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คำนำ 
 

อาศัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐให้มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่กระทรวงการคลั งกำหนดในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 7  

ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ 6 ให้ผู้กำกับ
ดูแลภายใน 60 วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบควบคุมภายในแล้วเสร็จ และข้อ 9 วรรค 3 ให้คณะกรรมการของหน่วยงาน
ของรัฐตามข้อ (6) กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ 8 ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื ่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้อำเภอ เพื ่อให้
คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมา
จัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น และการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่
สำคัญของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานและระบบควบคุมภายใน ซึ่งคู่มือนี้รวบรวมเนื้อหา
สาระจากเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับความหมาย 
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งแนวทาง
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในด้านต่าง ๆ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จึงได้จัดทำคู่มือเล่มนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลการควบคุม
ภายในและให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเข้าใจเบื้องต้นในงานตรวจสอบภายในและสามารถนำหลักการในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่า อันจะ
ส่งเสริมให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนอแก 

12 กันยายน 2565 
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บทที่   1 
แนวคิดการควบคุมภายใน 

 

1.  เป็นกลไกให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ได้แก่ การดำเนินงาน การรายงาน   
     และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
2.  แทรกในการปฏิบัติงานปกติ ทำเป็นขั้นตอน ต่อเนื่อง 
3.  เกิดข้ึนโดยผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายใน มีบทบาทสำคัญให้การควบคุมภายในเกิดขึ้นไม่ใช่ 
     เพียงกำหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือ/แบบฟอร์มงาน หากแต่ต้องปฏิบัติ 
4.  ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ไม่สามารถให้ความมั่นใจแก่ผู้กำกับดูแล 
     และฝ่ายบริหาร ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ 
5.  ควรกำหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
6.  ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนทำให้การดำเนินงานของรัฐไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น 
 -  ช่วยลดความเสี่ยงการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
 -  ช่วยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุ 
    เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

- ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ    
 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 

1. วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) 
ความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน บรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน การเงินการใช้ทรัพยากร         
การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน/ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลการสิ้นเปลือง การทุจริต 

2. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) 

การรายงานทางการเงิน ไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายใน ภายนอกหน่วยงาน รายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใสหรือข้อกำ    
หนดอื่นของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) 

    การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน หรือข้อกำหนดอื่น 

    ของทางราชการ 

การควบคุมภายในมีการแบ่งลักษณะและประเภทได้หลายหลักเกณฑ์แต่ยกตัวอย่าง ประเภทของ 

การควบคุมภายใน โดยใช้เกณฑ์ความจำเป็นและลักษณะของการควบคุม ได้ดังนี้ 

1.  การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุม
ภายในที่กำหนดขึ้นล่วงหน้าก่อนการปฏิบัติงานจะเริ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและข้อผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 
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2. การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด (Detective Control) เป็นการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ (Suggestive Control) การควบคุมท่ีกำหนดขึ้น เพ่ือเสนอแนะ ปรับปรุงส่งเสริม
ให้งานบรรลุวัตถุประสงค์รวมทั้งพัฒนาระบบการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายในให้เหมาะกับสถานการณ์ 
4.การควบแบบแก้ไข (Conrective Control) เป็นการควบคุมที่มีขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว
ในการปฏิบัติงานรวมทั้งหาแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก 
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการควบคุมภายในของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. ผู้บริหารของหน่วยงาน 
การควบคุมภายในเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร การกำหนดบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบจึงเป็นสิ่ง

สำคัญท่ีผู้บริหารต้องกระทำเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากท่ีสุด 
2. ผู้ตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบภายในถือเป็นการควบคุมอย่างหนึ่งขององค์กร ดังนั้นผู้ตรวจสอบภายในจึงมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

ต่อการควบคุมภายในด้วย โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินความมีประสิทธิผลของมาตรการ
ควบคุมภายใน ระบบการควบคุมภายในที่ใช้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในนั้น 

3. บุคลากรระดับปฏิบัติ 
การควบคุมภายในองค์กรเกี่ยวข้องและส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ บุคลากรในองค์กรจึ งต้องให้

ความสนใจทำความเข้าใจและเรียนรู้ระบบการควบคุมภายในหน่วยงานของต้นเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามได้และทำให้การ
ควบคุมมีประสิทธิผล 

4. ผู้ตรวจสอบภายนอก 
มีหน้าที่ในการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายกำหนด รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของ

หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยรับตรวจเพื่อกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม 
 

คำนิยามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
 

1. การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และ 
บุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ 
2. ความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
3. หน่วยงานของรัฐ หมายถึง 

1) ส่วนราชการ 
2) รัฐวิสาหกิจ 
3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กร

อัยการ 
4) องค์กรมหาชน 
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5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 

4. ผู้กำกับดูแล หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล หรือบังคับบัญชาของ 
    หน่วยงานรัฐ 
5. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของรัฐนั้น 
6. ฝ่ายบริหาร หมายถึง ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
7. ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน หรือดำรงตำแหน่งอื่นท่ีทำหน้าที่ 
    เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของรัฐ 
 

ขอบเขตการใช ้
 

1. สำหรับหน่วยงานของรัฐ 
2. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสม 
3. ลักษณะขนาด และความซับซ้อนของงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ 
4. มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม 
5. รวมทั้งมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 

 

ความสำคัญและเจตนารมณ์ของการควบคุมภายใน 
 

1. การควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญจะทำให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 
ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน 

2. เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงานของรัฐ ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอน
และต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ 

3. เกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ โดยผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบ
ภายใน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้นซึ่งมิใช่เพียงการกำหนดนโยบาย 
ระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มดำเนินงานเท่านั้น หากแต่ต้องมีการปฏิบัติ 

4. สามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดของหน่วยงานของรัฐ  
5. ควรกำหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
6. นอกจากนี้การควบควบคุมภายใน ยังช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทำให้การดำเนินงานของหน่วยงาน

ของรัฐ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น 
- ช่วยลดความเสี่ยงของการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  
- ช่วยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุ     
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

    - ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นต้น 
 
 



 

  
คู่มือควบคุมภายใน อบต.โจดหนองแก ๗ 

 

บทที่  2 
 

องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานที่ส่งผลให้มีการนำการควบคุมภายในมาปฏิบัติ 

ทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของ
การควบคุมภายใน รวมทั้งการดำเนินงานที่คาดหวังของผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหาร ทั้งนี้สภาพแวดล้อมการควบคุม
ดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญท่ีจะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่นๆ ประกอบด้วย 5 หลักการ 

1) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
2) ผู้กำกับดูแลแสดงให้เห็นถึงความอิสระจากฝ่ายบริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม 

              ภายในและการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
3) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการบรรลุ 

              วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล 
4) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ 

              ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
5) หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในเพ่ือให้ 

              บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ เพ่ือระบุและวิเคราะห์ความ 

เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นฝ่ายบริหาร
ควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐประกอบด้วย 4 หลักการ 

6) ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในที่ชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์องค์กร 
7) ระบแุละวิเคราะห์ความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร และนำไปสู่การจัดการความเสี่ยงนั้น 
8) ประเมินความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดทุจริต และมีผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ขององค์กร เช่น 
    จากการทำรายงานเท็จ ทรัพย์สินสูญหาย การแก้ไขรายการ การเลิกใช้ทรัพย์สิน เป็นต้น 
9) ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินการระบบคุมภายใน      
เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นต้น 

 

3. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าการ 

ปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมการควบคุมควร
ได้รับการนำไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ และนำ
เทคโนโลยีมาใช้ดำเนินงาน ประกอบด้วย 3 หลักการ 

10) ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 



 

  
คู่มือควบคุมภายใน อบต.โจดหนองแก ๘ 

 

11) ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
12) กำหนดกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดเป็นนโยบาย ซึ่งงต้องนำไปใช้อย่างจริงจัง (ทุกอย่างจะต้องมีการ 

                ขับเคลื่อนนโยบายให้มีการปฏิบัติ) 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการดำเนินการตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดข้ึนได้ท้ังจากภายในและภายนอกและเป็นช่องทาง
ให้ทราบถึงสารสนเทศที่สำคัญในการควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบ และความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ประกอบด้วย 3 หลักการ 

13) หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนด้านการ 
                ควบคุมภายใน 

14) หน่วยงานของรัฐต้องสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบให้ 
                 บุคลากร ทราบถึงความรับผิดชอบต่อกิจกรรมการควบคุมภายใน 

15) หน่วยงานของรัฐต้องสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุม 
                ภายในที่กำหนด 
 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
กิจกรรมติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือประเมินผลทั้ง 

สองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ 
องค์ประกอบ กรณีท่ีผลการประเมิน(เห็นว่า)จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐให้รายงานฝ่ายบริหาร 
ผู้กำกับดูแล อย่างทันเวลา ประกอบด้วย 2 หลักการ 

16) หน่วยงานของรัฐต้องระบุ พัฒนา และประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน หรือประเมินผลเป็นรายครั้ง 
17) หน่วยงานของรัฐต้องประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ของการควบคุมภายในอย่างทัน เวลา

เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการ แก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
คู่มือควบคุมภายใน อบต.โจดหนองแก ๙ 

 

บทที่  3 
 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ 
 

ข้อ 1. ในหลักเกณฑ์นี้ 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า  
(1) ส่วนราชการ 
(2) รัฐวิสาหกิจ 
(3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กร
อัยการ 
(4) องค์การมหาชน 
(5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
(6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายกำหนด 
“ผู้กำกับดูแล”  หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล หรือบังคับบัญชาของ
หน่วยงานของรัฐ 
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
“ฝ่ายบริหาร”  หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
“ผู้ตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ทำหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
“การควบคุมภายใน”  หมายความว่า  กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่าบริหาร และ
บุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
“ความเสี่ยง”  หมายความว่า ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่ ออากรบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ข้อ 2  ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่
กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ จัดวางระบบควบคุมภายในตามวรรค
หนึ่ง ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่โดยให้มีการรายงานตามข้อ 6 
และ ข้อ 7 
 
 
 
 
 
 



 

  
คู่มือควบคุมภายใน อบต.โจดหนองแก ๑๐ 

 

แบบ วค. ๑ 
หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

 

เรียน ...................(๑)....................... 
 

............................(๒)......................... ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ (หรือได้ปรับโครงสร้างใหม่) ตาม................... (๓).................. เมื่อ 
วันที่........(๔)........เดือน..............................พ.ศ.................. .และได้จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ เมื่อวันที่...
(๕).......เดือน........................................พ.ศ. ................ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า 
ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้าน
การรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ (๖)...................................................................  . 
 
 

ลายมือชื่อ...............................(๗)..................................................  
     ตำแหน่ง..................................(8)................................ ................. 
     วันที่ ...................................... (9).................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
คู่มือควบคุมภายใน อบต.โจดหนองแก ๑๑ 

 

คำอธิบายแบบรับรองการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ วค. ๑) 

 
(1) ระบุตำแหน่งผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ 
(2) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 
(3) ระบุชื่อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดตั้งหรือปรับโครงสร้างใหม่ 
(4) ระบุ วัน เดือน ปี ที่จัดตั้งหรือปรับโครงสร้างใหม่ 
(5) ระบุ วัน เดือน ปี ที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ 
(6) ระบุตำแหน่งผู้กำกับดูแล 
(7) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(8) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(9) ระบุ วัน เดือน ปี ที่รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
คู่มือควบคุมภายใน อบต.โจดหนองแก ๑๒ 

 

แบบ วค.2 
 

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

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

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ 

(4) 
สภาพแวดล้อม

การควบคุม 

(5) 
ความเสี่ยง 
ที่สำคัญ 

(6) 
กิจกรรมการ 
ควบคุมท่ี
สำคัญ 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(3)ระบุภารกิจตามกฎหมาย หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอ่ืนที่สำคัญ
และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าว 
 

(4)ระบุ
สภาพแวดล้อม
การควบคุม
ภายในที่เก่ียวข้อง
การวางระบบการ
ควบคุม 

(5)ระบุความ
เสี่ยงที่ส่งผล
กระทบต่อ
วัตถุประสงค์
ของภารกิจที่
จัดวางระบบ
การควบคุม
ภายใน 

(6)ระบุ
กิจกรรมการ
ควบคุมท่ี
สำคัญเพ่ือ
ป้องกันลด
ความเสี่ยง
(ตาม 5) 

(7)ระบุชื่อ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ภารกิจที่จัด
วางระบบ
ควบคุมภายใน 

 
 

                       ลายมือชื่อ...............................(8)................................................ 
          ตำแหน่ง..................................(9)................................................. 
         วันที่ ...................................... (10)................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
คู่มือควบคุมภายใน อบต.โจดหนองแก ๑๓ 

 

คำอธิบายแบบรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ วค. 2) 

 
(1) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งหรือปรับโครงสร้างใหม่ 
(2) ระบุระยะเวลาในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ที่จัดตั้งหรือปรับโครงสร้างใหม่จนถึงปรับโครงสร้างแล้ว

เสร็จ 
(3) ระบุภารกิจตามกฎหมาย หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นที่สำคัญและวัตถุประสงค์ของ

ภารกิจดังกล่าว 
(4) ระบุสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องการวางระบบการควบคุม 
(5) ระบุความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของภารกิจที่จัดวางระบบการควบคุมภายใน 
(6) ระบุกิจกรรมการควบคุมท่ีสำคัญเพ่ือป้องกันลดความเสี่ยง (ตาม 5) 
(7) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจที่จัดวางระบบควบคุมภายใน 
(8) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(9) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(10)ระบุ วัน เดือน ปี ที่รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
คู่มือควบคุมภายใน อบต.โจดหนองแก ๑๔ 

 

ข้อ 3  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตามข้อ 8 และ ข้อ 9 
ข้อ 4  ให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีการนำมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของ
รัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยงานของรัฐ 
ข้อ 5  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งโดยมีหน้าที่ ดังนี้ 

(1) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(2) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ 
(3) รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของ

รัฐ 
(4) ประสานงานการประเมินผลกรควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 
(5) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ 6  รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย 
(1) การรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(2) รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังนี้ 

(2.1)  ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ 

(2.2)  วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานตามข้อ 6 (2.1) 
(2.3)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ 
(2.4)  ความเสี่ยงที่สำคัญท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
(2.5)  กิจกรรมการควบคุมท่ีสำคัญที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงตามข้อ 6 (2.4) 
(2.6)  ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการควบคุมตามข้อ 6 (2.5) 

 ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบรายงานที่แนบท้ายหลักเกณฑ์การปฏิบัตินี้ โดยหน่วยงานของรัฐสามารถ
กำหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
ข้อ 7  ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ 6 ให้ผู้กำกับ
ดูแลภายใน 60 วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ 
ข้อ 8  ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐประกอบด้วย 
(1) การรับรองการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่
กระทรวงการคลังกำหนด 
(2)      การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 

(2.1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 
(2.2) การประเมินความเสี่ยง 
(2.3) กิจกรรมการควบคุม 
(2.4) สารสนเทศและการสื่อสาร 
(2.5) กิจกรรมการติดตามผล 



 

  
คู่มือควบคุมภายใน อบต.โจดหนองแก ๑๕ 

 

 (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ 
 (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ 
 ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบรายงานที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ โดยหน่วยงานของรัฐสามารถ
กำหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
ข้อ 9  ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตาม (1) ยกเว้นหน่วยงานของรัฐตามวรรคสองและหน่วยงานของรัฐ
ตามข้อ (2) (3) (4) (5) และ (7) เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ 8 
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้กำกับดูและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน 90 วัน นับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรณีท่ีผู้กำกับดูแลเป็นบุคคลเดียวกับกระทรวงเจ้าสังกัด ให้
ถือว่ากระทรวงเจ้าสังกัดได้รับทราบรายงานนั้นแล้ว 
 ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (1) กรณีจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ 8 ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือ
พิจารณาลงนาม ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (6) กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล เสนอ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ 8 ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณา
ลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีข้ึนดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน 90 วัน นับวันสิ้นปีงบประมาณ 
ข้อ 10  ให้กระทรวงเจ้าสังกัดดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับตามข้อ 
9 วรรคหนึ่ง มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง และส่งให้กระทรวงการคลังภายใน 
150 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 
 ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับตามข้อ 9 วรรคสาม และวรรคสี่ มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ และสำเนาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วย 
 ให้คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีข้ึน ดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในที่ได้รับตามวรรคสาม และข้อ 9 วรรคสอง มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวม 
จังหวัด แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาลงนาม และส่งให้กระทรวงการคลังภายใน 180 วัน นับแต่วัน
สิ้นปีงบประมาณ 
ข้อ 11  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้กำกับดูแล กระทรวงเจ้าสังกัด ใช้ข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ี
กำหนด 
ข้อ 12  กรมบัญชีกลางเป็นผู้กำหนดคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ 



 

  
คู่มือควบคุมภายใน อบต.โจดหนองแก ๑๖ 

 

ข้อ 13  ในกรณีกระทรวงการคลังขอให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการชี้แจง และหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายใน ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวต้องชี้แจง และหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
กระทรวงการคลังกำหนด 
ข้อ 14  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่
กระทรวงการคลังกำหนด ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
คู่มือควบคุมภายใน อบต.โจดหนองแก ๑๗ 

 

แบบ ปค.1 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

 
เรียน ....................(๑)............................. 

..................................... (๒)........................... ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี............... 
สิ้นสุดวันที่.............................. (๓) ........................เดือน พ.ศ. ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา 
และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว.............................................. (๔)............................ เห็นว่า การควบคุมภายในของ 
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้ การกำกับดูแลของ………………………. 
.....(๕)............................................................... . 
 

  ลายมือชื่อ ................................. (๖)..................................... . 
               ตำแหน่ง..............(๗).............................................................. 

วันที ...(๘)........ เดือน................พ.ศ. ................. 
 

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน 
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 
 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน 
ถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙) 
 1.1.......................................................................................................................... .... 
 1.2......................................................................................................................... ...... 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๑๐) 
 2.1.......................................................................................................................... ..... 
 2.2............................................................................... ................................................ 

  
 
 



 

  
คู่มือควบคุมภายใน อบต.โจดหนองแก ๑๘ 

 

คำอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑) 

 

(๑) ระบุตำแหน่งผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอ  
หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่
กรณี 

     (๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
     (๓) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 
     (๔) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
     (๕) ระบุตำแหน่งผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด ) 
          หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 
     (๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
     (๗) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
     (๘) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
     (๙) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 
     (๑๐) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๙) ในปีงบประมาณหรือปีปฎิทินถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
คู่มือควบคุมภายใน อบต.โจดหนองแก ๑๙ 

 

แบบ ปค.4 
 

......................................(1)................................................ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลา .........................(2).............................. 

 
                           (3) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(4) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมินโดยรวม  (5) 
............................................................................................................................. ................................................................. 
................................................................. .............................................................................................................................  
 
    ลายมือชื่อ ........................(6)................................ 
    ตำแหน่ง   ........................(7)................................ 
    วันที่........(8).....เดือน................. พ.ศ. ................. 



 

  
คู่มือควบคุมภายใน อบต.โจดหนองแก ๒๐ 

 

คำอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 
 

(๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
(๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๓) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 
(๔) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/จุดอ่อน 
(๕) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ 
(๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๗) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๘) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
คู่มือควบคุมภายใน อบต.โจดหนองแก ๒๑ 

 

แบบ ปค. 6 
 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 
เรียน ......................(๑).................... 
 

ผู้ตรวจสอบภายในของ                    (๒)                            ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่     (๓)   เดือน                    พ.ศ.        .ด้วยวธิีการสอบทานตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  ด้านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ 
ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ……………………………………………………. 
.................................. (๔) .................................... มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 
                                          ลายมือชื่อ ...................... (๕) ..............................................                              . 
                                        ตำแหน่ง..........(๖)........................................................................ 
                                                  วันที่.......... เดือน…………….......พ.ศ. ………....... 
 
กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับ    ความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต
ดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 

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

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



 

  
คู่มือควบคุมภายใน อบต.โจดหนองแก ๒๒ 

 

 
คำอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 6) 

 
(1) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(2) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 
(3) ระบุวัน เดือน ปี สิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมิน 
(4) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 
(5) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(6) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(7) ระบุ วัน เดือน ปี ที่รายงาน 
(8) ระบุข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยง 
(9) ระบุข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
 



 

  
คู่มือควบคุมภายใน อบต.โจดหนองแก ๒๓ 

 

 
แบบ ปค.5 

 
............................(๑).............................. 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ............................(๒)......................... 
 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

(7) 
ความเสี่ยงที่ยังมี

อยู่ 

(8) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/

กำหนดแล้วเสร็จ 

       
 
 
 
 
 
 

 
ลายมือชื่อ.................................(10)............................. 
ตำแหน่ง ................................(11)............................... 
วันที่.............................(12).......................................... 



 

  
คู่มือควบคุมภายใน อบต.โจดหนองแก ๒๔ 

 

คำอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 
 

(1) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 
(2) ระบุ วัน เดือน ปี สิ้นรอบระยะเวลาดำเนินงานประจำปีที่ประเมิน 
(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่สำคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ 
(4) ความเสี่ยง 
(5) การควบคุมภายในที่มีอยุ่ 
(6) การประเมินผลการควบคุมภายใน 
(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(8) การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(9) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ 
(10) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(11) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(12) ระบุ วัน เดือน ปี ที่รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
คู่มือควบคุมภายใน อบต.โจดหนองแก ๒๕ 

 

ข้อ 9  ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตาม (1) ยกเว้นหน่วยงานของรัฐตามวรรคสองและหน่วยงานของ
รัฐตามข้อ (2) (3) (4) (5) และ (7) เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตาม
ข้อ 8 ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้กำกับดูและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน 90 
วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรณีท่ีผู้กำกับดูแลเป็นบุคคลเดียวกับกระทรวง
เจ้าสังกัด ให้ถือว่ากระทรวงเจ้าสังกัดได้รับทราบรายงานนั้นแล้ว 
ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (1) กรณีจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ 8 ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เพ่ือพิจารณาลงนาม ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (6) กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล เสนอ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ 8 ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือ
พิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและ
สรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุ มภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน 90 วัน 
นับวันสิ้นปีงบประมาณ 
ข้อ 10  ให้กระทรวงเจ้าสังกัดดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับตาม
ข้อ 9 วรรคหนึ่ง มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง และส่งให้กระทรวงการคลัง
ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 
 ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับตามข้อ 9 วรรคสาม และวรรคสี่ มาจัดทำรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 150 
วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และสำเนาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วย 
ให้คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีขึ้น ดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในที่ได้รับตามวรรคสาม และข้อ 9 วรรคสอง มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวม 
จังหวัด แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาลงนาม และส่งให้กระทรวงการคลังภายใน 180 วัน นับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
คู่มือควบคุมภายใน อบต.โจดหนองแก ๒๖ 

 

รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

(หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561) 
 

 
                                                                              
 
 
 
                                                                                                                              
             หนังสือรับรองการจัดวาง                                        หนังสือรับรองการประเมินผล                        รายงานการประเมินองค ์        
             ระบบควบคุมภายใน                                             การควบคุมภายใน                                     ประกอบของการควบคุมภายใน 
             (แบบ วค.1)                                                       (แบบ ปค./ปค.2/ปค.3)                                    (แบบ ปค.4) 
 
                              รายงานการจัดวางระบบ 
                              การควบคุมภายใน                             รายงานการสอบทานการประเมิน                                                         
                                 (แบบ วค.2)                                 ผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจ                      
                                                                              สอบภายใน (แบบ ปค.6) 
 
 
 
 

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

(หลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 6) 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(หลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 8) 

รายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

(แบบ ปค.5)                       

  



 

  
คู่มือควบคุมภายใน อบต.โจดหนองแก ๒๗ 

 

90 วัน 
นับแต่สิ้นปีงบ 
ประมาณ 

90 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

การส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

 
 
หน่วยงานของรัฐ (1) 

 
 
 
 

        

รายงานการประเมินผลฯ (ในภาพรวมส่วน 
ภูมิภาค/สว่นราชการประจำจังหวัด) 

(ผู้ว่าลงนาม ปค.1,4,5,6) 

หน่วยงานของรัฐ (6) 
องค์การบริหารส่วนตำบล 

หน่วยงานของรัฐ (6) เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รายงานการประเมินผลฯ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(หัวหน้า 

สำนักงานลงนาม) ปค.4 ปค.5 

รายงานการประเมินผลฯ 
(ตามที่หน่วยงานกำหนดเอง) 

รายงานการประเมินผล (ปค.1,4,5,6) 
(หัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนาม) 

รายงานการประเมินผล (ปค.1,4,5,6) 
(หัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนาม) 

คณะกรรมการที่ผูว้่าจัดให้มี นายอำเภอพล 
คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มี 

 

รายงานการประเมินผลฯ อปท.ระดบั
อำเภอ (นายอำเภอลงนาม ปค.1,4,5,6) 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

จังหวัด 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

รายงานประเมินผลในภาพรวมจังหวัด 
ผู้ว่าลงนาม ปค.2,4,5,6) 

กระทรวงการคลัง 

สำเนาให้กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

90 วัน   
นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ 

150 วัน นับแต่วัน
สิ้นปีงบประมาณ 

180 วัน นับแต่วัน
สิ้นปีงบประมาณ 

จัดทำหนังสือนำส่งถึงกรมบัญชีกลาง 
(ปค. เป็นเอกสารแนบ) 



 

  
คู่มือควบคุมภายใน อบต.โจดหนองแก ๒๘ 

 

ข้อ 11  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้กำกับดูแล กระทรวงเจ้าสังกัด ใช้ข้อมูลรายงานการประเมินผลกาควบคุม
ภายใน เพื ่อเป็นเครื ่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื ่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด 
ข้อ 12  กรมบัญชีกลางเป็นผู้กำหนดคู่มือหรือแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการควบคุมภายในให้หน่วยงานของรัฐถือ
ปฏิบัติ 
ข้อ 13  ในกรณีกระทรวงการคลังขอให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการชี้แจง และหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวต้องชี้แจง และหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กระทรวงการคลังกำหนด 
ข้อ 14  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของ
รัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
คู่มือควบคุมภายใน อบต.โจดหนองแก ๒๙ 

 

บทสรุป 
 

การควบคุมภายในเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินงานขององค์กรให้สำเร็จตามเป้าหมาย เนื่องจากการ
ควบคุมภายในจะช่วยลดความสูญเสีย หรือผิดพลาดที่อาจเป็นอุปสรรคให้การดำเนินงานภายในองค์กรไม่สำเร็จ
ตามเป้าหมาย ซึ่งการควบคุมภายในเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานที่ได้รับผลการบุคลากรทุกระดับของ
องค์กร โดยผู้บริหารของหน่วยงานเป็นผู้มีหน้าที่จัดให้มีการควบคุมภายในและทำให้ระบบการควบคุมภายในทำ
หน้าที ่ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งจะต้องปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรทุกคนตระหนักถึง
ความสำคัญของการควบคุมภายในและร่วมมือกันเพื่อช่วยรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน และบุคลากรทุกใน
องค์กรก็จะต้องมีความรับผิดชอบรวมกันในเรื่องการควบคุมภายในด้วย เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กร มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
คู่มือควบคุมภายใน อบต.โจดหนองแก ๓๐ 

 

บรรณานุกรม 
 

- อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 79 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561(มาตรา 79 ให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนดประกาศ 19 เม.ย. 2561/บังคับใช้ 20 
เม.ย. 2561) 

-   ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กระทรวงการคลัง (กค) ประกาศเป็นต้นไป (ประกาศ 3 ต.ค. 2561 /บังคับใช้   
(4  ต.ค. 2561) (หนังสือเลขที่ กค 0409.7/ว 105) 
-  ให้หน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.ฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ที่แนบท้าย
หลักเกณฑ์ 
- กรณีมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติฯ โดยไม่มีเหตุอันควรให้ กค พิจารณาการเสนอความเห็น
พฤติการณ์ดังกล่าวต่อผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไปหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
คู่มือควบคุมภายใน อบต.โจดหนองแก ๓๑ 

 

 
 
 

รายงานของส่วนงานย่อย 

(ปค.4 ปค.5) 

 

 

คณะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน สป.กค. พิจารณา 

กพร. จัดทำภาพรวม 

(ปค.1 ปค.4 ปค.5) 

กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง 

รายงานประเมินผลฯ ระดับ
กระทรวง ปลัดกระทรวงลงนาม  

(ปค.2 ปค.4 ปค.5) 

ขั้นตอนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ 

การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

การตรวจสอบภายในระดับกรม 
สอบทานและสรุปความเห็น  

(ปค.6) 

ผู้รับผิดชอบรวมรวมรายงาน 

(กพร.) 

เสนอหัวห้าหน่วยงานให้ความ
เห็นชอบและลงนาม 

(ปค.1 ปค.4 ปค.5) 

กระทรวงเจ้าสังกัด 

(สตป.) 

90 วัน 

นับแต่สิ้น
ปีงบประมาณ
หรือปีปฏิทิน 

นับแต่สิ้น
ปีงบประมาณ
หรือปีปฏิทิน 

150 
วัน 

ข้อกำหนดที่สำคัญ 

1. ให้หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังวาด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

2. กรณีมีเจตนาและปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติโดยไม่มีเหตุอันควรให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมการ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ 

3. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ผู้กำกับดูแล กระทรวงเจ้าสังกัด ใช้ข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในเพ่ือให้
หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 

4. กรมบัญชีกลางเป็นผู้กำหนดคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติการควบคุมภายใน 
5. กรณีกระทรวงการคลังขอให้หน่วยงานชี้แจง ให้ข้อมูลระบบการควบคุมภายใน หน่วยงานต้องดำเนินการภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด 
6. กรณีหน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติตามหลักปฏิบัติให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง 


