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รายงานการเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรโดยการ Coaching 

หัวข้อ Coaching เรื่อง  :    หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑป์ฏิบัติการควบคุม    
                 ภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 
วันที่เข้ารับการอบรม :    วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
สถานที่   :    กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง 
จัดโดย   :    กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง 
ชื่อวิทยากร   :    นางสาวปวีณา  นภาธาราทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง 
ผู้จัดทำรายงาน   :    นางสาวอโนชา  อนุเสถียร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 

ความรู้ที่ได้รับ : 
จากการเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรโดยการ Coaching เรื ่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 ทำให้มีความรู้          
ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

สรุปเนื้อหาการฝึกอบรม : 

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ         
การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี ่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนด      

มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ            
1. การควบคุมภายในเป็นกลไกที ่จะทำให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน          

ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ            

2. การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู ่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงานของรัฐ      
การควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ  

3. การควบคุมภายในเกิดขึ ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ โดยผู ้กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร 
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่เพียง
การกำหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มการดำเนินงานเท่านั้น หากแต่ต้องมีการปฏิบัติ            

4. การควบคุมภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด
ของหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตามการควบคุมภายในที่กำหนดก็อาจจะไม่สามารถให้ความมั่นใจแก่ผู้กำกับดูแล 
และฝ่ายบริหาร ว่าการดำเนินงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์            

5. การควบคุมภายในควรกำหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงานของรัฐ           
 

คำนิยาม… 
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คำนิยาม 

1. หน่วยงานของรัฐ หมายถึง  
1) ส่วนราชการ  
2) รัฐวิสาหกิจ  
3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตาม 

รัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ  
4) องค์กรมหาชน เช่น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  
6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายกำหนด                      

  2. ผู้กำกับดูแล หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล หรือ บังคับบัญชา
ของหน่วยงานรัฐ                       

3. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ            
4. ฝ่ายบริหาร หมายถึง ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ             
5. ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน หรือดำรงตำแหน่งอ่ืนที่

ทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ            
6. การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที ่ผ ู ้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ           

ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ             

7. ความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อ   
การบรรลุวัตถุประสงค์  

 วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน             

หน่วยงานของรัฐต้องให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้           
1. ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี ่ยวกับความมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้
ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย 
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ             

2. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและไม่ใช่
การเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนด
อ่ืนของทางราชการ             

3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) เป็นวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้ง
ข้อกำหนดอ่ืนของทางราชการ              

 
องค์ประกอบ… 
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องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน    

หน่วยงานของรัฐได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ซึ่งมีความแตกต่างกัน ในแต่ละ
หน่วยงาน การควบคุมภายในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการควบคุมภายในจะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้           

 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานที่ส่งผล
ให้มีการนำการควบคุมภายในมาปฏิบัติทั ่วทั้งหน่วยงานของรัฐ โดยผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้าง
บรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการดำเนินงานที่คาดหวังของ         
ผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าว  เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่นๆ  

สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้                
(1) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม                
(2) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่

กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน                  
(3) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และ

ความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล                
(4) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร  

ที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ                
(5) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน  ตาม

ระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ   

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็น
ประจำเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึง
กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก และ
ภารกิจภายในทั้งหมดท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ  

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 หลักการ ดังนี้                
(6) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง        

กับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 
วัตถุประสงค์                

(7) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน อย่าง
ครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น                

(8) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง     
ที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์                

(9) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน            

 
3. กิจกรรม… 
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3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการ
ดำเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยง ให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการนำไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน 

กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้                
(10) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื ่อลดความเสี ่ยงในการบรรลุ 

วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                
(11) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน

การบรรลุวัตถุประสงค์               
 (12) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย 

ผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง            

4. สารสนเทศและการส ื ่อสาร ( Information and Communication) เป ็นสิ่ งจำเป ็นสำหรับ 
หน่วยงานของรัฐ ที่จะช่วยให้มีการดำเนินการตามการควบคุมภายในที่กำหนด เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดข้ึนได้ทั้งจากภายในและภายนอก และเป็นช่องทางเพ่ือให้ทราบถึงสารสนเทศ
ที่สำคัญในการควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจ
ถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์               

สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้               
(13) หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุน

ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด  
(14) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์  และความ

รับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน         
ที่กำหนด               

(15) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่กำหนด          

 5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) เป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน                
การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบั ติตาม
หลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีท่ีผลการประเมินการควบคุมภายใน 
จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล อย่างทันเวลา 

กิจกรรมการติดตามผล ประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้             
(16) หน่วยงานของรัฐระบุการพัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และ 

หรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ      
การควบคุมภายใน              

(17) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม      

 
หลักเกณฑ…์ 
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หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ    

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการที ่ทำหน้าที ่เกี ่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงานของรัฐ  

1. ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งโดยมีหน้าที่ ดังนี้            
(๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน            
(๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ            
(๓) รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ 

หน่วยงานของรัฐ            
(๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง            
(๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ องค์ประกอบ

และคุณสมบัติของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนด   
2. ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย            

(1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด (แบบ ปค. 1)   
            (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม
การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมการติดตามผล            

(3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ 
ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค. 5)            

(4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานของการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ของรัฐ (แบบ ปค. 6) 

3. ในกรณีกระทรวงการคลังขอให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
ให้หน่วยงานของรัฐชี้แจง และหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อกระทรวงการคลังภายในระยะเวลาที่กำหนด และกรณีที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังกล่าวได้ ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง 


