
โดย 
ดร.สมมาต ค าวจันงั 

หลักเกณฑก์ระทรวงการคลังวา่ดว้ยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑป์ฏบิัตกิารควบคมุภายใน 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 



1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหลักเกณฑก์ระทรวงการคลังวา่ดว้ยมาตรฐาน 
    และหลักเกณฑป์ฏบิัตกิารควบคมุภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
    - มาตรฐานการควบคมุภายใน 
    - หลักเกณฑป์ฏบิตั ิ

3. เพือ่ใหส้ามารถจัดท ารายงานการประเมนิผลการควบคมุภายในอยา่งถกูตอ้ง   
    ตามหลักเกณฑป์ฏบิัตขิองกระทรวงการคลัง 

2. เพือ่ใหส้ามารถคดิวเิคราะห ์สงัเคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ เชือ่มโยงภารกจิงาน 
    ประจ าและนโยบายของหน่วยงานกับกลไกการบรหิารจัดการความเสีย่ง   
    และการควบคมุภายใน 

วตัถปุระสงค ์
การประชมุเชงิปฏบิัตกิาร 



 
มาตรฐานการควบคมุภายใน 

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
Internal control 

for Government Agency 
 



มาตรฐานและหลกัเกณฑ์
ปฏบิตักิารควบคมุภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
(ประกาศ 3 ต.ค. 2561) 

มาตรฐานและหลกัเกณฑ ์
การตรวจสอบภายในส าหรับ 
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
(ประกาศ 13 พ.ย. 2561) 

มาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏบิตั ิ
การบรหิารจัดการความเสีย่ง 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ  

พ.ศ.2561 
(ประกาศ 18 ม.ีค. 2562) 

- แนวคดิ 
- ค านยิาม 
- ขอบเขตการใช ้
- วัตถปุระสงคข์อง 
  การควบคมุภายใน 
- องคป์ระกอบ 
  ของมาตรฐาน 
  การควบคมุภายใน 

จ านวน 14 ขอ้ - ดา้นคณุสมบตั ิ
- ดา้นการปฏบิตังิาน 

จ านวน 23 ขอ้ - ค านยิาม 
- มาตรฐาน 

จ านวน 13 ขอ้  

พ.ร.บ.วนัิยการเงนิและการคลงัของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 79 

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย  
พ.ศ. 2560 มาตรา 62 วรรคสาม 

ทีม่าและ
ความสมัพันธ ์
ของกฎหมาย 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 
วา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ 

พ.ศ. 2561 

- คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ 
- ส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 

หลกัเกณฑ์
ปฏบิตั ิ

มาตรฐานการ
ควบคมุภายใน 

มาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน 

หลกัเกณฑ์
ปฏบิตั ิ

หลกัเกณฑ์
ปฏบิตั ิ

มาตรฐานการ
บรหิารจัดการ
ความเสีย่ง 

กระทรวงการคลงัโดยกรมบญัชกีลาง 
ประกาศหลกัเกณฑ ์

สรุปขอ้มูล/ออกแบบ  
โดย ดร.สมมาต ค าวจันงั 



1. เป็นกลไกทีจ่ะท าใหห้น่วยงานบรรลตุามวัตถปุระสงค ์ 
    ของการควบคมุภายในดา้นใดดา้นหนึง่หรอืหลายดา้น 

2. เป็นสว่นประกอบทีแ่ทรกอยูใ่นการปฏบิัตงิาน    
    ตามปกตขิองหน่วยงาน ตอ้งกระท าอยา่งเป็นขัน้ตอน   
    และตอ่เนือ่ง มใิชเ่ป็นผลสดุทา้ยของการกระท า 

3. เกดิขึน้ไดโ้ดยบคุลากรของหน่วยงาน โดยผูก้ ากับ   
    ดแูล ฝ่ายบรหิาร ผูป้ฏบิัตงิานและผูต้รวจสอบภายใน   
    เป็นผูม้บีทบาทส าคัญไมใ่ชเ่พยีงการก าหนดนโยบาย   
    ระบบงาน คูม่อืการปฏบิัตงิานและแบบฟอรม์ 
    การด าเนนิงานเทา่นัน้แตต่อ้งมกีารปฏบิัต ิ

4. สามารถใหค้วามเชือ่มโยงอยา่งสมเหตสุมผลวา่ 
    จะบรรลตุามวัตถปุระสงคท์ีก่ าหนดของหน่วยงาน 

แนวคดิการควบคมุ
ภายในส าหรบั
หนว่ยงานของรฐั 

5. ควรก าหนดใหเ้หมาะสมกับโครงสรา้งองคก์ร 
    และภารกจิของหน่วยงาน 



ชว่ยลดความ
เสีย่งในระดบั
ทีย่อมรบัได ้

 

เป็นเครือ่งมอื
ชว่ยผูบ้รหิาร 
ในการก ากบั
ดแูลและ
บรหิารงาน 

เป็นกรอบ 
แนวทาง 

การปฏบิตังิาน 
 

เป็นดชันขีอง
การบรหิารงาน 
ทีม่มีาตรฐาน 

 

การด าเนนิการ 
บรรลวุตัถปุระสงค์

อยา่งม ี
ประสทิธภิาพ 

ความส าคญั
ของ  

การควบคมุ
ภายใน 



3. ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย 
     ระเบยีบขอ้บงัคบั 

C  (Compliance Objectives) 

 
ทีม่า: สรปุ/ปรบัจาก COSO  2013 

โดย ดร.สมมาต ค าวจันงั 
 

กรอบงานการควบคมุภายในปี 2561 
ตามแนวทางของ COSO 2013 

5 องคป์ระกอบ 17 หลกัการ วตัถุประสงค ์

1. สภาพแวดลอ้มการควบคมุ
5 หลกัการ 

2. การประเมนิความเสีย่ง 
           4 หลกัการ 

3. กจิกรรมการควบคมุ  
         3 หลกัการ  

4. สารสนเทศและการสือ่สาร   
3 หลกัการ 

1. ดา้นการด าเนนิงาน 

  O (Operational Objectives) 

5. กจิกรรมการตดิตามผล 
            2 หลกัการ  

2. ดา้นการรายงาน 

 R  (Reporting Objectives) 

หนว่ยงานของรฐั 



หนว่ยงานของรฐั 

(1) สว่นราชการ 

(2) รัฐวสิาหกจิ 

(3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยตุธิรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคก์รอสิระ 

     ตามรัฐธรรมนูญและองคก์รอัยการ 

(4) องคก์ารมหาชน 

(5) ทนุหมนุเวยีนทีม่ฐีานะเป็นนติบิคุคล 

(6) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

(7) หน่วยงานอืน่ของรัฐตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 

  

ผูก้ ากบัดแูล หมายความวา่ บคุคล หรอืคณะบคุคล ผูม้หีนา้ทีรั่บผดิชอบในการก ากบั  
                  ดแูล หรอืบังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ 

หวัหนา้หนว่ยงานของรฐั หมายความวา่ผูบ้รหิาร สงูสดุของหน่วยของรัฐ 

ฝ่ายบรหิาร  หมายความวา่ ผูบ้รหิารทกุระดับของหน่วยของรัฐ 

ค านยิาม 



การควบคมุภายใน 

              หมายความวา่ กระบวนการปฏบิัตงิานทีผู่ก้ ากบัดแูล หัวหนา้หน่วยงานของรัฐ 
ฝ่ายบรหิารและบคุลากรของหน่วยงานของรัฐจัดใหม้ขีึน้ เพือ่สรา้งความมั่นใจ 

     อยา่งสมเหตสุมผลวา่การด าเนนิงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลวัุตถปุระสงคด์า้น 

     การด าเนนิงาน ดา้นการรายงานและดา้นการปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บังคับ 

ความเสีย่ง 

        หมายความวา่ ความเป็นไปไดท้ีเ่หตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่อาจเกดิขึน้ 

 และเป็นอปุสรรคตอ่การบรรลตุามวัตถปุระสงค ์

คณะกรรมการ หมายความวา่ คณะกรรมการทีท่ าหนา้ทีเ่กีย่วกับการประเมนิผล 
                      การควบคมุภายในของหน่วยงานของรัฐ 
 
ผูต้รวจสอบภายใน หมายความวา่ ผูด้ ารงต าแหน่งผูต้รวจสอบภายในของหน่วยงาน 
                            หรอืด ารงต าแหน่งอืน่ทีท่ าหนา้ทีเ่ชน่เดยีวกับผูต้รวจสอบภายใน 
                            ของหน่วยงานของรัฐ 
 

ค านยิาม (ตอ่) 



1. ดา้นการด าเนนิงาน (Operations Objectives) เกีย่วกับความมปีระสทิธผิลและ
ประสทิธภิาพของการด าเนนิงานรวมทัง้บรรลเุป้าหมายการด าเนนิงานดา้นการเงนิ 
การใชท้รัพยากร การดแูลรักษาทรัพยส์นิ การป้องกันหรอืลดความผดิพลาด ความ
เสยีหาย การร่ัวไหล การสิน้เปลอืงหรอืการทจุรติในหน่วยงานของรัฐ   

2. ดา้นการรายงาน (Reporting Objectives) เกีย่วกับการรายงานทาง    
    การเงนิและไมใ่ชก่ารเงนิ ทีใ่ชภ้ายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถงึการ    
    รายงานทีเ่ชือ่ถอืได ้ทันเวลา โปรง่ใส หรอืขอ้ก าหนดอืน่ของทางราชการ 

 
3. ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบั (Compliance Objectives)  
    เกีย่วกับการปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับหรอืมตคิณะรัฐมนตร ี 
    ทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิงาน รวมทัง้ขอ้ก าหนดอืน่ของทางราชการ  
     

เพือ่ใหห้น่วยงานของรัฐใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการจดัระบบการควบคมุภายในใหเ้หมาะสมกบั
ลกัษณะ ขนาด และความซบัซอ้นของงานในความรับผดิชอบและมกีารตดิตามประเมนิผลและ
ปรับปรงุการควบคมุภายในใหเ้พยีงพอ และเหมาะสม รวมทัง้การปฏบิัตติามอยา่งตอ่เนื่อง 

วตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายใน 

ขอบเขตการใชม้าตรฐานการควบคมุภายใน 



1.สภาพแวดลอ้มการควบคมุภายใน  
   (Control Environment) 

2.การประเมนิความเสีย่ง 
   (Risk Assessment) 

3.กจิกรรมการควบคมุ 
  (Control Activities) 

4.สารสนเทศและการสือ่สาร  
  (Information and Communication) 

5.กจิกรรมการตดิตามผล 
  (Monitoring Activities) 

ประกอบดว้ย 
 5 หลักการ 

ประกอบดว้ย 
 4 หลักการ 

ประกอบดว้ย 
 3 หลักการ 

ประกอบดว้ย 
 3 หลักการ 

ประกอบดว้ย 
 2 หลักการ 

องคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน 
5 องคป์ระกอบ 17 หลกัการ 



1. ยดึมั่นคณุคา่ความซือ่ตรง 
    และจรยิธรรม 

2. ผูก้ ากับดแูล มคีวามเป็น  
    อสิระจากฝ่ายบรหิาร 

5. ก าหนดใหบ้คุลากรมหีนา้ที ่
    ความรับผดิชอบตอ่ผล 
    การปฏบิัตงิาน 

3. มโีครงสรา้งองคก์ร สายการ  
    บงัคบับัญชา อ านาจหนา้ที ่
   ความรับผดิชอบทีเ่หมาะสม 

4. มุง่มั่นสรา้งแรงจงูใจ พัฒนา 
    และรักษาบคุลากร 

13. จัดท า/จัดหาและใช ้
 สารสนเทศและมคีณุภาพ 
 สนับสนุนการควบคมุภายใน 

14. มกีารสือ่สารภายในเกีย่วกับ 
      สารสนเทศ/วัตถปุระสงค/์   
      ความรับผดิชอบทีจ่ าเป็น 
      ตอ่การควบคมุภายใน 

15. มกีารสือ่สารเรือ่งผล 
     กระทบตอ่การควบคมุ 
     ภายในกับบคุคลภายนอก 

16. พัฒนาและประเมนิผล 
      ระหวา่งการปฏบิัตงิาน 
      และหรอืเป็นรายครัง้ 

17. สือ่สารขอ้บกพรอ่งหรอื   
     จดุออ่นอยา่งทันเวลาเพือ่    
     แกไ้ขไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6. ระบวุตัถปุระสงคก์ารควบคมุ   
     ภายในใหส้อดคลอ้งกบั   
    วตัถปุระสงคข์ององคก์รไว ้
    อยา่งชดัเจน 

7. ระบคุวามเสีย่งและวเิคราะห ์  
    เพือ่ก าหนดวธิกีารจัดการ 

8. พจิารณาโอกาสทีอ่าจเกดิ       
  การทจุรติประกอบการประเมนิ 

9. ระบแุละประเมนิการ  
   เปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบ  
   ตอ่ระบบ 

10. ระบแุละพัฒนา   
  กจิกรรมการควบคมุ   
 ภายในเพือ่ลดความเสีย่ง 

11. ระบแุละพัฒนา    
  กจิกรรมการควบคมุ   
  ทั่วไปดา้นเทคโนโลย ี

12. ก าหนดไวใ้นนโยบาย 
มผีลส าเร็จทีค่าดหวังและ
ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน 

อ านาจหนา้ที ่
หวัหนา้หนว่ยงานของรฐั 

 
สรปุขอ้มูล/ออกแบบ 

โดย 
ดร.สมมาต ค าวจันงั 

 

สรปุ  องคป์ระกอบ 17 หลกัการ 
มาตรฐานการควบคมุภายใน ปี 2561 

1. สภาพแวดลอ้ม
การควบคมุ 

4. สารสนเทศ 
และการสือ่สาร  

2. การประเมนิ 
ความเสีย่ง  

3. กจิกรรมการควบคมุ  

5. กจิกรรม 
การตดิตามผล  

หนว่ยงานของรฐั 



หลกัเกณฑป์ฏบิตักิารควบคมุภายใน 
ส าหรบัหนว่ยงานของรฐั พ.ศ. 2561 

(ขอ้ 1-14) 



สรปุสาระส าคัญ 

ขอ้ 1 ค านยิาม 
ขอ้ 2 วรรคหนึง่ จัดวางระบบการควบคมุภายในโดยใชม้าตรฐานทีก่ระทรวงการคลังก าหนด 
                       เป็นแนวทางในการจดัวาง ใหบ้รรลตุามวัตถปุระสงคข์องการควบคมุภายใน*** 
        วรรคสอง  หน่วยงานทีจ่ัดตัง้ขึน้ใหมห่รอืปรับโครงสรา้งองคก์รใหม่ใหจ้ดัวางระบบ 
                       การควบคมุภายใหเ้สร็จภายใน 1 ปีนับแตว่ันทีต่ัง้หรอืปรับโครงสรา้ง 
                       และรายงานตามขอ้ 6 และ ขอ้ 7 
ขอ้ 3 ประเมนิผลการควบคมุภายในตามทีห่น่วยงานก าหนด อยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ 
        โดยใหร้ายงานตามขอ้ 8 และ ขอ้ 9 
ขอ้ 4 ฝ่ายบรหิารเป็นผูรั้บผดิชอบ ก ากบัดแูลใหน้ ามาตรฐานทีก่ระทรวงการคลังก าหนด  
         ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัวางและประเมนิผลการควบคมุภายใน 
ขอ้ 5  หนา้ทีค่ณะกรรมการ  
         (1) อ านวยการในการประเมนิการควบคมุภายใน 
         (2) ก าหนดแนวทางการประเมนิในภาพรวมของหน่วยงาน 
         (3) รวบรวม กลัน่กรอง และสรปุผลการประเมนิในภาพรวมของหน่วยงาน 
         (4) ประสานงานการประเมนิกบัหน่วยงานในสงักดัทีเ่กีย่วขอ้ง 
         (5) จดัท ารายงานการประเมนิผลในระดบัหน่วยงาน 
ขอ้ 6 รายงานการจดัวางระบบการควบคมุภายในของหน่วยงาน  
         (1) การรับรองการจดัวางระบบโดยหัวหนา้หน่วยงาน 
         (2) รายงานการจดัวางระบบ อยา่งนอ้ยแสดงขอ้มลู ดงันี้ 2.1) ภารกจิตามกฎหมายหรอื 
               ตามแผนงานทีส่ าคญั 2.2) วัตถปุระสงคก์ารด าเนนิงาน 2.3) ขอ้มลูสภาพแวดลอ้ม 
               2.4) ความเสีย่งทีส่ าคญัทีก่ระทบวัตถุประสงคข์องการควบคมุภายใน  
               2.5) กจิกรรมการควบคมุทีส่ าคญั 2.6) ผูรั้บผดิชอบในการควบคมุ 
ขอ้ 7 จดัสง่รายงานการจดัวางระบบการควบคมุภายใน ภายใน 60 วัน นับแตว่ันทีจ่ดัวางระบบเสร็จ 
                        



สรปุสาระส าคัญ (ตอ่) 

ขอ้ 8 รายงานประเมนิผลการควบคมุภายใน ประกอบดว้ย***** 

          (1) การรับรองวา่การควบคมุภายในเป็นไปตามมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏบิตัทิีก่ าหนด 
          (2) การประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ประกอบดว้ย (2.1) สภาพแวดลอ้ม 
                ของการควบคมุ (2.2) การประเมนิความเสีย่ง  (2.3) กจิกรรมการควบคมุ  
                (2.4) สารสนเทศและการสือ่สาร (2.5) กจิกรรมการตดิตามผล 
           (3) การประเมนิผลการควบคมุภายในของภารกจิตามกฎหมายหรอืตามแผนการด าเนนิงาน  
           (4) ความเห็นของผูต้รวจสอบภายในเกีย่วกบัการสอบทานการควบคมุภายใน 
ขอ้ 9 วรรคหนึง่ใหค้ณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ ตามขอ้ (1) เสนอรายงานการประเมนิ 
         ตาม ขอ้ 8 ตอ่หัวหนา้หน่วยงานของรัฐ พจิารณาลงนามและจดัสง่ใหผู้ก้ ากบัดแูลและ 
         กระทรวงเจา้สงักดั ภายใน 90 วัน นับแตว่ันสิน้ปีงบประมาณหรอืสิน้ปีปฏทินิ  
ขอ้ 10 วรรคหนึง่ ใหก้ระทรวงเจา้สงักดัรวบรวมและสรปุรายงานการประเมนิผลทีไ่ดรั้บตาม ขอ้ 9 
          จดัท ารายงานระดบักระทรวงและสง่กระทรวงการคลงัภายใน 150 วัน นับแตว่ันสิน้ปีงบประมาณ 
          หรอืสิน้ปีปฏทินิ  
ขอ้ 11 ใหห้ัวหนา้หน่วยงาน ผูก้ ากบัดแูล กระทรวงเจา้สงักดั ใชข้อ้มลูรายงานการประเมนิผลการควบคมุ 
          ภายใน เพือ่เป็นเครือ่งมอืสนับสนุน ขบัเคลือ่นการปฏบิตังิานใหบ้รรลตุามวัตถุประสงคท์ีก่ าหนด 
ขอ้ 12 กรมบญัชกีลางเป็นผูก้ าหนดคูม่อืหรอืแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการควบคมุภายในใหห้น่วยงานถอืปฏบิตั ิ
ขอ้ 13 กรณีกระทรวงการคลงัขอใหห้น่วยงานชีแ้จงและหรอืใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการควบคมุภายใน 
           ใหห้น่วยงานด าเนนิการภายในระยะเวลาทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 
ขอ้ 14 กรณีหน่วยงานไมส่ามารถปฏบิัตติามหลกัเกณฑป์ฏบิัตกิารควบคมุภายในทีก่ าหนด  
           ใหข้อท าความตกลงกบักระทรวงการคลงั   



ความเสีย่ง 
(Risk) 

โอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง 
(Probability) 

ผลกระทบของความเสีย่ง 
(Impacts) 

ความเสีย่ง 
(Risk) 

          หมายความวา่ ความเป็นไปไดท้ีเ่หตกุารณใ์ด
เหตกุารณห์นึง่อาจเกดิขึน้และเป็นอปุสรรคตอ่การบรรลุ
ตามวตัถปุระสงคข์องหน่วยงาน 
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  โอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง 
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 การจัดล าดับความเสีย่ง 
โดยการพจิารณาจากโอกาสและผลกระทบ 



การบรหิารความเสีย่งกบัการควบคมุภายใน 

โอกาส ภาวะคกุคาม 

สพป. / สพม. / โรงเรยีน 

   การควบคมุภายใน 

การบรหิารความเสีย่ง 

จดุแข็ง จดุออ่น 

 ( สมมาต, 2554 ) 



ระบบควบคมุภายในของหนว่ยงานของรฐั (สพฐ.) ปี 2561 

ความเสีย่งตามภารกจิ ปจัจยัเสีย่งภายใน/ภายนอก 

ความเสีย่งอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้ ปจัจยัเสีย่งถกูจ ากดัหรอืลดลง กจิกรรมการควบคมุทีล่ดปจัจยัเสีย่ง 

ภารกจิตามกฎหมาย/ตามแผน
ด าเนนิงานภารกจิอืน่ ๆทีส่ าคญั 

การควบคมุภายใน 5 องคป์ระกอบ  
17 หลกัการ 

1. ดา้นการด าเนนิงาน 
2. ดา้นการรายงาน 
3. ดา้นการปฏบิตัติามกม.ขอ้บงัคบั 

บรรลวุตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายใน 

ภารกจิอืน่ๆทีส่ าคญั 
(ตามนโยบาย/ค าส ัง่ 
ของหนว่ยเหนอื ฯลฯ) 

ภารกจิตามกฎหมาย 
(กม.การศกึษา/กฎ ระเบยีบ หลกัเกณฑ์
การปฏบิตัริาชการ  ทีเ่กีย่วขอ้ง  ฯลฯ) 

ภารกจิตามแผนการด าเนนิงาน 
(แผนพฒันาคณุภาพกศ.ข ัน้พืน้ฐาน/

แผนปฏบิตัริาชการ ฯลฯ) 

MAN 
บุคลากรมไีม่เพยีงพอ/ ขาดสมรรถนะ 

ในการปฏบิัตงิาน/ท างานไม่เกดิประสทิธผิล 
ฯลฯ 

MONEY 
งบประมาณมจี ากดั/ใชไ้ม่มี
ประสทิธภิาพ/ไม่คุม้คา่ตอ่ผลลพัธ ์
ตามเป้าหมาย ฯลฯ 

MATERIALS 
วัสด ุอุปกรณ์มจี ากดั/ไม่มคีณุภาพ/ใช ้
ไม่เกดิประโยชนส์งูสดุ ฯลฯ 

MANAGEMENT 
ขอ้มลู ระบบสารสนเทศไม่มคีณุภาพ/
ระบบงาน ยงัไม่มปีระสทิธภิาพ  
ตามมาตรฐาน/การประเมนิผลการท างานไม่
เป็นระบบ /ไม่น าผลการประเมนิไปใช ้ฯลฯ  

ความเสีย่งภายในเกดิจาก 4 M 
(ใชร้ะบบการควบคมุภายใน) 

ความเสีย่งภายนอกควบคมุไมไ่ด ้
 (ใชก้ารบรหิารความเสีย่ง) 

- ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางดา้นสงัคมและการเมอืง 
- ดา้นสภาพเศรษฐกจิ เทคโนโลย ี 
- กระทบจากการเปลีย่นแปลง กฎระเบยีบ นโยบาย        
   แนวปฏบิัตงิาน  ฯลฯ 

1.สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 

2. การประเมนิความเสีย่ง 

3. กจิกรรมการควบคมุ 

4. สารสนเทศและการสือ่สาร 

5. กจิกรรมการตดิตามผล สรุปขอ้มูล/ออกแบบ โดย ดร.สมมาต ค าวจันงั 



1. กลุม่อ านวยการ 

2. กลุม่นโยบายและแผน 

3. กลุม่สง่เสรมิการศกึษา   
    ทางไกลเทคโนโลย ี
    สารสนเทศและการสือ่สาร 

4. กลุม่บรหิารงานการเงนิ 
    และสนิทรัพย ์

5. กลุม่บรหิารงานบคุคล 

6. กลุม่พัฒนาครแูละบคุลากร 
    ทางการศกึษา 
7. กลุม่นเิทศ ตดิตามและ    
    ประเมนิผลการจัดการศกึษา 

8. กลุม่สง่เสรมิการจัดการศกึษา 

9. หน่วยตรวจสอบภายใน 

10.กลุม่กฎหมายและคด ี

ภารกจิ/
ขอบขา่ย 

แผนฯ 
- แผนพัฒนาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

- แผนปฏบิัตกิารประจ าปีงบประมาณ 

- กฎหมายว่าดว้ยการศกึษาแห่งชาต ิ

- กฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการ ศธ.  
- กฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการครูฯ 

- กฎกระทรวงฯ กระจายอ านาจการบรหิาร 

    และการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550 

-  กฎกระทรวงการแบ่งสว่นราชการภายใน   

    สพท. พ.ศ .2560 และ ฉบับที ่2 พ.ศ. 2561 

กฎหมาย 

- นโยบาย/ค าสัง่/แนวปฏบิัตงิาน ของ สพฐ. 

- ภารกจิการบรหิารราชการของศธ.ในภมูภิาค 
   อืน่ๆ 
ทีส่ าคญั 

ประสาน 
 บรกิาร  
สง่เสรมิ 
สนับสนุน 
ตรวจสอบ 
นเิทศ 
ตดิตาม 
วจัิย 

ใหค้ าปรกึษา 
ใหก้าร

ชว่ยเหลอื 
สถานศกึษา 

 

 
 

บทบาท
อ านาจหนา้ที ่

หน่วยงานของรัฐ:  
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

2. การประเมนิ 
ความเสีย่ง 
 4 หลกัการ 

3. กจิกรรม 
การควบคมุ  
 3 หลกัการ  

4. สารสนเทศ 
และการสือ่สาร 
 3 หลกัการ 

5. กจิกรรม 
การตดิตามผล  
2 หลกัการ  

1. สภาพแวดลอ้ม 
การควบคมุ  
5 หลกัการ 

มาตรฐานการควบคมุภายในส าหรบัหนว่ยงานของรฐั ปี 2561  

บรรลเุป้าหมายและวัตถปุระสงค ์
คณุภาพ 

ตามมาตรฐาน 

 
 

1. เป็นกลไกทีจ่ะท าใหห้น่วยงาน 
    ของรัฐบรรลตุามวัตถปุระสงค ์    
    การควบคมุภายใน 
2. เป็นสว่นประกอบทีแ่ทรกอยูใ่นการ 
    ปฏบิัตงิานตามปกต ิ
3. เกดิขึน้ไดโ้ดยบคุลากรของหน่วยงาน  
     ของรัฐ/ ผูก้ ากบัดแูลฝ่ายบรหิาร   
    ผูป้ฏบิัตงิานและผูต้รวจสอบภายใน 
4. สามารถใหค้วามเชือ่มั่นอย่าง สมเหตุ 
     สมผลว่าจะบรรลตุามวัตถปุระสงค ์
5. ควรก าหนดใหเ้หมาะสมกับ   
   โครงสรา้งองคก์รและภารกจิ 

แนวคดิการควบคมุภายใน 

คณุภาพส านักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

 
 
 
 

 
 

1. ดา้นการด าเนนิงาน    
2. ดา้นการรายงาน 
3. ดา้นการปฏบิัตติาม 
    กฎหมายระเบยีบ 
    และขอ้บงัคบั 
     

การควบคมุภายในของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ตามหลกัเกณฑ ์ปี 2561 

 
 

สรปุขอ้มลู/ออกแบบ 
โดย  

ดร.สมมาต ค าวจันงั 

 
 

คณุภาพผูเ้รยีน 

คณุภาพคร ู

คณุภาพสถานศกึษา 

วัตถปุระสงค ์



บทบาทอ านาจ
หนา้ที ่

หนว่ยงานของรฐั : สถานศกึษา 
ภารกจิ/
ขอบขา่ย 

แผนฯ 
- แผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีน 

- แผนปฏบิัตกิารประจ าปีงบประมาณ/ปีการศกึษา 

- กฎหมายว่าดว้ยการศกึษาแห่งชาต ิ

- กฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการ ศธ.  
- กฎหมายว่าดว้ยระเบยีบขา้ราชการครูฯ 

- กฎกระทรวงการกระจายอ านาจการบรหิาร 

    และการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550 

-  กฎกระทรวงการแบ่งสว่นราชการภายใน    

    สถานศกึษา พ.ศ. .2547 

กฎหมาย 

- นโยบาย/ค าสัง่/แนวปฏบิัตงิานของ สพฐ./สพท. 

- ภารกจิการบรหิารราชการของศธ.ในภมูภิาค 
   อืน่ๆ 
ทีส่ าคญั 

บรรลุเป้าหมายและวตัถปุระสงค ์

 
 

1. เป็นกลไกทีจ่ะท าใหห้น่วยงาน 
    ของรัฐบรรลตุามวัตถปุระสงค ์    
    การควบคมุภายใน 
2. เป็นสว่นประกอบทีแ่ทรกอยูใ่นการ 
    ปฏบิัตงิานตามปกต ิ
3. เกดิขึน้ไดโ้ดยบคุลากรของหน่วยงาน  
     ของรัฐ/ ผูก้ ากบัดแูลฝ่ายบรหิาร   
    ผูป้ฏบิัตงิานและผูต้รวจสอบภายใน 
4. สามารถใหค้วามเชือ่มั่นอย่าง สมเหตุ 
     สมผลว่าจะบรรลตุามวัตถปุระสงค ์
5. ควรก าหนดใหเ้หมาะสมกับ   
   โครงสรา้งองคก์รและภารกจิ 

คณุภาพตาม 
มาตรฐานการศกึษา 

แนวคดิการควบคมุภายใน 

2. การประเมนิ 
ความเสีย่ง 
 4 หลกัการ 

3. กจิกรรม 
การควบคมุ  
 3 หลกัการ  

4. สารสนเทศ 
และการสือ่สาร 
 3 หลกัการ 

5. กจิกรรม 
การตดิตามผล  
2 หลกัการ  

1. สภาพแวดลอ้ม 
การควบคมุ  
5 หลกัการ 

มาตรฐานการควบคมุภายในส าหรบัหนว่ยงานของรฐั ปี 2561 
 
 
 
 

 
 

1. ดา้นการด าเนนิงาน    
2. ดา้นการรายงาน 
3. ดา้นการปฏบิัตติาม 
    กฎหมายระเบยีบ 
    และขอ้บังคบั 
     

การควบคมุภายในของสถานศกึษาข ัน้พืน้ฐานสงักดั สพฐ. ตามหลกัเกณฑ ์ปี 2561 

 
 

สรุปขอ้มูล/ออกแบบ 
โดย  

ดร.สมมาต ค าวจันงั 
 
 

คณุภาพผูเ้รยีน 

กระบวนการจดั 
การเรยีนการสอน 

ทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

กระบวนการบรหิาร 
และการจดัการ 

วตัถุประสงค ์

กลุม่บรหิารวชิาการ 

กลุม่บรหิารงบประมาณ 

กลุม่บรหิารงานบคุคล 

กลุม่บรหิารท่ัวไป 

1. จดัการ
เรยีนการสอน
ตามหลกัสูตร 

2.จดักระบวน 
การบรหิาร 
จดัการศกึษา 

3.จดักระบวน 
การนเิทศ
ภายใน 

4.จดัใหม้ ี
ระบบประกนั
คณุภาพภายใน 



เทคนคิการตดัสนิใจท าแผนปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

ตดิตามและประเมนิผล
กจิกรรมการควบคมุภายใน 
ตามมาตรฐานทกี าหนด 

เปรยีบเทยีบกบั
วัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย
ของภารงาน/กจิกรรม
โครงการของหน่วยงาน
ผลลพัธเ์ป็นอยา่งไร 

จัดท าแผนการปรับปรุง 
และตดิตามผลการควบคมุภายใน 

ยังมกีจิกรรมการควบคมุแตไ่ม่
ตอ้งจัดท าแผนการปรับปรงุ 

ไมบ่รรลุผล บรรลุผล 

ขอ้บกพรอ่ง 

จดุออ่น 

ปญัหา 

ความเสีย่ง 

ความเพยีงพอ 

ยอมรบัได ้

ประสทิธภิาพ 

ประสทิธผิล 

สรุปขอ้มลู/ออกแบบ โดย ดร.สมมาต ค าวจันงั 



 แบบ วค.1 : หนังสอืรบัรองการจัดวางระบบการควบคมุภายใน 

 แบบ วค.2 : รายงานการจัดวางระบบการควบคมุภายใน 

 แบบ ปค.1 : หนังสอืรบัรองการประเมนิผลระบบ 
                    การควบคมุภายใน (ระดบัหน่วยงานของรัฐ) 

  แบบ ปค.2 : หนังสอืรับรองการประเมนิผลระบบ 
                    การควบคมุภายใน (กรณีกระทรวงเจา้สงักัด 
                    สง่รายงานตอ่กระทรวงการคลังหรอืจังหวัด 
                    สง่รายงานในภาพรวมจังหวัดตอ่กระทรวงการคลัง) 

  แบบ ปค.3 : หนังสอืรับรองการประเมนิผลระบบการควบคมุภายใน 
                   (กรณีหน่วยงานของรัฐไมอ่ยูใ่นสงักัดกระทรวง) 

 แบบ ปค.4 : รายงานการประเมนิองคป์ระกอบของ 
                    การควบคมุภายใน 
 แบบ ปค.5 : รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

 แบบ ปค.6 : รายงานการสอบทานการประเมนิผล 
                    การควบคมุภายในของผูต้รวจสอบภายใน 

1.อ านวยการในการ 
     ประเมนิผลการ 
     ควบคมุภายใน 

2. ก าหนดแนวทางในการ 
    ประเมนิผลการควบคมุ 
    ภายในในภาพรวม 
    ของหนว่ยงานของรฐั 

3. รวบรวม พจิารณากล ัน่กรอง 
     และสรปุผลการประเมนิ 

     การควบคมุภายในในภาพรวม     
     ของหนว่ยงานของรฐั 

4. ประสานงานการประเมนิผล 
การควบคมุภายในกบัหนว่ยงาน 

ในสงักดัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 5. จดัท ารายงานการประเมนิผลการ
ควบคมุภายในระดบัหนว่ยงานของรฐั  

หนา้ทีค่ณะกรรมการประเมนิผลการควบคมุภายในของหนว่ยงานของรฐั (ขอ้ ๕) 



Thank you 
 for your attention 


