


เรื่อง การด าเนินการควบคุมภายใน

การส่ือสารให้ความรู้แก่บุคลากรกองคลัง

กองคลัง กรมอนามัย

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน    
ได้จัดประชุมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กอง
คลัง โดยมีมติเห็นชอบให้แจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ
เกี่ยวกับองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน และ
แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ก อ ง ค ลั ง              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การด าเนินงานของกอง
คลั ง เป็น ไปอย่ า งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด
1.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ได้แก่ ระยะเวลาด าเนินงาน ต.ค. 64

- ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
- แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย
- แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย
- แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย

2. ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ระยะเวลาด าเนินงาน พ.ย. 64
3. จัดท าและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 
ระยะเวลาด าเนินงาน ต.ค. 64 – ก.ค.65
4. รายงานการติดตามผลการประเมินการควบคุมภายใน        
(แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะเวลาด าเนินงาน เม.ย. 65
5. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระยะเวลาด าเนินงาน ต.ค. 64 – ก.ค.65

การควบคุมภายในจะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

5 หลักการ
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

4 หลักการ
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

3 หลักการ
4. สารสนเทศและการสือ่สาร (Information and Communication)

3 หลักการ
5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)

2 หลักการ



 

องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

 

การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร
และบุคลากรของห์น่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ จะบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ  

การควบคุมภายในจะประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้ 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)   5 หลักการ 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)    4 หลักการ 
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)    3 หลักการ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  3 หลักการ 
๕. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)    2 หลักการ 

 ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดำเนินงานที่ส่งผลให้มีการนำการควบคุมภายใน 
มาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนัก
ถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการดำเนินงานที่คาดหวังของผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ 
สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
อ่ืนๆ 

สภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย ๕ หลักการ ดังนี้ 
(๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความชื่อตรงและจริยธรรม 
(๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับ

ดูแลให้มีการพัฒณาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
(๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล 
(๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี

ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
(๕) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ

การควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรสุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ เพ่ือระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกำหนดวิธีการจัดการ
ความเสียงนั้น ฝ่ายบริหารควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวคล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมด
ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

 
 



 

การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ หลักการ ดังนี้ 
(๖) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 
วัตถุประสงค์ 

(๗) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่าง
ครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

(๘) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผล
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

(9) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบ
การควบคุมภายใน 

 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจว่า 
การปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรม
การควบคุมควรได้รับการนำไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ ในกระบวนการปฏิบัติงานขั้นตอนการ
ดำเนินงานต่างๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน 
 กิจกรรมการควบคุมประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้ 

(๑๐) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

(๑๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี  เพ่ือสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

(๑๒) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่
คาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

 ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการดำเนินการตามการควบคุมภายในที่
กำหนด เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอก และเป็นช่องทางเพ่ือให้ทราบถึงสารสนเทศที่สำคัญในการควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงาน    
ของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดขอบและความสำคัญของการ
ควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

สารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้ 
(๑๓) หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มี

การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
(๑๕) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความ

รับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
กำหนด 

(๑๕) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในที่กำหนด 



 

 ๕. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 

กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือ
เป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดคาามม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อหน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล อย่างทันเวลา 

กิจกรรมการติดตามผลประกอบด้วย ๒ หลักการ ดังนี้ 
(๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการ

ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน 

(๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แผนการดำเนนิงานการควบคุมภายใน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนการดำเนนิงาน ระยะเวลาดำเนินงาน การดำเนินงาน 

1. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แก่ 
    - ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 
    - แบบ ปค.4 สว่นงานย่อย 
    - แบบ ปค.5 สว่นงานย่อย 
    - แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย 

ต.ค. 64 ราย งาน ผ ลก ารค วบ คุ ม
ภายในประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 และเผยแพร่บน
เว็บไซต์กองคลัง 

2. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

พ.ย. 64 คำสั่งต้องเป็นปัจจุบันและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลัง 

3. จัดทำและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ต.ค. 64 – ก.ค.65 1. รอบ 5 เดือนแรก พัฒนา
และจัดทำมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP)  
2. รอบ 5 เดือนหลัง ปรับ 
ปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(SOP) 

4. รายงานการติดตามผลการประเมินการควบคุม
ภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  

เม.ย. 65 รายงานแบบติดตาม ปค.5 
ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน
แรก (ต.ค.64 – มี.ค.65) 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์กอง
คลัง  

5. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ต.ค. 64 – ก.ค.65 1 . ป ระชุ ม ติ ด ต าม ก า ร
ป ระ เมิ น ผลการควบ คุ ม
ภายใน รอบ 6 เดือนแรก 
(ต .ค .64 – มี .ค .65 ) จัด
ประชุมในเดือน มี.ค.65 
2. ประชุมการประเมินผล
การควบคุมภายในประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ได้แก่ 
- ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 
- แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย 
- แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย 
- แบบติดตาม ปค.5 ส่วน
งานย่อย 

 












