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ค าน า 
 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 62 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษา
วินัยการเงินการคลัง เพ่ือให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดเนินการการคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่ายทั้งเงิน
งบประมาณ  การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะดังนั้น จึงได้ก าหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ.2561  หมวด 5 การบัญชี การรายงานแลการตรวจสอบ  มาตรา 79  ให้หน่วยงานของรัฐจัด
ให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินการตาม
ภารกิจมีประสิทธิผลประสิทธิภาพประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาการผิดพลาด ความเสียหาย 
ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริต 

โดยกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุม
ภายในตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตามข้อ 8 และข้อ 9 นั้น 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ องค์กรมีความน่าเชื่อถือ องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก จึงได้แผนปฏิบัติการ
การติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

แนวคิด 
   1. การควบคุมใดเป็นกลไกที่จะท าให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับ  
            2. การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน
ของรัฐการควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้องการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการ
กระท า  
            3. การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ก ากับดูแล ฝ่าย
บริหารผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท าให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น ซึ่ง
ไม่ใช่เพียงการก าหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มด าเนินงานเท่านั้น หากแต่ต้องมี
การปฏิบัติ  
            4. การควบคุมภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดของหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม การควบคุมภายในที่ก าหนดก็อาจจะไม่สามารถให้ความมั่นใจแก่ผู้
ก ากับดูแล และฝ่ายบริหาร ว่าการด าเนินงานจากมนุษย์ตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์  
  5. การควบคุมภายในควรก าหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐ 
ค านิยาม 
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า  

(1) ส่วนราชการ 
(2) รัฐวิสาหกิจ 
(3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ           

ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ  
(4) องค์กรมหาชน  
(5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  
(6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บ 
(7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด    

  “ผู้ก ากับดูแล” หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้หน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแล หรื
บังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ 
  “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
  “ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ  
  “ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน  หรือ
ด ารงต าแหน่งอื่นท่ีท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
 

 



-2- 
 

“การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ด าเนินงานหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  

“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น และ
เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

 
ขอบเขตการใช้ 
  มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ จัดท าขึ้นส าหรับหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของ
งานในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ และมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้
เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  
  หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้  
  1. วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนิน งานรวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงานด้าน
การเงินตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานรัฐ 
ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
             2. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting objectives เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการ
รายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้
ทันเวลาโปร่งใส หรือข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 
  3. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance 
Objectives)  เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของราชการ 
 
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
  หน่วยงานของรัฐได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ในแต่ละหน่วยงาน การควบคุมภายในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด ทั้งนี้ การควบคุมภายในจะประกอบด้วย 5 องคป์ระกอบ 17  
หลักการดังนี้  องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ  :  

1. ของสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
2. ของการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
3. กิจกรรมการควบคุม (Cantrol Activities) 
4. สื่อสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 
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1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานและการด าเนินงานที่ส่งผลให้มีการน าการ

ควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุก
ระดับตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการด าเนินงานที่คาดหวังของผู้ก ากับดูแลและฝ่าย-
3- 

บริหาร ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในอ่ืนๆ  

สภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย 5 หลัก ดังนี้  
(1) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
(2) ของผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

และมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  
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(3)  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของภาครัฐ
ภายใต้การก ากับดูแล 

(4) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ  

(5) หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของ
รัฐ  

2. การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ

เป็นประจ า เพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
รวมถึงก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 4 หลักการ ดังนี้ 
 (6) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในโครงการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ 

 (7) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
อย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

 (8) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยง
ที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

 (9)การหน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อระบบการควบคุมภายใน  
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3.กิจกรรมการควบคุม 
  กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการด าเนินงาน เพ่ือให้
มั่นใจว่าการปฏิบัติตามค าสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการน าไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ ในกระบวนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆรวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 

กิจกรรมการควบคุมประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้  
(10) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุ

วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
   (11) งานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค์  
            (12) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย
ผลส าเร็จที่คาดหวัง และข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
4.สารสนเทศและการสื่อสาร  
  สารสนเทศเป็นสิ่ งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการด าเนินการตาม
กระบวนการภายในที่ก าหนด เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้ง
จากภายในและภายนอก และเป็นช่องทางเพ่ือให้ทราบถึงสารสนเทศท่ีส าคัญในการควบคุมการด าเนินงานของ 
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หน่วยงานของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสัมพันธ์
ของการควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  
สารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย 3 หลักการดังนี้  

(13) หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในทั้งท่ีก าหนด  

(14) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความ
รับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด  

(15) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 5. กิจกรรมการติดตามผล 
  จะกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง 
หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักในการแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อหน่วยงานรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้ก ากับดูแลอย่างทันเวลา 
  กิจกรรมการติดตามผลประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้  

(16) แรงงานของรัฐระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และมีการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน  

(17) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
อย่างทันเวลาฝ่ายบริหารและก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
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 หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
     ข้อ 1 ในหลักเกณฑ์นี้ 
  “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า  

(1) ส่วนราชการ  
(2) วิสาหกิจ  
(3) รายงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ             

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ  
(4) องค์กรมหาชน  
(5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
(6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด 

                     “ผู้ก ากับดูแล” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแล
บังคับบัญชาของหน่วยงานรัฐ  
  “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
           “ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ  
  “ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานหรือ
ด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
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  “การควบคุมภายใน” หมายความว่า กันบนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐและผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ  
  “ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจจะเกิดขึ้นและ
เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  
 ข้อ 2 ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นแนวทางในการจัดระบบการควบคุมภายในให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  
        ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับโครงสร้างองค์กรใหม่ จัดวางระบบการ
ควบคุมภายในตามวรรคหึ่ง ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่จัดตั้งใหม่ หรือที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่
โดยให้มีการรายงานตามข้อ 6 และข้อ 7  
 ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตามข้อ 8 ข้อ 9  
 ข้อ 4 ให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลให้มีการน ามาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ 
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 ข้อ 5 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งโดยมีหน้าที่ ดังนี้  
(1) อ านวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(2) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ  
(3) รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ

หน่วยงานของรัฐ  
(4) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 
(5) จัดท ารายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ  

  ทั้งนี้ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด  
 ข้อ 6 รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย  
         (1) การรับรองการจัดวางระบบการควบคุมในของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
         (2) รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังนี้  
     (2.1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่
ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ  
              (2.2) วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานตาม 6 (2.1) 
     (2.3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ  
     (2.4) ความเสี่ยงที่ส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  
              (2.5) กิจกรรมการควบคุมส าคัญที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงตามข้อ 6 (2.4) 
              (2.6) ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการควบคุมตามข้อ 6 (2.5) 
  ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบรายงานที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ โดยหน่วยงาน
ของรัฐสามารถก าหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 ข้อ 7 ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตาม
ข้อ 6 ให้ผู้ก ากับดูแลภายใน 60 วัน นับตั้งแต่ที่จัดวางระบบการควบคุมภายในและเสร็จ 
 ข้อ 8 ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
ประกอบด้วย  
  (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด  
                      (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย  
        (2.1) สภาพแวดล้อมการควบคุม  
                           (2.2) การประเมินความเสี่ยง 
                           (2.3) กิจกรรมการควบคุม  
                           (2.4) สารสนเทศและการสื่อสาร 
                           (2.5) กิจกรรมการติดตามผล 
                     (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจการตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ  
                     (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ของรัฐ                                           
  ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบรายงานที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ โดยหน่วยงาน
ของรัฐสามารถก าหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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 ข้อ 9 ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (1) ยกเว้นหน่วยงานของรัฐตามวรรคสองและ
หน่วยงานของรัฐตามข้อ (2) (3) (4) (5) และ (7) เสนอรายงานการประเมินผลควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
ของรัฐครบ 8 ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้ก ากับดูแลกระทรวงเจ้าสังกัด
ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรณีผู้ก ากับดูแลเป็นบุคคล
เดียวกับกระทรวงเจ้าสังกัด ให้ถือว่ากระทรวงเจ้าสังกัดได้รับทราบรายงานแล้ว                    
                        ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (1)  กรณีจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เสนอรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ 8 
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาจังหวัดเพ่ือพิจารณาลงนาม ภายใน 90 วันนับตั้งแต่สิ้นปีงบประมาณ 
                        ให้คณะกรรมการของหน่วยงานรัฐตามข้อ (6) กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล
ต าบล เสนอรายงานการประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ 8 ต่อหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพ่ือพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอ าเภอ เพ่ือให้คณะกรรมการที่ในอ าเภอจัดให้มีขึ้นด าเนินการรวบรวม
และสรุปรายงานการประเมินผลควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ และส่งให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน 90 
วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
                          ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (6) กรณีเทศบาลเมือง เทศบาลนครและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ 8 
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
                           ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (6) กรณีเมืองพัทยาในกรุงเทพมหานคร
เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ 8 ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือพิจารณาลงนาม และให้จัดส่งรายงานตามกระทรวงการคลังโดยตรง ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่สิ้น
ปีงบประมาณ 

ข้อ 10 ให้กระทรวงเจ้าสังกัดด าเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่
ได้รับตามข้อ 9 วรรคหนึ่ง มาจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง และส่งให้
กระทรวงการคลังภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินและแต่กรณี 
                            กรณีหน่ วยงานของรั ฐที่ ไม่ อยู่ ภายใต้สั งกัดกระทรวง  ให้ จั ดส่ งรายงานต่อ
กระทรวงการคลังโดยตรงภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 

                  ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมและสรุป รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับตามข้อ 9 วรรคสาม และวรรคสี่ มาจัดท า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และส าเนาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วย 

                   ให้คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีขึ้น ด าเนินการรวบรวมและสรุปรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับตามวรรคสามและ ข้อ 9 วรรคสอง มาจัดท ารายงานการประเมินผล
ควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด แล้ว เสนอต่อผู้ ว่ าราชการจั งหวัดเ พ่ือพิจารณาลงนาม และส่งให้
กระทรวงการคลังภายใน 180 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ข้อ 11 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้ก ากับดูแล กระทรวงเจ้าสังกัด ใช้ข้อมูลรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบั ติงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด  
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ข้อ 12 กรมบัญชีกลางเป็นผู้ก าหนดคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้หน่วยงานของ

รัฐถือปฏิบัติ 
13 ในกรณีกระทรวงการคลังขอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการชี้แจง และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ

ระบบการควบคุมภายใน ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวต้องชี้แจง และหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
กระทรวงการคลังก าหนด  

ข้อ 14 กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดได้ ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
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แบบรายงาน 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้ประกอบในการจัดท ารายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
การใช้รูปแบบรายงาน  

1. แบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
1.1 หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค. 1)  
     เป็นแบบหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้น

ใหม่ หรือปรับโครงสร้างใหม่  
1.2 รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค. 2)   
     เป็นรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือปรับ

โครงสร้างใหม่ เพื่อระบุภารกิจ/กิจกรรม/งาน สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยง และหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
  2.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. 1) 
  เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐตาม

หลักเกณฑ์ปฏิบัติข้อ 9 และข้อ 10 วรรคสาม 
  2.2 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรณีกระทรวงเจ้าสังกัดส่งรายงานต่อ

กระทรวงการคลัง หรือจังหวัดส่งรายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง) (แบบ ปค.2)  
เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับกระทรวงเจ้าสังกัดกลุ่ม

ส าหรับจังหวัดในภาพรวมจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อส่งกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 10 วรรค
หนึ่ง และวรรคสี่ 

  2.3 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรณีหน่วยงานของรัฐไม่อยู่ในสังกัด
กระทรวง)(แบบ ปค. 3)  

เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ กรณีหน่วยงาน
ของรัฐไม่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวง เพื่อส่งกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 10 วรรคสอง  

2.4 รายงานการประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)  
เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
 2.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 
 เป็นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
 2.6 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ 

ปค. 6) 
 เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
.............................................. 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก ได้รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ในภาพรวมขององค์กรเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ มี
ความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

อย่างไรก็ตาม การรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
ในระดับส่วนงานย่อยยังมีความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้ 

 

ส านักปลัด 
 งานนิติการ 

1. ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยตรง 
2. งบประมาณด้านบุคลากรถูกจ ากัดร้อยละ 40 

 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยตรง 
2. งบประมาณด้านบุคลากรถูกจ ากัดร้อยละ 40 

 กองคลัง 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

1. งบประมาณไม่เพียงพอ 
2. การจัดท าแผนที่ภาษียังไม่แล้วเสร็จ 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
1. ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยตรง 
2. เจ้าหน้าทีเ่ร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และมีปริมาณงานมาก 

  3. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานน้อยกว่าปริมาณงานท่ีมีมาก 
  4. การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน 
กองช่าง 
 งานออกแบบและก่อสร้าง 

1. มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานน้อย มีปริมาณงานมาก 
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
…………………………………………………. 

1. หลักการ 
  การตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยัง
ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงมีการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา เป็นไปตามส่วน
ที่ 1 และส่วนที่ 2  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นี้ขึ้น ประกอบด้วย 
2. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       2) เพ่ือสอบทานความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี การ
พัสดุ และด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
        3) เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและคุ้มค่า 
        4) เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
       5) เพ่ือสอบทานระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 
3. ขอบเขตการตรวจสอบ 
      1) ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบของหน่วย
รับตรวจ จ านวน 4 ส่วนงาน ประกอบด้วย 

     1.1) ส านักงานปลัด อบต. 
     1.2) กองคลัง 
     1.3) กองช่าง 
     1.4) กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

       2) ใช้แบบสอบถามการควบคุมภายในด้วยตนเอง  (ภาคผนวก ข) ประกอบด้วย 
     ชุดที่  1  แบบสอบถามด้านการบริหาร  ส าหรับสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านบริหาร 

      ชุดที่  2 แบบสอบถามด้านการเงิน  ส าหรับสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
การเงิน 

     ชุดที่ 3 แบบสอบถามด้านการผลิต ส าหรับสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการ
ผลิต 
      ชุดที่ 4 แบบสอบถามด้านอ่ืนๆ ส าหรับสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านบุคลากร 
ด้านระบบสารสนเทศ และด้านพัสดุ 
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 3) การใช้แบบสอบถาม 
      3.1) ผู้ประเมินเป็นผู้ถามตามแบบสอบถาม ถ้ามีการปฏิบัติตามค าถามแสดงถึงการควบคุมภายใน
ที่ดีให้กรอกเครื่องหมาย“”ในช่อง“มี/ใช่”ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามที่ถามให้กรอกเครื่องหมาย“x”ในช่อง ไม่มี/
ไม่ใช่”ถ้าไม่กิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถามให้กรอกในช่อง  “ไมมี/ไม่ใช่”  โดยใช้อักษร  NA  ซึ่งย่อมาจาก  
Not  Applicable  และหมายเหตุว่า  ไม่มีเรื่องท่ีเกี่ยวกับค าถาม 
      3.2) ค าตอบว่า  “ไม่มี/ไม่ใช่”  หมายถึง  มิได้ปฏิบัติตามค าถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการ
ควบคมุภายใน ผู้ประเมินควรทดสอบและหาสาเหตุ และพิจารณาว่ามีการควบคุมอ่ืนทดแทนหรือไม่ 
      จากค าตอบที่ได้รับ ผู้สอบทานหรือผู้ประเมินควรสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง การวิเคราะห์
เอกสารหลักฐาน หรือค าตอบของผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ถามและเชื่อถือได้ เพ่ือสรุปค าตอบและอธิบายวิธีปฏิบัติ
ในแต่ละข้อของค าถามในช่อง “ค าอธิบาย/ค าตอบ” เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่จะน ามาประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน 
      3.3) จากข้อมูลในช่อง “ค าอธิบาย/ค าตอบ” จะน ามาพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของแต่ละด้านและแต่ละเรื่องในด้านนั้นๆ 
 

4. ขอบเขตของการติดตามและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 1) ติดตามและประเมินผลในระหว่างปฏิบัติงาน 
  - โดยฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน กิจกรรม ซึ่งปฏิบัติเป็นปกติ 
 2) ติดตามและประเมินผลเป็นรายครั้ง 
  - โดยฝ่ายบริหาร 
 

5. การรายงาน 
5.1 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
  5.1.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. 

1) 
  เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐตาม

หลักเกณฑ์ปฏิบัติข้อ 9 และข้อ 10 วรรคสาม 
  5.1.2 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรณีกระทรวงเจ้าสังกัดส่งรายงาน

ต่อกระทรวงการคลัง หรือจังหวัดส่งรายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง) (แบบ ปค.2)  
เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับกระทรวงเจ้าสังกัดกลุ่ม

ส าหรับจังหวัดในภาพรวมจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อส่งกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 10 วรรค
หนึ่ง และวรรคสี่ 

  5.1.3 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรณีหน่วยงานของรัฐไม่อยู่ในสังกัด
กระทรวง)(แบบ ปค. 3)  

เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ กรณีหน่วยงาน
ของรัฐไม่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวง เพื่อส่งกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 10 วรรคสอง  

5.1.4 รายงานการประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)  
เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
5.1.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 
 เป็นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
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 5.1.6 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ 

ปค. 6) 
 เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
 

6. ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ 
  ตรวจสอบข้อมูลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  ( ๑ ตุลาคม ๒๕61  - ๓๐ กันยายน ๒๕62 ) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
 

แบบประเมนิผลองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 
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แบบสอบถามการประเมนิผลองค์ประกอบการควบคุมภายใน 
หน่วยรับตรวจ ........................................................................................ประจ าปี...................... 
ภารกิจ / กิจกรรม .......................................................................................................  
 

รายการ 
 
 มี/ใช่ 

มี/ใช่แต่
ต้อง

ปรับปรุง 

 
ไม่มี /
ไม่ใช่ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

1.  ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1. ปรัชญาและลักษณะการท างานของผู้บริหาร 
            1.1.1 การให้นโยบายและก าหนดกลยุทธ์ 
การด าเนินงานรวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงาน 
                   - มีความชัดเจน 
                   - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ 
            1.1.2 การให้ความส าคัญและสนับสนุนให้มี 
ระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจของ
หน่วยงาน 
            1.1.3 การก าหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการ
ด าเนินงาน 
                   - มีความชัดเจน 
                   - เป็นที่ยอมรับ              
            1.1.4 การกระจายอ านาจการปฏิบัติการสู่
ระดับล่าง  
            1.1.5 ความมุ่งมั่นในการบริหารงาน 
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
            1.1.6 การน าหลักการบริหารจัดการความ
เสี่ยงมาใช้ในหน่วยงาน 
            1.1.7 การให้ความส าคัญกับรายงานและการ
ติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
      1.2. ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการบริหาร
และการปฏิบัติงาน 
            1.2.1 การก าหนดจริยธรรมการปฏิบัติงาน 
                    - มีความชัดเจน 
                   - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและ 
ถือปฏิบัติ 
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รายการ 

 
 มี/ใช่ 

มี/ใช่แต่
ต้อง

ปรับปรุง 

 
ไม่มี /
ไม่ใช่ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

            1.2.2 ผู้บริหารมีการปฏิบัติตนให้เป็น 
แบบอย่างที่ดีทั้งในด้านความซื่อสัตย์และจริยธรรมใน
การบริหารงาน 
            1.2.3 การให้สิ่งจูงใจแบบสมเหตุสมผลในการ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการยึดมั่นความซื่อสัตย์และ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
            1.2.4 การลงโทษเมื่อมีการกระท าฝ่าฝืน
ระเบียบข้อปฏิบัติมีความเหมาะสม 
      1.3. โครงสร้างของหน่วยงาน 
            1.3.1 การจัดโครงสร้างและสายงาน 
การบังคับบัญชาของหน่วยงาน 
                   - มีความชัดเจน 
                   - มีความเหมาะสมกับการด าเนินงาน 
            1.3.2  การแสดงแผนภูมิการจัดโครงสร้าง
และสายงาน การบังคับบัญชาของหน่วยงาน 
                   - มีความถูกต้อง 
                   - เป็นปัจจุบัน 
                   - เวียนแจ้งใหเ้จ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ 
       1.4. การก าหนดอ านาจหน้าที่การรับผิดชอบ 
            1.4.1 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ความ
รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งเป็นลายลักษณ์อักษร 
อย่างชัดเจน 
            1.4.2 มอบหมายอ านาจและหน้าที่  
ความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ 
                   - มีความชัดเจน 
                   - มีความเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ 
                   - เวียนแจ้งใหเ้จ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ 
            1.4.3 ระบบการติดตามประเมินผลงานที่ได้
มอบหมาย 
                   - มีความเหมาะสม 
                   - มีความต่อเนื่อง 
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รายการ 
 
 มี/ใช่ 

มี/ใช่แต่
ต้อง

ปรับปรุง 

 
ไม่มี /
ไม่ใช่ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

 1.5. นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร 
            1.5.1  การให้นโยบายการบริหารและการ
พัฒนาด้านบุคลากรมีความชัดเจน             
            1.5.2 การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง และการประเมินการปฏิบัติงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  
            1.5.3 การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งหรือความ
ดีความชอบจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความ
เหมาะสม  
            1.5.4 การให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์
และจริยธรรมอยู่ในหลักเกณฑ์หนึ่งของการประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างชัดเจน      
สรุปผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม                                 
       เหมาะสม 
       ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง................................                                  
       ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ................. 
........................................................................... 
      ผู้ประเมินผล………………………………………………. 
      ต าแหน่ง………………วันเดือนปี……………………… 
 
 2. ด้านการประเมินความเสี่ยง 
     2.1วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
            2.1.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน 
                   2.1.1.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานแผนกลยุทธ์และแผนประจ าปีตามภารกิจหลัก
มีความชัดเจน 
                   2.1.1.2 เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและ 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุ 
ผลส าเร็จในทิศทางเดียวกัน  
             2.1.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม  
                    2.1.2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ใน
แต่ละกิจกรรมมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 
                   2.1.2.2 เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องส่วนร่วม
ในการก าหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรม 
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รายการ 

 
 มี/ใช่ 

มี/ใช่แต่
ต้อง
ปรับปรุง 

 
ไม่มี /
ไม่ใช่ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

                 2.1.2.3 การก าหนดตัวชี้วัความส าเร็จใน
การด าเนินงาน 
                   - มีความชัดเจน 
                   - เป็นธรรม 
                   - วัดผลได้ 
                  2.1.2.4 เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลวัตถุประสงค์ที่ก าหนดได้ 
                  2.1.2.5 การจัดสรรทรัพยากรที่ต้องใช้
ในการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดมีความ
เหมาะสม 

2.2  กระบวนการประเมินความเสี่ยง 
        2.2.1 การระบุปัจจัยเสี่ยง 

                2.2.1.1 การระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของหน่วยงานที่มีความ
เหมาะสม 
                2.2.1.2 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
มีส่วนร่วม ในการพิจารณาและระบุปัจจัยสิ่งที่เกิดขึ้น 
         2.2.2.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

                 2.2.2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงมี
หลักเกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม 

                 2.2.2.2 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
มีความร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
        2.2.3 การจัดล าดับความเสี่ยง 

                 2.2.3.1การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินระดับความเสี่ยง 

                          - อย่างเหมาะสม 

                   - เป็นที่ยอมรับ 
                  2.2.3.2 การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
โดยการพิจารณาความเสี่ยงที่มีระดับสูงเป็นล าดับแรก 
                  2.2.3.3 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความเสี่ยงที่เกิดข้ึน                                   
         2.2.4 การบริหารความเสี่ยง 
                 2.2.4.1 แนวทางในการบริหารและการ
ควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีความชัดเจน 
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รายการ 

 
 มี/ใช่ 

มี/ใช่แต่
ต้อง
ปรับปรุง 

 
ไม่มี /
ไม่ใช่ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

               2.2.4.2 การควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่
ในระดับท่ีผู้บริหารยอมรับ 
 
สรุปผลการประเมินความเสี่ยง 
       เหมาะสม 
       ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง …………………... 
       ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ………………. 
…………………………………………………………………… 
ผู้ประเมินผล……………………………………………………. 
ต าแหน่ง...........................วันเดือนปี........................ 
 
3 ด้านกิจกรรมการควบคุม 
  3.1 นโยบายและวิธีปฏิบัติ 
       3.1.1 การก าหนดนโยบายแผนงานแผน 
งบประมาณ และแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานมีความ
ชัดเจน 
       3.1.2 การก าหนดกิจกรรมการควบคุมเป็นไปตาม
ผลการประเมินความเสี่ยงที่ได้ 
       3.1.3 คู่มือหรือวิธีการปฏิบัติงานมีการปรับปรุง
ให้เหมาะสมอยู่เสมอ 
       3.1.4 เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรมการควบคุมท่ีก าหนดขึ้น 
       3.15 การปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนด 
             - มีความคล่อง 
            - ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 
 3.2 การกระจายอ านาจความรับผิดชอบและการ
แบ่งแยกหน้าที่ 
            3.2.1 การกระจายอ านาจความรับผิดชอบให้
เจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ มีความเหมาะสม 
            3.2.2 การก าหนดขอบเขตของงานและการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน 
                   - มีความชัดเจน 
                   - มีความเหมาะสมกับทักษะและ 
ความรู้ ความสามารถ 
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รายการ 
 
 มี/ใช่ 

มี/ใช่แต่
ต้อง

ปรับปรุง 

 
ไม่มี /
ไม่ใช่ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

     3.2.3 การก าหนดอ านาจในการอนุมัติในแต่ละ
ระดับ 
                    - เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
                   - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ 
 
3.3 การสอบทานการด าเนินงาน 
           3.3.1 การจัดให้มีระบบการสอบทานการ
ปฏิบัติงานระหว่างกันอย่างความเหมาะสม   
            3.3.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานจริงกับแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้มี
หลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสม  
            3.3.3 การวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทาง
หรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อเวลา 
 
3.4 การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล 
            3.4.1 การก าหนดวิธีการควบคุมกระบวนการ
ประมวลผลมีความเหมาะสมและเป็นระบบ 
            3.4.2  การจัดหา การดูแลรักษา และพัฒนา
ระบบงานมีความเหมาะสม 
             3.4.3 ระบบการจัดเก็บเอกสารในแต่ละ
ประเภทเป็นหมวดหมู่และสามารถตรวจสอบได้ 
             3.4.4 การรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูลส าคัญมีการป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการน าข้อมูลไปใช้ทางที่ไม่
สมควร 
 
3.5 การควบคุมทรัพย์สินที่มีตัวตนและเอกสาร
หลักฐาน 
             3.5.1 การจัดการระบบการควบคุมทรัพย์สิน
ประเภทเงินสดเอกสารสิทธิ์ต่างๆ วัสดุ อุปกรณ์และ
เครือ่งใช้ส านักงานมีความปลอดภัย 
             3.5.2 การตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆมีการ
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
             3.5.3 การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็น
ปัจจุบัน  
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รายการ 
 
 มี/ใช่ 

มี/ใช่แต่
ต้อง

ปรับปรุง 

 
ไม่มี /
ไม่ใช่ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

             3.5.4 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน 
                    - มีความเหมาะสม 
                    - มีความปลอดภัย 
             3.5.5 มาตรการการรักษาและท าลาย
เอกสารหลักฐานต่างๆ มีความเหมาะสม 
3.6 การก าหนดดัชนีวัดผลการด าเนินงาน 
          3.6.1 การก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานในแต่ละงานหรือแต่ละกิจกรรม 
                 - มีความชัดเจน 
                 - เป็นธรรม 
           3.6.2 เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ในการติดตามผลการด าเนินงาน 
 
สรุปผลการประเมินการนด้านกิจกรรมควบคุม 
       เหมาะสม 
       ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง …………………............ 
       ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ………………. 
…………………………………………………………………… 
ผู้ประเมินผล……………………………………………………. 
ต าแหน่ง...........................วันเดือนปี........................ 
  4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  
     4.1  สารสนเทศ  
            4.1.1 การจัดระบบสารสนเทศในหน่วยงาน
สนองต่อตอบต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเพียงพอ
และเหมาะสม 
             4.1.2 ระบบการจัดการและรวบรวม
สารสนเทศในหน่วยงาน 
                      - มีความถูกต้อง 
                      - มีความครบถ้วน 
                      - เป็นปัจจบุัน  
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รายการ 
 
 มี/ใช่ 

มี/ใช่แต่
ต้อง

ปรับปรุง 

 
ไม่มี /
ไม่ใช่ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

              4.1.3 การเข้าถึงและการเรียกใช้ข้อมูลมี
ระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี 
              4.1.4 ข้อมูลที่ได้รับทั้งจากแหล่งภายใน
และแหล่งภายนอก 
                      - มีความถูกต้อง 
                      - ทันต่อเวลา 
4.2 การสื่อสาร 
            4.2.1 การจัดระบบสื่อสารภายในทั้งท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการมีความชัดเจน 
            4.2.2 การจัดช่องทางการสื่อสารระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม 
            4.2.3 เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างดี 
 
สรุปผลการประเมินการนด้านสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
       เหมาะสม 
       ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง …………………............ 
       ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ………………. 
…………………………………………………………………… 
ผู้ประเมินผล……………………………………………………. 
ต าแหน่ง...........................วันเดือนปี........................ 
 
5 ด้านการติดตามและประเมินผล 
   5.1 การติดตามผล 
        5.1.1 การจัดระบบการติดตามผลระหว่างการ
ปฏิบัติงานมีความต่อเนื่อง 
        5.1.2 การรายงานการติดตามผลการด าเนินงาน
เสนอให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะระยะอย่างสม่ าเสมอ                    
 

    

 
 
 
 
 
 



9 
 
 
 

รายการ 
 
 มี/ใช่ 

มี/ใช่แต่
ต้อง

ปรับปรุง 

 
ไม่มี /
ไม่ใช่ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

         5.1.3 กระบวนการหรือวิธีการติดตามผลการ
ด าเนินงานมีการก าหนด 
               - อย่างเป็นระบบ  
               - เป็นที่ยอมรับ 
               - มีความต่อเนื่อง 
    5.2 การประเมินผล 
          5.2.1  การน าหลักเกณฑ์การประเมินผลมี
ความเหมาะสมผล 
          5.2.2  ผลการประเมินมีความถูกต้องและเป็น
ที่ยอมรับ 
 
สรุปผลการประเมินการด้านการติดตามประเมินผล 
       เหมาะสม 
       ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง …………………............ 
       ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ………………. 
…………………………………………………………………… 
ผู้ประเมินผล……………………………………………………. 
ต าแหน่ง...........................วันเดือนปี........................ 
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แบบสรุปการประเมินผลองค์ประกอบการควบคมุภายใน 

หน่วยรับตรวจ ........................................................................ประจ าปี.................................                 
ภารกิจ / กรรม คือ....................................................................................................................................... 

การประเมินผลองค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน 
1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม  
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง  
3. ด้านกิจกรรมการควบคุม  
4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  
5. ด้านติดตามและประเมินผล 

 

ผลการประเมินโดยรวม  

 

สรุปผลการประเมิน 

      เหมาะสม 

      ควรแก้ไขหรือปรับปรุงในเรื่อง...........................................................................................  
................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. ......... 
       ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม................................................................................. ............................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประเมินผล.........................................................................วัน เดือน ปี ท่ีประเมินผล............................ 
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แบบสอบถามการประเมนิผลระบบการควบคมุภายในด้านการเงินและบัญชี 
หน่วยรับตรวจ ..............................................................ประจ าปี.................................                 
ภารกิจ / กรรม คือ...................................................................... 
 
 

รายการ 
 
 มี/ใช่ 

มี/ใช่แต่
ต้อง

ปรับปรุง 

 
ไม่มี /
ไม่ใช่ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

 
1 การรับเงิน  
   1.1 ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน  
   1.2 ใช้ใบเสร็จรับเงินทีละเล่มส าหรับแต่ละหน่วย
จัดเก็บเงิน  
   1.3 ใบรับเงินมีเลขล าดับเล่มที่ และฉบับที่พิมพ์ไว้
ล่วงหน้า  
   1.4 งานการเงินจัดท าทะเบียนควบคุมใบเสร็จรับเงิน     
   1.5 บันทึกควบคุมใบเสร็จรับเงินทุกชนิดในทะเบียน
คุมใบเสร็จรับเงิน  
   1.6 กรอกใบเสร็จรับเงินให้ติดส าเนาทุกรายการ 
   1.7 ใบเสร็จรับเงินที่กรอกข้อความครบถ้วนทุก
รายการแล้วหากมีการยกเลิกได้ระบุเหตุผลการยกเลิกไว้  
   1.8 ใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ และเก็บไว้ในที่
ปลอดภัย  
   1.9 การเบิกใช้แต่ละครั้งผู้เบิกได้ลงนามไว้เป็น
หลักฐาน  
   1.10 ต้นขั้วใบเสร็จรับเงินที่ใช้หมดแล้ว ส่งคืน
การเงินทันที  
   1.11 ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกหรือไม่ใช้ มีการขีดฆ่า
และเก็บไว้ครบชุด 
   1.12 มีการแสดงให้ทราบว่า รับเงินตามใบเสร็จเลขที่
ใดถึงเลขที่ใดจ านวนรวมทั้งสิ้นเท่าใดให้ด้านหลังส าเนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายเมื่อน าส่ง  
   1.13 มีหลักฐานลงชื่อรับเงินระหว่างกัน  
   1.14 ระยะเวลาการส่งเงิน น าส่งเจ้าหน้าที่การเงินใน
วันที่รับเงินหรือวันท าการถัดไป 
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รายการ 

 
 มี/ใช่ 

มี/ใช่แต่
ต้อง

ปรับปรุง 

 
ไม่มี /
ไม่ใช่ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

    1.15 มีการสรุปยอดเงินที่ได้รับทุกวัน เมื่อสิ้นเวลา
รับเงิน  
    1.16 ใบเสร็จรับเงินที่ไม่ใช้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณมี
การปรุหรือเจาะรูหรือประทับตราเลิกใช้ทุกชุด  
    1.7 มีการก าหนดว่าเช็คท่ีได้รับจะต้อง “ขีดคร่อม”
สั่งจ่ายในนามหน่วยรับตรวจ  
    1.8 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับเงินในการเงินแยกจาก
หน้าที่ต่อไปนี้ 
           ก. บันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
           ข. น าเงินสดฝากธนาคาร 
           ค. กระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
    1.19 เงินที่ไม่สามารถระบุที่มา ฝากเข้าธนาคารใน
บัญชีพักเพ่ือรอการตรวจสอบ  
    1.20 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่บันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรเมื่อเงินขาดบัญชี 
 
สรุปผลการประเมินการรับเงิน 
       เหมาะสม 
       ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง …………………............ 
       ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ………………. 
…………………………………………………………………… 
ผู้ประเมินผล……………………………………………………. 
ต าแหน่ง...........................วันเดือนปี........................ 
 
2 การจ่ายเงิน  
    2.1 มีระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
อย่างชัดเจน  
    2.2 การจ่ายเงินจ่ายเป็นเช็ค เว้นแต่รายจ่าย
เล็กน้อยจ่ายจากเงินสดย่อย  
    2.3 เช็คท่ีไม่ใช้ได้ขีดฆ่าเพ่ือป้องกันมิให้น าไปใช้อีก     
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รายการ 
 
 มี/ใช่ 

มี/ใช่แต่
ต้อง

ปรับปรุง 

 
ไม่มี /
ไม่ใช่ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

     2.4 การสั่งจ่ายเช็ค 
          - กรณีสั่งซื้อ/จ้าง เช็คจ่ายให้เจ้าหน้าหนี้ ที่ได้
ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้ขีดฆ่าค า “หรือผู้ถือ” ออก
หรือขีดค่อมด้วย 
         - กรณีจ่ายให้เจ้าหน้าที่ นอกเหนือจากเจ้าหนี้
สั่งซื้อ/จ้างให้ขีดฆ่าค าว่า“หรือผู้ถือ”ออกหรือจะขีด
คร่อมหรือไม่ก็ได้  
     2.5 มีการเก็บรักษาเช็คซึ่งยังไม่ได้ใช้อย่างเป็นปอด
ภัยและเหมาะสม  
     2.6 การจ่ายเงินทุกประเภทมีเอกสารหลักฐาน
ประกอบการ จ่ายเงินครบถ้วน  
    2.7 มีการตรวจสอบหลักฐานทุกครั้ง ก่อนอนุมัติจ่าย
ว่าจ่ายได้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี 
    2.8 ผู้เขียนเช็คเป็นคนละคนกับผู้อนุมัติใบส าคัญ
จ่าย 
    2.9 มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการเบิกจ่าย มิให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่ง
ลักษณะงานดังต่อไปนี้ 
          ก.  เก็บรักษาเงินสด 
          ข. อนุมัติใบส าคัญจ่ายเงิน 
          ค. บันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
    2.10  มีการระบุวงเงินและผู้มีอ านาจในการลงนาม
สั่งจ่ายเช็ค 
    2.11 ไม่มีการลงลายมือในเช็คสั่งจ่ายเงินไว้ล่วงหน้า        
    2.12 ก าหนดให้มีผู้อ านาจลงนามในเช็คสั่งจ่าย
มากกว่า หนึ่งคน 
    2.13 มีการส่งเช็คให้ผู้ท าหน้าที่จ่ายเช็คทันทีเมื่อลง
นามแล้วมีการก าจัดผู้มีสิทธิ์ที่จับต้องเช็ค  
    2.14 การจ่ายเงินให้ผู้อ่ืนที่ไม่ใช่เจ้าหนี้หรือผู้ไม่มี
สิทธิรับเงินมีหนังสือมอบฉันทะ ของผู้มีสิทธิรับเงิน 
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รายการ 

 
 มี/ใช่ 

มี/ใช่แต่
ต้อง

ปรับปรุง 

 
ไม่มี /
ไม่ใช่ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

2.15 ไม่มีการก าหนดให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อการ
จ้างและการเงิน รับเงินแทนผู้มีสิทธิรับเงิน  
    2.16 การก าหนดให้จ่ายเงินโดยผ่านโอนผ่านระบบ
ธนาคารต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 
    2.17 มีการประทับตราจ่ายเงินแล้ว ในใบส าคัญจ่าย
และหลักฐานการจ่าย 
 
สรุปผลการประเมินการรับเงิน 
       เหมาะสม 
       ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง …………………............ 
       ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ………………. 
…………………………………………………………………… 
ผู้ประเมินผล……………………………………………………. 
ต าแหน่ง...........................วันเดือนปี........................ 
 
3 การเก็บรักษาเงินและน าเงินฝากธนาคาร  
     3.1 มีสถานที่และตู้นิรภัยส าหรับเก็บรักษาเงินที่
ปลอดภัย  
     3.2 มีกรรมการรักษาเงินที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติ
หน้าที่ถูกต้องตามระเบียบ  
     3.3 มีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
     3.4 การเก็บรักษาเงินถูกต้องตามระเบียบและอยู่
ภายในวงเงินเก็บรักษา  
     3.5 ไม่มีเช็คหรือใบส าคัญหรือใบยืมที่ไม่ถูกต้องไว้
แทนตัวเงิน  
     3.6 ผู้รักษาเงินกับผู้ท าบัญชีเงินสดเป็นบุคคลคนละ
คน  
     3.7 กรรมการรักษาเงินไม่เคยมอบให้กรรมการผู้
เดียวถือกุญแจตู้นิรภัยทั้งหมด  
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รายการ 
 
 มี/ใช่ 

มี/ใช่แต่
ต้อง

ปรับปรุง 

 
ไม่มี /
ไม่ใช่ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

     3.8 ผู้ตรวจสอบภายในหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ท าการตรวจนับเงินสดโดยไม่บอกล่วงหน้า 
     3.9 มีการน าเงินที่ได้รับจากธนาคารภายในวันที่ รับ
เงินหรือวันตามการถัดไป 
     3.10 มีการก าหนดให้เจ้าหน้าที่รายงานให้ผู้มี
อ านาจทราบโดยเร็ว เพื่อทราบว่ามีเงินสูญหาย 
     3.11 กรณีรับซื้อเช็คท่ีฝากเงินกับธนาคาร มีการ
ลงบัญชีคุมและมีการติดตามทุกรายการ 
     3.12 มีการรักษาสมุดคู่ฝาก ใบน าฝากธนาคาร 
และต้นข้ัวเช็คให้เรียบร้อย 
     3.13 มีการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารย่างน้อย
เดือนละครั้ง 
มีการตรวจสอบความถูกต้องของงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคาร โดยผู้ควบคุมดูแล 
     3.15 มีการติดตามเช็คที่ผู้รับเงินยังไม่ได้น าไปซื้อ 
ขึ้นเงินเป็นเวลานาน 
 
สรุปผลการประเมินการเก็บรักษาเงินและน าเงินฝาก
ธนาคาร 
       เหมาะสม 
       ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง …………………............ 
       ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ………………. 
…………………………………………………………………… 
ผู้ประเมินผล……………………………………………………. 
ต าแหน่ง...........................วันเดือนปี........................ 
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รายการ 
 
 มี/ใช่ 

มี/ใช่แต่
ต้อง

ปรับปรุง 

 
ไม่มี /
ไม่ใช่ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

4 การยืมเงิน  
      4.1 ใบยืมเงินลงจ่ายได้รับอนุมัติโดยผู้มีอ านาจตาม
ระเบียบ  
      4.2 การยืมเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
ตามระเบียบเท่านั้น  
      4.3 ไม่อนุมัติให้ยืมเงิน หากยังไม่ส่งใช้เงินจ่ายครั้ง
ก่อน  
      4.4 เงินยืมที่เกินก าหนดมีการเร่งรัดให้ส่งคืนตาม
ระเบียบ  
      4.5 มีหลักฐานการติดตามเงินยืมที่ค้างนานเกิน
ก าหนด  
       4.6 เมื่อได้รับเงินคืนหลักฐานหักหลังยืมมีการ
ออกใบรับใบส าคัญและบันทึกการรับคืนในสัญญาการ
ยืมเงินหรือใบคืนเงิน  
       4.7 มีการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงิน ที่ยังไม่ได้
ส่งใช้ไว้อย่างเป็นระเบียบในที่ปลอดภัย  
       4.8 มีการกระทบยอดบัญชีลูกหนี้หลายตัวหรือ
ทะเบียนลูกหนี้กับบัญชีคุมลูกหนี้ ทุกสิ้นเดือน 
  
สรุปผลการประเมินการยืมเงิน 
       เหมาะสม 
       ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง …………………............ 
       ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ………………. 
…………………………………………………………………… 
ผู้ประเมินผล……………………………………………………. 
ต าแหน่ง...........................วันเดือนปี........................ 
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รายการ 

 
 มี/ใช่ 

มี/ใช่แต่
ต้อง

ปรับปรุง 

 
ไม่มี /
ไม่ใช่ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

5 การบันทึกบัญชีและจัดท ารายงานการเงิน  
   5.1 มีการตรวจสอบหลักฐานการรับจ่ายเงิน ให้
ถูกต้องครบถ้วนก่อนบันทึกบัญชี  
   5.2 การรับรู้รายได้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  
   5.3 มีการเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายสะสมแต่
ละปีเพ่ือทราบการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ  
   5.4 มีเอกสารประกอบหรือรายละเอียดการปรับปรุง
รายการบัญชีประกอบใบส าคัญทั่วไป  
   5.5 บัญชีแยกประเภทมีการบันทึกรายการถูกต้อง
และครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
   5.6 สามารถติดตามการตรวจสอบ (Audit Trail) 
รายการจากเอกสารประกอบการหรือเอกสารเบื้องต้นไป
ยังบัญชีแยกประเภท  
   5.7 มีการกระทบยอดบัญชีย่อยหรือทะเบียนกับบัญชี
คุมยอดหรือบัญชีที่เกี่ยวข้อง  
   5.8 นโยบายการบัญชีเป็นไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
   5.9 มีการสอบทานหรือตรวจสอบการบัญชีเป็นครั้ง
คราว  
   5.10 ข้อมูลระหว่างเงินทุนกองทุนที่ ที่เกี่ยวข้อง กัน
มีการยืนยันความถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ  
   5.11 รายงานทางการเงินจัดท าจากบัญชีแยก
ประเภท     
   5.12 จัดท ารายละเอียดประกอบรายงานการเงินทุก
สิ้นเดือน  
   5.13 รายการเงินจัดท าข้ึนตรงตามความต้องการ
และทันต่อเวลา  
   5.14 มีการฝึกอบรม อย่างเพียงพอให้แก่เจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี 
สรุปผลการประเมินการบันทึกบัญชีและจัดท ารายงาน
การเงิน 
       เหมาะสม 
       ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง …………………............ 
       ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ………………. 
ผู้ประเมินผล……………………………………………………. 
ต าแหน่ง...........................วันเดือนปี........................ 
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แบบสรุปการประเมินผลระบบการควบคมุภายในด้านการเงินการบัญชี 
 หน่วยรับตรวจ ........................................................................ประจ าปี.................................                 

ภารกิจ / กรรม คือ....................................................................................................................................... 
การประเมินผลการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี ผลการประเมิน 

1. การรับเงิน   
2. การจ่ายเงิน 
3. การเข้ารักษาเงินและน าฝากธนาคาร 
4. เงินยืม   
5. การบันทึกบัญชีและรายงานการเงิน 

 

ผลการประเมินโดยรวม  

 

สรุปผลการประเมิน 

      เหมาะสม 

      ควรแก้ไขหรือปรับปรุงในเรื่อง...........................................................................................  
............................................................................................................................. ......... 
............................................................................................................................. ......... 
       ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม............................................................................. ............ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประเมินผล.........................................................................วัน เดือน ปี ท่ีประเมินผล............................ 
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แบบสอบถามการประเมนิผลวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 

หน่วยรับตรวจ ..............................................................ประจ าปี.................................                 
ภารกิจ / กรรม คือ...................................................................... 
 
 

รายการ 
 
 มี/ใช่ 

มี/ใช่แต่
ต้อง

ปรับปรุง 

 
ไม่มี /
ไม่ใช่ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

1. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด าเนินงาน  
   1.1 การวางแผน  
        1.1.1 การวางแผนมีความสอดคล้องกับนโยบาย
ของผู้บริหาร  
        1.1.2 การจัดท าแผนมีความชัดเจนในเรื่อง
ต่อไปนี้  
          - การก าหนดวัตถุประสงค์ 
          - วิธีการด าเนินงาน 
          - การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ 
          - ระยะเวลา 
          - งบประมาณ  
         1.1.3 การมีส่วนร่วมในการวางแผนระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
   1.2 การปฏิบัติงาน  
         1.2.1 ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดขึ้น
ควบคุมภารกิจของหน่วยงาน  
         1.2.2 ระบบการควบคุมภาย ใน ที่ก าหนดขึ้นมี
ความพอเพียงและเหมาะสม   
         1.2.3 การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบการ
ควบคุมภายใต้ที่ก าหนดขึ้น  
         1.2.4 การปฏิบัติงานมีการประสานความ
ร่วมมือระหว่างกันอย่างเหมาะสม  
         1.2.5 แนวทางหรือคู่มือถือวิธีการปฏิบัติงานมี
การก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  
         1.2.6 แนวทางหรือคู่มือหรือวิธีการปฏิบัติงานมี
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน  
         1.2.7 การแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
แผนที่วางแผนอย่างเหมาะสม  
         1.2.8 เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในระบบและ
วิธีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
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รายการ 

 
 มี/ใช่ 

มี/ใช่แต่
ต้อง

ปรับปรุง 

 
ไม่มี /
ไม่ใช่ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

         1.2.9 เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายงานตรงตาม
ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่  
         1.2.10 เจ้าหน้าที่ใช้ความรู้และความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 
         1.2.11 เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
         1.2.12 เจ้าหน้าที่มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  
         1.2.13 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้     
    1.3 การก ากับดูแล  
         1.3.1 การก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานมีความชัดเจนและวัดผลได้  
         1.3.2 การก าหนดระบบสั่งการหรือสายการ
บังคับบัญชา มีความชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร       
        1.3.3 การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่มีความ
เหมาะสมและคุ้มค่า  
        1.3.4 เจ้าหน้าที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ความรู้และความสามารถอย่างต่อเนื่อง  
       1.3.5 ขบวนการพิจารณาประเมินผลงานหรือการ
ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและเป็นธรรม  
       1.3.6 ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การปฏิบัติงานได้รับการพิจารณาแก้ไขอย่างเหมาะสม
และทันต่อเวลา 
สรุปผลการประเมินความมีประสิทธิภาพของผลการ
ด าเนินงาน 
       เหมาะสม 
       ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง …………………............ 
       ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ………………. 
…………………………………………………………………… 
ผู้ประเมินผล……………………………………………………. 
ต าแหน่ง...........................วันเดือนป.ี....................... 
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รายการ 

 
 มี/ใช่ 

มี/ใช่แต่
ต้อง

ปรับปรุง 

 
ไม่มี /
ไม่ใช่ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

 
 2. ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน     
     2.1 การบันทึกรายการข้อมูลต่างๆ 
เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
    2.2 รายงานหรือเอกสารข้อมูลส าคัญมีการลงนาม
แสดงผู้จัดท าและผู้อนุมัติทุกครั้ง  
   2.3 รายงานต่างๆ ที่จัดท าขึ้นมีความคุ้มค่ากับเวลา
และค่าใช้จ่ายที่เสียไป  
   2.4 รายงานต่างๆ ที่จัดท าขึ้นตรงตามความต้องการ
และทันต่อเวลา  
   2.5 ระบบการสารสนเทศได้รับการน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  
   2.6 การเข้าถึงและการเรียก ใช้ข้อมูลมีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่ดี  
    2.7 ข้อมูลระหว่างงานที่เกี่ยวข้องกันมีการสอบยัน
ความถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ 
สรุปผลการประเมินความเชื่อถือได้ ของข้อมูลและ
รายงาน 
       เหมาะสม 
       ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง …………………............ 
       ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ………………. 
…………………………………………………………………… 
ผู้ประเมินผล……………………………………………………. 
ต าแหน่ง...........................วันเดือนปี........................ 
3 การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง  
         3.1.1 เจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  
        3.1.2 การก าหนดมาตราการส่งเสริมให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมีความเหมาะสม  
       3.1.3 การก าหนดมาตรการหรือบทลงโทษ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และขอ
บังคับท่ีเกี่ยวข้องมีความชัดเจนและเป็นธรรม 
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รายการ 

 
 มี/ใช่ 

มี/ใช่แต่
ต้อง

ปรับปรุง 

 
ไม่มี /
ไม่ใช่ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

      3.1.4 การก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติงาน ตาม
กฏหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวข้องเป็นไปด้วย
ความเคร่งครัด 
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
       เหมาะสม 
       ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง …………………............ 
       ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ………………. 
…………………………………………………………………… 
ผู้ประเมินผล……………………………………………………. 
ต าแหน่ง...........................วันเดือนปี........................ 
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แบบสรุปการประเมินผลวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 

 หน่วยรับตรวจ ........................................................................ประจ าปี.................................                 
ภารกิจ / กรรม คือ....................................................................................................................................... 

การประเมินผลวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ผลการประเมิน 
1. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน   
2. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและรายงานทางการเงิน   
3. การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อ 
  

 

ผลการประเมินโดยรวม  

 

สรุปผลการประเมิน 

      เหมาะสม 

      ควรแก้ไขหรือปรับปรุงในเรื่อง...........................................................................................  
............................................................................................................................. ......... 
......................................................................................................................... ............. 
       ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม........................................................................................ . 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประเมินผล.........................................................................วัน เดือน ปี ท่ีประเมินผล............................ 
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แบบสอบถามการประเมนิผลระบบการควบคมุภายในการจัดซื้อจัดจ้าง 

หน่วยรับตรวจ ..............................................................ประจ าปี.................................                 
ภารกิจ / กรรม คือ...................................................................... 
 
 

รายการ 
 
 มี/ใช่ 

มี/ใช่แต่
ต้อง

ปรับปรุง 

 
ไม่มี /
ไม่ใช่ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

1 เรื่องท่ัวไป  
   1.1 ความรับผิดชอบของการก าหนดความต้องการ
หรือการขออนุมัติจัดซื้อ การจัดซื้อ การรับพัสดุ       
แยกออกจากการเงินและการบัญชี 
 1.2 การจัดซื้อ แยกจากหน้าที่การก าหนดความ
ต้องการหรือการขออนุมัติจัดซื้อ และการรับพัสดุ 
1.3 หน้าที่ความรับผิดชอบในการเตรียมหลักฐานเพ่ือ
ช าระค่าวัสดุและการอนุมัติจ่ายเงิน แยกออกจากการ
บันทึกการเบิกจ่ายเงินและบัญชีแยกประเภท  
1.4 มีการก าหนดหน้าที่อย่างเหมาะสมส าหรับแต่ละคน
หรือแต่ละหน่วยงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารพัสดุ 
1.5 กรณีมีหน่วยงานกลางท าหน้าที่จัดหาวัสดุ ซึ่งมีการ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมและชัดเจน
นอกจากนี้หากมีกรณีให้หน่วยงานอื่นนอกจากหน่วยงาน
พัสดุจัดซื้อหาโดยตรง ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจน เช่น ประเภทวัสดุที่ใช้จัดหาวงเงินที่มีอ านาจ 
เป็นต้น  
1.6 ระบบการตรวจสอบเพื่อให้ความมั่นใจว่ามีการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ก าหนด 
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
       เหมาะสม 
       ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง …………………............ 
       ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ………………. 
…………………………………………………………………… 
ผู้ประเมินผล……………………………………………………. 
ต าแหน่ง...........................วันเดือนปี........................ 
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รายการ 

 
 มี/ใช่ 

มี/ใช่แต่
ต้อง

ปรับปรุง 

 
ไม่มี /
ไม่ใช่ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

2. การก าหนดความต้องการ  
    2.1 ผู้ใช้พัสดุ เป็นผู้ก าหนดความต้องการพัสดุ  
   2.2 การแจ้งความต้องการวัสดุหรือขอให้จัดหา
(รายงานการขอจัดซื้อหรือจัดจ้าง) ได้ระบุรายการหรือ
ประเภทวัสดุปริมาณวัสดุ ก าหนดเวลาที่ต้องการอย่าง
ละเอียดและชัดเจน  
   2.3 มีการก าหนดระยะเวลา การแจ้งความต้องการ
พัสดุหรือขอให้จัดหาไว้อย่างเหมาะสม และเพียงพอ
ส าหรับการจัดหาเพ่ือป้องกันการจัดโดยวิธีพิเศษ โดย
อ้างความเร่งด่วน 
 
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
       เหมาะสม 
       ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง …………………............ 
       ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ………………. 
…………………………………………………………………… 
ผู้ประเมินผล……………………………………………………. 
ต าแหน่ง...........................วันเดือนปี........................  
 
3 การจัดหา  
   3.1 ผู้รับผิดชอบในการจัดหา ด าเนินการโดยเปิดเผย
โปร่งใส และมีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม  
   3.2 มีระเบียบจัดซื้อจัดหาวัสดุที่เหมาะสม  
       3.2.1 มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานแต่ละราย ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ประโยชน์ร่วมกัน  
       3.2.2 มีการตรวจสอบเงินงบประมาณหรือเงินทุน
ที่ใช้ก่อนการอนุมัติจัดซื้อ  
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รายการ 

 
 มี/ใช่ 

มี/ใช่แต่
ต้อง

ปรับปรุง 

 
ไม่มี /
ไม่ใช่ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

               
        3.2.3 มีการปิดประกาศประกวดราคาไว้ในที่
เปิดเผยและจัดส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  
        3.2.4 มีการแยกหน้าที่ระหว่างบุคคลผู้ท าหน้าที่
รับซองประกวดราคาและเปิดซองประกวดราคา  
        3.2.5 มีการตรวจสอบกรณีผู้เสนอราคาหรือผู้
เสนองานท าการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
หรือการท าการโดยไม่สุจริต หรือไม่ พร้อมทั้งก าหนด
โทษ 
       3.2.6 มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการค านวณ
ราคากลาง  
       3.2.7 มีคู่มือเกี่ยวกับราคากลางเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานและลดโอกาสการสมยอมกันในการเสนอ
ราคา 
 
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
       เหมาะสม 
       ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง …………………............ 
       ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ………………. 
…………………………………………………………………… 
ผู้ประเมินผล……………………………………………………. 
ต าแหน่ง...........................วันเดือนปี........................  
 
4 การตรวจรับพัสดุและบริการ  
     4.1 วัสดุและบริการที่ได้รับ มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือใบสั่งของ  
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รายการ 
 
 มี/ใช่ 

มี/ใช่แต่
ต้อง

ปรับปรุง 

 
ไม่มี /
ไม่ใช่ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

     4.2 พัสดุที่ส าคัญหรือมูลค่าสูง ตรวจรับโดย
คณะกรรมการ การตรวจรับ หรือวัสดุที่มีคุณพิเศษตรวจ
รับหรือให้ค าปรึกษาโดยผู้ช านาญการหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ  
     4.3 จัดท ารายงานสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น เช่น             
มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือ
ข้อตกลงพัสดุไม่ได้คุณภาพ พัสดุขาดหรือเสียหาย  
     4.4 วัสดุที่ไม่ถูกต้องตามสัญญาซื้อหรือใบสั่งของมี
การคืนให้ผู้ขายทันที  
     4.5 เมื่อมีการคืนสินค้า ได้น าเอกสารลูกหนี้จาก
ผู้ขายมาบันทึกบัญชีโดยถูกต้องครบถ้วน  
       4.6 มีการแจ้งให้ผู้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ในทันที ที่พบว่าการบริการไม่ถูกต้อง  
       4.7 การตรวจรับพัสดุ และบริการมีการจัดท าเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
สรุปผลการประเมินก าหนดความต้องการ 
       เหมาะสม 
       ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง …………………............ 
       ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ………………. 
…………………………………………………………………… 
ผู้ประเมินผล……………………………………………………. 
ต าแหน่ง...........................วันเดือนปี........................  
 
5 การควบคุมและการเก็บรักษา 
    5.1 มีการใช้หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ และจัดท า
ทะเบียนถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน  
    5.2 สถานที่จัดเก็บวัสดุเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และ
เป็นระเบียบเรียบร้อย  
    5.3 มีการก าหนดมาตรการป้องกันและดูแลรักษา
ทรัพย์สินที่ส าคัญ และมูลค่าสูง ไม่ให้สูญหาย  
    5.4 มีการติด หรือเขียนรหัสครุภัณฑ์ไว้ที่ทรัพย์สิน
ทุกรายการ  
   5.5 มีการบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ตามระยะเวลาที่
ก าหนด    
   5.6 มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารป้องกันทรัพย์สิน
ไว้อย่างเหมาะสม  
   5.7 มีการตรวจนับทรัพย์สินทุกสิ้นปีงบประมาณ  
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รายการ 
 
 มี/ใช่ 

มี/ใช่แต่
ต้อง

ปรับปรุง 

 
ไม่มี /
ไม่ใช่ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

     5.8 มีการเปรียบเทียบยอดจากการตรวจนับ
ทรัพย์สินกับทะเบียนคุม และหรือบัญชีทรัพย์สิน  
   5.9 มีการจัดท ารายงานผลการตรวจนับทรัพย์สิน  
   5.10 มีการก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินสูญ
หายการโอนและจ าหน่ายทรัพย์สินหรือไม่มีทรัพย์สินที่
ไม่ต้องการใช้งาน 
สรุปผลการประเมินการและการเก็บรักษา 
       เหมาะสม 
       ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง …………………............ 
       ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ………………. 
…………………………………………………………………… 
ผู้ประเมินผล……………………………………………………. 
ต าแหน่ง...........................วันเดือนปี........................  
 
6 การจ าหน่ายพัสดุ  
     6.1 มีการลงบัญชี / ทะเบียนทันทีที่มีการจ าหน่าย
พัสดุออกไป  
     6.2 กรณีมีการจ าหน่ายพัสดุเป็นสูญ ได้รับการ
อนุมัติโดยผู้มีอ านาจ 
สรุปผลการประเมินการและการเก็บรักษา 
       เหมาะสม 
       ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง …………………............ 
       ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ………………. 
…………………………………………………………………… 
ผู้ประเมินผล……………………………………………………. 
ต าแหน่ง...........................วันเดือนปี........................ 
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แบบสรุปการประเมินผลระบบการควบคมุภายในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยรับตรวจ ........................................................................ประจ าปี.................................                 
ภารกิจ / กรรม คือ....................................................................................................................................... 

การประเมินผลการควบคุมภายในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการประเมิน 
1. เรื่องท่ัวไป  
2. การก าหนดความต้องการ   
3. การจัดหา   
4. การตรวจรับ   
5. การควบคุมและการเก็บรักษา  
6. การจ าหน่ายพัสดุ 

 

ผลการประเมินโดยรวม  

 

สรุปผลการประเมิน 

      เหมาะสม 

      ควรแก้ไขหรือปรับปรุงในเรื่อง...........................................................................................  
............................................................................................................................. ......... 
......................................................................................................................... ............. 
       ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม........................................................................................ . 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประเมินผล.........................................................................วัน เดือน ปี ท่ีประเมินผล............................ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
แบบ ปค. ๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

เรียน ....................(๑)............................. 
                          (๒)                            ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่    (๓)       เดือน                         พ.ศ.                 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลวา่ ภารกจิของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับ
การเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว                   (๔)                     เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้  การก ากบัดูแลของ                       
(๕)                             .          

                                          ลายมือชื่อ         (๖)                                                    . 
                                        ต าแหน่ง..............(๗).................................................................... 

                                                  วันที่...(๘)........ เดือน................พ.ศ. ................. 
 
กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙) 
    1.1.......................................................................................................................... ..... 
    1.2............................................................................................................................... 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๑๐) 
    2.1.......................................................................................................................... ..... 
    2.2...............................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ ปค. ๔ 
 

................................................................................... 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ...................................................... 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ........................................................................... 
................................................................................ 
................................................................................ 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    .......................................................................... 
................................................................................ 
................................................................................ 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    .......................................................................... 
................................................................................ 
................................................................................ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ............................................................................ 
................................................................................ 
...................................................................... .......... 
๕. การติดตามประเมินผล 
   .......................................................................... 
................................................................................ 
................................................................ ................ 

 
     

 

ผลการประเมินโดยรวม 
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
                                                         ชื่อผู้รายงาน .............................................................. 

ต าแหน่ง  .................................................................... 
                                                         วันที่........ เดือน...........................พ.ศ........................



แบบ ปค. ๕ 
 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ................................................... 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วตัถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
                   ชื่อผู้รายงาน 
         ต าแหน่ง 
                    วันที่   ..................เดือน.....................................พ.ศ...................            


