องกัน

การปนเปื้อนสู่กระบวนการผลิต 

2.3.4 ท าการจ้างบุคลากรจากภายนอก ตรวจระบบน้ าเสียและเป็นผู้ควบคุม

มลพิษทางน้ า 

2.3.5 ทุกส านักงานภาคเตรียมความพร้อมและวางแผนล่วงหน้าเรื่องระบบบ าบัด

น้ าเสีย เนื่องจากมีนโยบายการขยายก าลังการผลิตของโรงงาน 

2.4 ผลิตภัณฑ์ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค มีการปรับปรุง ดังนี้ 

2.4.1 ส ารวจความต้องการของผู้บริโภค และเอเย่นต์ 

2.4.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกวา่ 1 ผลิตภัณฑ์ 

2.4.3 รว่มมือกับสถาบัน/หน่วยงาน โดยท า (MOU) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน 

2.4.4 สร้างแรงจูงใจในการสั่งซื้อสินค้าของเอเย่นต์/MT ให้ครบทุกชนิดผลิตภัณฑ์ 

(SKU) 
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2.5 การจัดการความรู ้(Knowledge Management) มีการปรับปรุง ดังนี้ 

2.5.1 ส่งเสรมิและให้ความรูก้ลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ในการจัดการความรูอ้ย่าง

ทั่วถงึและมีการตรวจติดตามอย่างใกล้ชดิ 

2.5.2 การจัดการความรู ้(KM DAY) ประจ าปี ไม่ควรจัดร่วมกับกจิกรรมอื่น 

2.5.3 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู ้ระหว่างเจา้หน้าที่ทุกฝ่าย 
 

 

 

รายมือชื่อ .                                                        . 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการองค์การส่งเสริม 

 กิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

วันที่      .เดือน.                  .พ.ศ.               . 
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ค าอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. 1) 

 

(1) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการ

จังหวัด นายอ าเภอ หัวหน้าส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) หรอืปลัดกระทรวง

เจ้าสังกัดของหนว่ยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 

(2) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนว่ยงานของรัฐ 

(3) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ได้ประเมนิผลการควบคุมภายใน 

(4) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนว่ยงานของรัฐ 

(5) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการ

จังหวัด) หรอืปลัดกระทรวงเจา้สังกัดของหนว่ยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 

(6) ลงลายมือช่ือหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ 

(7) ระบุต าแหน่งหัวหนา้หนว่ยงานของรัฐ 

(8) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 

(9) ระบุความเสี่ยงที่ยังมอียู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

(10) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (9) ในปีงบประมาณ

หรอืปีปฏิทินถัดไป 
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        เป็นแบบรายงานที่ ใช้ เพื่อสรุปผลภาพรวมจากการ

ด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในของ

องค์กร โดยในทางปฏิบัติจะได้จากการน าจุดอ่อนที่ได้มีการ

รายงานไว้ในแบบ ปค. 4-1 ของทุกหน่วยงานมาพิจารณาว่าเมื่อ

ประเมินทุกองค์ประกอบของการควบคุมภายในแล้ว องค์กรมี

ความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ

ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่ หรือยังมีจุดอ่อนใด 

ที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ข้อมูลในรายงานแบบ ปค. 4 เป็น

ข้อมูลที่สรุปกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO

แต่จัดท าสรุปตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 50ด้านตาม

มาตรฐานการควบคุมภายใน ความเชื่อมโยงกับกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ในส่วนของการประเมิน

ความเสี่ยง 

 

แนวทางจัดท ารายงาน ปค. 4 

- สภาพแวดล้อมการควบคุม  การวิ เคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ทั้งในด้านนโยบาย บุคลากร ระบบ

การท างาน และเครื่องมอืสนับสนุน ที่จะท าใหอ้งค์กรสามารถบรรลุ

เป้าหมายในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ โดยมีการพิจารณา

ความเช่ือมโยงและสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 

- การประเมินความเสี่ยง การน าโครงการที่มีความ

เสี่ยงในระดับสูงขององค์กร ที่จัดท าในรายงานเพื่อน ามาสรุปงานที่

เป็นความเสี่ยงส าคัญที่ควรจะด าเนินการแก้ไข 

- กิจกรรมการควบคุม การระบุแนวทางจัดการ

ความเสี่ยงที่เลือกด าเนินการ และแจ้งแนวทางด าเนินการเพื่อ

จัดการความเสี่ยง 

- สารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งแนวทางด าเนินการ

ด้านสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กร ที่มีการด าเนินการเพื่อ

สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

- การติดตามการประเมินผล ระบุความถี่ในการ

ติดตามประเมินผลงานที่เป็นความเสี่ยง 

โดยมีรูปแบบ และวิธีการเขียนรายงาน ดังนี้ 

แบบ ปค. 4 

 

สภาพแวด
ล้อมการ
ควบคุม

การ
ประเมิน

ความเสี่ยง

กจิกรรม
การ

ควบคุม

สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

การติดตาม
การ

ประเมินผล
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แบบ ปค. 4 

                               (1)                               . 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด                 (2)                . 
 

(3) 

องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 

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

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

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

2.  การประเมินความเสี่ยง 

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

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

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

3.  กจิกรรมการควบคุม 

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

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

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

4.  สารสนเทศการสื่อสาร 

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

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

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

5.  กจิกรรมการติดตามผล 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

ผลการประเมินโดยรวม (5) 

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

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

รายมือชื่อ         (6)                           . 

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

ตัวอย่าง แบบ ปค. 4 

แบบ ปค. 4 

องค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
 

องค์ประกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ขอ้สรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

ผู้บริหาร อ.ส.ค. ได้สร้างบรรยากาศของ 

การควบคุม เพื่อให้เกดิทัศนคติที่ดีตอ่การควบคุม

ภายใน โดยให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ 

จรยิธรรม และความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน มี 

การบรหิารจดัการทีส่อดคลอ้งกับหลักธรรมาภิบาล มี

การก าหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกตอ้ง 

รวมทั้งปฏิบัตตินเป็นแบบอย่าง มีการจดัโครงสรา้ง

และสายงานการบังคับบัญชาการมอบหมายงานให้

บุคลากรในองคก์รตามความรู ้ความสามารถ 

บุคลากรเขา้ใจขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ รวมทัง้มี

ความรู ้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน

ตามที่ได้รับมอบหมาย การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน เพือ่ให้ความดีความชอบ พิจารณาจาก

ผล 

การปฏิบัติงาน 

 

สภาพแวดล้อมการควบคุมของ อ.ส.ค. ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับที่เหมาะสม มสี่วนท าให้ 

การควบคุมภายในมีประสิทธผิลทั้งในด้านทัศนคต ิ

นโยบาย การมอบหมายหน้าที่ ความรับผดิชอบ 

รวมถงึการปลูกฝังให้บุคลากรขององคก์รมี

จรรยาบรรณของการเป็นพนกังานที่ด ีอย่างไรก็

ตาม อ.ส.ค. ยงัคงมีนโยบายสง่เสรมิและสนับสนนุ

บุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อ

เป็นการพัฒนาและเพิม่ศักยภาพของบุคลากร

สังกัดแผนก/กอง/ฝ่าย/ส านักงาน เพื่อใหส้ามารถ

ปฏิบัติงานแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 

การโยกย้ายของบุคลากรปัจจบุันได้พจิารณาถงึ

สมรรถะภาพบุคลลากรเป็นส าคัญ ท าให้ลดปัญหา

เรื่องระยะเวลาในการศึกษา รวมถงึการน าแบบ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานระดับบุคลลและระดับ

หน่วยงานมาพิจารณาความดคีวามชอบในองคก์ร

อย่างเป็นรูปธรรม 
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2. การประเมินความเสี่ยง 

อ.ส.ค. มีการก าหนดวัตถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายขององคก์ร และวัตถุประสงคร์ะดับ

กจิกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ใน 

การที่จะท างานใหส้ าเร็จด้วยงบประมาณและ

ทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม และผู้บรหิาร

มีกระบวนการในการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอก ทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่

การบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องงาน มี 

การวเิคราะห์ความเสี่ยงการจดัการความเสีย่ง และ

การก าหนดวธิีการควบคุมอยา่งเหมาะสม 

 

การประเมินความเสีย่งของ อ.ส.ค. ในภาพรวม

อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพียงพอในระดับหนึง่ และ

บุคลากรระดับหัวหน้างานซึ่งถอืเป็นผู้แทนในแต่ละ

ส่วนงาน ได้เขา้มามีส่วนรว่มในการวเิคราะห์ 

ความเสี่ยงที่เกดิจากปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอกองคก์ร ทั้งนี ้ได้อาศยัประสบการณใ์น

อดีตที่ผา่นมาและน าขอ้มูลย้อนหลงัมาสนับสนุน มี 

การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสีย่งที่อาจเกิดขึ้น 

และก าหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยตา่งๆที่เปลี่ยนแปลงไป 

3. กิจกรรมการควบคุม 

อ.ส.ค. มีการก าหนดนโยบายและวิธี

ปฏิบัติงานที่ท าให้มัน่ใจว่าเมื่อน าไปปฏิบตัิแล้ว

เกิดผลส าเร็จตามที่ฝา่ยบรหิารก าหนดไว ้กจิกรรม

เพื่อการควบคุมจะชีใ้ห้ผูป้ฏิบตัิงานเห็นความเสี่ยงที่

อาจเกิดขึ้นในการปฏิบตัิงานเพื่อให้เกดิความ

ระมัดระวังและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป

ด้านเทคโนโลยี เพือ่สนับสนนุขั้นตอนการปฏิบัติ

จรงิและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

กจิกรรมการควบคุมของ อ.ส.ค. ในภาพรวม มี

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการ

บรหิารความเสี่ยงขององคก์ร โดยกจิกรรมควบคุม

เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบตัิงานตามปกติ โดย

ผูบ้รหิารและหัวหน้างาน ก ากบัดูแลให้มีการปฏิบตัิ

ตามอย่างเครง่ครัดมีการรายงานผลการด าเนินงาน

เสนอเพื่อพิจารณาตามล าดับ ที่ประชุมคณะท างาน

ขับเคลื่อนการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ของ อ.ส.ค., คณะอนุกรรมการบรหิารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน อ.ส.ค., คณะกรรมการ

ตรวจสอบ อ.ส.ค. และคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

อ.ส.ค. มีระบบข้อมลูสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่อง

กับการปฏิบัติงานต่อความต้องการของผู้ใช ้และมี 

การสื่อสารไปยงัฝ่ายบรหิารและผู้ที่เก่ียวข้อง ใน

รูปแบบที่ช่วยให้ผูร้ับขอ้มูลสารสนเทศปฏิบัตหินา้ที่

ตามความรับผดิชอบ และสือ่สารกับบุคลากร

ภายนอกที่เก่ียวข้องทีม่ีผลกระทบต่อการปฏิบตัิ 

การควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคข์อง

องคก์รอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

การสื่อสารงานด้านสารสนเทศไปยังส่วนงาน

และพนักงานทุกระดับช้ันขององคก์ร มีช่องทางที่

หลากหลายและสามารถเขา้ถงึไดต้ามสิทธิ์และ

ระดับช้ันของผู้เกี่ยวขอ้งภายในและภายนอกองคก์ร 

โดยช่องทางสื่อสารแตล่ะช่องทางผ่านระบบ

สารสนเทศสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายของแต่ละ

ช่องทาง เพื่อให้การสื่อสารมปีระสิทธิภาพและตรง

ตามวัตถุประสงค ์
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5. กิจกรรมการติดตามผล 

อ.ส.ค. มีการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ

องคก์รอย่างต่อเนือ่ง และเปน็ส่วนหนึ่งของ

กระบวนการปฏิบัติงานปกต ิโดยก าหนดวธิี

ปฏิบัติงาน เพือ่ติดตามการปฏิบัติตามระบบ 

การควบคุมภายใน กรณีพบจุดอ่อนหรอื

ข้อบกพร่อง มีการก าหนดวิธปีฏิบัติเพื่อให้ความ

มั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการ

สอบทาน ได้รับ 

การพจิารณาและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ด าเนินการ

แก้ไขข้อบกพรอ่งทันท ี

 

การติดตามประเมนิผลของ อ.ส.ค. ม ี

ความเหมาะสมเพียงพอ มีการปฏิบัติตามระบบ 

การควบคุมภายในอยา่งตอ่เนือ่ง เมือ่มีการตรวจ

พบข้อบกพร่องหรอืจดุอ่อนจะมีการวิเคราะห์ 

ประเมินความเสีย่ง และก าหนดกจิกรรมควบคุม 

สิน้ปีม ี

การประเมินตนเองรว่มกันระหว่างผู้บริหารและ

พนักงาน รวมทั้งมีการประเมนิอิสระโดยผู้

ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดท า

รายงานเสนอ 

เพื่อพิจารณาตามล าดับ ที่ประชุมคณะท างาน

ขับเคลื่อนการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ของ อ.ส.ค., คณะอนุกรรมการบรหิารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน อ.ส.ค., คณะกรรมการ

ตรวจสอบ อ.ส.ค., คณะกรรมการ อ.ส.ค.และ

จัดส่งกระทรวงการคลงัต่อไป 
 

ผลการประเมินโดยรวม 

อ.ส.ค. มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะ

ท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม มีบางกจิกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการ

ควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุง

การควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

 

 

รายมือชื่อ                                                         . 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการองค์การส่งเสรมิ 

กจิการโคนมแห่งประเทศไทย 

วันที่             . เดือน                    . พ.ศ.             . 
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ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 

 

(1) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

(2) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุม

ภายใน 

(3) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 

(4) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยังมี

อยู่/จุดอ่อน 

(5) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ 

(6) ลงลายมอืชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(7) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(8) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
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        เป็นแบบรายงานที่ใช้เพื่อน าเสนอจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ของระบบการควบคุมภายในที่มีนัยส าคัญขององค์กร พร้อมข้อเสนอแนะ

และแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยในทางปฏิบัติจะได้จากการน าจุดอ่อนที่ได้มีการ

รายงานไว้ในแบบ ปค. 5-1 ของทุกหน่วยงานมาพิจารณาหาจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญขององค์กร และจัดท าเป็นแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในระดับองค์กร เพื่อไว้ใช้ตดิตามและประเมินการควบคุมภายในส าหรับปีตอ่ไป โดยมีรูปแบบและวิธีการเขียนรายงานตามตารางข้างท้าย 
แบบ ปค. 5 

                               (1)                               . 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานส้ินสุด                 (2)                . 
 

(3) 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกจิตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกจิอื่นๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรฐั/

วัตถุประสงค ์

(4) 

ความเสี่ยง 

(5) 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

(6) 

การประเมนิผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 

ความเสี่ยง 

ท่ียังมีอยู ่

(8) 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 

หน่วยงาน 

ท่ีรับผดิชอบ/ 

ก าหนดเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

รายมือชื่อ         (10)                            . 

ต าแหน่ง                (11)                             . 

วันที่     (12)      .เดือน                  .พ.ศ.               . 

แบบ ปอ.5 
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ตัวอย่างแบบ ปค. 5 :การบริหารแผนการลงทุน 

แบบ ปค. 5 

องค์การสง่เสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2561 
 

(3) 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 

หรอืภารกจิตามแผนการด าเนนิการ 

หรอืภารกจิอืน่  ๆท่ีส าคญัของหนว่ยงานของรฐั/

วัตถุประสงค ์

(4) 

ความเสี่ยง 

(5) 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

(6) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 

ความเสี่ยง 

ท่ียังมีอยู ่

(8) 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 

หน่วยงาน 

ท่ีรับผดิชอบ/ 

ก าหนดเสร็จ 

ความสามารถในการเบกิจ่ายตามแผน 

งบลงทุนไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน 

2. ก าหนดคุณลักษณะ และ TOR ไม่

ถูกต้อง 

3. ปร.4 (ประมาณราคากอ่สร้าง) เกิน

30 วัน ท าให้ต้องประมาณราคากลาง

ใหม ่

4. การบริหารสัญญายังมคีวามล่าช้า 

และยังไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตาม

สัญญา 

5. การเบกิจ่ายงบลงทุนไมเ่ป็นไปตาม

เปา้หมาย 

6. การติดตามและมาตรการเร่งรัดไม่

เพยีงพอ 

7. ฤดูกาลในการด าเนินงาน เช่น ฤดู

ฝน ท าให้งานไม่แล้วเสร็จตามก าหนด 

1. ด าเนนิการตาม

ขั้นตอนและข้อบังคับ

ว่าด้วยการพัสดุ 

อ.ส.ค. และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง 

2. ด าเนนิการตาม

ขั้นตอนการจัดซื้อ 

จัดจ้าง พรบ. 2560 

3. มีการตดิตาม 

การด าเนนิงานและ 

การเบิกจ่าย จาก 

ฝ่ายนโยบายและ

ยุทธศาสตร/์ผู้บริหาร 

อ.ส.ค. 

1. การรายงายผล 

การด าเนนิงานของ

เจ้าของงบประมาณ 

ยังไมเ่ป็นไปตาม 

Workflow 

2. TOR กับ Spec ยัง

ไมต่รงกัน ท าให้มี

ปัญหาในการตรวจ

รับงาน 

3.ท าให้ผล 

การเบิกจ่ายงบลงทุน

ยังไมเ่ป็นไปตาม

เป้าหมาย 

1. การจัดซือ้จัดจ้าง 

ไมเ่ป็นไปตามแผน 

2. ก าหนดคณุลักษณะ 

และ TOR ไมถู่กต้อง 

3. ปร.4 (ประมาณ

ราคากอ่สร้าง) เกิน 30 

วันท าให้ต้องประมาณ

ราคากลางใหม ่

4. การบริหารสัญญา 

5. การเบิกจ่ายงบลงทุน 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

6. การตดิตามและ

มาตรการในการเร่งรัด 

มีไม่เพียงพอ 

1. เร่งรัดด าเนินการ โดยท าบันทึกแจ้งเตือนทุกหนว่ยงาน 

ให้ด าเนนิการตาม Workflow 

2. ด าเนินการปรับแผนการเบิกจ่าย เพื่อให้ยอดการ

เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 

3. ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อให้

สามารถตรวจสอบได้ 

4. อบรมให้ความรู้การจัดท า TOR และก าหนด

รายละเอียดคุณลักษณะ 

5. อบรมให้ความรู้ในการจัดท าราคากลางงานก่อสร้าง 

6. ปรับปรุงคู่มือการบริหารสัญญา 

7. อบรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับ 

8. ก าหนดแผนด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างแตล่ะรายการโดย

ละเอียด มีขัน้ตอนที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถตดิตามงานได้ 

30 ก.ย. 2562/ 

-ฝ่ายนโยบาย 

และแผนงาน 

-ฝ่ายพัสด ุ

และบริการ 

 

 

รายมือช่ือ                                                         . 

ต าแหนง่ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

วันที่             . เดอืน                    . พ.ศ.             . 
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ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 

 

(1) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

(2) ระบุวันเดือนปีสิน้รอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 

(3) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน 

(4) ระบุความเสี่ยงส าคัญของแต่ละภารกิจ 

(5) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน วิธี

ปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ 

(6) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 

โดยอาจระบุในลักษณะต่างๆ เช่น มีการก าหนดหรือสั่งการอย่างเป็นทางการ มีการปฏิบัติตาม

อย่างต่อเนื่องและช่วยให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และหรือความเสี่ยงที่ลดลงหรือสามารถ

ป้องกันได้ คุ้มค่ากับต้นทุนหรอืค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว 

(7) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

(8) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (7) ในปีงบประมาณหรือ

ปีปฏิทินถัดไป 

(9) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและก าหนดแล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี) ของการปรับปรุงการควบคุม

ภายในกรณีการจัดท ารายงานในระดับกระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัด ให้ระบุชื่อหน่วยงาน

ของรัฐในระดับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรม ก. ส านักงาน ข. เทศบาลต าบล ค. เป็นต้น 

(10) ลงลายมอืชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(11) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(12) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
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รูปแบบรายงานระดับส่วนงานย่อย 

และค าอธิบาย 
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เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจเรื่องการจัดท ารายงานผลประเมินระบบการควบคุมภายใน 

จึงได้จัดท าสรุปตัวอย่างการจัดท ารายงานผลประเมินระบบการควบคุมภายในระดับฝ่ายงาน ต้อง

จัดท าการวิเคราะห์กระบวนการบริหารความเสี่ยง แต่ไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลัง โดยยกตัวอย่าง

การจัดท ารายงาน แบบ ปค. 4-1, แบบ ปค. 5-1 โดยใช้ตัวอย่างจากงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

การบริหารการเงนิการคลัง 

 

 
 

เป็นการสรุปภาพรวมของการประเมินองค์ประกอบของการ

ควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน (ทั้งนี้ถ้ามีการประเมินตามแบบประเมิน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน สามารถน าผลการประเมิน

ดังกล่าว มาเป็นข้อมูลในการจัดท าได้) โดยเป็นการประเมินใน

ภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบฯ ว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม

หรือไม่ หรือมีจุดอ่อนที่ต้องท าการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร และเมื่อ

พิจารณาการควบคุมภายในจากทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว ให้สรุปเป็นภาพรวมว่า การควบคุมภายในตาม

องค์ประกอบฯ ทั้ง 5 ด้านนั้นมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือไม่ 

แนวทางจัดท ารายงาน แบบ ปค. 4-1 

- สภาพแวดล้อมการควบคุม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน ทั้งในด้าน

นโยบาย บุคลากร ระบบการท างาน และเครื่องมอืสนับสนุน ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมาย

ในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ โดยมีการพิจารณาความเชื่อมโยงและสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 

- การประเมินความเสี่ยง การน าโครงการที่มีความเสี่ยงในระดับสูงของหน่วยงาน ที่

จัดท าในรายงานเพื่อน ามาสรุปงานที่เป็นความเสี่ยงส าคัญที่ควรจะด าเนินการแก้ไข 

- กิจกรรมการควบคุม การระบุแนวทางจัดการความเสี่ยงที่เลือกด าเนินการ และแจ้ง

แนวทางด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 

- สารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งแนวทางด าเนินการด้านสารสนเทศและการสื่อสาร

ภายในหน่วยงานที่มกีารด าเนินการเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

- การติดตามประเมินผล ระบุความถี่ในการติดตามประเมินผลงานที่เป็นความเสี่ยง

โดยมีรูปแบบและวิธีการเขียนรายงานตามตารางข้างท้ายนี้ 

 

การจัดท ารายงานประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 

แบบ ปค. 4-1 

http://www.google.co.th/imgres?q=internal+control&hl=th&biw=1020&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=acJv9eMkaRSNBM:&imgrefurl=http://hcconsultinggrp.com/internal_control_remediation.html&imgurl=http://hcconsultinggrp.com/images/sidebar_bridge.jpg&w=220&h=400&ei=nSLSTdfwK6TniALsmIjsCg&zoom=1
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ตัวอย่างแบบ ปค. 4-1 

แบบ ปค. 4-1 

ชื่อหน่วยงาน ฝา่ยนโยบายและยทุธศาสตร ์

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
 

องค์ประกอบ 

การควบคุมภายใน (1) 

ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

(2) 

1. สภาพแวดล้อม 

การควบคุม 

ผู้บรหิารได้สรา้งบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคตท่ีิดต่ีอการควบคุมภายใน โดยให้ 

ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ จรยิธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานมกีารบรหิารจัดการ

ท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาและบุคลากร

เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าท่ีรวมท้ังมคีวามรู้ความสามารถในการปฏบัิติงานตามท่ีไดร้ับ

มอบหมายอย่างเพียงพอ 

2. การประเมนิความเสี่ยง หน่วยงานมีการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมท่ีสอดคล้องและเชื่อมโยงกันใน

การท่ีจะท างานให้ส าเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรท่ีก าหนดไว้ และผู้บรหิารมีกระบวนการ

ในการระบุความเสี่ยง ทัง้จากปัจจัยภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อ

ป้องกันความเสี่ยงในระดับท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

3. กิจกรรมการควบคุม 

 

หน่วยงานมีการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีท าให้มั่นใจว่าเมื่อน าไปปฏบัิติแลว้จะเกิด

ผลส าเร็จตามท่ีฝ่ายบริหารก าหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชีใ้ห้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยง

ท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏบัิติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ในระดับท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

4. สารสนเทศ 

และการส่ือสาร 

มรีะบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติงาน ต่อความต้องการของผู้ใช้และมกีาร

สื่อสารไปยังฝ่ายบรหิารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในรูปแบบท่ีชว่ยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าท่ี

ตามความรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในระดับท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

5. การตดิตามประเมินผล หน่วยงานมีการประเมินผลแบบรายครัง้ กรณีพบจุดอ่อนมกีารก าหนดวิธีปฏบัิติเพื่อให้เกิดความ

มั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมี

การสั่งการให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที รวมท้ังมกีารติดตามประเมนิผลการควบคุม

ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยก าหนดวิธีปฏบัิติงานเป็นสว่นหน่ึงของ

กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ 

ผลการประเมินโดยรวม:ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอ ท่ีจะท าให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ อย่างไรก็ตามยังมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานภายในฝ่ายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี ซึ่งได้ก าหนดแนวทางจัดการความเส่ียงไว้อย่างเหมาะสมและ

เพียงพอ 
 

ชื่อผู้รายงาน..................................................... 

ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 

วันที่             . เดือน                    . พ.ศ.        . 
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ค าอธิบายรายงานแบบ ปค. 4-1 

 

1. ชื่อสว่นงานย่อย 

2. ชื่อรายงานรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

3. งวดรายงาน 

- ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมนิองค์ประกอบการควบคุมภายใน 

4. คอลัมน์ (1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

- ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ 

5. คอลัมน์ (2) ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

- ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อม

จุดอ่อนหรอืความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

6. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

7. ชื่อผู้รายงานได้แก่ หัวหนา้ส่วนงานย่อย พร้อมระบุต าแหน่ง และวันที่รายงาน 
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เป็นรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยแต่ละหน่วยงานระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมส าหรับการปฏิบัติงาน

หรือกิจกรรมของหน่วยงาน ระบุการควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินการควบคุมที่มีอยู่นั้นว่าเพียงพอหรือไม่ และยังคงมีจุดอ่อนหรอืความเสี่ยงที่ยังมี

อยู่ในด้านใด เช่น ด้านการด าเนินงาน ด้านความถูกต้องเชื่อถอืได้ของข้อมูลรายงาน หรอืด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ รวมทั้ง

ท าการประเมินระดับความรุนแรงของจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ จากนั้นจึงให้ระบุถึง ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและแก้ไขจุดอ่อนนั้นๆ โดยมี

รูปแบบและวิธีการเขียนรายงานตามตารางข้างท้ายนี ้

ตัวอย่างแบบ ปค. 5-1 

แบบ ปค. 5-1 

ชื่อหน่วยงานฝา่ยนโยบายและยุทธศาสตร ์

รายงานการประเมนิผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับปสีิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน2561 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานท่ีประเมนิและวัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู ่

(2) 

งวด/เวลา 

ท่ีพบจุดออ่น 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ

(6) 

ความสามารถในการเบกิจ่าย 

ตามแผนงบลงทุนไม่เป็นไปตามเปา้หมาย 

 

1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน 

2. ก าหนดคุณลักษณะและ TOR ไม่

ถูกตอ้ง 

3. ปร.4 (ประมาณราคาก่อสร้าง) เกิน 30 

วันท าให้ต้องประมาณราคากลางใหม ่

4. การบริหารสัญญา 

5. การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไป 

ตามเป้าหมาย 

 

เดอืนกันยายน 

2562 

 

1. เร่งรัดด าเนินการ โดยท าบันทึกแจ้งเตือนทุกหนว่ยงาน ให้ด าเนนิการตาม 

Workflow 

2. ด าเนินการปรับแผนการเบิกจ่าย เพื่อให้ยอดการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 

3. ปรับปรุงคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง 

4. อบรมให้ความรู้การจัดท า TOR และก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 

5. อบรมให้ความรู้ในการจัดท าราคากลางงานก่อสร้าง 

6. ปรับปรุงคู่มือการบริหารสัญญา 

7. อบรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับ 

 

30 ก.ย.62/ 

ฝ่ายนโยบาย 

และแผนงาน 

 

ความเสีย่ง

เรื่องเดิม 

จากปีที่แลว้ 

 

ชื่อผู้จัดท า…………………………………………….……………………….. 

ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 

วันท่ี             . เดือน         . พ.ศ.     .

แบบ ปค. 5-1 
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ค าอธิบายรายงานแบบ ปค. 5-1 

 

1. ชื่อสว่นงานย่อย 

2. ชื่อรายงาน รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

3. งวดรายงาน 

- ระบุส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.25xx (กรณีรายงานตามปีงบประมาณ) 

หรอืวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25XX (กรณีรายงานตามปีปฏิทิน) 

4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ.....................และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

- ระบุด้านของงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะประเมินโดยระบุขั้นตอนหลักที่ส าคัญ

กระบวนการปฏิบัติงานนั้นรวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนทั้งนี้หนึ่งกิจกรรม

หรอืหนึ่งขัน้ตอนการปฏิบัติงานอาจมไีด้หลายวัตถุประสงค์ 

5. คอลัมน์ (2) การควบคุมที่มีอยู่ 

- สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่ส าหรับกิจกรรมต่างๆ 

6. คอลัมน์ (3) การประเมนิผลการควบคุม 

- ประเมินว่าการควบคุมที่มีอยู่ตามคอลัมน์ (2) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่โดย

ตอบค าถามตอ่ไปนี ้

 การก าหนด/สั่งอย่างเป็นทางการใหป้ฏิบัติตามการควบคุมหรอืไม่ 

 มีการปฏิบัติจรงิตามการควบคุมหรอืไม่ 

 ถ้ามีการปฏิบัติจริงการควบคุมชว่ยใหง้านส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรอืไม่ 

 ประโยชน์ที่ได้รับคุ้มคา่กับต้นทุนของการควบคุมหรอืไม่ 

7. คอลัมน์ (4) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม

ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านคือ 

 ด้านการด าเนินงาน (Operation) = O 

 ด้านความถูกตอ้งเชื่อถือได้ของข้อมูลรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = F 

 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับฯลฯ (Compliance) = C 

8. คอลัมน์ (5) การปรับปรุงการควบคุม 

- เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (4) 

9. คอลัมน์ (6) ก าหนดเสร็จ/ผูร้ับผิดชอบ 

- ระบุผูร้ับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุงและวันที่ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ 
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10. คอลัมน์ (7) หมายเหตุ 

- ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบเช่นวิธีด าเนินการและเอกสารหลักฐานที่

เกี่ยวข้อง 

11. ชื่อผู้รายงาน ต าแหน่งและวันที่ 

- ระบุชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย ซึ่งรับผิดชอบในการจัดท าพร้อมทั้งต าแหน่งและลงวันที่

ปีพ.ศ.ที่จัดท าเสร็จสิน้ 
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        เมื่อได้ด าเนินการประมวลและจัดท าร่างรายงานระดับองค์กรแล้วเสร็จ ให้

น าร่างรายงานฯ ดังกล่าวเสนอส านักงานตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาออก

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ

ภายใน (แบบปค. 6) เพื่อใช้ส าหรับการรายงานผลการสอบทานการประเมินผล

ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าด าเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ 

หรือไม่ โดยในทางปฏิบัติฝ่ายตรวจสอบภายในจะพิจารณาสอบทานร่างรายงาน

ระดับองค์กรฯ ดังกล่าว ควบคู่กับผลการสอบทานการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม

ภายในของหน่วยงานต่างๆ หากเห็นว่ามีความสอดคล้องกัน และมีการด าเนินการ

เป็นไปตามระเบียบฯ ที่ก าหนด ฝ่ายตรวจสอบภายในก็จะออก แบบปค. 6 

ดังกล่าว ซึ่งแบ่งเป็น 2แบบ คือ กรณีไม่พบข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตที่มี

นัยส าคัญ และกรณีพบข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญ โดยมีรูปแบบ 

การรายงานดังนี ้

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบปค. 6 
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แบบ ปค. 6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 

เรียน  (1) . 
 

ผู้ตววจสอบภายในของ     (2)    ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ

หน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่      (3)     . เดือน . พ.ศ.  . ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.

2561โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์

ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน 

และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ 

              (4)            มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.

2561 
 

 

รายมือชื่อ         (5)                           . 

ต าแหน่ง                (6)                         . 

วันที่     (7)      .เดือน.                .พ.ศ.               . 

 

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรอืข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง 

และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อ

ตรวจพบหรอืข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มขี้อตรวจพบและหรอืข้อสงัเกตเก่ียวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรอื

การปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปไดด้ังนี ้

1. ความเสี่ยง(8) 

1.1.                                                                                                     . 

1.2.                                                                                                     . 

2. การควบคุมภายในและหรอืการปรับปรุงการควบคุมภายใน (9) 

2.1.                                                                                                     . 

2.2.                                                                                                    . 
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ตัวอย่าง แบบ ปค.6 (กรณีไม่มีข้อตรวจพบ หรอืข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญ) 

แบบ ปค. 6 

 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 

เรียน ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 
 

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้สอบทาน

การประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561ด้วยวิธีการสอบ

ทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงาน

จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการ

รายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การ

ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ.2561 

 

 

ลายมือชื่อ .                                                        . 

ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 

วันที่      .เดือน.                  .พ.ศ.               . 
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ตัวอย่างแบบ ปค.6(กรณีมขี้อตรวจพบ หรอืข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญ) 

แบบ ปค. 6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 

เรียน ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 
 

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้สอบทาน

การประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561ด้วยวิธีการสอบ

ทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงาน

จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการ

รายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การ

ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ.2561 

อย่างไรก็ดี มีขอ้ตรวจพบและหรือข้อสังเกตเก่ียวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1.1 การจัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพเพยีงพอระดับหนึ่ง 

1.2 การบรหิารทรัพยากรบุคคล มีประสิทธิภาพดีขึ้น 

1.3 การจัดเก็บหนีจ้ากลูกหนีน้มพาณิชย์ เกินก าหนดตามเงื่อนไข 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพเพียงพอระดับหนึ่งแต่บางหน่วยงานต้องมีการ

ปรับปรุง ดังนี้ 

2.1.1 มีการสรา้งความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้กับพนักงาน 

2.1.2 มีการจัดซื้อวัสดุปรุงรส วัสดุหีบห่อ และสารเคมี โดยวิธีสอบราคาในวงเงิน

ตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยการพัสดุฯ แทนโดยวิธีพิเศษเป็นประจ า เพื่อให้มีการแข่งขันด้านราคา 

2.1.3 มีการจัดการตามมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานที่ไม่ด าเนินการตามขั้นตอน 
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2.2 การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพดีขึ้น แต่มีประเด็นที่ต้องมีการปรับปรุง 

ดังนี้ 

2.2.1 รับพนักงานต าแหน่งที่มีความส าคัญ เช่น พนักงานตัดชิม พนักงานลงข้อมูล

ในระบบ ERP พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Operator) เป็นต้น แทนการจ้าง Outsource เนื่องจากมีการ

ลาออกบ่อย อาจส่งผลเสียหายต่อ อ.ส.ค. ภายหลัง 

2.2.2 เร่งรัดการวิเคราะห์โครงสร้าง/อัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับปริมาณงานใน

แต่ละสายงาน 

2.3 การจัดเก็บจากลูกหนี้นมพาณิชย์เกินก าหนดดตามเงื่อนไข ส่งผลกระทบต่อสภาพ

คล่องทางการเงินของ อ.ส.ค. ต้องมีการปรับปรุงดังนี้ 

2.3.1 ก าชับให้พนักงานติดตามหนีส้ินอย่างต่อเนื่อง 

2.3.2 ควบคุมการปล่อยสินค้าไม่ให้เกนิวงเงินค้ าประกันเงินเชื่อ ป้องกันผลกระทบ

การเรียกเก็บหนีไ้ม่ได้ในภายหลัง 

 

 

 

ลายมือชื่อ .                                                        . 

ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 

วันที่      .เดือน.                  .พ.ศ.               . 
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ค าอธิบายแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ของผู้ตรวจสอบภายใน(แบบ ปค. 6) 

 

(1) ระบุต าแหน่งหัวหนา้หนว่ยงานของรัฐ 

(2) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 

(3) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่ง

ผูต้รวจสอบภายในด าเนินการสอบทานการประเมนิดังกล่าว 

(4) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 

(5) ลงลายมือช่ือหัวหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

(6) ระบุต าแหน่งหัวหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

(7) ระบุวันที่รายงาน 

(8) ระบุข้อตรวจพบและหรอืข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยง 

(9) ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการควบคุมภายในและหรือ

การปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรอืลดความเสี่ยงตาม (8) 
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การใช้ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายใน เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถบริหารจัดการองค์กรในด้านบริหารความเสี่ยง การควบคุม

ภายใน และการตรวจสอบภายในในช่องทางเดียวกัน ขึ้นอยู่กับการก าหนดสิทธิ์จาก Administrator คือ

แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยก าหนดใช้แผนการควบคุมภายใน (USER CSA) เข้าใช้

งานในเว็บไซต์ http://dportal.dpo.go.th เพื่อเข้าระบบส านักงานภายใน อ.ส.ค. ( Intranet) ที่กรอบ 

“ควบคุมภายใน” เข้าสู่ระบบของ User หรือผู้ใช้ระบบ จะถูกก าหนดไว้ตามสิทธิ์ที่  Administrator 

ก าหนดไว้ใหแ้ต่ละคน และมีวิธีการเข้าใช้งานในระบบ ดังนี ้

1. การLogin หลังจากผู้บริหารจัดการระบบ ได้เปิดระบบให้กับผู้ใช้งานแต่ละ

หน่วยงาน ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าใช้งานในระบบได้โดยการ Login ใส่ชื่อผู้ใช้ระบบ (Username) และ 

รหัสผ่าน Password 

 

2. ผู้เข้าใช้ระบบ จะสามารถเข้าใช้ระบบเพื่อการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้จากเมนู “ก าหนดการ

ด าเนินการ” ส าหรับแจ้งเตือนเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนงาน 

และเมนู กรอกข้อมูล ซึ่งจะประกอบไปด้วยขั้นตอนหลัก 8 ขั้นตอน 

ให้ผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลใน 8 ขั้นตอนปฏิบัติให้ครบถ้วนตามล าดับ 

ดังนี ้

 

ขั้นตอนที่ 1 : สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

- ภาคผนวก ก: แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

- ภาคผนวก ข: แบบสอบถามการควบคุมภายใน 

ขั้นตอนนี้ ผูใ้ช้งานจะเห็นแบบสอบถามภาคผนวก ก และภาคผนวก ข และให้ผู้ใช้งานนั้น 

บันทึกค าตอบจากแบบสอบถามนี้ ซึ่งเป็นการประเมินสภาพแวดล้อมการท างาน และระบบจะน าไป

ค านวณเพื่อสร้างรายงานที่ขัน้ตอนที่ 7 

 

ขั้นตอนการใช้งานในระบบสารสนเทศการบรหิารความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ของ อ.ส.ค. 

http://dportal.dpo.go.th/
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ขั้นตอนที่ 2 : ก าหนดวัตถุประสงค์ 

- แผนงาน / โครงการ 

- กิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนนี้ ผู้ใช้ระบบบันทึกแผนงานหรือโครงการ, วัตถุประสงค์ของแผนงานหรือ

โครงการ, ตัวชี้วัดระดับองค์กรที่สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ, และประเด็นยุทธศาสตร์ บันทึก

กิจกรรมหลักและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหลัก เพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 3 การบ่งชี้

เหตุการณ ์

ขั้นตอนที่ 3 : การบ่งชี้เหตุการณ์ 

ขั้นตอนนี้ ผู้ใช้ระบบ บันทึกข้อมูลของกิจกรรมหลักที่อยู่ภายในแผนงาน หรือโครงการที่

ก าหนดในขั้นตอนที่ 2 พร้อมทั้งบ่งชีค้วามเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นๆ 

 

ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินความเสี่ยง 

- การประเมินความเสี่ยง Risk Profile 

ขั้นตอนนี้ ผู้ใช้ระบบท าการประเมินความรุนแรง และผลกระทบที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่อง

กับความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 2 

 

ขั้นตอนที่ 5 : การตอบสนองความเสี่ยง 

ขั้นตอนนี้ ระบบจะแบ่งย่อยออกเป็น 3 ขั้นตอน คือการจัดการขั้นตอนที่ 1,2, และ 3 

ตามล าดับ 

ขั้นตอนย่อยที่ 1 เป็นการบันทึกข้อมูลแนวทางในการจัดการความเสี่ยงตาม

ทางเลือกที่มอียู่ คือ “หลีกเลี่ยง”, “ยอมรับ”, “ควบคุม” หรอื “ถ่ายโอน” 

ขั้นตอนย่อยที่ 2 เป็นการสรุปข้อมูลของการจัดการความเสี่ยงตามทางเลือกที่

เหมาะสม โดยระบบจะแสดงขอ้มูลให้ในแต่ละกิจกรรมหลัก 

ขั้นตอนย่อยที่ 3 เป็นการก าหนดกิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยง โดยระบบ

แสดงข้อมูลทั้งที่ได้รับจากขั้นตอนก่อนหน้า และต้องการให้ผู้ใช้งานบันทึกเพิ่มเติม ซึ่งจะมีฟิลด์ข้อมูล

เพิ่มเติมให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลของการก าหนดกิจกรรมในการควบคุมRisk Profile แสดงระดับความ

เสีย่งก่อนการจัดการ 
 

ขั้นตอนที่ 6 : กิจกรรมควบคุม 

ขั้นตอนนี้ ผู้ใช้ระบบบันทึกข้อมูล กิจกรรมการควบคุมที่ได้จัดท าไป โดยอาจจะอ้างถึง

แนวทางที่ได้ระบุไว้ในคู่มอื สตง. 
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ขั้นตอนที่ 7 : สารสนเทศและการสื่อสาร 

ขั้นตอนนี ้ระบบจะจัดท ารายงานจากข้อมูลที่ผู้ใช้ระบบได้บันทึกในขั้นตอนก่อนหน้าซึ่งมี

รายงานอยู่ 2 กลุ่ม คอื 

กลุ่มที่ 1 รายงานความเสี่ยง : ผู้เห็นรายงานกลุ่มนี้ คือ ผู้ใช้งานในระบบที่

ได้รับสิทธิ์ “ควบคุมภายใน” 

-แบบ ปค. 4-1 : รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

-แบบ ปค. 5-1 : รายงานการประเมนิผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

กลุ่มที่ 2 รายงานการควบคุมภายใน : เป็นรายงานทั่วไปที่ผู้ใช้งานทั่วๆไป

สามารถเข้าดูได้ 

-รายงานแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานย่อย 

 

ขัน้ตอนที่ 8 : การติดตามประเมินผล 

หลังจากที่ผู้ใช้ระบบบันทึกข้อมูลจนถึงขั้นตอนที่ 4 แล้ว ระบบจะเก็บข้อมูลไว้จนเมื่อถึง

วันที่ตรงกับก าหนดการด าเนินการ การควบคุมความเสี่ยงที่บันทึกไว้ ผู้ใช้งานเข้าระบบจะมีข้อความ

แสดงเตอืนใหท้ าการติดตามความเสี่ยงตามแผนการที่ได้ก าหนดไว้ 

 

3. ผู้รับผิดชอบระบบ น าข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงการ

ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในสรุปเป็นรายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑป์ฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ.2561 
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การรายงานผลการควบคุมภายใน ระดับฝ่าย/ส านักงาน (หน่วยงานย่อย) 
 

สรุปขั้นตอนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้ 

1. ทุกแผนกจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยรายงานผ่านทาง

ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของ (ที่ปรึกษา อ.นเรศ) 

2. น าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของแต่ละแผนก น ามาเข้าที่

ประชุมภายในฝ่าย/ส านักงานเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปความเสี่ยงในระดับฝา่ย/ส านักงาน 

3. หลังจากได้ข้อสรุป ความเสี่ยงในระดับฝ่าย/ส านักงาน ผู้ประสานงานด้านการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับฝ่าย/ส านักงาน จัดพิมพร์ายงานตามแบบฟอร์ม 

3.1 แบบ ปค. 4-1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

3.2 แบบ ปค. 5-1 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

3.3 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยและน าส่งให้แผนกบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝา่ยนโยบายและยุทธศาสตร์ 

 ณ สิน้สุดไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 10 ต.ค. ของทุกปี 

 ณ สิน้สุด ไตรมาสที่ 1, 2, 3 ให้จัดพิมพ์รายงาน ในขั้นตอนที่ 8 

การติดตามประเมินผลในระบบสารสนเทศความเสี่ยงและการควบคุมภายในโดย

ก าหนดให้ส่งรายงานตาม ขั้นตอนที่  8 การติดตามประเมินผลทุกรายไตรมาส ตามก าหนดเวลา

ดังตอ่ไปนี ้

-ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 15 มกราคม ของทุกปี 

-ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี 

-ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของทุกปี 

4. ส าหรับงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในระดับแผนก ทุก

แผนกจะตอ้งจัดท าไว้อยู่ในระบบ เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าไปสอบทานทุกรายไตรมาส 

 

ขั้นตอนการรายงานผลการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. 

ในระดับฝ่าย/ส านักงาน (หน่วยงานย่อย) 



 

  คู่มือการประเมินผลการควบคุมภายใน อ.ส.ค.  
88 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

การรายงานการควบคุม 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวง 

การคลังว่าด้วยมาตรฐาน 

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 

การควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

- รายงานแผนการปรับปรุง 

การควบคุมภายใน ประจ าปี 

1) ท าหนังสือแจ้งทุกฝ่าย/ส านักงาน เพื่อ

ประเมินมาตรการควบคุมภายใน และ

จัดส่งรายงานผลการประเมินระบบ 

การควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. 4-1, แบบ ปค. 5-1) 

ให้กับแผนกบริหารความเสี่ยงฯ 

ในวันที่ 10 ต.ค.ของทุกปี 

 
 

2) น ารายงานระดับส่วนงานย่อยของทุก

ฝา่ย/ส านักงาน ประมวลผลและสรุปผล

ภาพรวมจัดท าเป็นร่างรายงานฯ ระดับ

องค์กร 
 

3) น ารายงานเสนอที่ประชุมคณะท างาน

ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในของ อ.ส.ค.เพื่อรว่มกัน

พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายงานฯ 

ระดับองค์กร 
 

4) เสนอร่างรายงานฯ ตอ่ฝ่ายตรวจสอบ

และประเมินระบบงานเพื่อพิจารณาสรุป

ตามแบบ ปค. 6 
 

5) เสนอร่างรายงานฯ ต่อผู้อ านวยการ 

เพื่อพิจารณาท าหนังสอืรับรองการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ 

ปค.1 

 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ/ 

หัวหนา้ฝา่ย/ส านักงาน/ 

คณะท างานบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายในระดับฝา่ย

ส านักงาน/ 

ผูป้ระสานงานความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในประจ าฝ่าย/

ส านักงาน 
 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ 

 

 

 
 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ 

 

 

 

 
 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ/ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 
 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

การรายงานการควบคุม 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวง 

การคลังว่าด้วยมาตรฐาน 

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 

การควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

- รายงานแผนการปรับปรุง 

การควบคุมภายใน ประจ าปี 

6) เสนอรายงานฯ ระดับองค์กร ที่ได้

ผา่นความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะท างานขับเคลื่อนการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ค.แล้ว 

จงึน าเสนอในการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ อ.ส.ค. เพื่อพิจารณาขอ

ความเห็นชอบ 
 

7) เสนอรายงานฯ ระดับองค์กร ที่ได้

ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ อ.ส.ค. แลว้จงึน าเสนอเข้าที่

ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค.เพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

8) จัดส่งรายงานการควบคุมภายใน

ระดับองค์กรไปยังกระทรวงเจ้าสังกัด 

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ภายใน 

90 วันนับจากวันสิน้ปีงบประมาณ(วันที่ 

30 ธ.ค. ของทุกปี) 
 

9) น าจุดอ่อน/ความเสี่ยงระดับองค์กรที่

ค้นพบจากการประเมินฯ ตามแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายใน แจง้ให้ทุก

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการ

ตามแผนการปรับปรุงเพื่อลดจุดอ่อน

ดังกล่าว 

 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ 

 

 

 

 

 

 
 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ 

 

 

 

 
 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ 

 

 

 

 
 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ/ 

หัวหนา้ฝา่ย/ส านักงาน/ 

ผูป้ระสานงานความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในประจ าฝ่าย/

ส านักงาน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

การรายงานการควบคุม 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวง 

การคลังว่าด้วยมาตรฐาน 

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 

การควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

- รายงานแผนการปรับปรุง 

การควบคุมภายใน ประจ าปี 

10) จัดท าหนังสือติดตาม 

ผูร้ับผิดชอบแผนการปรับปรุง 

การควบคุมภายในระดับองค์กร ให้

ด าเนนิการรายงานทุกรายไตรมาส 

โดยมีก าหนดระยะเวลาในการจัดส่ง

รายงานฯ ดังนี้ 

-ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 15 

มกราคม ของทุกปี 

-ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 15 

เมษายน ของทุกปี 

 -ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 15 

กรกฎาคม ของทุกปี 

-ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 

ของทุกปี 
 

11) น ารายงานผลการปฏิบัติตาม

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ของผู้รับผดิชอบแผนฯมาประมวลผล 

และสรุปผลภาพรวมทุกรายไตรมาส 

โดยก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ดังนี้ 

- ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 20 

มกราคม ของทุกปี 

- ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 20 

เมษายน ของทุกปี 

- ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 20 

กรกฎาคม ของทุกปี 

 -ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 15  

ตุลาคม ของทุกปี 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

การรายงานการควบคุม 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวง 

การคลังว่าด้วยมาตรฐาน 

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 

การควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

- รายงานแผนการปรับปรุง 

การควบคุมภายใน ประจ าปี 

12) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ระดับองค์กรทุกรายไตรมาส  

ในการประชุมคณะท างานขับเคลื่อน

การบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในของ อ.ส.ค. เพื่อพิจารณาให้

ความเห็นชอบ 
 

13) รายงานผลการปฏิบัติตาม

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ระดับองค์กรทุกรายไตรมาส ที่ได้ผา่น

ความเห็นชอบแล้วจากที่ประชุม

คณะท างานขับเคลื่อนการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.

ส.ค.เสนอในการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. เพื่อ

พิจารณาขอความเห็นชอบ 
 

14) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ระดับองค์กรทุกรายไตรมาส ที่ได้ผา่น

ความเห็นชอบแล้วจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 

แล้วจึงน าเสนอในการประชุม

คณะกรรมการ อ.ส.ค. เพื่อพิจารณา

ขอความเห็นชอบ 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ 

 

 

 

 

 

 
 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนกบริหารความเสี่ยงฯ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 
 

 

แบบรายงานการควบคุมภายใน 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 

การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ.2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ ปค. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ระดับหน่วยงานของรัฐ 

(กรณีไม่มีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญของการควบคุมภายใน) 
 

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน

ของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนด ซึ่งเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่

เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เห็นว่า 

การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.

2561 ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรอื 

ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. การด าเนินการแผนการลงทุนด้านโครงสรา้งพืน้ฐานต่ ากว่าเป้าหมาย 

2. การเกดิอุบัติเหตุจากการเดินรถประเภทรา้ยแรงเป็นผลจากความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน 
 

 

 

ลายมือชื่อ .                                                     . 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการองค์การส่งเสริม 

 กิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

วันที่      .เดือน.                  .พ.ศ.            . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบ ปค. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ระดับหน่วยงานของรัฐ 

(กรณีมจีุดอ่อนที่มีนัยส าคญัของการควบคุมภายใน) 
 

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

องคก์ารส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของ

หน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.

2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์

ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน 

และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถอืได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เห็นว่า 

การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.

2561ภายใต้การก ากับดูแลของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อย่างไรก็ดี อ.ส.ค. มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ

หรอืปีปฏิทนิถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1.1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 

1.2 ความสามารถในการเบกิจา่ยตามแผนงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.3 ระบบการบรหิารจัดการสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

1.4 ผลิตภัณฑ์ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

1.5 การจัดการความรู ้(Knowledge Management) 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

2.1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ มีการปรับปรุง ดังนี้ 

2.1.1 ปรับปรุงคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องตาม พรบ. พ.ศ.2560 และ

ข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารเกี่ยวกับอุตสาหกรรม พ.ศ.2561 

2.1.2 ติดตามการจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดทุกเดือน 

2.1.3 ปรับปรุง Workflow ตามระเบียบใหม่ 

2.1.4 อบรมเจา้หน้าที่พัสดุ 

 



 

 

 

2.2 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผนงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีการปรับปรุง 

ดังนี ้

2.2.1 เร่งรัดด าเนินการโดยท าบันทึกแจ้งเตือนทุกหน่วยงาน ให้ด าเนินการตาม 

Workflow 

2.2.2 ด าเนินการปรับแผนการเบกิจา่ย เพื่อให้ยอดการเบกิจา่ยเป็นไปตามแผน 

2.2.3 ปรับปรุงแผนการจัดซือ้จัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ 

2.2.4 อบรมให้ความรูก้ารจัดท า TOR และก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 

2.2.5 อบรมให้ความรูใ้นการจัดท าราคากลางงานกอ่สรา้ง 

2.2.6 ปรับปรุงคูม่ือการบริหารสัญญา 

2.2.7 อบรมการบรหิารสัญญาและการตรวจรับ 

2.2.8 ก าหนดแผนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการโดยละเอียด มีขั้นตอนที่

ชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามงานได้ 

2.3 ระบบการบรหิารจัดการสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีการปรับปรุง ดังนี้ 

2.3.1 ด าเนินการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียให้สามารถรองรับกับปริมาณ 

การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3.2 จัดให้บุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย เข้าร่วมอบรมหลักสูตร

ผู้ควบคุม/ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดมลพิษน้ า โดยหน่วยงานที่เข้าฝึกอบรม จะต้องขึ้นทะเบียนกับกรม

โรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น 

2.3.3 ส ารวจพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการจัดเก็บรวบรวมขยะของเสีย เพื่อป้องกัน

การปนเปื้อนสู่กระบวนการผลิต 

2.3.4 ท าการจ้างบุคลากรจากภายนอก ตรวจระบบน้ าเสียและเป็นผู้ควบคุมมลพิษ

ทางน้ า 

2.3.5 ทุกส านักงานภาคเตรียมความพร้อมและวางแผนล่วงหน้าเรื่องระบบบ าบัด

น้ าเสีย เนื่องจากมีนโยบายการขยายก าลังการผลิตของโรงงาน 

2.4 ผลิตภัณฑ์ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค มีการปรับปรุง ดังนี้ 

2.4.1 ส ารวจความต้องการของผู้บริโภค และเอเย่นต์ 

2.4.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกวา่ 1 ผลิตภัณฑ์ 

2.4.3 รว่มมือกับสถาบัน/หน่วยงาน โดยท า (MOU) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน 

2.4.4 สร้างแรงจูงใจในการสั่งซื้อสินค้าของเอเย่นต์/MT ให้ครบทุกชนิดผลิตภัณฑ์ 

(SKU) 

 

 

 



 

 

 

2.5 การจัดการความรู ้(Knowledge Management) มีการปรับปรุง ดังนี้ 

2.5.1 ส่งเสรมิและให้ความรูก้ลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ในการจัดการความรู้อย่าง

ทั่วถงึและมีการตรวจติดตามอย่างใกล้ชดิ 

2.5.2 การจัดการความรู ้(KM DAY) ประจ าปี ไม่ควรจัดร่วมกับกจิกรรมอื่น 

2.5.3 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู ้ระหว่างเจา้หน้าที่ทุกฝ่าย 
 

 

 

ลายมือชื่อ .                                                       . 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการองค์การส่งเสริม 

 กิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

วันที่      .เดือน.                  .พ.ศ.          . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบ ปค. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ระดับหน่วยงานของรัฐ 
 

เรียน  (1) . 
 

                                  (2)                                 ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน

ของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่     (3)     . เดือน . พ.ศ.  . ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนด ซึ่งเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหนว่ยงาน

จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการ

รายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว                             (4)      เห็นว่า การควบคุมภายในของ

หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561ภายใต้การก ากับ

ดูแลของ                            (5)     . 
 

 

ลายมือชื่อ   (6)                . 

ต าแหน่ง               (7)                           . 

วันที่     (8)      .เดือน.               .พ.ศ.       . 

 

กรณีมีความเสี่ยงส าคัญและก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยง

ดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรอืปี

ปฏิทนิถัดไป สรุปได้ดงันี ้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ตอ้งก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน(9) 

1.1.                                                                           . 

1.2.                                                                           . 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (10) 

2.1.                                                                            . 

2.2.                                                                          . 

 



 

 

 

ค าอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. 1) 

 

(1) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการ

จังหวัด นายอ าเภอ หัวหน้าส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) หรือปลัดกระทรวง

เจ้าสังกัดของหนว่ยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 

(2) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนว่ยงานของรัฐ 

(3) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ได้ประเมนิผลการควบคุมภายใน 

(4) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนว่ยงานของรัฐ 

(5) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการ

จังหวัด) หรอืปลัดกระทรวงเจา้สังกัดของหนว่ยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 

(6) ลงลายมือช่ือหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ 

(7) ระบุต าแหน่งหัวหนา้หนว่ยงานของรัฐ 

(8) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 

(9) ระบุความเสี่ยงที่ยังมอียู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

(10) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรอืลดความเสี่ยงตาม (9) ในปีงบประมาณหรือ

ปีปฏิทินถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบ ปค. 4 

องค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
 

องค์ประกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ขอ้สรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

ผู้บริหาร อ.ส.ค. ได้สร้างบรรยากาศของ 

การควบคุม เพื่อให้เกดิทัศนคติที่ดีตอ่การควบคุม

ภายใน โดยให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ 

จรยิธรรม และความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน มี 

การบรหิารจดัการทีส่อดคลอ้งกับหลักธรรมาภิบาล มี

การก าหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกตอ้ง 

รวมทั้งปฏิบัตตินเป็นแบบอย่าง มีการจดัโครงสรา้ง

และสายงานการบังคับบัญชาการมอบหมายงานให้

บุคลากรในองคก์รตามความรู ้ความสามารถ 

บุคลากรเข้าใจขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ รวมทัง้มี

ความรู ้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน

ตามที่ได้รับมอบหมาย การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน เพือ่ให้ความดีความชอบ พิจารณาจาก

ผลการปฏิบัติงาน 

 

สภาพแวดล้อมการควบคุมของ อ.ส.ค. ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับที่เหมาะสม มสี่วนท าให้ 

การควบคุมภายในมีประสิทธผิลทั้งในด้านทัศนคต ิ

นโยบาย การมอบหมายหน้าที่ ความรับผดิชอบ 

รวมถงึการปลูกฝังให้บุคลากรขององคก์รมี

จรรยาบรรณของการเป็นพนกังานที่ด ีอย่างไรก็

ตาม อ.ส.ค. ยงัคงมีนโยบายสง่เสรมิและสนับสนนุ

บุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อ

เป็นการพัฒนาและเพิม่ศักยภาพของบุคลากร

สังกัดแผนก/กอง/ฝ่าย/ส านักงาน เพื่อใหส้ามารถ

ปฏิบัติงานแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 

การโยกย้ายของบุคลากรปัจจบุันได้พจิารณาถงึ

สมรรถะภาพบุคลลากรเป็นส าคัญ ท าให้ลดปัญหา

เรื่องระยะเวลาในการศึกษา รวมถงึการน าแบบ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานระดับบุคลลและระดับ

หน่วยงานมาพิจารณาความดคีวามชอบในองคก์ร

อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

องค์ประกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ขอ้สรุป 

2. การประเมินความเสี่ยง 

อ.ส.ค. มีการก าหนดวัตถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายขององคก์ร และวัตถุประสงคร์ะดับ

กจิกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ใน

การที่จะท างานใหส้ าเร็จด้วยงบประมาณและ

ทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม และผู้บรหิาร

มีกระบวนการในการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอก ทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่

การบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องงาน มี

การวเิคราะห์ความเสี่ยงการจดัการความเสีย่ง 

และการก าหนดวิธีการควบคุมอยา่งเหมาะสม 

 

การประเมินความเสีย่งของ อ.ส.ค. ในภาพรวมอยู่

ในระดับที่เหมาะสม เพียงพอในระดับหนึ่ง และ

บุคลากรระดับหัวหน้างานซึ่งถอืเป็นผู้แทนในแต่ละ

ส่วนงาน ได้เขา้มามีส่วนรว่มในการวเิคราะห์ความ

เสี่ยงที่เกดิจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองคก์ร 

ทั้งนี ้ได้อาศยัประสบการณใ์นอดีตที่ผา่นมาและน า

ข้อมูลย้อนหลงัมาสนับสนนุ มกีารวิเคราะห์ถึงสาเหตุ

ของความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึน้ และก าหนดแนวทางการ

ป้องกันความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึน้ในอนาคตจากปัจจัย

ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป 

3. กจิกรรมการควบคุม 

อ.ส.ค. มีการก าหนดนโยบายและวิธี

ปฏิบัติงานที่ท าให้มัน่ใจว่าเมื่อน าไปปฏิบตัิแล้ว

เกิดผลส าเร็จตามที่ฝา่ยบรหิารก าหนดไว ้กจิกรรม

เพื่อการควบคุมจะชีใ้ห้ผูป้ฏิบตัิงานเห็นความเสี่ยง

ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบตัิงานเพื่อให้เกดิความ

ระมัดระวังและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป

ด้านเทคโนโลยี เพือ่สนับสนนุขั้นตอนการปฏิบัติ

จรงิและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

กจิกรรมการควบคุมของ อ.ส.ค. ในภาพรวม มี

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการบรหิาร

ความเสี่ยงขององคก์ร โดยกจิกรรมควบคุมเป็นส่วน

หนึ่งของการปฏิบัตงิานตามปกติ โดยผู้บริหารและ

หัวหน้างาน ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอยา่ง

เครง่ครัดมีการรายงานผลการด าเนินงานเสนอเพือ่

พิจารณาตามล าดับ ที่ประชุมคณะท างานขับเคลื่อน

การบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ค., 

คณะอนุกรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน อ.ส.ค., คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. และ

คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

อ.ส.ค. มีระบบข้อมลูสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่อง

กับการปฏิบัติงานต่อความต้องการของผู้ใช ้และมี

การสื่อสารไปยงัฝ่ายบรหิารและผู้ที่เก่ียวข้อง ใน

รูปแบบที่ช่วยให้ผูร้ับขอ้มูลสารสนเทศปฏิบัตหินา้ที่

ตามความรับผดิชอบ และสือ่สารกับบุคลากร

ภายนอกที่เก่ียวข้องทีม่ีผลกระทบต่อการ

ปฏิบตัิการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคข์ององคก์รอยา่งมีประสิทธภิาพและ

ประสิทธิผล 

 

การสื่อสารงานด้านสารสนเทศไปยังส่วนงานและ

พนักงานทุกระดับช้ันขององคก์ร มีช่องทางที่

หลากหลายและสามารถเขา้ถงึไดต้ามสิทธิ์และ

ระดับช้ันของผู้เกี่ยวขอ้งภายในและภายนอกองคก์ร 

โดยช่องทางสื่อสารแตล่ะช่องทางผ่านระบบ

สารสนเทศสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายของแต่ละ

ช่องทาง เพื่อให้การสื่อสารมปีระสิทธิภาพและตรง

ตามวัตถุประสงค ์



 

 

องค์ประกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ขอ้สรุป 

5. กิจกรรมการติดตามผล 

อ.ส.ค. มีการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ

องคก์รอย่างต่อเนือ่ง และเปน็ส่วนหนึ่งของ

กระบวนการปฏิบัติงานปกต ิโดยก าหนดวธิี

ปฏิบัติงาน เพือ่ติดตามการปฏิบัติตามระบบการ

ควบคุมภายใน กรณีพบจุดออ่นหรอืขอ้บกพรอ่ง มี

การก าหนดวธิีปฏิบัติเพือ่ให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจ

พบจากการตรวจสอบและการสอบทาน ได้รับการ

พิจารณาและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ด าเนินการ

แก้ไขข้อบกพรอ่งทันท ี

 

การติดตามประเมนิผลของ อ.ส.ค. มีความ

เหมาะสมเพยีงพอ มีการปฏิบตัิตามระบบการควบคุม

ภายในอย่างต่อเนือ่ง เมื่อมีการตรวจพบขอ้บกพรอ่ง

หรอืจุดออ่นจะมีการวิเคราะห ์ประเมินความเสี่ยง 

และก าหนดกจิกรรมควบคุม สิน้ปีมีการประเมนิ

ตนเองรว่มกนัระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทัง้มี

การประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการ

ประเมินมีการจัดท ารายงานเสนอเพื่อพิจารณา

ตามล าดับ ที่ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการบรหิาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ค., 

คณะอนุกรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน อ.ส.ค., คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค., 

คณะกรรมการ อ.ส.ค.และจดัส่งกระทรวงการคลัง

ต่อไป 
 

ผลการประเมินโดยรวม 

อ.ส.ค. มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะ

ท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม มีบางกจิกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการ

ควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุง

การควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

 

 

ลายมือชื่อ                                                         . 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการองค์การส่งเสรมิ 

กจิการโคนมแห่งประเทศไทย 

วันที่             . เดือน                    . พ.ศ.             . 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ ปค. 4 

                               (1)                               . 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด                 (2)                . 
 

(3) 

องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 

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

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

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

2.  การประเมินความเสี่ยง 

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

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

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

3.  กจิกรรมการควบคุม 

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

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

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

4.  สารสนเทศการสื่อสาร 

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

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

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

5.  กจิกรรมการติดตามผล 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

ผลการประเมินโดยรวม (5) 

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

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

ลายมือชื่อ     (6)                    . 

ต าแหน่ง          (7)                         . 

วันที่     (8)      .เดือน.                .พ.ศ.       . 



 

 

ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 

 

(1) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

(2) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุม

ภายใน 

(3) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 

(4) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยังมี

อยู่/จุดอ่อน 

(5) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ 

(6) ลงลายมอืชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(7) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(8) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ ปค. 5 

องค์การสง่เสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2561 
 

(3) 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 

หรอืภารกจิตามแผนการด าเนนิการ 

หรอืภารกจิอืน่  ๆท่ีส าคญัของหนว่ยงานของรฐั/

วัตถุประสงค ์

(4) 

ความเสี่ยง 

(5) 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

(6) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 

ความเสี่ยง 

ท่ียังมีอยู ่

(8) 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 

หน่วยงาน 

ท่ีรับผดิชอบ/ 

ก าหนดเสร็จ 

ความสามารถในการเบกิจ่ายตามแผน 

งบลงทุนไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน 

2. ก าหนดคุณลักษณะ และ TOR ไม่

ถูกต้อง 

3. ปร.4 (ประมาณราคากอ่สร้าง) เกิน

30 วัน ท าให้ต้องประมาณราคากลาง

ใหม ่

4. การบริหารสัญญายังมคีวามล่าช้า 

และยังไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตาม

สัญญา 

5. การเบกิจ่ายงบลงทุนไมเ่ป็นไปตาม

เปา้หมาย 

6. การติดตามและมาตรการเร่งรัดไม่

เพยีงพอ 

7. ฤดูกาลในการด าเนินงาน เช่น ฤดู

ฝน ท าให้งานไม่แล้วเสร็จตามก าหนด 

1. ด าเนนิการตาม

ขั้นตอนและข้อบังคับ

ว่าด้วยการพัสดุ 

อ.ส.ค. และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง 

2. ด าเนนิการตาม

ขั้นตอนการจัดซื้อ 

จัดจ้าง พรบ. 2560 

3. มีการตดิตาม 

การด าเนนิงานและ 

การเบิกจ่าย จาก 

ฝ่ายนโยบายและ

ยุทธศาสตร/์ผู้บริหาร 

อ.ส.ค. 

1. การรายงายผล 

การด าเนนิงานของ

เจ้าของงบประมาณ 

ยังไมเ่ป็นไปตาม 

Workflow 

2. TOR กับ Spec ยัง

ไมต่รงกัน ท าให้มี

ปัญหาในการตรวจ

รับงาน 

3.ท าให้ผล 

การเบิกจ่ายงบลงทุน

ยังไมเ่ป็นไปตาม

เป้าหมาย 

1. การจัดซือ้จัดจ้าง 

ไมเ่ป็นไปตามแผน 

2. ก าหนดคณุลักษณะ 

และ TOR ไมถู่กต้อง 

3. ปร.4 (ประมาณ

ราคากอ่สร้าง) เกิน 30 

วันท าให้ต้องประมาณ

ราคากลางใหม ่

4. การบริหารสัญญา 

5. การเบิกจ่ายงบลงทุน 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

6. การตดิตามและ

มาตรการในการเร่งรัด 

มีไม่เพียงพอ 

1. เร่งรัดด าเนินการ โดยท าบันทึกแจ้งเตือนทุกหนว่ยงาน 

ให้ด าเนนิการตาม Workflow 

2. ด าเนินการปรับแผนการเบิกจ่าย เพื่อให้ยอดการ

เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 

3. ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อให้

สามารถตรวจสอบได้ 

4. อบรมให้ความรู้การจัดท า TOR และก าหนด

รายละเอียดคุณลักษณะ 

5. อบรมให้ความรู้ในการจัดท าราคากลางงานก่อสร้าง 

6. ปรับปรุงคู่มือการบริหารสัญญา 

7. อบรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับ 

8. ก าหนดแผนด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างแตล่ะรายการโดย

ละเอียด มีขัน้ตอนที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถตดิตามงานได้ 

30 ก.ย. 2562/ 

-ฝ่ายนโยบาย 

และแผนงาน 

-ฝ่ายพัสด ุ

และบริการ 

 

 

ลายมือช่ือ                                                         . 

ต าแหนง่ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

วันที่         . เดือน           . พ.ศ.        . 

 



 

 

แบบ ปค. 5 

                               (1)                               . 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานส้ินสุด                 (2)                . 
 

(3) 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ

หรอืภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรอืภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงาน 

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 

ความเสี่ยง 

(5) 

การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

(6) 

การประเมนิผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 

ความเสี่ยง 

ท่ียังมีอยู ่

(8) 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 

หน่วยงาน 

ท่ีรับผดิชอบ/ 

ก าหนดเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

ลายมือช่ือ         (10)                            . 

ต าแหน่ง                (11)                             . 

วันที่    .เดือน      .พ.ศ.     . 



 

 
 

ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 

 

(1) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

(2) ระบุวันเดือนปีสิน้รอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 

(3) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน 

(4) ระบุความเสี่ยงส าคัญของแต่ละภารกิจ 

(5) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ ยง เช่น ขั้นตอน วิธี

ปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ 

(6) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 

โดยอาจระบุในลักษณะต่างๆ เช่น มีการก าหนดหรือสั่งการอย่างเป็นทางการ มีการปฏิบัติตาม

อย่างต่อเนื่องและช่วยให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และหรือความเสี่ยงที่ลดลงหรือสามารถ

ป้องกันได้ คุ้มค่ากับต้นทุนหรอืค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว 

(7) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

(8) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (7) ในปีงบประมาณหรือ

ปีปฏิทินถัดไป 

(9) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและก าหนดแล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี) ของการปรับปรุงการควบคุม

ภายในกรณีการจัดท ารายงานในระดับกระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัด ให้ระบุชื่อหน่วยงาน

ของรัฐในระดับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรม ก. ส านักงาน ข. เทศบาลต าบล ค. เป็นต้น 

(10) ลงลายมอืชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(11) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(12) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

แบบ ปค. 6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

(กรณีไม่มีข้อตรวจพบ หรอืข้อสังเกตที่มีนัยส าคญั) 

 

เรียน ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 
 

ผู้ตรวจสอบภายในขององคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้สอบทาน

การประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีการสอบ

ทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของ

หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปรง่ใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การ

ส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ.2561 
 

 

รายมือชื่อ .                          . 

ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 

วันที่      .เดือน.                 .พ.ศ.         . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

แบบ ปค. 6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

(กรณีมขี้อตรวจพบ หรอืขอ้สังเกตที่มีนัยส าคัญ) 

 

เรียน ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 
 

ผู้ตรวจสอบภายในขององคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้สอบทาน

การประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีการสอบ

ทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่ าภารกิจของ

หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปรง่ใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การ

ส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ.2561 

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและ

หรอืการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องก าหนดการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1.1 การจัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพเพยีงพอระดับหนึ่ง 

1.2 การบรหิารทรัพยากรบุคคล มีประสิทธิภาพดีขึ้น 

1.3 การจัดเก็บหนีจ้ากลูกหนีน้มพาณิชย์ เกนิก าหนดตามเงื่อนไข 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพเพียงพอระดับหนึ่งแต่บางหน่วยงานต้องมี 

การปรับปรุง ดังนี้ 

2.1.1 มีการสรา้งความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้กับพนักงาน 

2.1.2 มีการจัดซื้อวัสดุปรุงรส วัสดุหีบห่อ และสารเคมี โดยวิธีสอบราคาในวงเงิน

ตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยการพัสดุฯ แทนโดยวิธีพิเศษเป็นประจ า เพื่อให้มีการแข่งขันด้านราคา 

2.1.3 มีการจัดการตามมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานที่ไม่ด าเนินการตาม

ขั้นตอน 

 

 

 



 

 
 

2.2 การบรหิารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพดีขึน้ แต่มีประเด็นที่ต้องมีการปรับปรุง 

ดังนี้ 

2.2.1 รับพนักงานต าแหน่งที่มีความส าคัญ เช่น พนักงานตัดชิม พนักงานลง

ข้อมูลในระบบ ERP พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Operator) เป็นต้น แทนการจ้าง Outsource เนื่องจาก

มีการลาออกบ่อย อาจส่งผลเสียหายต่อ อ.ส.ค. ภายหลัง 

2.2.2 เร่งรัดการวิเคราะห์โครงสรา้ง/อัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับปรมิาณงานใน

แต่ละสายงาน 

2.3 การจัดเก็บจากลูกหนี้นมพาณิชย์เกินก าหนดดตามเงื่อนไข ส่งผลกระทบต่อ

สภาพคล่องทางการเงินของ อ.ส.ค. ต้องมีการปรับปรุงดังนี้ 

2.3.1 ก าชับให้พนักงานติดตามหนีส้ินอย่างต่อเนื่อง 

2.3.2 ควบคุมการปล่อยสินค้าไม่ให้เกินวงเงินค้ าประกันเงินเชื่ อ ป้องกัน

ผลกระทบการเรยีกเก็บหนีไ้ม่ได้ในภายหลัง 
 

 

รายมือชื่อ .                          . 

ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 

วันที่      .เดือน.                 .พ.ศ.         . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

แบบ ปค. 6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 

เรียน  (1) . 
 

ผู้ตววจสอบภายในของ                        (2)                      ได้สอบทานการประเมินผล

การควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิน้สุดวันที่      (3)     . เดือน . พ.ศ.             . ด้วยวิธีการสอบ

ทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกจิของหน่วยงาน

จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการ

รายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ 

                                (4)                                 มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
 

 

รายมือชื่อ         (5)                           . 

ต าแหน่ง                 (6)                         . 

วันที่     (7)      .เดือน.                .พ.ศ.               . 

 

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความ

เสี่ยง และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้

รายงานข้อตรวจพบหรอืข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรอืข้อสงัเกตเก่ียวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและ

หรอืการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปไดด้ังนี ้

1. ความเสี่ยง(8) 

1.1.                                                                                           . 

1.2.                                                                                           . 

2. การควบคุมภายในและหรอืการปรับปรุงการควบคุมภายใน (9) 

2.1.                                                                                         . 

2.2.                                                                                       . 

 



 

 
 

 

ค าอธิบายแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ของผู้ตรวจสอบภายใน(แบบ ปค. 6) 

 

(1) ระบุต าแหน่งหัวหนา้หนว่ยงานของรัฐ 

(2) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 

(3) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่ง

ผูต้รวจสอบภายในด าเนินการสอบทานการประเมนิดังกล่าว 

(4) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 

(5) ลงลายมือช่ือหัวหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

(6) ระบุต าแหน่งหัวหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

(7) ระบุวันที่รายงาน 

(8) ระบุข้อตรวจพบและหรอืข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยง 

(9) ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการควบคุมภายในและหรือ

การปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรอืลดความเสี่ยงตาม (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 
 

 

ค าศัพท์เก่ียวกับการควบคุมภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

ค าศัพท์ ความหมาย 

 

การควบคุมภายใน 

(Internal Control) 

 

กระบวนการปฏิบัติงานที่ทุกคนใน อ.ส.ค. ตั้งแต่

คณะกรรมการอ.ส.ค. ผูบ้ริหารทุกระดับ และพนักงานอ.ส.ค. ก าหนดใหม้ี

ขึน้ เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานขององค์กร

จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน 

การป้องกันหรอืลดความผดิพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล  

การสิน้เปลือง หรือการทุจริตในองค์กรด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน

ทางการเงนิ และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ

คณะรัฐมนตรี 
 

สภาพแวดล้อม 

ของการควบคุม 

(Control Environment) 

 

ปัจจัยต่างๆ ซึ่งส่งเสริมให้องค์ประกอบการควบคุมภายใน

อื่นๆ มีประสิทธิผลในองค์กรหรอืท าใหก้ารควบคุมที่มีอยู่มีประสิทธิผล

ยิ่งขึน้ หรอืท าใหบุ้คลากรให้ความส าคัญกับการควบคุมมากขึน้ 
 

Soft Control 
 

เป็นการควบคุมที่มองไม่เห็น เป็นการสร้างจิตส านึก 

และคุณภาพ เช่น ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส การมีภาวะความเป็นผูน้ า 

การมีจริยธรรม การมีส่วนร่วม ปรัชญาการท างานของผู้บริหาร เป็นต้น 
 

Hard Control 
 

เป็นการควบคุมที่มองเห็นได้ เช่น การก าหนดโครงสร้าง 

นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ เป็นต้น 
 

ความเสี่ยง 

(Risk) 

 

เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่มคีวามไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึน้

และมีผลท าใหอ้งค์กรเกิดความผดิพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 

ความสูญเปล่า ไม่สามารถด าเนินงานใหบ้รรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์

หรอืเป้าหมายที่ตัง้ไว้ได้ 

 

 

ค าศัพท์เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 



 

 
 

 
 

ค าศัพท์ ความหมาย 

 

การประเมินความเสี่ยง 

(Risk Assessment) 

 

กระบวนการที่ส าคัญที่ใช้ในการระบุและวิเคราะหค์วามเสี่ยง

ที่มผีลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการค้นหาและ

น าเอาวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรอืลดความเสี่ยงมาใช้ใหเ้กิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร 
 

กิจกรรมการควบคุม 

(Control Activities) 

 

นโยบาย และวิธีการต่างๆ ที่ฝา่ยบริหารได้ก าหนดขึน้ ให้

พนักงานในหน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตาม เพื่อควบคุมหรอืลดความเสี่ยงที่

อาจเกิดขึน้และได้รับการตอบสนองโดยมีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมที่

ก าหนดขึ้น 
 

สารสนเทศ 

(Information) 

 

ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน และข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เกี่ยวกับ

การด าเนินงาน ที่ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพื่อใหม้ี

ความหมายและคุณค่าส าหรับผูใ้ช้ 
 

การติดตามประเมินผล 

(Monitoring) 

 

กระบวนการติดตามควบคุมการปฏิบัติงานการควบคุม

ภายในที่วางไว้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุม

โดยใช้วธิีการติดตามในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และ

การประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


