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นิยามศัพท์เฉพาะ 

ล าดับ ค านิยาม ความหมาย 

1 หน่วยงานของรัฐ 1) ส่วนราชการ 
2) รัฐวิสาหกิจ 
3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง                     

ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กร
อัยการ 

4) องค์การมหาชน 
5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2 ส่วนราชการ  ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 9 ส่วนราชการ 
ดังนี้    

1) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
2) กรมการแพทย์  
3) กรมควบคุมโรค  
4) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
5) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
6) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
7) กรมสุขภาพจิต 
8) กรมอนามัย 
9) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

3 ส่วนงานย่อย  ส านัก สถาบัน กอง ศูนย์ กลุ่ม ในสังกัดส่วนราชการ กลุ่มงาน 
และฝ่ายงานตามโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน 

4 ส่วนงานย่อยในส่วนภูมิภาค  
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และกลุ่มงานฝ่ายงาน     
ตามโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน 

5 ผู้ก ากับดูแล บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแล 
หรือบังคับบัญชาของหน่วยงานรัฐ 

6 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 

7 ฝ่ายบริหาร ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 

8 ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน หรือด ารง
ต าแหน่ง อ่ืนที่ท าหน้าที่ เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน 
ของหน่วยงานของรัฐ 
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ล าดับ ค านิยาม ความหมาย 

9 การควบคุมภายใน กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้ 
มีขึ้นเพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน 
ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ 

10 ความเสี่ยง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น และ
เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
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บทที่ 1 

มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
 
แนวคิดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
  1) การควบคุมภายในเป็นกลไกที่จะท าให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ                    
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
  2) การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงานของรัฐ 
การควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระท าอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระท า 
  3) การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ก ากับดูแล                    
ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท าให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น 
ซึ่งไม่ใช่เพียงการก าหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มการด าเนินงานเท่านั้น หากแต่
ต้องมีการปฏิบัติ 
  4) การควบคุมภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์                 
ที่ก าหนดของหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม การควบคุมภายในที่ก าหนดอาจจะไม่สามารถให้ความมั่นใจ            
ต่อผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหารว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ 
  5) การควบคุมภายในควรก าหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
  หนว่ยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 1) วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน (Operations Objective) 
  เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึง  
การบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน                  
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด 
 2) วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objective) 
  เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงินที่ใช้ภายในและภายนอก
หน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 
 3) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objective) 
  เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี                    
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
  หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละ
หน่วยงาน การควบคุมภายในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน  
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ทั้งนี้ การควบคุมภายในจะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ 
  ๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
  ๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  ๓) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  ๔) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
  ๕) กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 
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๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด าเนินงานที่ส่งผลให้มีการน าการควบคุม
ภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับ
ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้ง การด าเนินง านที่คาดหวังของผู้ก ากับดูแลและ 
ฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบ  
ของการควบคุมภายในอ่ืนๆ 
  สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย ๕ หลักการ ดังนี้ 
  ๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
  ๒) ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและ 
มีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
  ๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของ  
ผู้ก ากับดูแล 
  ๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
  ๕) หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน   
ตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า เพ่ือระบุ
และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงก าหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายใน
ทั้งหมดท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
  การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ หลักการ ดังนี้ 
  ๑) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง     
กับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง  
กับวัตถุประสงค ์
  ๒) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน     
อย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
  ๓) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยง
ที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
  ๔) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ     
ต่อระบบการควบคุมภายใน 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
  กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้
มั่นใจว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการน าไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐในกระบวนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 
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  กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้ 
  ๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  ๒) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
  ๓) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย
ผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
  สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการด าเนินการตามการควบคุม
ภายในที่ก าหนด เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายใน
และภายนอก และเป็นช่องทางเพ่ือให้ทราบถึงสารสนเทศที่ส าคัญในการควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความส าคัญของการ
ควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
  สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้ 
  ๑) หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุน
ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
  ๒) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความ
รับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน 
ที่ก าหนด 
  ๓) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
  กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง 
หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้ เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐให้รายงานต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแลอย่างทันเวลา 
  กิจกรรมการติดตามผล ประกอบด้วย ๒ หลักการ ดังนี้ 
  ๑) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานและ 
หรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบ  
ของการควบคุมภายใน 
  ๒) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
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บทที่ ๒ 
หลักเกณฑ์ปฏิบตัิการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

 
 ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์นี้ 
  หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า 
   (๑) ส่วนราชการ 
   (๒) รัฐวิสาหกิจ 
   (๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ 
   (๔) องค์การมหาชน 
   (๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
   (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  ผู้ก ากับดูแล หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแล
หรือบังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ 
  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
  ฝ่ายบริหาร หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
  คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยงานของรัฐ 
  ผู้ตรวจสอบภายใน หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานหรือ
ด ารงต าแหน่งอื่นท่ีท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
  การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล                 
ว่าการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน ด้านการ
รายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
  ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นและเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ให้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่จัดวางระบบการควบคุม
ภายในตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่  
โดยให้มีการรายงานตามข้อ ๖ และข้อ ๗  
 ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยให้มีการรายงานตามข้อ ๘ และข้อ ๙ 
 ข้อ ๔ ให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลให้มีการน ามาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ 
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 ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งโดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑) อ านวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
  (๒) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ 
  (๓) รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวม 
ของหน่วยงานของรัฐ 
  (๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 
  (๕) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
  ทั้งนี้ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 
 ในข้อนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เ พ่ิมเติมโดยให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
คณะกรรมการ 2 ชุด คือ 1) คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และ 2) คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เพ่ือต้องการให้ทุกๆ คนมีส่วนร่วมในเรื่องของการควบคุมภายใน   
รวมทั้ง เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบและแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อ ๖ รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย 
  (๑) การรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (แบบ วค.1 
ส าหรับหน่วยงานตั้งใหม่ หรือปรับโครงสร้างใหม่) 
  (๒) รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.2 ส าหรับหน่วยงานตั้งใหม่ หรือ
ปรับโครงสร้างใหม่) โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังนี้ 
   (๒.๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน   
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ 
   (๒.๒) วัตถุประสงค์การด าเนินงานตามข้อ ๖ (๒.๑) 
   (๒.๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ 
   (๒.๔) ความเสี่ยงที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
   (๒.๕) กิจกรรมการควบคุมท่ีส าคัญที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงตามข้อ ๖ (๒.๔) 
   (๒.๖) ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการควบคุมตามข้อ ๖ (๒.๕)  
  ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบรายงานที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ โดยหน่วยงาน
ของรัฐสามารถก าหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 ข้อ ๗ ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ   
ตามข้อ ๖ (แบบ วค.1 และ แบบ วค.2 ส าหรับหน่วยงานตั้งใหม่ หรือปรับโครงสร้างใหม่) ให้ผู้ก ากับดูแล
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ 
 ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (ที่มิใช่
หน่วยงานตั้งใหม่) ประกอบด้วย 
  (๑) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด (แบบ ปค.1 ส าหรับหน่วยงานของรัฐระดับส่วนราชการ และ แบบ ปค.2 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐระดับกระทรวงเจ้าสังกัด หรือระดับจังหวัด)  
  (๒) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 ส าหรับหน่วยงานของรัฐ
ระดับส่วนราชการ ระดับกระทรวงเจ้าสังกัด หรือระดับจังหวัด) ประกอบด้วย 
   (๒.๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   (๒.๒) การประเมินความเสี่ยง 
   (๒.๓) กิจกรรมการควบคุม 
   (๒.๔) สารสนเทศและการสื่อสาร 
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   (๒.๕) กิจกรรมการติดตามผล 
  (๓) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค.5 ส าหรับหน่วยงานของรัฐระดับ     
ส่วนราชการ ระดับกระทรวงเจ้าสังกัด หรือระดับจังหวัด) 
  (๔) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ของรัฐ (แบบ ปค.6 ส าหรับหน่วยงานของรัฐระดับส่วนราชการ ระดับกระทรวงเจ้าสังกัด หรือระดับจังหวัด) 
  ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบรายงานที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ โดยหน่วยงาน
ของรัฐสามารถก าหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๑) ยกเว้นหน่วยงานของรัฐตามวรรคสอง 
และหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๗) เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาลงนามและจัดส่งให้ผู้ก ากับดูแลและ
กระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรณีที่ผู้
ก ากับดูแลเป็นบุคคลเดียวกับกระทรวงเจ้าสังกัดให้ถือว่ากระทรวงเจ้าสังกัดได้รับทราบรายงานนั้นแล้ว 
  ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๑) กรณีจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘  
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาลงนาม ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
  ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๖) กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลและ
เทศบาลต าบลเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาลงนามและจัดส่งให้นายอ าเภอเพ่ือให้คณะกรรมการที่นายอ าเภอจัดให้มีขึ้น
ด าเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดท ารายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ และส่งให้ส านักงานส่งเสริมการปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
  ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๖) กรณีเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ 
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นจังหวัด 
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
  ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๖) กรณีเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร
เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือพิจารณาลงนามและให้จัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลังโดยตรง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ 
 ข้อ ๑๐ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดด าเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน                
ที่ได้รับตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง มาจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวงและจัดส่ง 
ให้กระทรวงการคลังภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี 
  กรณีหน่วยงานของรัฐที่ไม่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงให้จัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลัง
โดยตรงภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณ ี
  ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับตามข้อ ๙ วรรคสาม และวรรคสี่ มาจัดท ารายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และส าเนาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วย 
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  ให้คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีขึ้นด าเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับตามวรรคสาม และข้อ ๙ วรรคสอง มาจัดท ารายงานการประเมินผล    
การควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาลงนามและส่งให้
กระทรวงการคลังภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 ข้อ ๑๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้ก ากับดูแล กระทรวงเจ้าสังกัดใช้ข้อมูลรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
 ข้อ ๑๒ กรมบัญชีกลางเป็นผู้ก าหนดคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้หน่วยงาน
ของรัฐถือปฏิบัติ 
 ข้อ ๑๓ ในกรณีกระทรวงการคลังขอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการชี้แจงและหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน หน่วยงานของรัฐดังกล่าวต้องชี้แจงและหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 ข้อ ๑๔ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดได้ ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
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บทที่ ๓ 
รูปแบบรายงานตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน 

 
วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้ประกอบการจัดท ารายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
การใช้รูปแบบรายงาน 
 ๑. แบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
  ๑.๑ หนังสือรับรองการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ วค. ๑) 
   เป็นแบบหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ      
ที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือปรับโครงสร้างใหม่ 
  ๑.๒ รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค. ๒) 
   เป็นแบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้ง
ขึ้นใหม่หรือปรับโครงสร้างใหม่ เพ่ือระบุภารกิจ/กิจกรรม/งาน สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยงและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ๒. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
  ๒.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑) 
   เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม 
  ๒.๒ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรณีกระทรวงเจ้าสังกัดส่งรายงาน             
ต่อกระทรวงการคลัง หรือจังหวัดส่งรายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง) (แบบ ปค. ๒) 
   เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับกระทรวงเจ้าสังกัด
หรือส าหรับจังหวัดในภาพรวมจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือส่งกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ 
  ๒.๓ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรณีหน่วยงานของรัฐไม่อยู่ในสังกัด
กระทรวง) (แบบ ปค. ๓) 
   เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
กรณีหน่วยงานของรัฐไม่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวง เพ่ือส่งกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๐  วรรคสอง 
  ๒.๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) 
   เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
  ๒.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) 
   เป็นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
  ๒.๖ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
   เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
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แบบ วค. ๑ 

หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

เรียน ...................(1)...........................  

  ................(2)..................ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ (หรือได้ปรับโครงสร้างใหม่) ตาม.............(3)............. 
เมื่อวันที่....................(4).................และได้จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ .........(5).......... 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน          
ที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับท่ีเกีย่วข้องกับการด าเนินงาน ภายใต้การก ากับดูแลของ ...............(6)......................... 

                                                      .  

 

      ลายมือชื่อ .......................(7).............................                       
.      ต าแหน่ง .....................(8)..................................                                               

วันที ่.....................(9)......................................... 
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ค าอธิบายแบบหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  

(แบบ วค. ๑) 

 (๑) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการ
  จังหวัด) หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 

 (๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือปรับโครงสร้างใหม่ 

 (๓) ระบุชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่หรือการปรับโครงสร้างใหม่ของ
  หน่วยงานของรัฐ กรณีหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
  จัดตั้งหรือปรับโครงสร้างใหม่ดังกล่าว ให้ใส่ข้อความว่า ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
  หรือปรับโครงสร้างหน่วยงาน 

 (๔) ระบุวัน เดือน ปี ที่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่หรือปรับโครงสร้างใหม่ของหน่วยงานของรัฐ 

 (๕) ระบุวัน เดือน ปี ที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ 

 (๖) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการ
  จังหวัด เป็นต้น) หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 

 (๗) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 (๘) ระบุต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 (๙) ระบุวัน เดือน ปี ที่รายงาน 
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แบบ วค. ๒ 

 
...................................(1)................................. 

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ระยะเวลาตั้งแต่ ................(2)................... ถึง ........................................ 

(๓) 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
สภาพแวดล้อม 

การควบคุม 

(๕) 
ความเสี่ยงที่ส าคัญ 

(๖) 
กิจกรรม 

การควบคุมที่ส าคัญ 

(๗) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ  
/ ก าหนดเสร็จ 

          
          
          
          
          
          
          

 
                                                                                                                                 ลายมือชื่อ ........................(8)..................................  
                                                                                                                                 ต าแหน่ง ...........................(๙)..................................  
                                                                                                                                 วันที ่............................(๑๐).................................... 
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ค าอธิบายแบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  

(แบบ วค. ๒) 

 (๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือปรับโครงสร้างใหม่  

 (๒) ระบุระยะเวลาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตั้งแต่ วันที่ เดือน ปี ที่หน่วยงานของรัฐ
  จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือปรับโครงสร้างใหม่ ถึง วันที่ เดือน ปี ที่จัดวางระบบการควบคุมภายใน 
  แล้วเสร็จ 

 (๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือ
  ภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าว 

 (๔) ระบุสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับภารกิจที่จัดวางระบบการควบคุมภายใน 

 (๕) ระบุความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจที่จัดวางระบบ                  
  การควบคุมภายใน 

 (๖) ระบุกิจกรรมการควบคุมท่ีส าคัญเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๕) 

 (๗) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจที่จัดวางระบบการควบคุมภายในและก าหนดเสร็จ 

 (๘) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 (๙) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 (๑๐) ระบุวัน เดือน ปี ที่รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน (Internal Control Audit)  กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
15 

แบบ ปค. ๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

 

เรียน .......................(1)....................................  

  ..............................(๒)............................ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ...................(๓)..................... ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน 
และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าว .................(๔)................... เห็นว่าการควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การก ากับดูแล
ของ .....................(๕)......................... 

 

ลายมือชื่อ .........................(๖)............................ 

ต าแหน่ง ...........................(๗)............................ 

วันที ่...............................(8)............................... 

 

กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไปให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (9) 
1.1 .................................................................................................................................... 
1.2 .................................................................................................................................... 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (10) 
2.1 .................................................................................................................................... 
2.2 .................................................................................................................................... 
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ค าอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. 1) 

(๑) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด นายอ าเภอ หัวหน้าส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) หรือปลัดกระทรวง
เจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี  

 (๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

 (๓) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 

 (๔) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

(๕) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐเป็นต้น) แล้วแต่กรณี  

 (๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 (๗) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

(๘) ระบุวัน เดือน ปีที่รายงาน 

 (๙) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

(๑๐) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (9) ในปีงบประมาณ
หรือปีปฏิทินถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน (Internal Control Audit)  กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
17 

แบบ ปค. 2 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(กรณีกระทรวงเจ้าสังกัดจัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลัง 

หรือจังหวัดส่งรายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง) 
 

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง 

  .......................(1).............................. ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ  
ในสังกัด (หรือในภาพรวมของจังหวัด) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ . ... ..(2)...เดือน................ ...พ.ศ...... ......                        
ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจ          
อย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงาน       
ที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และ
โปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าว .................(3)..........................เห็นว่า การควบคุมภายใน           
ของหน่วยงานของรัฐในสังกัด (หรือในภาพรวมของจังหวัด) มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง  และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

ลายมือชื่อ ................................(4)....................... ......  

ต าแหน่ง .........................(5)...................................... 

           วันที ่...(6)....เดือน.......................พ.ศ.............. 

 

กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าว   
ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ       
ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (7) 
1.1 .................................................................................................................................... 
1.2 .................................................................................................................................... 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (8)  
2.1 .................................................................................................................................... 
2.2 ................................................................................................................................... 
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ค าอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  

(กรณีกระทรวงเจ้าสังกัดจัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลัง 

หรือจังหวัดส่งรายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง) (แบบ ปค. 2) 

 

(๑) ระบุกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐหรือจังหวัด แล้วแต่กรณีที่ประเมินผลการควบคุม
ภายใน ในภาพรวมของกระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัด 

 (๒) ระบุวัน เดือน ปี สิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 

(๓) ระบุกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐหรือจังหวัด แล้วแต่กรณีที่ประเมินผลการควบคุม
ภายใน ในภาพรวมของกระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัด 

 (๔) ลงลายมือชื่อปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 

(๕) ระบุต าแหน่งปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 

(๖) ระบุวัน เดือน ปี ที่รายงาน 

 (๗) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

(๘) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (7) ในปีงบประมาณ
หรือปีปฏิทินถัดไป 
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แบบ ปค. 3 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(กรณีหน่วยงานของรัฐไม่อยู่ในสังกัดกระทรวง) 

 

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง 

  ...................(1).................. ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ...(2)..เดือน.................... ...พ.ศ..............ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน 
และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ  
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าว...................(3)................. เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

ลายมือชื่อ ..........................(4)...................................... 

ต าแหน่ง ............................(5)....................................... 

       วันที.่....(6)....เดือน...........................พ.ศ............. 

 

กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าว  
ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ       
ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (7) 
1.1 .................................................................................................................................... 
1.2 .................................................................................................................................... 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (8)  
2.1 ....................................................................................................................................  
2.2 .................................................................................................................................... 
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ค าอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(กรณีหน่วยงานของรัฐไม่อยู่ในสังกัดกระทรวง) (แบบ ปค. 3) 

 
(๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

 (๒) ระบุวัน เดือน ปี สิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 

(๓) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

 (๔) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(๕) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(๖) ระบุวัน เดือน ปี ที่รายงาน 

 (๗) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

(๘) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (7) ในปีงบประมาณ
หรือปีปฏิทินถัดไป 
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แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย 

.................................(1).............................. 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ..............................(2)............................... 

(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่า

ของความซื่อตรงและจริยธรรม 

     1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ก ากับดูแล
ให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน 
รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

     1.3 หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร 
สายการบั งคับบัญชา อ านาจหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 

     1.4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

     1.5 หน่วยงานก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ     
การควบคุมภายในเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

 
 

 

 

      

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภ า ย ใ น ข อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ ส อด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอที่ จ ะสามารถระบุ และประ เมินความ เสี่ ย ง                       
ที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 

     2.2 หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม 
ทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือ
ก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
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(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

     2.3 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการ
ทุจริตเพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผล    
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

     2.4 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลง
ที่ อ า จมี ผ ลกร ะทบอย่ า งมี นั ย ส า คัญต่ อ ร ะบบ         
การควบคุมภายใน 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

     3.2 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

     3.3 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม              
โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จ          
ที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 หน่วยงานมีการจัดท าหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุน 
ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

     4.2 หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ 
ที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน       
ที่ก าหนด 

 4.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เกี่ ยวกับ เรื่ องที่ มี ผลกระทบต่อการปฏิบัติ ตาม       
การควบคุมภายในที่ก าหนด 
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(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
5.1 หน่วยงานระบุ พัฒนา และด าเนินการ

ประ เมินผลระหว่ า งการปฏิบั ติ ง าน  และหรื อ        
การประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิด
ความมั่น ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบ     
ของการควบคุมภายใน 

    5.2  หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ
ฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้ รับผิดชอบ
สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 

ผลการประเมินโดยรวม (5) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  ลายมือชื่อ ........................(6).............................. 
 ต าแหน่ง ...........................(7)............................. 
 วันที.่...(8)…...เดือน...................พ.ศ…………........ 
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ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(ส าหรับส่วนงานย่อย) (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย) 

 

(๑) ระบุชื่อส่วนงานย่อยที่ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 

 (๒) ระบุวัน เดือน ปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินองค์ประกอบของ                   
  การควบคุมภายใน 

(๓) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ 

 (๔) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยง                 
  ที่ยังมีอยู่/จุดอ่อน 

(๕) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ 

(๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน 

 (๗) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 

(๘) ระบุวัน เดือน ปีที่รายงาน 
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แบบ ปค. ๔  

..........................(1).......................... 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ...................................(2)....................................... 

(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่า

ของความซื่อตรงและจริยธรรม 

     1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ก ากับดูแล
ให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน 
รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

     1.3 หัวหน้าหนว่ยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร 
สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 

     1.4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

     1.5 หน่วยงานก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ     
การควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

 
 

 

 

      

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภ า ย ใ น ข อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ ส อด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอที่ จ ะสามารถระบุ และประ เมินความ เสี่ ย ง                       
ที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 

     2.2 หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม 
ทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือ
ก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
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(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

     2.3 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการ
ทุจริตเพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 

     2.4 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลง
ที่ อ า จมี ผ ลกร ะทบอย่ า งมี นั ย ส า คัญต่ อ ร ะบบ         
การควบคุมภายใน 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

     3.2 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

     3.3 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม              
โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จ          
ที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 หน่วยงานมีการจัดท าหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุน 
ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

     4.2 หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ 
ที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน       
ที่ก าหนด 

 4.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เกี่ ยวกับ เรื่ องที่ มี ผลกระทบต่อการปฏิบัติ ตาม       
การควบคุมภายในที่ก าหนด 
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(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
5.1 หน่วยงานระบุ พัฒนา และด าเนินการ

ประ เมินผลระหว่ า งการปฏิบั ติ ง าน  และหรื อ        
การประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิด
ความมั่น ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบ     
ของการควบคุมภายใน 

    5.2  หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ
ฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้ รับผิดชอบ
สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 

ผลการประเมินโดยรวม (5) 

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
       
       ลายมือชื่อ ........................(6)............................ 

ต าแหน่ง ..........................(7)............................ 
          วันที.่...(8).....เดือน......................พ.ศ................ 
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ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

(ส าหรับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๔) 

 

(๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

 (๒) ระบุวัน เดือน ปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินองค์ประกอบของ                   
  การควบคุมภายใน 

(๓) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ 

 (๔) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยง                 
  ที่ยังมีอยู่/จุดอ่อน 

(๕) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ 

(๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 (๗) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(๘) ระบุวัน เดือน ปีที่รายงาน 
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แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย 
หน่วยงาน ................................(1)...................................... 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. …….…..(2)……..…. 

       

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน 

ของรัฐหรือภารกิจตามแผน 
การด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ 
ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรับปรุง 
การควบคุม 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
/ ก าหนดเสร็จ 

         

          

ความกว้างของ columm 28.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 

              

              

              

       

       

       

       

    

      ลายมือชื่อ.....................................(10)................................ 

    

      ต าแหน่ง.....................................(11).................................. 

    

      วันที.่...(12).......... เดือน............................พ.ศ................... 
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ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ส าหรับส่วนงานย่อย) (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) 

 

(๑) ระบุชื่อส่วนงานย่อยที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 

(๒) ระบุวัน เดือน ปี สิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 

(๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือภารกิจอ่ืนๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานและวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน 

(๔) ระบุความเสี่ยงส าคัญของแต่ละภารกิจ 

(๕) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจเ พ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน                       
วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ เป็นต้น 

(๖) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 

(๗) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

(๘) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณ                
หรือปีปฏิทินถัดไป 

(9) ระบุชื่อส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน และก าหนดเสร็จ 

(๑๐) ลงลายมือชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย 

        (๑๑)  ระบุต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานย่อย 

        (๑๒)  ระบวุัน เดือน ปีที่รายงาน 
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                                แบบ ปค. ๕  
หน่วยงาน ................................(1)...................................... 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. ………..…..(2)……………. 

       

(3) 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน 

ของรฐัหรือภารกจิตามแผน 
การด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ 
ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(8) 
การปรับปรุง 
การควบคุม 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
/ ก าหนดเสร็จ 

         

          

ความกว้างของ columm 28.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 

              

              

              

       

       

       

       

    

      ลายมือชื่อ................................(10)................................ 

    

      ต าแหน่ง.....................................(11).................................. 

    

      วันที.่...(12).......... เดือน............................พ.ศ................... 
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ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน   

(ส าหรับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๕) 

 

(๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

 (๒) ระบุวัน เดือน ปี สิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 

(๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน             
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าว            
ที่ประเมิน 

 (๔) ระบุความเสี่ยงส าคัญของแต่ละภารกิจ 

(๕) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน                 
  วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ เป็นต้น 

(๖) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 

(๗) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

 (๘) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณ
  หรือปีปฏิทินถัดไป 

 (9) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรณีการจัดท ารายงานในระดับ
  กระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัดให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐในระดับหน่วยงานของรัฐ  

(๑๐) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(๑๑) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(๑๒) ระบวุัน เดือน ปีที่รายงาน 
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แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย 
หน่วยงาน ........................(๑)............................. 

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน   
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด..........(๒)........... ถึง ..................................... 

       

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน 

ของรัฐหรือภารกิจตามแผน 
การด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ 
ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ 

(4) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
 
 

(5) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 
 

(7) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

ก าหนดเสร็จ 

(8) 
สถานะด าเนินการ 

(9) 
วิธีการติดตาม 
และสรุปผล 
การประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

ความกว้างของ columm 28.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 

              

              

              

              

       

       

       สถานะด าเนินการ 
   

ลายมือชื่อ .................................(10).............................................. 
 =  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

   

ต าแหน่ง .....................................(11)............................................. 
 =  ด าเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่าก าหนด 

  

วันที ่.......(๑2)...... เดือน ...............................พ.ศ. ........................ 
X   =  ยังไม่ได้ด าเนินการ               

 

    O  =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ค าอธิบายแบบรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 (ส าหรับส่วนงานย่อย) (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย) 

 

(๑)  ระบุชื่อส่วนงานย่อยที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 

 (๒)  ระบุวัน เดือน ปี สิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 
   (รอบ..........เดือน) “ส าหรับระยะเวลาด าเนินการสิ้นสุด ..................ถึง ....................” 

(๓)  ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน              
 หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน 

(4) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน                       
วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ เป็นต้น 

(5)  ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

 (6)  ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (5) ในปีงบประมาณ
   หรือปีปฏิทินถัดไป 

 (7)  ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน และก าหนดเสร็จ                           

 (8) ระบุสถานะด าเนินการ 

(9) ระบุวิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 

(๑0) ลงลายมือชื่อประธานกรรมการหรือหัวหน้าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบ        
การควบคุมภายใน 

(๑1) ระบุต าแหน่งของประธานกรรมการหรือหัวหน้าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบ    
การควบคุมภายใน 

(๑2) ระบวุัน เดือน ปีที่รายงาน 
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                                แบบติดตาม ปค. 5  
หน่วยงาน ........................(๑)............................. 

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน   
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด..........(๒)........... ถึง ..................................... 

       

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน 

ของรัฐหรือภารกิจตามแผน 
การด าเนินการ 

ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ 
ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ 

(4) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
 
 

(5) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(6) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 
 

(7) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ 

ก าหนดเสร็จ 

(8) 
สถานะด าเนินการ 

(9) 
วิธีการติดตาม 
และสรุปผล 
การประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

ความกว้างของ columm 28.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 

              

       

       

              

              

       สถานะด าเนินการ 
   

ลายมือชื่อ .................................(10).............................................. 
 =  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

   

ต าแหน่ง .....................................(11)............................................. 
 =  ด าเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่าก าหนด  

 

วันที ่......(๑2)..... เดือน .................................พ.ศ. ........................ 
X   =  ยังไม่ได้ด าเนินการ               

     O   =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ค าอธิบายแบบรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 (ส าหรับหน่วยงานของรัฐ) (แบบติดตาม ปค. 5) 

 

(๑)  ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

 (๒)  ระบุวัน เดือน ปี สิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 
   (รอบ..........เดือน) “ส าหรับระยะเวลาด าเนินการสิ้นสุด ..................ถึง ....................” 

(๓)  ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน              
 หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน 

(4) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน                  
วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ 

(5)  ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

 (6)  ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (5) ในปีงบประมาณ
   หรือปีปฏิทินถัดไป 

 (7)  ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน และก าหนดเสร็จ                           

 (8) ระบุสถานะด าเนินการ 

(9) ระบุวิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น 

  (๑0) ลงลายมือชื่อประธานกรรมการหรือหัวหน้าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบ            
การควบคุมภายใน 

(๑1) ระบุต าแหน่งของประธานกรรมการหรือหัวหน้าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบ    
การควบคุมภายใน 

(๑2)  ระบวุัน เดือน ปีที่รายงาน 
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แบบ ปค. ๖ 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

เรียน ..............................(1)............................. 

  ผู้ตรวจสอบภายในของ...................(2)..... ............. .....ได้สอบทานการประเมินผล                   
การควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ....(3)....เดือน....................พ.ศ...............ด้วยวิธีการ          
สอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงาน
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน 
ที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

  จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่าการควบคุมภายในของ........(4)... 
............................................... มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ            
พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

ลายมือชื่อ .....................(5)............................... 
ต าแหน่ง ......................(6)................................ 
       วันที.่..(7).....เดือน....................พ.ศ........... 

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าว  ให้รายงาน          
ข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้ 

  อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยง (๘) 
1.1 .................................................................................................................................... 
1.2 ....................................................................................................................................  

2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙)  
2.1 ................................................................................................................................... 
2.2 .................................................................................................................................... 
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ค าอธิบายแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน  

(แบบ ปค. ๖) 

 

(๑) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 

 (๓) ระบุวัน เดือน ปี สิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน                   
  ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการสอบทานการประเมินดังกล่าว 

 (๔) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 

(๕) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

(๖) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(๗) ระบุวัน เดือน ปี ที่รายงาน 

(๘) ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยง 

(๙) ระบุข้อตรวจพบและ/หรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวการควบคุมภายในและ/หรือ
  การปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๘) 
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บทที่ 4 
ขั้นตอนการจัดวางระบบควบคมุภายในส าหรับหนว่ยงานของรัฐ 

(ที่มีส่วนงานย่อยอยู่ภายใต้การก ากับดูแล) 
 

 วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนด รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคมุความเสี่ยง ระยะเวลา 
  1. ทั้งสองคณะต้อง      

ไม่มีชื่อซ้ ากัน  
2. แต่งตั้งจากบุคลากร       

ทุกกลุ่มงาน 
3. ก าหนดหน้าที่         

ให้ชัดเจน 
4. ค าสั่งต้องเป็นปัจจุบัน 

210 นาที    
หรือ 

3 ชั่วโมง 30 
นาที 

  1. จัดท าให้ครบ 
ทุกกระบวนงาน 

2. จัดท าให้ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมาตรฐาน 
ที่ก าหนด 

420 นาที 
ต่อกระบวนงาน 

หรือ 1 วัน 
ต่อกระบวนงาน 

  1. ประเมินผลการปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมาตรฐาน 
ที่ก าหนด 

2. เสร็จภายใน 30 วัน  
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
(ประเมินได้ตลอดปี) 

2,100 นาที 
หรือ 5 วัน 

ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดวาง 

ระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลระบบ 
การควบคุมภายใน  

บุคลากรทุกคน 2. จัดท า Flowchart  
การปฏิบัติงาน 

ตามระบบการควบคุมภายใน  

3. จัดท าและประเมิน 
แบบสอบถามการควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ
และ/หรือ

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 
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ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคมุความเสี่ยง ระยะเวลา 
  1. ประเมินและสรุป     

ผลการประเมินให้ครบ 
ทั้ง 5 องค์ประกอบ 

2. จัดท าให้ครบ 
ทุกส่วนงานย่อย 

3. ภายใน 40 วัน  
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
(ประเมินได้ตลอดปี) 

840 นาท ี
หรือ 2 วัน 

  1. สรุปความเสี่ยงที่มีอยู่ 
ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

2. จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายใน 50 วัน นับแต ่
วันสิ้นปีงบประมาณ 

2,100 นาที 
หรือ 5 วัน 

  1. ด าเนินการตามรูปแบบ 
ที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด 

2. จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน นับแต ่
วันสิ้นปีงบประมาณ 

2,100 นาที 
หรือ 5 วัน 

  1. ประเมินจากแบบ  
ปค.4 ของทุกส่วนงานย่อย 

2. ด าเนินการตามรูปแบบ
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

3. สรุปให้ครบทั้ง 5 
องค์ประกอบ 

4. ภายใน 50 วัน นับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ 

1,260 นาที 
หรือ 3 วัน 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 
การควบคุม

ภายใน 

4. ประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 

และสรุปเป็น แบบ ปค. 4  
ส่วนงานย่อย  

บุคลากรทุกคน 5. น าความเสี่ยงที่มีความจ าเป็น  
ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

จาก Flow Chart แบบสอบถาม
การควบคุมภายใน และการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 เข้าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 6. น าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง 
 และสูงมากเข้าสู่รายงาน 

การประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย) 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 
การควบคุม

ภายใน 

7. สรุปผลการประเมิน 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

เพื่อจัดท ารายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. 4)  
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ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคมุความเสี่ยง ระยะเวลา 
  1. รวบรวมจาก 

ทุกส่วนงานย่อย 
2. ด าเนินการตามรูปแบบ 

ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
3. จัดท าให้แล้วเสร็จ

ภายใน 65 วัน นับแต ่
วันสิ้นปีงบประมาณ 

840 นาท ี
หรือ 2 วัน 

  1. ด าเนินการตามรูปแบบ 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

2. จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายใน 70 วัน นับแต ่
วันสิ้นปีงบประมาณ 

420 นาที 
หรือ 1 วัน 

  1. พิจารณาความถูกต้อง 
เหมาะสม 

2. ลงนามในแบบต่างๆ  
ให้ครบถ้วน ภายใน 2 วัน 
ท าการ 

60 นาที 
หรือ 1 ชั่วโมง 

  1. ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้อง 

2. ด าเนินการตามรูปแบบ 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

3. ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 5 วัน 

4. หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในลงลายมือ
ชื่อ วัน เดือน ปีที่รายงาน 

840 นาท ี
หรือ 2 วัน 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 
การควบคุม

ภายใน 

8. สรุปรายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ภาพรวมหน่วยงานของรัฐ 
(แบบ ปค. 5) 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 
การควบคุม

ภายใน 

หัวหน้า
หน่วยงาน 
ของรัฐ 

   10. พิจารณาลงนาม 
ในแบบ ปค. 1 แบบ ปค. 4  

และแบบ ปค. 5 

ผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

ของหน่วยงาน 
ของรัฐ 

11. สอบทาน แบบ ปค. 1  
แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕ และจัดท า

แบบรายงานการสอบทาน 
การประเมินผลการควบคุมภายใน 

ของผู้ตรวจสอบภายใน 
(แบบ ปค.6) 

9. จัดท าหนังสือรับรอง 
การประเมินผลการควบคุมภายใน  

ระดับหน่วยงานของรัฐ 
(แบบ ปค. 1) 
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ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคมุความเสี่ยง ระยะเวลา 
  1. รวบรวมรายงาน 

ให้ครบถ้วนถูกต้อง 
จัดเรียงเอกสาร     
ตามล าดับเหตุการณ์  

2. จัดส่งรายงานภายใน 
90 วันนับแต่วันสิ้นปี 
งบประมาณ  

60 นาที 
หรือ 1 ชั่วโมง 

  1. ด าเนินการตามรูปแบบ
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

2. จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายใน 130 วันนับแต ่
วันสิ้นปีงบประมาณ  

2,100 นาที 
หรือ 5 วัน 

  1. พิจารณาความถูกต้อง
เหมาะสม 

2. ลงนามภายใน 2 วัน 
ท าการ   

3. หรือ ภายใน 133 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

420 นาท ี
หรือ 1 วัน ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

คณะกรรมการ 
ของหน่วยงาน 

ของรัฐ 

112. จัดส่งรายงานผลการประเมิน
การควบคุมภายใน ประกอบด้วย 

แบบ ปค. 1 ปค. 4 ปค. 5  
และ ปค. 6 ต่อผู้ก ากับดูแล 

และกระทรวงเจ้าสังกัด 

คณะกรรมการ 
ที่ได้รับ 

การแต่งตั้ง 

13. รวบรวมและสรุปรายงาน 
ผลการประเมินการควบคุมภายใน 
ที่ได้รับมาจัดท าแบบ ปค. 2 ปค. 4      

ปค. 5 ภาพรวมของกระทรวง
สาธารณสุข รวมทั้งน าแบบ ปค. 6  

ของทุกส่วนราชการเสนอ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

14. พิจารณาแบบ ปค. 6 
และลงนามในแบบ ปค. 2  

ปค. 4 และ ปค. 5  
ภาพรวมกระทรวง

สาธารณสุข 
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ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคมุความเสี่ยง ระยะเวลา 
  1. จัดส่งรายงานผล 

การประเมินระบบ 
การควบคุมภายในภาพรวม 
ของกระทรวงสาธารณสุข 
ภายใน 1 วัน นับแต่วันที่ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลงนาม 

2. หรือภายใน 135 วัน  
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

30 นาที 

  1. รวบรวมเอกสาร    
อย่างเป็นระบบ 

2. ด าเนินการจัดเก็บ 
โดยเรียงตามล าดับ 

3. จัดเก็บไฟล์เอกสาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์      
รวมทั้งส ารองข้อมูล       
เพ่ือป้องกันความเสียหาย 

20 นาท ี

  รวมระยะเวลา   
 

13,400 นาที
หรือ 33 วัน 

คณะกรรมการ 
ที่ได้รับ 

การแต่งตั้ง 

15. จัดส่งรายงานผลการประเมิน 
การควบคุมภายในที่ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขลงนามแล้ว  
(แบบ ปค. 2 ปค. 4 ปค. 5) 

ภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข 
และแบบ ปค. 6 ให้กับ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ระดับกระทรวง  

คณะกรรมการ 
ที่ได้รับ 

การแต่งตั้ง 

16. จัดเก็บส าเนาเอกสาร 
หลักฐานต่างๆ เข้าแฟ้ม  

โดยเรียงตามล าดับเหตุการณ์ 
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วิธีปฏิบัตกิารจัดวางระบบการควบคมุภายใน 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ที่มีส่วนงานย่อยภายใต้การก ากับดูแล) 

วัตถุประสงค์  : เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน มีขั้นตอนการด าเนินงาน 16 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่  1   จัดท าค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  
  ในขั้นตอนนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบ                 
การควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยบุคคลทั้งสองคณะต้อง
ไม่มีชื่อซ้ ากันและควรแต่งตั้งจากบุคลากรทุกกลุ่มงาน เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ            
ให้มีความชัดเจน และค าสั่งต้องเป็นปัจจุบัน ระยะเวลาด าเนินการประมาณ ๒๑๐ นาที หรือครึ่งวัน 

  ขั้นตอนที่ 2  จัดท า Flow chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 
  ในขั้นตอนนี้บุคลากรทุกคนจัดท า Flow chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 
ซึ่งประกอบด้วย ชื่อกระบวนงาน ชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของกระบวนงาน วัตถุประสงค์ของกระบวนงานนั้นๆ 
จัดท าให้ครบทุกกระบวนงาน โดย Flow chart จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ส าหรับใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องและแจ้งให้บุคลากร     
ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวบรวม Flow chart การปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ ระยะเวลา
ด าเนินการประมาณ ๔20 นาทีต่อกระบวนงาน หรือ 1 วันต่อกระบวนงาน 

ขั้นตอนที่ 3 จัดท าและประเมินแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
  ในขั้นตอนนี้ให้จัดท าแบบสอบถามการควบคุมภายในที่ทุกส่วนงานย่อยมีส่วนร่วมในการ
จัดท า โดยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในต้องประเมินผลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
และมาตรฐานที่ก าหนด รวมทั้ง ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการประมาณ  2,100 นาที หรือ 5 วัน 

  ขั้นตอนที่ 4 ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและสรุปเป็นแบบ ปค. 4      
ส่วนงานย่อย  
  ในขั้นตอนนี้บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน          
ให้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง                       
3) กิจกรรมการควบคุม 4) สารสนเทศและการสื่อสาร 5) กิจกรรมการติดตามผล โดยประเมินให้ครอบคลุม
เพ่ือจะได้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนหรือจุดที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข โดยเติมข้อความในช่องว่างใต้หัวข้อ 
“ความเห็น / ค าอธิบาย” จดบันทึกข้อคิดเห็นหรือค าอธิบายผลการประเมินในหัวข้อนั้นๆ และท าการสรุปผล
การประเมินองค์ประกอบให้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และจัดท าให้ครบทุกส่วนงานย่อย ภายใน 40 วัน         
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยสามารถประเมินได้ตลอดปี ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 840 นาที หรือ 2 วัน 
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ขั้นตอนที่ 5 น าความเสี่ยงที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก Flow Chart 
แบบสอบถามการควบคุมภายใน และการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในเข้าตารางวิเคราะห์
ความเสี่ยง 
  ในขั้นตอนนี้ให้น าความเสี่ยงที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก Flow chart  
แบบสอบถามการควบคุมภายใน แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวมทั้ง สรุปความเสี่ยง             
ที่มีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีก่อนมาด าเนินการ
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด โดยต้องจัดท าเกณฑ์การประเมินเพ่ือหาแนวทางหรือกิจกรรม             
การปรับปรุงการควบคุมต่อไป และจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 50 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการประมาณ 2,100 นาที หรือ 5 วัน 

ขั้นตอนที่ 6  น าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมากเข้าสู่รายงานการประเมินผล              
การควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) 
  ในขั้นตอนนี้ให้น าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมากเข้าสู่รายงานการประเมินผล                 
การควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ด าเนินการตามรูปแบบที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด          
โดยจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน ๖0 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 2,100 นาที 
หรือ 5 วัน  

  ขั้นตอนที่ 7  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในเพื่อจัดท ารายงาน
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)  
  ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในสรุปผลการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)     
โดยประเมินจากแบบ ปค. 4 ของทุกส่วนงานย่อย ตามรูปแบบที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด รวมทั้ง สรุปให้
ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ภายใน 50 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1,260 นาที  
หรือ 3 วัน 

ขั้นตอนที่ ๘ สรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมหน่วยงานของรัฐ 
(แบบ ปค. ๕) 
  ในขั้นตอนนี้ให้คณะกรรมการสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวม
หน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค. ๕) โดยรวบรวมจากทุกส่วนงานย่อย ด าเนินการตามรูปแบบที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด และจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 65 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 840 นาที 
หรือ 2 วัน 

ขั้นตอนที่ 9 จัดท าหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน    
ของรัฐ) (แบบ ปค. ๑) 
  ในขั้นตอนนี้ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับ
หน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. 1) โดยด าเนินการตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังก าหนดและจัดท าให้แล้วเสร็จ    
ภายใน ๗๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ ๔๒0 นาที หรือ 1 วัน 
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  ขั้นตอนที่ 10 พิจารณาลงนามในแบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ และแบบ ปค. ๕ 

  ในขั้นตอนนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาลงนามในแบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ และแบบ              
ปค. ๕ โดยให้พิจารณาความครบถ้วนถูกต้อง เหมาะสมในแบบรายงาน และลงนามในแบบต่างๆ ให้ครบถ้วน
ภายใน ๒ วันท าการ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ ๖๐ นาที หรือ 1 ชั่วโมง 

  ขั้นตอนที่ 11  สอบทานแบบ ปค. 1 แบบ ปค. ๔ แบบ ปค.๕ และจัดท าแบบรายงานการ
สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖) 
  ในขั้นตอนนี้ผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการสอบทานแบบ ปค. 1 แบบ ปค. ๔ และแบบ ปค. ๕ 
ในระดับหน่วยงานของรัฐว่ามีความครบถ้วนถูกต้อง เพียงพอ และเหมาะสมของการควบคุมภายในหรือไม่               
โดยด าเนินการตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด แล้วจัดท าแบบรายงานการสอบทานการประเมินผล    
การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖) ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน พร้อมทั้งให้หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปีที่รายงาน ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 840 นาที    
หรือ 2 วัน 

  ขั้นตอนที่ 12 จัดส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประกอบด้วย แบบ ปค. 1 
แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕ และ แบบ ปค. ๖ ต่อผู้ก ากับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด 
  ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐต้องจัดส่งรายงานผลการประเมินผล       
การควบคุมภายใน ประกอบด้วย แบบ ปค. 1 แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕ และ แบบ ปค. ๖ ต่อผู้ก ากับดูแล   
และกระทรวงเจ้าสังกัด โดยรวบรวมรายงานให้ครบถ้วนถูกต้องจัดเรียงเอกสารตามล าดับเหตุการณ์ และจัดส่ง
รายงานภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ ๖0 นาที หรือ 1 ชั่วโมง 

  ขั้นตอนที่ 13 รวบรวมและสรุปรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในที่ได้รับ                  
มาจัดท าแบบ ปค. ๒ แบบ ปค. 4 แบบ ปค. 5 ภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งน าแบบ ปค. 6  
ของทุกส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบรวบรวมและสรุปรายงานผล              
การประเมินการควบคุมภายในที่ได้รับมาจัดท าแบบ ปค. ๒ แบบ ปค. 4 แบบ ปค. 5 ภาพรวมของกระทรวง
สาธาณณสุข รวมทั้งแบบ ปค. 6 เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการตามรูปแบบที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด และจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 13๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 
2,100 นาที หรือ 5 วัน 

  ขั้นตอนที่ ๑4 พิจารณาแบบ ปค. 6 และลงนามในแบบ ปค. 2 แบบ ปค. 4 และแบบ 
ปค. 5 ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข  
  ในขั้นตอนนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเสนอแบบ ปค .6 เพ่ือให้ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขพิจารณา และลงนามในแบบ ปค. 2 แบบ ปค. 4 และแบบ ปค. 5 ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข  
โดยพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในในแบบรายงาน และลงนามภายใน 2 วัน             
ท าการหรือด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 133 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 
420 นาที หรือ 1 วัน   
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  ขั้นตอนที่  15 จัดส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในที่ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขลงนามแล้ว (แบบ ปค.2 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5) ภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข 
และแบบ ปค. 6 ให้กับกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
  ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจัดส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน            
(แบบ ปค.2 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5) ภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข และแบบ ปค. 6 ให้กับกลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวง ภายใน 1 วัน นับแต่วันที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนาม หรือภายใน 135 วัน               
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 30 นาที  

  ขั้นตอนที่ ๑6 จัดเก็บส าเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ เข้าแฟ้มโดยเรียงตามล าดับเหตุการณ์ 
  ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจัดเก็บส าเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ เข้าแฟ้ม 
โดยเรียงตามล าดับเหตุการณ์ ให้รวบรวมเอกสารอย่างเป็นระบบ ด าเนินการจัดเก็บโดยเรียงตามล าดับ              
และจัดเก็บไฟล์เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง ส ารองข้อมูลเพื่อป้องกันความเสียหาย ระยะเวลาด าเนินการ
ประมาณ 2๐ นาท ี
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เอกสารประกอบการจัดวางระบบการควบคมุภายใน 

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ที่มีส่วนงานย่อยอยู่ภายใต้การก ากับดูแล) 
 

 1)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล   
ระบบการควบคุมภายใน 

 2)  Flow Chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 

 3)  แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 

 4)  รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย) 

5)  แบบสอบถามการควบคุมภายใน  

 6)  ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 7)  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย) 

8)  รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 

9)  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 

 10) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 1) 

 11) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6) 

 12) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ภาพรวมกระทรวง) (แบบ ปค. 2) 

 13) ส าเนาหนังสือน าส่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้ก ากับดูแล/กระทรวงเจ้าสังกัด/กระทรวงการคลัง 
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ขั้นตอนการจัดวางระบบควบคมุภายใน 
ส าหรับส่วนงานย่อยในส่วนภูมิภาค 

 
 วัตถุประสงค์  : เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนด รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด   

 
     
 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 

  1. ทั้งสองคณะต้อง       
ไม่มีชื่อซ้ ากัน  

2. แต่งตั้งจากบุคลากร 
ทุกกลุ่มงาน 

3. ก าหนดหน้าที่        
ให้ชัดเจน 

4. ค าสั่งต้องเป็นปัจจุบัน 

210 นาที 
หรือ 3  ชั่วโมง 

30 นาที 

  1. จัดท าให้ครบ 
ทุกกระบวนงาน 

2. จัดท าให้ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมาตรฐาน 
ที่ก าหนด 

420 นาท ี
ต่อ

กระบวนงาน
หรือ 1 วัน 

ต่อ
กระบวนงาน

  

  1. ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มาตรฐาน 
ของงานในหน้าที่รับผิดชอบ 

 2. ภายใน 30 วัน  
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
(ประเมินได้ตลอดปี) 

2,100 นาที 
หรือ 5 วัน 

2. จัดท า Flowchart  
การปฏิบัติงาน 

ตามระบบการควบคุมภายใน  

ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดวาง 

ระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลระบบ 
การควบคุมภายใน  

บุคลากรทุกคน 

3. จัดท าและประเมิน   
แบบสอบถามการควบคุมภายใน      

ส าหรับส่วนงานย่อย 

ผู้รับผิดชอบ
และ/หรือ

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 
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ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคมุความเสี่ยง ระยะเวลา 
  1. ประเมินและสรุป     

ผลการประเมินให้ครบ 
ทั้ง 5 องค์ประกอบ 

2. จัดท าให้ครบ 
ทุกส่วนงานย่อย 

3. ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
(ประเมินได้ตลอดปี) 

840 นาท ี
หรือ 2 วัน 

  1. ประเมินจากแบบ  
ปค. 4 ของทุกส่วนงานย่อย 

2. ด าเนินการตามรูปแบบ
ที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด 

3. สรุปให้ครบ 
ทั้ง 5 องค์ประกอบ 

4. ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

1,260 นาที 
หรือ 3 วัน 

  1. สรุปความเสี่ยงที่มีอยู่  
ซึ่งมีผลกระทบต่อ 
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
ขององค์กร 

2. จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายใน 50 วันนับแต่ 
วันสิ้นปีงบประมาณ 

2,100 นาที 
หรือ 5 วัน 

  1. ด าเนินการตามรูปแบบ
ที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด 

2. จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60วัน นับแต่ 
วันสิ้นปีงบประมาณ 

2,100 นาที 
หรือ 5 วัน 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 
การควบคุม

ภายใน 

4. ประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 
การควบคุม

ภายใน 

5. สรุปผลการประเมิน 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

เพื่อจัดท ารายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย)  

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 
การควบคุม

ภายใน 

6. น าความเสี่ยงที่มีความจ าเป็น  
ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

จาก Flow Chart แบบสอบถาม 
การควบคุมภายใน  

และการประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน  

เข้าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 
การควบคุม

ภายใน 

 

7. น าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง 
และสูงมากเข้าสู่รายงาน 

การประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย) 
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ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคมุความเสี่ยง ระยะเวลา 
  1. รวบรวมจาก 

ทุกส่วนงานย่อย 
2. ด าเนินการตามรูปแบบ 

ที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด 

3. จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายใน 65 วัน นับแต ่
วันสิ้นปีงบประมาณ 

420 นาท ี
หรือ 1 วัน 

  1. พิจารณาความถูกต้อง 
เหมาะสมของรายงาน 

2. ลงนามในแบบต่างๆ  
ให้ครบถ้วนภายใน            
2 วันท าการ 

60 นาที 
หรือ 1 ชั่วโมง 

  1. รวบรวมรายงาน 
ให้ครบถ้วนถูกต้อง     
จัดเรียงเอกสาร     
ตามล าดับเหตุการณ์ 

2. จัดส่งภายใน 1 วัน  
นับแต่วันที่หัวหน้า
หน่วยงานลงนาม 

60 นาที 
หรือ 1 ชั่วโมง 

  1. ด าเนินการตามรูปแบบ 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

2. จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายใน 80 วัน นับแต ่
วันสิ้นปีงบประมาณ 

1,260 นาที 
หรือ 3 วัน 

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 
การควบคุม

ภายใน 

8. สรุปรายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายในภาพรวม 
ส่วนงานย่อย (แบบ ปค. 5  

ส่วนงานย่อย)   

หัวหน้า
หน่วยงาน 9. พิจารณาลงนาม 

ในแบบ ปค. 4  
ส่วนงานย่อย  

ปค. 5 ส่วนงานย่อย  
ภาพรวม 

    

คณะกรรมการ 
จัดวางระบบ 
การควบคุม

ภายใน 

10. จัดส่งรายงานผล 
การประเมินการควบคุมภายใน 

ประกอบด้วย แบบ ปค. 4  
ส่วนงานย่อย แบบ ปค. 5  

ส่วนงานย่อยภาพรวม 
ต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

คณะกรรมการ 
ที่ได้รับการ

แต่งตั้ง 
11. จัดท ารายงานการประเมิน 
องค์ประกอบของการควบคุม

ภายใน (แบบ ปค. 4) และรายงาน 
การประเมินผลการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. 5) ภาพรวม 
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
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ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคมุความเสี่ยง ระยะเวลา 
  1. พิจารณาความถูกต้อง

เหมาะสมของรายงาน 
2. ลงนามภายใน          

2 วันท าการ   

60 นาที 
หรือ 1 ชั่วโมง 

  1. จัดส่งภายใน 90 วัน 
นับแต่วันสิ้นงบประมาณ   
  2. จัดส่งภายใน 1 วัน    
ท าการนับแต่วันที่
นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดลงนาม 
 

 

60 นาท ี
หรือ 1 ชั่วโมง 

  1. รวบรวมเอกสาร 
อย่างเป็นระบบ  

2. ด าเนินการจัดเก็บ 
โดยเรียงตามล าดับ  

3. จัดเก็บไฟล์เอกสาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
ส ารองข้อมูลเพื่อป้องกัน
ความเสียหาย  

60 นาที 
หรือ 1 ชั่วโมง 

  รวมระยะเวลา 11,010 นาที
หรือ 26 วัน 

นายแพทย์
สาธารณสุข

จังหวัด 
12. พิจารณาลงนาม 

ในแบบ ปค. 4 และแบบ ปค. 5  
ภาพรวมของส านักงาน 

สาธารณสขุจังหวัด  

คณะกรรมการ 
ที่ได้รับ 

การแต่งตั้ง 

13. จัดส่งแบบ ปค. 4  
และแบบ ปค. 5 ภาพรวม  

ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 14. จัดเก็บส าเนาเอกสาร 

หลักฐานต่างๆ เข้าแฟ้ม  
โดยเรียงตามล าดับเหตุการณ์ 
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วิธีปฏิบัตกิารจัดวางระบบการควบคมุภายใน 
ส าหรับส่วนงานย่อยในส่วนภูมิภาค  

วัตถุประสงค์  : เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  
รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน มีขั้นตอนการด าเนินงาน 1๔ ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่  1   จัดท าค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  
  ในขั้นตอนนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยบุคคลทั้งสองคณะต้องไม่มี
ชื่อซ้ ากันและควรแต่งตั้งจากบุคลากรทุกกลุ่มงาน เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบ
การควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะให้มี   
ความชัดเจน และค าสั่งต้องเป็นปัจจุบัน ระยะเวลาด าเนินการประมาณ ๒๑๐ นาที หรือ 3 ชั่วโมง 30 นาที 

  ขั้นตอนที่ 2  จัดท า Flow chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 
  ในขั้นตอนนี้บุคลากรทุกคนจัดท า Flow chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 
ซึ่งประกอบด้วย ชื่อกระบวนงาน ชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของกระบวนงาน วัตถุประสงค์ของกระบวนงานนั้นๆ 
จัดท าให้ครบทุกกระบวนงาน โดย Flow chart จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ส าหรับใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องและแจ้งให้บุคลากร    
ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวบรวม Flow chart การปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ ระยะเวลา
ด าเนินการประมาณ ๔20 นาทีต่อกระบวนงาน หรือ 1 วันต่อกระบวนงาน 

  ขั้นตอนที่ 3 จัดท าและประเมินแบบสอบถามการควบคุมภายในส าหรับส่วนงานย่อย 
  ในขั้นตอนนี้ให้จัดท าแบบสอบถามการควบคุมภายในที่ทุกส่วนงานย่อยมีส่วนร่วมในการ
จัดท า โดยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในต้องประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับและมาตรฐานที่ก าหนด รวมทั้ง ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
(ประเมินได้ตลอดปี) ระยะเวลาด าเนินการประมาณ  2,100 นาที หรือ 5 วัน 

  ขั้นตอนที่ 4 ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
  ในขั้นตอนนี้บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน          
ให้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง                       
3) กิจกรรมการควบคุม 4) สารสนเทศและการสื่อสาร 5) กิจกรรมการติดตามผล โดยประเมินให้ครอบคลุม
เพ่ือจะได้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนหรือจุดที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข โดยเติมข้อความในช่องว่างใต้หัวข้อ 
“ความเห็น / ค าอธิบาย” จดบันทึกข้อคิดเห็นหรือค าอธิบายผลการประเมินในหัวข้อนั้นๆ และท าการสรุปผล
การประเมินองค์ประกอบให้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และจัดท าให้ครบทุกส่วนงานย่อย ภายใน 30 วัน นับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ โดยสามารถประเมินได้ตลอดปี ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 840 นาที หรือ 2 วัน 
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  ขั้นตอนที่ 5  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในเพื่อจัดท ารายงาน
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย)  
  ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในสรุปผลการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔   
ส่วนงานย่อย) โดยประเมินจากแบบ ปค. 4 ของทุกส่วนงานย่อย ตามรูปแบบที่กระทรวงการสาธารณสุข
ก าหนดรวมทั้ง สรุปให้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการประมาณ 1,260 นาที หรือ 3 วัน 

  ขั้นตอนที่ ๖ น าความเสี่ยงที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก Flow Chart 
แบบสอบถามการควบคุมภายใน และการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เข้าตารางวิเคราะห์
ความเสี่ยง 
  ในขั้นตอนนี้ให้น าความเสี่ยงที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก Flow chart  
แบบสอบถามการควบคุมภายใน แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวมทั้ง สรุปความเสี่ยง             
ที่มีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีก่อนมาด าเนินการ
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด โดยต้องจัดท าเกณฑ์การประเมินเพ่ือหาแนวทางหรือกิจกรรม             
การปรับปรุงการควบคุมต่อไป และจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 50 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการประมาณ 2,100 นาที หรือ 5 วัน 

  ขั้นตอนที่ ๗  น าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมากเข้าสู่รายงานการประเมินผล              
การควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) 
  ในขั้นตอนนี้ให้น าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมากเข้าสู่รายงานการประเมิน ผล                 
การควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) โดยด าเนินการตามรูปแบบที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดและจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน ๖0 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 
2,100 นาที หรือ 5 วัน 

  ขั้นตอนที่ ๘ สรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมส่วนงานย่อย      
(แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) 
  ในขั้นตอนนี้ให้คณะกรรมการสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวม       
ส่วนงานย่อย (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) โดยรวบรวมจากทุกส่วนงานย่อย ด าเนินการตามรูปแบบ 
ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด และจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 65 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการประมาณ ๔๒0 นาที หรือ 1 วัน 

  ขั้นตอนที่ ๙ พิจารณาลงนามในแบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย และแบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย 
ภาพรวม 
  ในขั้นตอนนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมของรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย และแบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) ภาพรวมให้ครบถ้วนถูกต้อง 
ภายใน ๒ วันท าการ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ ๖๐ นาท ีหรือ 1 ชั่วโมง 

   

 



คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน (Internal Control Audit)  กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
55 

  ขั้นตอนที่ 10 จัดส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประกอบด้วย แบบ ปค. ๔ 
ส่วนงานย่อย แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ภาพรวมต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
  ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในจัดส่งรายงานผลการประเมิน                
การควบคุมภายใน ประกอบด้วย แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย และแบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ภาพรวม                   
ต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยรวบรวมรายงานให้ครบถ้วนถูกต้องจัดเรียง เอกสารตามล าดับเหตุการณ์ 
และจัดส่งรายงานภายใน 1 วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานลงนาม ระยะเวลาด าเนินการประมาณ ๖0 นาที     
หรือ 1 ชั่วโมง 

  ขั้นตอนที่ 1๑ จัดท ารายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)  
และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) ภาพรวมของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
  ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. ๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) ภาพรวมของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด โดยด าเนินการตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด และจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 80 วัน นับแต่ 
วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ ๑,๒๖๐ นาท ีหรือ 3 วัน 

  ขั้นตอนที่ ๑๒ พิจารณาลงนามในแบบ ปค. ๔ และแบบ ปค. ๕ ภาพรวมของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  
  ในขั้นตอนนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจารณาลงนามในแบบ ปค. ๔ และแบบ ปค. ๕ 
ภาพรวมของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมและลงนามภายใน ๒ วันท าการ 
ระยะเวลาด าเนินการประมาณ ๖๐ นาท ีหรือ 1 ชั่วโมง 

  ขั้นตอนที่ ๑๓ จัดส่งแบบ ปค. ๔ และแบบ ปค. ๕ ภาพรวมของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
  ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจัดส่งแบบ ปค. ๔ และแบบ ปค. ๕ ภาพรวม 
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยจัดส่งภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการประมาณ  
๖๐ นาท ีหรือ 1 ชั่วโมง 

  ขั้นตอนที่ ๑๔ จัดเก็บส าเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ เข้าแฟ้มโดยเรียงตามล าดับเหตุการณ์ 
  ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจัดเก็บส าเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ เข้าแฟ้ม 
โดยเรียงตามล าดับเหตุการณ์ ให้รวบรวมเอกสารอย่างเป็นระบบ ด าเนินการจัดเก็บโดยเรียงตามล าดับ              
และจัดเก็บไฟล์เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง ส ารองข้อมูลเพื่อป้องกันความเสียหาย ระยะเวลาด าเนินการ
ประมาณ 6๐ นาท ีหรือ 1 ชั่วโมง 
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เอกสารประกอบการจัดวางระบบการควบคมุภายใน 

ส าหรับส่วนงานย่อยในส่วนภูมิภาค  

 1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล   
ระบบการควบคุมภายใน 

 2) Flow Chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 

 3) แบบสอบถามการควบคุมภายใน 

 4) แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 

 5) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 6) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย และแบบ ปค. 4) 

 7) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย และแบบ ปค. 5) 

 8) ส าเนาหนังสือน าส่งหัวหน้าหน่วยงาน / ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด / ผู้ว่าราชการจังหวัด 
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บทที่ 5 
การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน  

(Internal Control Audit) 
  เกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามกระดาษท าการ 
หมายความว่าเป็นการประเมินผลระบบการควบคุมภายในว่าหน่วยงานมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
อย่างถูกต้องและเพียงพอตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยให้ระบุเครื่องหมาย √ ลงในช่องผลการประเมินว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 หรือไม่ หากมีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวให้คะแนนความเห็นว่าการปฏิบัติ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดและจัดท าสรุปผลการประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งการให้คะแนน n1  
n2  และ n3  มีความหมาย ดังนี้    

คะแนน ค าอธิบาย 

n1 = 2 
เอกสารการประเมินแต่ละประเภทของหน่วยรับตรวจต้องจัดท าอย่างครบถ้วนถูกต้อง 
และหรือมีการด าเนินงาน ร้อยละ 80 - 100 

n2 = 1 
เอกสารการประเมินแต่ละประเภทของหน่วยรับตรวจต้องจัดท าอย่างครบถ้วนถูกต้อง 
และหรือมีการด าเนินงาน ร้อยละ 50 - 79 

n3 = 0 
เอกสารการประเมินแต่ละประเภทของหน่วยรับตรวจไม่ได้จัดท าหรือจัดท าแต่ยัง 
ไม่ครบถ้วนถูกต้อง และหรือมีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 50 

หมายเหตุ :   
  ๑) Flow Chart ต้องจัดท าให้ครบทุกกระบวนงานตามโครงสร้างและภารกิจหลักของกลุ่มงาน
แบบสอบถามการควบคุมภายในต้องจัดท าและประเมินให้ครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงผลการประเมินตนเอง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดแข็ง จุดอ่อนหรือ 
จุดที่ต้องได้รับการปรับปรุง เพื่อหากิจกรรมการควบคุม และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น 

  ๒) เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้ประเมินตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ
การประเมินผลการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลัง และกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
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สิ่งท่ีควรปฏิบัติ : 

  ๑) ในกรณีที่ผลการประเมินแต่ละข้ออยู่ในระดับคะแนน 0 – 1 หน่วยรับตรวจต้องศึกษา 
ท าความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยการ
วิเคราะห์  ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหาแนวทางในการปรับปรุงให้มีความ
ถูกต้องชัดเจน  
  ๒) ในกรณีที่ผลการประเมินแต่ละข้ออยู่ในระดับคะแนน 2 แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงาน
ดังกล่าวมีความครบถ้วนถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง หน่วยรับตรวจควรพัฒนาการจัดวางระบบการควบคุมภายในและก าหนดให้มีการน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การควบคุมก ากับ การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ต้องมีการรักษามาตรฐานและปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



หมายเลขเอกสาร : IA 01 หน้าที ่: 
เริ่มใช ้: ตลุาคม 2562 แก้ไขครั้งที ่:
หน่วยรับตรวจ : ผู้รับตรวจ : 
งวดทีต่รวจพบ : วัน / เดอืน / ปี : 
 

n1 = 2 n2 = 1 n3 = 0

1 มกีารก าหนด มีค ำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ในกำรจัดวำงระบบกำรควบคุม
ในการจัดวางระบบ ภำยใน และผู้ติดตำมประเมินผล
การควบคุมภายใน ระบบกำรควบคุมภำยใน
และผู้ตดิตามประเมนิผล ของหน่วยงำน โดยบุคคล
ระบบการควบคุม ทัง้สองคณะต้องไม่มีชื่อซ้ ำกัน
ภายในของหน่วยงาน 1. ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำร

จัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน
2. ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำร

ติดตำมและประเมินผล
ระบบกำรควบคุมภำยใน

3. ผู้ก ำกับดูแลและผู้บริหำร
ส่งเสริมให้บุคลำกรเห็น
ควำมส ำคัญของกำรควบคุม
ภำยในโดยพิจำรณำผลจำกกำร
ทีห่น่วยงำนมีกำรจัดวำงระบบ
กำรควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอ
เหมำะสม รวมถึงมีกำรน ำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน
และกำรควบคุมควำมเส่ียง
ทีอ่ำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย

2. เพือ่ให้หน่วยรับตรวจมีกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยในทีก่ ำหนดไว้อย่ำงเพียงพอเหมำะสม 
มีกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในทีส่อดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงทันเหตุกำรณ์

หมายเหตุถูกตอ้ง /
ครบถ้วน

ไม่ถูกตอ้ง /
ไม่ครบถ้วน

ไม่ไดป้ฏบิัติล าดบั ประเดน็การตรวจสอบ รายการทีต่รวจ

ผลการประเมิน

กระดาษท าการตรวจสอบและประเมนิผลระบบการควบคุมภายในส่วนราชการ
กลุ่มตรวจสอบภายในระดบักระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
1. เพือ่ให้หน่วยรับตรวจมีกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในอย่ำงถูกต้องตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง 

ว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

กลุ่มตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 59
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หมายเหตุถูกตอ้ง /
ครบถ้วน

ไม่ถูกตอ้ง /
ไม่ครบถ้วน

ไม่ไดป้ฏบิัติล าดบั ประเดน็การตรวจสอบ รายการทีต่รวจ

ผลการประเมิน

4. บุคลำกรทุกระดับมีบทบำท  
ในกำรสนับสนุนให้หน่วยงำน
มีระบบกำรควบคุมภำยใน
ทีม่ีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
และมีกำรปฏิบัติตำมระบบ
กำรควบคุมภำยในทีก่ ำหนดไว้
โดยพิจำรณำจำกกำร
มี Flow chart กำรปฏิบัติงำน
ตำมระบบกำรควบคุมภำยใน
และมีกำรปฏิบัติงำนถูกต้อง
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
ของทำงรำชกำรทีก่ ำหนด

2 ด าเนินการจัดวาง 5. มีกำรจัดวำงระบบ
ระบบการควบคุมภายใน กำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์
ครบทุกส่วนงานย่อย กระทรวงกำรคลังครบถ้วน
และหน่วยงานของรัฐ ทุกส่วนงำนย่อยตำมโครงสร้ำง

และภำรกิจหลักของกลุ่มงำน
   6. มีกำรจัดท ำผังขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำน (Flow Chart) 
ตำมระบบกำรควบคุมภำยใน
ครบทุกกระบวนงำนตำมโครงสร้ำง

และภำรกิจหลักของกลุ่มงำน
7. มีกำรจัดท ำแบบสอบถำม

กำรควบคุมภำยในครอบคลุม
ทุกภำรกิจและทุกส่วนงำนย่อย

๘. กำรจัดวำงระบบกำรควบคุม
ภำยในครอบคลุมวัตถุประสงค์
3 ด้ำน ดังนี้

1) ด้ำนกำรด ำเนินงำน
๒) ด้ำนกำรรำยงำน
๓) ด้ำนกำรปฏิบัติตำม

กฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ

กลุ่มตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 60



n1 = 2 n2 = 1 n3 = 0

หมายเหตุถูกตอ้ง /
ครบถ้วน

ไม่ถูกตอ้ง /
ไม่ครบถ้วน

ไม่ไดป้ฏบิัติล าดบั ประเดน็การตรวจสอบ รายการทีต่รวจ

ผลการประเมิน

๙. มีกำรประเมินองค์ประกอบ
ของกำรควบคุมภำยในครบถ้วน
ทัง้ ๕ องค์ประกอบ ดังนี้

1) สภำพแวดล้อมกำรควบคุม
2) กำรประเมินควำมเส่ียง
3) กิจกรรมกำรควบคุม
4) สำรสนเทศและกำรส่ือสำร
5) กิจกรรมกำรติดตำมผล

3 ด าเนินการจัดท า 10. ทุกส่วนงำนย่อย
รายงานทุกระดบั จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ไดอ้ย่างครบถ้วน องค์ประกอบของ
ถูกตอ้ง ทันเวลา กำรควบคุมภำยใน

(แบบ ปค. 4 ส่วนงำนย่อย)
ตำรำงวิเครำะห์ควำมเส่ียง
และรำยงำนกำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(แบบ ปค. 5 ส่วนงำนย่อย)
ได้ครบถ้วนถูกต้อง
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด

11. หน่วยงำนของรัฐ 
(ส่วนรำชกำร) จัดท ำหนังสือ
รับรองกำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค. 1)
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบ
ของกำรควบคุมภำยใน
(แบบ ปค. 4) ตำรำงวิเครำะห์
ควำมเส่ียง และรำยงำน
กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
(แบบ ปค. 5) ได้ถูกต้อง
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด

กลุ่มตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 61
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หมายเหตุถูกตอ้ง /
ครบถ้วน

ไม่ถูกตอ้ง /
ไม่ครบถ้วน

ไม่ไดป้ฏบิัติล าดบั ประเดน็การตรวจสอบ รายการทีต่รวจ

ผลการประเมิน

12. หน่วยงำนของรัฐ
(ส่วนรำชกำร) จัดส่งรำยงำน
แบบ ปค. ๑ แบบ ปค. 4
แบบ ปค. 5 และ แบบ ปค. 6
ต่อผู้ก ำกบัดูแล กระทรวงเจำ้สังกดั

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
และประเมินผล ประจ ำกระทรวง
สำธำรณสุข ภำยใน 90 วัน
นับแต่วันส้ินปีงบประมำณ

4 มกีารน าระบบ 13. ส่วนงำนย่อย
การควบคุมภายใน และหน่วยงำนของรัฐน ำระบบ
ทีไ่ดด้ าเนินการจัดวาง กำรควบคุมภำยในทีไ่ด้จัดวำง
ไปสู่การปฏิบัติ มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้เกิด
อย่างครบถ้วนถูกตอ้ง ประโยชน์และควบคุมควำมเส่ียง
ครบทุกกระบวนงาน ได้อย่ำงแท้จริง เช่น
เพ่ือให้การด าเนินงาน 1) มีกำรปฏิบัติตำมขั้นตอน
มปีระสิทธิภาพ และกิจกรรมกำรควบคุม
ประสิทธิผล และบรรลุ ทีก่ ำหนดไว้
วัตถุประสงค์ทีก่ าหนด 2) กำรปฏิบัติงำนถูกต้อง

ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
ทีก่ ำหนด

3) ข้อตรวจพบ
ของผู้มีหน้ำทีต่รวจสอบ
ลดลงทุกปี

14. ส่วนงำนย่อย
และหน่วยงำนของรัฐ
มีกำรแก้ไข ปรับปรุง พัฒนำ
ระบบกำรควบคุมภำยใน
ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
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n1 = 2 n2 = 1 n3 = 0

หมายเหตุถูกตอ้ง /
ครบถ้วน

ไม่ถูกตอ้ง /
ไม่ครบถ้วน

ไม่ไดป้ฏบิัติล าดบั ประเดน็การตรวจสอบ รายการทีต่รวจ

ผลการประเมิน

5 มกีารตดิตาม 15. มีกำรติดตำมประเมินผล
ประเมนิผลระบบ ระบบกำรควบคุมภำยใน 
การควบคุมภายใน เพือ่ให้ทรำบถึงประสิทธิผล
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ของกำรควบคุมภำยใน

อย่ำงต่อเนื่องและจัดท ำ
รำยงำนแบบติดตำม 
ปค. 5 ส่วนงำนย่อย เสนอต่อ
ผู้บริหำร อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง
(รอบ 12 เดือน) ภำยใน 60 วัน
นับแต่วันส้ินปีงบประมำณ
หรือตำมทีผู้่บริหำรก ำหนด

16. มีกำรติดตำมประเมินผล
ระบบกำรควบคุมภำยใน 
เพือ่ให้ทรำบถึงประสิทธิผล
ของกำรควบคุมภำยใน
ระดับหน่วยงำนของรัฐ
(ส่วนรำชกำร) อย่ำงต่อเนื่อง
และจัดท ำรำยงำนแบบ
ติดตำม ปค. 5 เสนอต่อผู้บริหำร 
และคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และประเมินผล ประจ ำกระทรวง
สำธำรณสุขอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง 
(รอบ 12 เดือน) ภำยใน 90 วัน
นับแต่วันส้ินปีงบประมำณ

17. ผู้บริหำรของหน่วยงำน
ของรัฐและส่วนงำนย่อย
ให้ควำมส ำคัญกับรำยงำน
ผลกำรติดตำม เช่น มีข้อส่ังกำร
ให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องด ำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน
หรือข้อบกพร่องอย่ำงเป็น
ลำยลักษณ์อักษร
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n1 = 2 n2 = 1 n3 = 0

หมายเหตุถูกตอ้ง /
ครบถ้วน

ไม่ถูกตอ้ง /
ไม่ครบถ้วน

ไม่ไดป้ฏบิัติล าดบั ประเดน็การตรวจสอบ รายการทีต่รวจ

ผลการประเมิน

 18. ผู้บริหำรมีกำรก ำหนด
มำตรกำรควบคุมก ำกับ
ทีเ่พียงพอเหมำะสม
เพือ่ให้กำรด ำเนินงำน
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยพิจำรณำ
จำกหลักฐำนประกอบกำรประเมิน
ได้แก่ รำยงำนกำรประชุม
หรือข้อส่ังกำรของผู้บริหำร เป็นต้น

18.00            

36.00           

หมายเหต ุ: หน่วยงานของรัฐ มผีลรวมจ านวนขอ้ เท่ากับ 18 ขอ้ คะแนนเตม็ 36 คะแนน
* รายละเอียดการตรวจสอบและประเมนิผลระบบการควบคุมภายในส่วนราชการ ตามเอกสารแนบ  IA 01

ผลรวมจ านวนขอ้ n1 + n2 + n3
                 รวมคะแนนทีไ่ด ้ ( N =  n1 + n2 + n3 ) 

ผลรวมคะแนนทัง้หมด  = ( 100% ) 
คิดเป็นร้อยละ  ( N / ผลรวมจ านวนคะแนนทัง้หมด ) x 100 

ผลรวมคะแนนทีไ่ด้
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ผู้ตรวจสอบ ..........................................................

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

ปัจจัยความส าเร็จ               
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

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

ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผล / ข้อเสนอแนะ          
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

ต าแหน่ง ...............................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ผู้รับตรวจ ............................................................. รับทราบ

วัน เดอืน ป ี.........................................................
ผู้สอบทาน ...........................................................................

ต าแหน่ง ............................................................... ต าแหน่ง ..............................................................................
วัน เดอืน ป ี......................................................... วัน เดอืน ปี .........................................................................
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หน้าที่ : 
แก้ไขครัง้ที่ : 

ผู้ตรวจสอบ ............................................................................................................
วัน / เดือน / ป ี......................................................................................................

หนังสือถึงผู้ก ากับดแูลและ หนังสือถึง หนังสือถึง

แบบ ปค. 4 แบบ ปค. 5 แบบตติดาม แบบ แบบ แบบ แบบ แบบตดิตาม แบบ กระทรวงเจ้าสังกัด คตป. กระทรวงการคลัง

ส่วนงานยอ่ย ส่วนงานยอ่ย
     ปค. 5    
 ส่วนงานยอ่ย ปค. 1 ปค. 4 ปค. 5 ปค. 6 ปค. 5 ปค. 2

66

ส านัก / กลุ่ม : ....................................................................................................
หมายเลขเอกสาร : IA 01
วันที่เริม่ใช้ : ตุลาคม 2562

หน่วยรับตรวจ .......................................................................................................

รายละเอียดการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในส่วนราชการ

ผู้รับตรวจ ........................................................................................

วัน / เดือน / ป ี...............................................................................
ผู้สอบทาน .......................................................................................
วัน / เดือน / ป ี................................................................................งวดที่ตรวจพบ .......................................................................................................

ล าดับ หน่วยงาน

ค าสั่ง

จัดวาง ติดตาม
Flow 
Chart

ตาราง
วิเคราะห์
ความ
เสี่ยง

ระดบัส่วนงานย่อยของส่วนราชการ

ปรึกษำด้ำนวิชำกำรได้ที่  คุณเครือพนัธุ ์ บกุบญุ  โทรศัพทม์ือถือ 092-909-9595   คุณธัญชนก เสำวรัจ  โทรศัพทท์ี่ท ำงำน 0-2590-2339  โทรศัพทม์ือถือ 085-485-6981   

ระดบัส่วนราชการ

ผู้รับตรวจ
คะแนน
ที่ได้

แบบสอบ
ถามการ
ควบคุม
ภายใน

แบบ
ประเมนิ
องค์ประ
 กอบ

เบอร์โทรศัพท์

เลขที่ / ลงวันที่



หมายเลขเอกสาร : IA 02 หน้าที ่: 

เริม่ใช้ : ตุลาคม 2562 แก้ไขครัง้ที ่: 

หน่วยรับตรวจ : ผู้รับตรวจ : 

งวดทีต่รวจพบ : วนั / เดือน / ป ี: 

 

n1 = 2 n2 = 1 n3 = 0

1 มกีารก าหนด มีค ำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ในกำรจัดวำงระบบกำรควบคุม
ในการจัดวางระบบ ภำยใน และผู้ติดตำมประเมินผล
การควบคุมภายใน ระบบกำรควบคุมภำยใน
และผู้ตดิตามประเมนิผล ของหน่วยงำน โดยบุคคล
ระบบการควบคุม ทัง้สองคณะต้องไม่มีชื่อซ้ ำกัน
ภายในของหน่วยงาน (กรณีหน่วยงำนทีม่ีบุคลำกร

น้อยให้ปรับปรุงเง่ือนไข
ได้ตำมควำมเหมำะสม
โดยจัดท ำค ำส่ังในภำพรวม
เช่น จัดท ำค ำส่ังในระดับอ ำเภอ
หรือจังหวัด เป็นต้น)

1. ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำร
จัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน

2. ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผล
ระบบกำรควบคุมภำยใน

3. ผู้ก ำกับดูแลและผู้บริหำร
ส่งเสริมให้บุคลำกรเห็น
ควำมส ำคัญของกำรควบคุม
ภำยในโดยพิจำรณำผลจำกกำร

2. เพือ่ให้หน่วยรับตรวจมีกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยในทีก่ ำหนดไว้อย่ำงเพียงพอเหมำะสม 

กระดาษท าการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
1. เพือ่ให้หน่วยรับตรวจมีกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในอย่ำงถูกต้องตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง 

ว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

มีกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในทีส่อดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงทันเหตุกำรณ์

ล าดบั ประเดน็การตรวจสอบ รายการทีต่รวจ

ผลการประเมิน

หมายเหตุถูกตอ้ง /
ครบถ้วน

ไม่ถูกตอ้ง /
ไม่ครบถ้วน

ไม่ไดป้ฏบิัติ
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ล าดบั ประเดน็การตรวจสอบ รายการทีต่รวจ

ผลการประเมิน

หมายเหตุถูกตอ้ง /
ครบถ้วน

ไม่ถูกตอ้ง /
ไม่ครบถ้วน

ไม่ไดป้ฏบิัติ

ทีห่น่วยงำนมีกำรจัดวำงระบบ
กำรควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอ
เหมำะสม รวมถึงมีกำรน ำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน
และกำรควบคุมควำมเส่ียง
ทีอ่ำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย

4. บุคลำกรทุกระดับมีบทบำท
ในกำรสนับสนุนให้หน่วยงำน
มีระบบกำรควบคุมภำยใน
ทีม่ีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
และมีกำรปฏิบัติตำมระบบ
กำรควบคุมภำยในทีก่ ำหนดไว้
โดยพิจำรณำจำกกำร
มี Flow chart กำรปฏิบัติงำน
ตำมระบบกำรควบคุมภำยใน
และมีกำรปฏิบัติงำนถูกต้อง
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
ของทำงรำชกำรทีก่ ำหนด

2 ด าเนินการจัดวาง 5. มีกำรจัดวำงระบบ
ระบบการควบคุมภายใน กำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์
ครบทุกส่วนงานย่อย กระทรวงกำรคลังครบถ้วน
และหน่วยงานของรัฐ ทุกส่วนงำนย่อยตำมโครงสร้ำง

และภำรกิจหลักของกลุ่มงำน
6. มีกำรจัดท ำผังขั้นตอน

กำรปฏิบัติงำน (Flow Chart)
ตำมระบบกำรควบคุมภำยใน
ครบทุกกระบวนงำนตำมโครงสร้ำง
และภำรกิจหลักของกลุ่มงำน

7. มีกำรจัดท ำแบบสอบถำม
กำรควบคุมภำยในครอบคลุม
ทุกภำรกิจและทุกส่วนงำนย่อย
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ล าดบั ประเดน็การตรวจสอบ รายการทีต่รวจ

ผลการประเมิน

หมายเหตุถูกตอ้ง /
ครบถ้วน

ไม่ถูกตอ้ง /
ไม่ครบถ้วน

ไม่ไดป้ฏบิัติ

8. กำรจัดวำงระบบกำรควบคุม
ภำยในครอบคลุมวัตถุประสงค์
3 ด้ำน ดังนี้

1) ด้ำนกำรด ำเนินงำน
๒) ด้ำนกำรรำยงำน
๓) ด้ำนกำรปฏิบัติตำม

กฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ
9. มีกำรประเมินองค์ประกอบ

ของกำรควบคุมภำยในครบถ้วน
ทัง้ ๕ องค์ประกอบ ดังนี้

1) สภำพแวดล้อมกำรควบคุม
2) กำรประเมินควำมเส่ียง
3) กิจกรรมกำรควบคุม
4) สำรสนเทศและกำรส่ือสำร
5) กิจกรรมกำรติดตำมผล

3 ด าเนินการจัดท า 10. ทุกส่วนงำนย่อย
รายงานทุกระดบั ในส่วนภูมิภำคจัดท ำรำยงำน
ไดอ้ย่างครบถ้วน กำรประเมินองค์ประกอบ
ถูกตอ้ง ทันเวลา ของกำรควบคุมภำยใน

(แบบ ปค. 4 ส่วนงำนย่อย)
ตำรำงวิเครำะห์ควำมเส่ียง
และรำยงำนกำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(แบบ ปค. 5 ส่วนงำนย่อย)
ได้ครบถ้วนถูกต้อง
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด

11. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดั
จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
องค์ประกอบของกำรควบคุม
ภำยใน (แบบ ปค. 4) และรำยงำน
กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
(แบบ ปค. 5) ได้ครบถ้วนถูกต้อง
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด

กลุ่มตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 69



ล าดบั ประเดน็การตรวจสอบ รายการทีต่รวจ

ผลการประเมิน

หมายเหตุถูกตอ้ง /
ครบถ้วน

ไม่ถูกตอ้ง /
ไม่ครบถ้วน

ไม่ไดป้ฏบิัติ

12. ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดจัดส่งรำยงำน
แบบ ปค. 4  และแบบ ปค. 5
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ภำยใน 90 วันนับแต่
วันส้ินปีงบประมำณ

4 มกีารน าระบบ 13. ทุกส่วนงำนย่อย
การควบคุมภายใน ในส่วนภูมิภำคน ำระบบ
ทีไ่ดด้ าเนินการจัดวาง กำรควบคุมภำยในทีไ่ด้จัดวำง
ไปสู่การปฏิบัติ มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้เกิด
อย่างครบถ้วนถูกตอ้ง ประโยชน์และควบคุมควำมเส่ียง
ครบทุกกระบวนงาน ได้อย่ำงแท้จริง เช่น
เพ่ือให้การด าเนินงาน 1) มีกำรปฏิบัติตำมขั้นตอน
มปีระสิทธิภาพ และกิจกรรมกำรควบคุม
ประสิทธิผล และบรรลุ ทีก่ ำหนดไว้
วัตถุประสงค์ทีก่ าหนด 2) กำรปฏิบัติงำนถูกต้อง

ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
ทีก่ ำหนด

3) ข้อตรวจพบ
ของผู้มีหน้ำทีต่รวจสอบ
ลดลงทุกปี

14. ทุกส่วนงำนย่อย
ในส่วนภูมิภำค มีกำรแก้ไข
ปรับปรุง พัฒนำระบบ
กำรควบคุมภำยในให้มี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

กลุ่มตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 70



ล าดบั ประเดน็การตรวจสอบ รายการทีต่รวจ

ผลการประเมิน

หมายเหตุถูกตอ้ง /
ครบถ้วน

ไม่ถูกตอ้ง /
ไม่ครบถ้วน

ไม่ไดป้ฏบิัติ

5 มกีารตดิตาม 15. มีกำรติดตำมประเมินผล
ประเมนิผลระบบ ระบบกำรควบคุมภำยใน 
การควบคุมภายใน เพือ่ให้ทรำบถึงประสิทธิผล
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ของกำรควบคุมภำยใน

อย่ำงต่อเนื่องและจัดท ำ
รำยงำนแบบติดตำม 
ปค. 5  ส่วนงำนย่อย เสนอต่อ
ผู้บริหำร อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง
(รอบ 12 เดือน) ภำยใน 60 วัน
นับแต่วันส้ินปีงบประมำณ
หรือตำมทีผู้่บริหำรก ำหนด

16. มีกำรติดตำมประเมินผล
เกี่ยวกับควำมเพียงพอ
และประสิทธิผล
ของกำรควบคุมภำยใน
อย่ำงต่อเนื่องและจัดท ำ
รำยงำนแบบติดตำม ปค. 5 
ของส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด เสนอต่อผู้บริหำร 
ปีละ 1 คร้ัง (รอบ 12 เดือน)
ภำยใน 90 วัน นับแต่
วันส้ินปีงบประมำณ
17. ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญ
กับรำยงำนผลกำรติดตำม
เช่น มีข้อส่ังกำรให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง
อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร

กลุ่มตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 71



ล าดบั ประเดน็การตรวจสอบ รายการทีต่รวจ

ผลการประเมิน

หมายเหตุถูกตอ้ง /
ครบถ้วน

ไม่ถูกตอ้ง /
ไม่ครบถ้วน

ไม่ไดป้ฏบิัติ

 18. ผู้บริหำรมีกำรก ำหนด
มำตรกำรควบคุมก ำกับ
ทีเ่พียงพอเหมำะสม
เพือ่ให้กำรด ำเนินงำน
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยพิจำรณำ
จำกหลักฐำนประกอบกำรประเมิน
ได้แก่ รำยงำนกำรประชุม
หรือข้อส่ังกำรของผู้บริหำร เป็นต้น

18.00                

36.00                

หมายเหต ุ: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด มผีลรวมจ านวนขอ้ เท่ากับ 18 ขอ้ คะแนนเตม็ 36 คะแนน

ตามเอกสารแนบ  IA 02

ผลรวมคะแนนทีไ่ด้

* รายละเอียดการตรวจสอบและประเมนิผลระบบการควบคุมภายในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผลรวมจ านวนขอ้ n1 , n2 , n3
                 รวมคะแนนทีไ่ด ้ ( N =  n1 + n2 + n3 ) 

ผลรวมคะแนนทัง้หมด ( โดยไมนั่บรวมขอ้ทีเ่ป็น N/A ) = ( 100% ) 
คิดเป็นร้อยละ  ( N / ผลรวมจ านวนคะแนนทัง้หมด ) x 100 

กลุ่มตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 72



ผู้ตรวจสอบ ..........................................................

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

ปัจจัยความส าเร็จ               
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

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

ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผล / ข้อเสนอแนะ          
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

ต าแหน่ง ...............................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ผู้รับตรวจ ............................................................. รับทราบ

วัน เดอืน ป ี.........................................................
ผู้สอบทาน ...........................................................................

ต าแหน่ง ............................................................... ต าแหน่ง ..............................................................................
วัน เดอืน ป ี......................................................... วัน เดอืน ปี .........................................................................
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หน้าที่ : 
แก้ไขครั้งที่ : 

ผู้ตรวจสอบ ............................................................................

แบบ ปค. 4 แบบ ปค. 5 แบบติตดาม

ส่วนงานยอ่ย ส่วนงานยอ่ย
     ปค. 5   
  ส่วนงานย่อย

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

ส่วนงานยอ่ย (กลุม่งานตามโครงสร้าง)

แบบสอบถาม
การควบคุม

ภายใน

ตาราง
วิเคราะห์
ความเสีย่ง

ล าดบั
Flow 
Chart

รายละเอียดการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ส านัก / กลุ่ม : ....................................................................................................
หมายเลขเอกสาร : IA 02

ผู้สอบทาน .......................................................................................................................
วัน / เดอืน / ปี  ...........................................................................................................

หน่วยรับตรวจ .......................................................................

วันที่เริ่มใช้ : ตลุาคม 2562

วัน / เดอืน / ปี ................................................................................................................
ผู้รับตรวจ ........................................................................................................................

วัน / เดอืน / ปี  .....................................................................

งวดที่ตรวจพบ .......................................................................

ปรึกษำด้ำนวิชำกำรได้ที่  คุณเครือพันธุ์  บุกบุญ  โทรศัพท์มือถือ 092-909-9595  คุณธัญชนก เสำวรัจ  โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0-2590-2339  โทรศัพท์มือถือ 085-485-6981   

เบอร์โทรศัพท์
จัดวาง ตดิตาม

ระดับส่วนงานยอ่ยในส่วนภมูิภาค ระดบัส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หนังสือถึง

คะแนนที่ได้ ผู้รับตรวจหน่วยงาน

ค าสั่ง

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

แบบ 
ปค. 4

แบบ 
ปค. 5

แบบ
ตดิตาม 
ปค. 5

แบบ
ประเมิน
องค์ประ 

กอบ เลขที่ / ลงวันที่

ผู้ว่าราชการจังหวัด
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หมายเลขเอกสาร : IA 03 หน้าที ่: 
เริ่มใช ้: ตลุาคม 2562 แก้ไขครั้งที ่: 
หน่วยรับตรวจ : ผู้รับตรวจ : 
งวดทีต่รวจพบ : วัน / เดอืน / ปี : 
 

n1 = 2 n2 = 1 n3 = 0

1 มกีารก าหนด มีค ำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ในกำรจัดวำงระบบกำรควบคุม
ในการจัดวางระบบ ภำยใน และผู้ติดตำมประเมินผล
การควบคุมภายใน ระบบกำรควบคุมภำยใน
และผู้ตดิตามประเมนิผล ของหน่วยงำน โดยบุคคล
ระบบการควบคุม ทัง้สองคณะต้องไม่มีชื่อซ้ ำกัน
ภายในของหน่วยงาน 1. ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำร

จัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน
2. ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำร

ติดตำมและประเมินผล
ระบบกำรควบคุมภำยใน

3. ผู้ก ำกับดูแลและผู้บริหำร
ส่งเสริมให้บุคลำกรเห็น
ควำมส ำคัญของกำรควบคุม
ภำยในโดยพิจำรณำผลจำกกำร
ทีห่น่วยงำนมีกำรจัดวำงระบบ
กำรควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอ
เหมำะสม รวมถึงมีกำรน ำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน
และกำรควบคุมควำมเส่ียง
ทีอ่ำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย

มีกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในทีส่อดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงทันเหตุกำรณ์

ล าดบั ประเดน็การตรวจสอบ รายการทีต่รวจ

ผลการประเมิน

หมายเหตุถูกตอ้ง /
ครบถ้วน

ไม่ถูกตอ้ง /
ไม่ครบถ้วน

ไม่ไดป้ฏบิัติ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
1. เพือ่ให้หน่วยรับตรวจมีกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในอย่ำงถูกต้องตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง 

ว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
2. เพือ่ให้หน่วยรับตรวจมีกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยในทีก่ ำหนดไว้อย่ำงเพียงพอเหมำะสม 

กระดาษท าการตรวจสอบและประเมนิผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล
กลุม่ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

กลุ่มตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 75



ล าดบั ประเดน็การตรวจสอบ รายการทีต่รวจ

ผลการประเมิน

หมายเหตุถูกตอ้ง /
ครบถ้วน

ไม่ถูกตอ้ง /
ไม่ครบถ้วน

ไม่ไดป้ฏบิัติ

4. บุคลำกรทุกระดับมีบทบำท  
ในกำรสนับสนุนให้หน่วยงำน
มีระบบกำรควบคุมภำยใน
ทีม่ีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
และมีกำรปฏิบัติตำมระบบ
กำรควบคุมภำยในทีก่ ำหนดไว้
โดยพิจำรณำจำกกำร
มี Flowchart กำรปฏิบัติงำน
ตำมระบบกำรควบคุมภำยใน
และมีกำรปฏิบัติงำนถูกต้อง
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
ของทำงรำชกำรทีก่ ำหนด

2 ด าเนินการจัดวาง 5. มีกำรจัดวำงระบบ
ระบบการควบคุมภายใน กำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์
ครบทุกส่วนงานย่อย กระทรวงกำรคลังครบถ้วน
และหน่วยงานของรัฐ ทุกส่วนงำนย่อยตำมโครงสร้ำง

และภำรกิจหลักของกลุ่มงำน
6. มีกำรจัดท ำผังขั้นตอน

กำรปฏิบัติงำน (Flow Chart)
ตำมระบบกำรควบคุมภำยใน
ครบทุกกระบวนงำนตำมโครงสร้ำง
และภำรกิจหลักของกลุ่มงำน

7. มีกำรจัดท ำแบบสอบถำม
กำรควบคุมภำยในครอบคลุม
ทุกภำรกิจและทุกส่วนงำนย่อย

8. กำรจัดวำงระบบกำรควบคุม
ภำยในครอบคลุมวัตถุประสงค์
3 ด้ำน ดังนี้

1) ด้ำนกำรด ำเนินงำน
๒) ด้ำนกำรรำยงำน
๓) ด้ำนกำรปฏิบัติตำม

กฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ
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ล าดบั ประเดน็การตรวจสอบ รายการทีต่รวจ

ผลการประเมิน

หมายเหตุถูกตอ้ง /
ครบถ้วน

ไม่ถูกตอ้ง /
ไม่ครบถ้วน

ไม่ไดป้ฏบิัติ

9. มีกำรประเมินองค์ประกอบ
ของกำรควบคุมภำยในครบถ้วน
ทัง้ ๕ องค์ประกอบ ดังนี้

1) สภำพแวดล้อมกำรควบคุม
2) กำรประเมินควำมเส่ียง
3) กิจกรรมกำรควบคุม
4) สำรสนเทศและกำรส่ือสำร
5) กิจกรรมกำรติดตำมผล

3 ด าเนินการจัดท า 10. ทุกส่วนงำนย่อย
รายงานทุกระดบั จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ไดอ้ย่างครบถ้วน องค์ประกอบของ
ถูกตอ้ง ทันเวลา กำรควบคุมภำยใน

(แบบ ปค. 4 ส่วนงำนย่อย)
ตำรำงวิเครำะห์ควำมเส่ียง
และรำยงำนกำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(แบบ ปค. 5 ส่วนงำนย่อย)
ได้ครบถ้วนถูกต้อง
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด

11. ส่วนงำนย่อย และ
ส่วนงำนย่อยในส่วนภูมิภำค
จัดส่งรำยงำนกำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยในภำพรวม
แบบ ปค. 4 ส่วนงำนย่อย 
และแบบ ปค. 5 ส่วนงำนย่อย
ให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด
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ล าดบั ประเดน็การตรวจสอบ รายการทีต่รวจ

ผลการประเมิน

หมายเหตุถูกตอ้ง /
ครบถ้วน

ไม่ถูกตอ้ง /
ไม่ครบถ้วน

ไม่ไดป้ฏบิัติ

4 มกีารน าระบบ 12. ทุกส่วนงำนย่อย
การควบคุมภายใน น ำระบบกำรควบคุมภำยใน
ทีไ่ดด้ าเนินการจัดวาง ทีไ่ด้จัดวำงมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์และควบคุม
อย่างครบถ้วนถูกตอ้ง ควำมเส่ียงได้อย่ำงแท้จริง เช่น
ครบทุกกระบวนงาน 1) มีกำรปฏิบัติตำมขั้นตอน
เพ่ือให้การด าเนินงาน และกิจกรรมกำรควบคุม
มปีระสิทธิภาพ ทีก่ ำหนดไว้
ประสิทธิผล และบรรลุ 2) กำรปฏิบัติงำนถูกต้อง
วัตถุประสงค์ทีก่ าหนด ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ

ทีก่ ำหนด
3) ข้อตรวจพบ

ของผู้มีหน้ำทีต่รวจสอบ
ลดลงทุกปี

13. ทุกส่วนงำนย่อย
มีกำรแก้ไข ปรับปรุง พัฒนำ
ระบบกำรควบคุมภำยใน
ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

5 มกีารตดิตาม 14. มีกำรติดตำมประเมินผล
ประเมนิผลระบบ ระบบกำรควบคุมภำยใน 
การควบคุมภายใน เพือ่ให้ทรำบถึงประสิทธิผล
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ของกำรควบคุมภำยใน

อย่ำงต่อเนื่องและจัดท ำ
รำยงำนแบบติดตำม  
ปค. 5 ส่วนงำนย่อย เสนอต่อ
ผู้บริหำร อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง
(รอบ 12 เดือน) ภำยใน 60 วัน
นับแต่วันส้ินปีงบประมำณ
หรือตำมทีผู้่บริหำรก ำหนด
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ล าดบั ประเดน็การตรวจสอบ รายการทีต่รวจ

ผลการประเมิน

หมายเหตุถูกตอ้ง /
ครบถ้วน

ไม่ถูกตอ้ง /
ไม่ครบถ้วน

ไม่ไดป้ฏบิัติ

15. มีกำรติดตำมประเมินผล
เกี่ยวกับควำมเพียงพอ และ
ประสิทธิผลของกำรควบคุม
ภำยในอย่ำงต่อเนื่อง
และจัดท ำรำยงำน
แบบติดตำม ปค. 5 ส่วนงำนย่อย
ภำพรวมของโรงพยำบำล
เสนอต่อผู้บริหำร และจัดส่ง
ให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
ปีละ 1 คร้ัง (รอบ 12 เดือน) 
ภำยใน 90 วัน นับแต่
วันส้ินปีงบประมำณ 

16. ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญ
กับรำยงำนผลกำรติดตำม เช่น
มีข้อส่ังกำรให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง
อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร

17. ผู้บริหำรมีกำรก ำหนด
มำตรกำรควบคุมก ำกับ
ทีเ่พยีงพอเหมำะสม
เพือ่ให้กำรด ำเนินงำน
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยพิจำรณำ
จำกหลักฐำนประกอบกำรประเมิน
ได้แก่ รำยงำนกำรประชุม
หรือข้อส่ังกำรของผู้บริหำร เป็นต้น

17.00              

34.00              

หมายเหต ุ: รพ. / รพสต. / สสอ. มผีลรวมจ านวนขอ้ เท่ากับ 17 ขอ้ คะแนนเตม็ 34 คะแนน
* รายละเอียดการตรวจสอบและประเมนิผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล ตามเอกสารแนบ  IA 03

ผลรวมคะแนนทัง้หมด ( โดยไมนั่บรวมขอ้ทีเ่ป็น N/A ) = ( 100% ) 
คิดเป็นร้อยละ  ( N / ผลรวมจ านวนคะแนนทัง้หมด ) x 100 

ผลรวมคะแนนทีไ่ด้

ผลรวมจ านวนขอ้ n1 , n2 , n3
                 รวมคะแนนทีไ่ด ้ ( N =  n1 + n2 + n3 ) 
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ผู้ตรวจสอบ ..........................................................

วัน เดอืน ป ี......................................................... วัน เดอืน ปี .........................................................................

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

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

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

ผู้รับตรวจ ............................................................. รับทราบ
ต าแหน่ง ...............................................................
วัน เดอืน ป ี.........................................................

ผู้สอบทาน ...........................................................................
ต าแหน่ง ............................................................... ต าแหน่ง ..............................................................................

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

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

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

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

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

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

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

ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผล / ข้อเสนอแนะ          
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

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

ปัจจัยความส าเร็จ               
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
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หน้าที ่: 
แก้ไขครั้งที ่: 

ผู้ตรวจสอบ .........................................................................
วนั / เดอืน / ป ี....................................................................

แบบ ปค. 4 แบบ ปค. 5 แบบตติดาม แบบ ปค. 4 แบบ ปค. 5 แบบตดิตาม

ส่วนงานย่อย ส่วนงานย่อย
     ปค. 5     
ส่วนงานยอ่ย ส่วนงานย่อย ส่วนงานย่อย

     ปค. 5     
ส่วนงานยอ่ย

1

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

11
12
13
14

ส่วนงานย่อย (กลุม่งานตามโครงสรา้ง)

วนั / เดอืน / ป ี................................................................................................................งวดทีต่รวจพบ .....................................................................

ผู้สอบทาน .......................................................................................................................
วนั / เดอืน / ป ี......................................................................................................

โรงพยำบำล

แบบ
ประเมิน
องค์ประ 

กอบ เลขที ่/ ลงวนัที่

ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั

รายละเอียดการตรวจสอบและประเมนิผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล

หมายเลขเอกสาร : IA 03
วนัทีเ่ริ่มใช ้: ตลุาคม 2562

หน่วยรบัตรวจ ..................................................................... ผู้รบัตรวจ ........................................................................................................................

ส านัก / กลุม่ : ....................................................................................................

ปรึกษำด้ำนวชิำกำรได้ที ่ คุณเครือพนัธุ์  บุกบุญ  โทรศัพท์มือถอื 092-909-9595  คุณธญัชนก เสำวรัจ  โทรศัพท์ทีท่ ำงำน 0-2590-2339  โทรศัพท์มือถอื 085-485-6981   

เบอรโ์ทรศัพท์
จัดวาง ตดิตาม

ระดับส่วนงานยอ่ยของโรงพยาบาล ระดบัโรงพยาบาล หนังสือถึง
คะแนน
ทีไ่ด้

ผู้รบัตรวจล าดบั

ค าสัง่
Flow 
Chart

ตาราง
วิเคราะห์
ความเสี่ยง

หน่วยงาน
แบบสอบถา

มการ
ควบคุม
ภายใน
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- ตัวอย่าง - 

 

 

 

 
ค าสั่ง………………………………………………. 
.............................................................. 

ที ่     /2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน   

และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

  ตามที่กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 
การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน  
และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ      
พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ทั้งนี้ เพ่ือให้     
การด าเนินงานและการบริหารงานของ..............................................มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการก ากับดูแลองค์กรที่ดี การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไป  
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด................................ ........จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้ 

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน   

  1. ชื่อ – สกุล ............................................ ต าแหน่ง....................................ประธานกรรมการ  
  2. ชื่อ – สกุล ............................................ ต าแหน่ง..............................รองประธานกรรมการ  
  3. ชื่อ – สกุล ............................................ ต าแหน่ง.................................................กรรมการ  
  4. ชื่อ – สกุล ............................................ ต าแหน่ง.................................................กรรมการ  
  5. ชื่อ – สกุล ............................................ ต าแหน่ง..................เลขานุการและคณะกรรมการ 
  6. ชื่อ – สกุล ............................................ ต าแหน่ง.........ผูช้่วยเลขานุการและคณะกรรมการ 
อ านาจหน้าที่ 
  1. อ านวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยการพัฒนาคุณภาพกระบวนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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  2. ก าหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
และประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย  
  3. รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวม 
ของส่วนงานย่อย 
  4. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้อง 
  5. จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประกอบด้วย  
   5.1 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
   5.2 แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
   5.3 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย) 
   5.4 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 
   5.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย) 
  6. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อยให้ผู้เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  1. ชื่อ – สกุล ............................................ ต าแหน่ง....................................ประธานกรรมการ  
  2. ชื่อ – สกุล ............................................ ต าแหน่ง..............................รองประธานกรรมการ  
  3. ชื่อ – สกุล ............................................ ต าแหน่ง.................................................กรรมการ  
  4. ชื่อ – สกุล ............................................ ต าแหน่ง..................เลขานุการและคณะกรรมการ 
  5. ชื่อ – สกุล ............................................ ต าแหน่ง.........ผูช้่วยเลขานุการและคณะกรรมการ 
อ านาจหน้าที่ 
 

  1..ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนงานที่ก าหนดไว้  
2..ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร 

  3..ด าเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย ปีละ 1 ครั้ง 
(รอบ 12 เดือน) 
  4..จัดท ารายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  
(แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย) เสนอต่อผู้บริหาร และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   สั่ง ณ วันที่        เดือน                    พ.ศ. 2562 

 
 
 

       ลงช่ือ ................................................................. 
              (................................................................) 
             ต าแหน่ง ................................................................. 
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- ตัวอย่าง - 
แบบสอบถามการควบคุมภายใน 

เรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในส่วนงานย่อย 
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ล าดับที่ ค าถาม มี / ใช่ 
ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย / ค าตอบ 

1 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่มงาน
ย่อย 

   

2 มีค าสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในครอบคลุมบุคลากร 
ทุกกลุ่มงานย่อย 

   

3 ผู้บริหารของหน่วยงานสร้างบรรยากาศให้
บุคลากรทุกระดับ ตระหนักถึงความส าคัญของ
การควบคุมภายในและมีการติดตามประเมินผล
และปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอและ
เหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 

   

4 บุคลากรทุกระดับมีบทบาทในการสนับสนุนให้
หน่ วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ 

   

5 มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังครบถ้วนทุกส่วน
งานย่อยตามโครงสร้างและภารกิจหลักของ
กลุ่มงาน 

   

6 มีการจัดท าผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow 
Chart)  ตามระบบการควบคุมภายในครบ 
ทุกกระบวนงานตามโครงสร้างและภารกิจหลัก
ของกลุ่มงาน 

   

7 มีการจัดท าแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ครอบคลุมทุกภารกิจและทุกส่วนงานย่อย 

   

8 มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในครบถ้วน ถูกต้อง ทั้ง ๕ องค์ประกอบ 
ดังนี้ 

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม   
(Control Environment) 
2) การประเมินความเสี่ยง           
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ล าดับที่ ค าถาม มี / ใช่ 
ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย / ค าตอบ 

(Risk Assessment) 
3) กิจกรรมการควบคุม          
(Control Activities) 
4) สารสนเทศและการสื่อสาร  
(Information and Communications) 
5) กิจกรรมการติดตามผล   
(Monitoring Activities) 

9 การจัดวางระบบการควบคุมภายในครอบคลุม
วัตถุประสงค์ 3 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านการด าเนินงาน 
(Operations Objectives) 
๒) ด้านการรายงาน 
(Reporting Objectives) 
๓) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

และข้อบังคับ (Compliance Objectives) 

   

10 ทุกส่วนงานย่อยจัดท ารายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 
4 ส่วนงานย่อย) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย) ได้ครบถ้วนถูกต้อง 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

   

11 ส่วนงานย่อยจัดส่งรายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายในภาพรวมของกลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวง แบบ ปค. 4 ส่วนงาน
ย่อย และแบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย ให้กอง
บริหารการคลัง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

   

12 ส่วนงานย่อยน าระบบการควบคุมภายในที่ได้ 
จัดวางมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง เช่น  

1) มีการปฏิบัติงานตาม Flow chart ที่ก าหนด
ไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง  

2) การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับของทางราชการที่ก าหนด 

   

13 ส่วนงานย่อยมีการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาระบบ 
การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 
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ล าดับที่ ค าถาม มี / ใช่ 
ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย / ค าตอบ 

14 มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของทุกส่วนงานย่อยอย่าง
ต่อเนื่องและจัดท ารายงานแบบติดตาม ปค. 5 
ส่วนงานย่อยเสนอต่อผู้บริหาร อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง (รอบ 12 เดือน) ภายใน 90 วันนับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามท่ีผู้บริหารก าหนด 

   

15 ผู้บริหารของหน่วยงานและส่วนงานย่อย 
ให้ความส าคัญกับรายงานผลการติดตาม เช่น  
มีข้อสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรมีการก าหนดมาตรการควบคุม
ก ากับการด าเนินงานที่เพียงพอเหมาะสมเพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

   

สรุปผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
  กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑   

 

      
        ชื่อผู้ประเมิน ............................................................. 
       (........................................................) 
             ต าแหน่ง .................................................................. .. 
                วันที่............เดือน............. พ.ศ. ................... 
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- ตัวอย่าง - 
 

ชื่อหน่วยงาน ........................................ 
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน  

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดอืน กันยายน พ.ศ. ........... 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ความเห็น / ค าอธิบาย 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

ผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศ   
ให้ทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการด าเนินงานที่คาดหวังของผู้ก ากับ
ดูแลและฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้   

1.1 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่น      
ในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 

 

 

 

 

 

  

1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้
เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่
ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน 

 

1.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้าง
องค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์        
ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของ            
ผู้ก ากับดูแล 

 

1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 

 

1.5 หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่
และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายในเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ความเห็น / ค าอธิบาย 

 สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
 
 

ชื่อผู้ประเมิน................................................................ 
(.....................................................) 

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

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

เป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
เป็นประจ า เพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ รวมถึงก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
ฝ่ ายบริหารควรค านึ งถึ งการเปลี่ ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดที่มี
ผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
ประกอบด้วย 4 หลักการ ดังนี้  

2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม
ทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

 

2.3 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต
เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

2.4  หน่ วยงานของรั ฐระบุ และประเมิ นการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ความเห็น / ค าอธิบาย 

 สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
 
 

ชื่อผู้ประเมิน................................................................ 
(.....................................................) 

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

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

เป็ นการปฏิ บั ติ ที่ ก าหนดไว้ ในนโยบายและ
กระบวนการด าเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจว่า การปฏิบัติตาม
การสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยง
ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมควร
ได้รับการน าไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ
ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ 
รวมถึ งการน าเทคโนโลยีมาใช้ ในการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้  

3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรม     
การควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์    
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

 
 
 
 
 
 
 
  

3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
โดยก าหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลส าเร็จที่
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ความเห็น / ค าอธิบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ  
 
 
 

ชื่อผู้ประเมิน................................................................ 
(.....................................................) 

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

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 
Communication) 

สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
ที่จะช่วยให้มีการด าเนินการตามการควบคุมภายใน 
ที่ก าหนด เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายใน  
และภายนอกและเป็นช่องทางเ พ่ือให้ทราบถึ ง
สารสนเทศที่ส าคัญในการควบคุมการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและ
ความส าคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

4.1 หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่
มีต่อการควบคุมภายในซึ่ งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 

 

4.๓ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่ก าหนด 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ความเห็น / ค าอธิบาย 

 
 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
 
 
 

ชื่อผู้ประเมิน................................................................ 
(.....................................................) 

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

5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 

เป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผล
เป็นรายครั้ง หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการ 
ในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ ง  
5 องค์ประกอบ กรณีมีผลการประเมินการควบคุม
ภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ 
ให้รายงานต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแลอย่างทันเวลา 
ประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้ 

5.1 หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมิน    
ผลเป็นรายครั้งตามท่ีก าหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า    
ได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสาร
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล เ พ่ือให้
ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 

 สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
 

 
 

ชื่อผู้ประเมิน................................................................ 
(.....................................................) 

ต าแหน่ง ..................................................................... 
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ. ............... 
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- ตัวอย่าง 

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ......................... 
หน่วยงาน.................................................................... 

 

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / 
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ / ขั้นตอน 

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง 

คะแนน ระดับ 

        ความกว้างของ column 

ความกว้างของ column 28.00 ความกว้าง 23.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 23.00 6.00 6.00 6.00 6.00 11.00 
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- ตัวอย่าง - 
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสของความถี่ทีจ่ะเกิดขึ้น 

1. ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการรักษา 

โอกาสที่จะเกิดขึ้น ระดับคะแนน 
โอกาสที่จะเกิดความ

เสี่ยง 

ผู้ป่วยเสียชีวิตเกินร้อยละ 5 ต่อปี 5 สูงมาก 
ผู้ป่วยเสียชีวิตไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี 4 สูง 
ผู้ป่วยเสียชีวิตร้อยละ 3 - 4 ต่อปี 3 ปานกลาง 

ผู้ป่วยเสียชีวิตร้อยละ 2 ต่อปี 2 น้อย 
ผู้ป่วยเสียชีวิตร้อยละ 1 ต่อปี 1 น้อยมาก 

   2. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาไม่ต่อเนื่อง 

โอกาสที่จะเกิดขึ้น ระดับคะแนน 
โอกาสที่จะเกิดความ

เสี่ยง 

จ านวนตั้งแต่ 5 คนข้ึนไปต่อปี 5 สูงมาก 
จ านวน 4 คน ต่อปี 4 สูง 
จ านวน 3 คน ต่อปี 3 ปานกลาง 
จ านวน 2 คน ต่อปี 2 น้อย 
จ านวน 1 คน ต่อปี 1 น้อยมาก 
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- ตัวอย่าง - 
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความถี่ที่จะเกิดขึ้น 

 
1. ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการรักษา 

ร้อยละของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ระดับคะแนน 
โอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง 

กระทบกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร 5 สูงมาก 
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 7๕ ขึ้นไป 4 สูง 
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 50 – 75   3 ปานกลาง 
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 25 – 49   2 น้อย 
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 25 1 น้อยมาก 

   2. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาไม่ต่อเนื่อง 

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ระดับคะแนน 
โอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง 

กระทบกับผู้ป่วยเสียชีวิต 5 สูงมาก 
กระทบกับผู้ป่วยรุนแรงมากท่ีสุด 4 สูง 
กระทบกับผู้ป่วยรุนแรงมาก 3 ปานกลาง 
กระทบกับผู้ป่วยรุนแรงปานกลาง 2 น้อย 
กระทบกับผู้ป่วยรุนแรงน้อย 1 น้อยมาก 
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- ตัวอย่าง - 
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

จาก HA ที่ก าหนดไว้น ามาเทียบกับความเสี่ยงตามระบบการควบคมุภายใน 
ความเสี่ยงทางคลินิก 

 
ร้อยละของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ระดับ ระดับคะแนน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

เกิดความเสี่ยงขึ้นกับผู้ป่วยอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต I 5 สูงมาก 
เกิดความเสี่ยงส่งผลให้ต้องท าการช่วยชีวิต H 

4 สูง 
เกิดความเสี่ยงส่งผลให้เกิดอันตรายถาวรแก่ผู้ป่วย G 
เกิดความเสี่ยงส่งผลให้เกิดความอันตรายชั่วคราวและต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น F 

3 ปานกลาง 
เกิดความเสี่ยงส่งผลให้เกิดความอันตรายชั่วคราวและต้องมีการบ าบัดรักษา E 
เกิดความเสี่ยงขึ้นส่งผลให้มีการเฝ้าระวังเพ่ือให้มั่นใจว่าไม่เกิดอันตราย D 

2 น้อย เกิดความเสี่ยงแต่ไม่เกิดความอันตราย C 
เกิดความเสี่ยงขึ้นแต่ยังไม่ถึงผู้รับบริการหรือบุคลากร B 
เหตุการณ์ซึ่งมีโอกาสก่อให้เกิดความเสี่ยง A 1 น้อยมาก 

 

หมายเหตุ : ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน แบบประเมินองค์ประกอบ 
แบบสอบถามการควบคุมภายในตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสและผลกระทบที่แนบท้ายภาคผนวกนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพ่ือให้หน่วยงาน 
ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในเท่านั้น ซึ่งหน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
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