
กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมสรรพสามิต

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ

การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561

1เอกสารประกอบการบรรยายองคก์ารสรุา กรมสรรพสามิต ในสงักดักระทรวงการคลงั



• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

• พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ

จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด

• หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน

2เอกสารประกอบการบรรยายองคก์ารสรุา กรมสรรพสามิต ในสงักดักระทรวงการคลงั



• อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 79 แห่ง พ.ร.บ.ฯ
มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด
ประกาศ 19 เม.ย. 2561 / บังคับใช้ 20 เม.ย. 2561

• ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กระทรวงการคลัง (กค) ประกาศเป็นต้นไป 
(ประกาศ 3 ต.ค. 2561 / บังคับใช้ 4 ต.ค. 2561)  

• ให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.ฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน                       
ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์

• กรณีมีเจตนาหรือปล่อยปะละเลยในการปฏิบัติฯ โดยไม่มีเหตุอันควร 
ให้ กค พิจารณาการเสนอความเห็นพฤติการณ์ดังกล่าวต่อผู้เกี่ยวข้องไปด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ต่อไป

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

3เอกสารประกอบการบรรยายองคก์ารสรุา กรมสรรพสามิต ในสงักดักระทรวงการคลงั



มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ มีข้อก าหนด 14 ข้อ 

• ค านิยามต่าง ๆ
ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่าบริหาร คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายใน และความเสี่ยง (ข้อ 1)

• การจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
การจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน การรายงานการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
และการใช้ข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ 2 – 11)

• ผู้ที่ก าหนดคู่มือหรือแนวปฏิบัติการควบคุมภายใน
ก าหนดผู้รับผิดชอบ ได้แก่ กรมบัญชีกลาง (ข้อ 12)

• การให้ข้อมูลการควบคุมภายใน
ก าหนดให้ชี้แจงหรือให้ข้อมูลการควบคุมภายในต่อกระทรวงการคลัง และกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังกล่าวได้ 
ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง (ข้อ 13 – 14)

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

4เอกสารประกอบการบรรยายองคก์ารสรุา กรมสรรพสามิต ในสงักดักระทรวงการคลงั



1.   ส่วนราชการ

2.   รัฐวิสาหกิจ

3.   หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ 
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ

4.   องค์การมหาชน

5.   ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

6.   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.   หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด

หน่วยงานของรัฐ หมายถึง

ค านิยาม

5เอกสารประกอบการบรรยายองคก์ารสรุา กรมสรรพสามิต ในสงักดักระทรวงการคลงั



ผู้ก ากับดูแล หมายถึง

บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแล หรือบังคับบญัชาของหน่วยงานรัฐ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายถึง

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของรัฐนั้น

ฝ่ายบริหาร หมายถึง

ผู้บริหารทุกระดับของหนว่ยงานของรัฐ

ค านิยาม

6เอกสารประกอบการบรรยายองคก์ารสรุา กรมสรรพสามิต ในสงักดักระทรวงการคลงั



คณะกรรมการ หมายถึง

คณะกรรมการที่ท าหนา้ที่เกีย่วกบัการประเมินผลการควบคมุภายในของหน่วยงานของรัฐ

ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง

ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหนว่ยงาน หรือด ารงต าแหน่งอื่น ที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกบั
ผู้ตรวจสอบภายในของหนว่ยงานของรัฐ

ค านิยาม

7เอกสารประกอบการบรรยายองคก์ารสรุา กรมสรรพสามิต ในสงักดักระทรวงการคลงั



การควบคุมภายใน หมายถึง

กระบวนการปฏิบตัิงาน ที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากร                   
ของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงาน                   
ของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงคข์องการควบคมุ ด้านการด าเนินงาน                              
ด้านการรายงาน และด้านการปฏบิัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

ความเสี่ยง หมายถึง
ความเป็นไปไดท้ี่เหตุการณใ์ดเหตุการณ์หนึง่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคตอ่การบรรลุวัตถุประสงค์

ค านิยาม

8เอกสารประกอบการบรรยายองคก์ารสรุา กรมสรรพสามิต ในสงักดักระทรวงการคลงั



แนวคิดของการควบคุมภายใน

• เป็นกลไกทีจ่ะท าให้หนว่ยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงคข์องการควบคุมภายในด้านใดดา้นหนึง่
หรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนนิงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ

• เป็นส่วนประกอบทีแ่ทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงานของรัฐ 
ต้องกระท าอย่างเปน็ขั้นตอนและตอ่เนื่อง มิใช่เป็นผลสดุทา้ยของการกระท า

• เกิดขึ้นได้โดยบคุลากรของหน่วยงานของรฐั โดยผู้ก ากับดแูล ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัตงิาน และ
ผู้ตรวจสอบภายใน เปน็ผู้มีบทบาทส าคญัในการท าใหม้ีการควบคุมภายในเกิดขึ้น

• สามารถให้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลตุามวัตถุประสงคท์ีก่ าหนด
ของหน่วยงานของรัฐ

• ควรก าหนดใหเ้หมาะสมกับโครงสร้างขององค์กรและภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
9เอกสารประกอบการบรรยายองคก์ารสรุา กรมสรรพสามิต ในสงักดักระทรวงการคลงั



การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ข้อก าหนดอื่นของทางราชการ

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมาย ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน 
การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาดของหน่วยงาน ตลอดจน
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน

การรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงินท่ีใช้ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
การรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อก าหนดอื่นของทางราชการ

1

2

3

ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives)

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objective)

ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

10เอกสารประกอบการบรรยายองคก์ารสรุา กรมสรรพสามิต ในสงักดักระทรวงการคลงั



มิติของ COSO Framework 2013

“โครงสร้างองค์กร” 
• องค์กร (Entity)

• ฝ่ายงาน (Division)

• หน่วยงาน (Operation Unit)

• หน้าที่งาน (Function)

“3 วัตถุประสงค”์ 
• ด้านการด าเนินงาน (Operation)  

• ด้านการรายงาน (Reporting) 

• ด้านการปฎิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance)

“5 องค์ประกอบ” 
• สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

• กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

• กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)

• การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

• สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
11เอกสารประกอบการบรรยายองคก์ารสรุา กรมสรรพสามิต ในสงักดักระทรวงการคลงั



COSO Internal Control Framework 2013

กรอบการควบคุมภายใน 2 ระดับ

• การควบคุมระดับองค์กร (Entity – Level)
• การควบคุมระดับกระบวนการ (Process-Level)

12เอกสารประกอบการบรรยายองคก์ารสรุา กรมสรรพสามิต ในสงักดักระทรวงการคลงั



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ

1

2

3

4

5

สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment)

การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment)

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)
13เอกสารประกอบการบรรยายองคก์ารสรุา กรมสรรพสามิต ในสงักดักระทรวงการคลงั



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน

ประกอบด้วย 5 หลักการ
• หน่วยงานของรัฐต้องแสดงให้เห็นถึงการยึดม่ันในคุณค่าของความซื่อตรงและ

จริยธรรม
• ผู้ก ากับดูแลแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
• หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าท่ี 

และความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม        
• หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษา

บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
• ก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการ

ควบคุมภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์

หมายถึง ปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงานที่ส่งผลให้มีการควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงาน

1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ (Control Environment)

14เอกสารประกอบการบรรยายองคก์ารสรุา กรมสรรพสามิต ในสงักดักระทรวงการคลงั



2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หมายถึง กระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและเป็นประจ า เพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ

การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงก าหนดวิธีจัดการความเสี่ยงน้ัน 
ฝ่ายบริหารควรค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อ 
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ศึกษา ท าความเข้าใจ * ความเสี่ยงอะไร
* ส่งผลกระทบอย่างไร

ระบุ
* โอกาส

* ผลกระทบ

วิเคราะห/์จัดล าดับ
* ยอมรับ

* ป้องกัน/ควบคุม

* ถ่ายโอน/กระจาย

* หลีกเลี่ยง

การจัดการ
- โครงสร้าง
- ระบบงาน
- คน 
- ทรัพย์สิน
- งบประมาณ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
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หน่วยงานของรัฐ 
1) ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในที่ชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์องค์กร

2) ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร และน าไปสู่การจัดการความเสี่ยงนั้น

3) ประเมินความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดทุจริตและมีผลต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ขององค์กร 

4) ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ

ต่อระบบการควบคุมภายใน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ประกอบด้วย 4 หลักการ
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Input
* บุคลากร 

จ ำนวนควำมรู้ ทักษะ
กำรปฏิบัติงำน

* งบประมาณ
จ ำนวนเหมำะสม

* เครื่องมือ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน
จ ำนวนกำรใช้งำน

* ข้อมูล

ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

Process
* โครงสร้างองค์กร / มอบหมายงาน

( เหมำะสมตรงตำมต ำแหน่ง )

* กฎหมาย / มาตรฐานงาน
( ครอบคลุม ชัดเจน ปฏิบัติได้ )

* ระบบงาน ( ชัดเจน เพียงพอ เหมำะสม )

* การบริหารจัดการ ( เป็นระบบ ชัดเจน โปร่งใส 
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ )

* การสื่อสาร / ประสานงาน / ประชาสัมพันธ์ 
( ชัดเจน สม่ ำเสมอ ต่อเนื่อง )

* เทคโนโลยี ( เพียงพอ เหมำะสม ปฏิบัติงำนได้จริง )

Output

* ปริมาณ

* คุณภาพ

* ระยะเวลา

* การใช้จ่าย

* การใช้ประโยชน์
( เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ / 
เป้ำหมำยของงำน / โครงกำร )

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) :  การระบุความเสี่ยง
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เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด ระดับคะแนน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

มากกว่า  ๑5 คร้ังต่อปี 5 สูงมาก

๑๑ – ๑๕  ครั้งต่อปี 4 สูง

๖ – 1๐  คร้ังต่อปี 3 ปานกลาง

3 – 5  คร้ังต่อปี 2 น้อย

๑ – 2 ครั้งต่อปี 1 น้อยมาก

(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

18เอกสารประกอบการบรรยายองคก์ารสรุา กรมสรรพสามิต ในสงักดักระทรวงการคลงั



เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสทีจ่ะเกดิความเสี่ยง

ร้อยละของโอกาสที่จะเกิด ระดับคะแนน โอกาสที่จะเกดิความเสีย่ง

ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 สูงมาก

ร้อยละ 70 - 79 4 สูง

ร้อยละ 60 - 69 3 ปานกลาง

ร้อยละ 50 - 59 2 น้อย

น้อยกว่าร้อยละ 50 1 น้อยมาก

(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
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เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง

มูลค่าความเสยีหาย ระดับคะแนน ผลกระทบ

ตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป 5 สูงมาก

ตั้งแต่ 250,000 ถึง  10,000,000 บาท 4 สูง

ตั้งแต่ 50,000 ถึง 250,000 บาท 3 ปานกลาง

ตั้งแต่  10,000 ถึง  50,000 บาท 2 น้อย

น้อยกว่า  10,000 บาท 1 น้อยมาก

(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
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เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ความเสียหาย ระดับคะแนน ผลกระทบ

กระทบกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกองค์กร 5 สูงมาก

กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 7๕ ขึ้นไป 4 สูง

กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 50 – 75  3 ปานกลาง

กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 25 – 49  2 น้อย

กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 25 1 น้อยมาก

(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
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Controls Controls

Desired level       
of residual risk 
or risk appetite

Effective 
controls

Risk Management Concept

ความเสี่ยง
ก่อนการจัดการ

(Inherent Risk) ความเสี่ยง
ท่ีคงเหลือ

(Residual Risk)

แผนการแก้ไข
Treatment 

Plan (s)

Acceptable 
Residual Risk
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ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต

องค์ประกอบที่เกิดการทุจริต
1. มีโอกาส (Opportunity)
2. การใช้เหตุผลที่เข้าข้างตนเอง

(Rationalization)
3. มีแรงกดดัน (Pressure)
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3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
หมายถึง  การปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการด าเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามการสั่งการ

จะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการน าไปปฏิบัติ
ทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึง
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน

• นโยบาย

• การวางแผน

• การก ากับดูแล

• การสอบทาน

• การรายงาน

• การสั่งการ การสื่อสาร

• การมอบหมายหน้าท่ี

• การแบ่งแยกหน้าท่ี

• การอนุมัติ อนุญาต

• การให้ความเห็นชอบ

• แนวทางการปฏิบัติงาน คู่มือ

• การให้ความรู้ ความเข้าใจ

• การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ

• การจดบันทึก การประมวลผลข้อมูล

• การตรวจนับ

เป็นต้น

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
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หน่วยงานของรัฐ

1) ระบุ และพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้

2) ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

3) จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

26

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ประกอบด้วย ๓ หลักการ 
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การควบคุมภายใน มี ๒ ลักษณะ

Hard 
Control

Soft
Control

• นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ
• การก าหนดหน้าที่
• โครงสร้างองค์กร
• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
• การมอบอ านาจ ฯลฯ

• การปลูกฝังจิตส านึก
• ภาวะผู้น า
• การชื่นชม ยกย่อง
• การสร้างวัฒนธรรมความซ่ือสัตย์สุจริต   
• การบ่มเพาะให้เกิดจิตส านึกสาธารณะ
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ประเภทของกิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

Preventive Detective

Mitigate Directive

การป้องกัน 
• แบ่งแยกหน้ำที่
• คุมด้วยรหัส
• ก ำหนดระดับอนุมัติ
• เก็บรักษำทรัพย์สินมีค่ำ

การลดความเสี่ยง
กำรควบคุมอัตโนมัติ
(Automate Control)

การค้นพบ
• สอบทำนรำยงำนผลลัพธ์
• รำยงำนสิ่งผิดปกติ
• กระทบยอด ตรวจนับ

การแก้ไข
• ก ำหนดนโยบำย
• แนวทำงคู่มือปฏิบัติงำน
• ฝึกอบรม
• จูงใจ

28เอกสารประกอบการบรรยายองคก์ารสรุา กรมสรรพสามิต ในสงักดักระทรวงการคลงั



01 การยอมรับความเสี่ยง ไม่มีกิจกรรมการควบคุม เน่ืองจากการควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแล้ว

02 การป้องกัน / ควบคุมความเสี่ยง นโยบาย  การวางแผน  การก ากับดูแล การฝึกอบรม การมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติงาน

03 โอน / การกระจายความเสี่ยง การจ้างที่ปรึกษา  การจ้างเหมาบริการ  การประกัน  การเช่าครุภัณฑ์

04 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่มีกิจกรรมการควบคุม เนื่องจากไม่ด าเนินการในภารกิจนั้นแล้ว

ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมตามการจัดการความเสี่ยง
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สารสนเทศ
การเงิน  ไม่ใช่การเงิน  อื่นๆ

ภายใน ภายนอก

หัวหน้า
ลูกน้อง

เพื่อนร่วมงาน

การสื่อสาร

ภายใน ภายนอก

สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานของรัฐท่ีจะช่วยให้มีการด าเนินการตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด
เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ท้ังจากภายในและภายนอก
และเป็นช่องทางเพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศท่ีส าคัญในการควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบ และความส าคัญของการควบคุมภายใน
ท่ีมีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

หมายถึง
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
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หน่วยงานของรัฐ

1) จัดท าหรือจัดหาโดยใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน 
2) มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อ

การควบคุมภายใน

3) มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในที่ก าหนด

4. สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย ๓ หลักการ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
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5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring and Evaluation)

การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายคร้ัง หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของ
การควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
หน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้ก ากับดูแล อย่างทันเวลา

ประเมินผลระหว่าง
การปฏิบัติงาน

ประเมินผล
เป็นรายครั้ง

CONTROL
INPUT  PROCESS  OUTPUT

ภารกิจ

ประเมินผลทั้งสองวิธี
ร่วมกัน

หมายถึง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
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หน่วยงานของรัฐ

1) ระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน
หรือประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด 

2) ประเมินผลและสื่อสารขอ้บกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคมุภายใน 
อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบรหิารและผู้ก ากับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการและ
แก้ไขได้อย่างเหมาะสม

5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) ประกอบด้วย ๒ หลักการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

33เอกสารประกอบการบรรยายองคก์ารสรุา กรมสรรพสามิต ในสงักดักระทรวงการคลงั



สรุปประเด็นการประเมินตามองค์ประกอบทั้ง 5 ของ COSO
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แบบ ปค. 4
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ

ของการควบคุมภายใน

แบบประเมิน
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 

RISK

แบบ ปค. 5
(รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน)

* ทุกภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ *
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ส าหรับหน่วยงานของรัฐ

แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
๑. หนังสือรบัรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑)

๒. หนังสือรบัรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรณีกระทรวงเจ้าสังกัดสง่รายงานต่อ    

กระทรวงการคลงั หรือจังหวัดสง่รายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง) (แบบ ปค. ๒)

๓. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน (กรณหีน่วยงานไม่อยู่ในสังกัดกระทรวง) (แบบ ปค. ๓) 

๔. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน (แบบ ปค. ๔)

๕. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)

๖. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖)

รูปแบบการรายงานที่กระทรวงการคลังก าหนด
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INTERNAL CONTROL STRUCTURE OVERVIEW

1) ให้ทุกหน่วยงานย่อย รายงานมาที่ต้นสังกัด

2) คณะกรรมการฯ สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน

ในภาพรวมของกรม 

(แบบ ปค. 1 ปค. 4 ปค. 5 และ ปค. 6)
3) คณะกรรมการฯ ระดับกระทรวง รวบรวมและท ารายงาน 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมระดับ 
กระทรวง ส่งให้กับกระทรวงการคลัง 

(แบบ ปค. 2 ปค. 4 ปค. 5 และ ปค. 6)

การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
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ผู้ก ากับดูแล
กระทรวงเจ้าสังกัด

(กรณีเป็นบุคคลเดียวกัน
ให้ถือว่ารับทราบ
รายงานนั้นแล้ว) 

การจัดส่งรายงาน (ส าหรับหน่วยงานของรัฐ)

รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
(แบบ วค. ๑ แบบ วค. ๒)

รายงาน
การประเมินผล

การควบคุมภายใน
แบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ 
แบบ ปค. ๕ แบบ ปค. ๖

หน่วยงานของรัฐ
ที่จัดต้ังหรือ

ปรับโครงสร้างใหม่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผู้ก ากับดูแล 

กระทรวงเจ้าสังกัด

คณะกรรมการ
ของหน่วยงานของรัฐ

ผู้ก ากับดูแล 
กระทรวงเจ้าสังกัด

กระทรวงการคลัง

จัดส่ง ๖๐ วัน

เสนอ พิจำรณำ

๙๐ วัน นับแต่วัน
สิ้นปีงบประมำณ/

ปีปฏิทิน

๑๕๐ วัน นับแต่
วันสิ้นปีงบประมำณ/

ปีปฏิทิน

จัดส่งรวบรวม
และสรุป

จัดท ำ

หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ

จัดส่ง

นับแต่วันที่จัดวำงระบบ
ควบคุมภำยในแล้วเสร็จ

รายงาน
การประเมินผล

การควบคุมภายใน
แบบ ปค. 1 แบบ ปค. ๔ 
แบบ ปค. ๕ แบบ ปค. ๖

แบบ ปค. 2
แบบ ปค. ๔ 
แบบ ปค. ๕ 
แบบ ปค. ๖

ภาพรวมกระทรวง

ลงนำม
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การจัดส่งรายงานตามที่กระทรวงการคลังก าหนด

แบบรายงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จัดส่งให้ ระยะเวลา
แบบ วค. ๑ หน่วยงานของรัฐจัดตั้งใหม่/ปรับโครงสร้างใหม่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่จัดวาง

ระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จแบบ วค. ๒ หน่วยงานของรัฐจัดตั้งใหม่/ปรับโครงสร้างใหม่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

แบบ ปค. ๑ หน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลัง 90 วัน นับแต่วันส้ินปีงบประมาณ/ปฏิทิน

แบบ ปค. ๒ ภาพรวมกระทรวง
ภาพรวมจังหวัด

กระทรวงเจ้าสังกัด
จังหวัด

กระทรวงเจ้าสังกัดและผู้ก ากับดูแล/
ผู้ว่าราชการจังหวัด

150 วัน นับแต่วันส้ินปีงบประมาณ/ปฏิทิน
180 วัน นับแต่วันส้ินปีงบประมาณ/ปฏิทิน

แบบ ปค. ๔
แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย

หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค/ส่วนงานย่อย

กระทรวงเจ้าสังกัดและผู้ก ากับดูแล/
ผู้ว่าราชการจังหวัด

90 วัน นับแต่วันส้ินปีงบประมาณ/ปฏิทิน

แบบ ปค. ๕
แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย

หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค/ส่วนงานย่อย

กระทรวงเจ้าสังกัดและผู้ก ากับดูแล/
ผู้ว่าราชการจังหวัด

90 วัน นับแต่วันส้ินปีงบประมาณ/ปฏิทิน

แบบ ปค. ๖ ผู้ตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ นับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ/ปฏิทิน

แบบติดตาม ปค. 5
แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย

หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค/ส่วนงานย่อย

กระทรวงเจ้าสังกัดและผู้ก ากับดูแล/
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ส่งพร้อมกับรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน
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ประโยชน์ของการควบคุมภายใน

1.  การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ การด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้

2.  การบริหารและการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
โดยน าองค์ความรู้จากบุคลากรมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

3.  ข้อมูลรายงานทางการเงนิมีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ เป็นเครื่องมือประกอบ
การตัดสินใจของผู้บริหาร

4.  การด าเนินงานขององค์กรบรรลวุัตถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล
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5.  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลาในการด าเนินงาน
ทีล่ะเอียด ชัดเจน สามารถใช้เปน็คู่มือในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

6.  ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงน าไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้อง และ 
ผู้บริหารทุกระดับ

7.  ประชาชน หรือผู้รับบริการ ได้รับประโยชน์จากการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ของส่วนราชการ เนื่องจากการปฏิบัติงานมีขั้นตอนที่ชัดเจน มีมาตรฐาน มีความเสมอภาค
ในการเข้าถึงบริการ และมีโอกาสเลือกปฏิบัติได้น้อยลง

ประโยชน์ของการควบคุมภายใน

50เอกสารประกอบการบรรยายองคก์ารสรุา กรมสรรพสามิต ในสงักดักระทรวงการคลงั



CONTACT US

Excise Connect Audit

Int_aud@excise.go.th

532001 - 532011

www.excise.go.th/int
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