แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

กันยายน 2562

บทนำ
การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่กาหนดไว้ในการปฏิบัติงานประจาวันตามปกติของ
บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการท าให้ ร ะบบการควบคุ ม ภายในมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล รวมถึ ง การสร้ า งความมั่ น ใจอย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า การปฏิ บั ติ ง านจะบรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
แนวทางการจั ดวางระบบการควบคุมภายในของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(องค์การมหาชน) หรือ สศส. ที่จัดทาขึ้นนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด เรื่อง หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ภายในส าหรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ
พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของ สศส. ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของตนเอง
ทั้งนี้ สศส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการวางจัดวางระบบการควบคุมภายในฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ ต่อผู้ บริ ห าร เจ้ าหน้าที่ และผู้ ป ฏิบัติงานในการจัดทารายงานการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง
พร้อมทั้ง การบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
กันยายน 2562

สำรบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)
หน้ำ
1.1 ความเป็นมา
1
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
1
1.3 วิสัยทัศน์
1
1.4 ยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ สศส. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
1
1.5 โครงสร้างสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
4
ส่วนที่ 2 มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน
5
2.1 นิยามศัพท์
5
2.2 ความหมาย และวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
6
2.3 ความรับผิดชอบของผู้กากับดูแลและฝ่ายบริหารต่อการควบคุมภายใน
6
2.4 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
7
ส่วนที่ 3 กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
9
3.1 การจัดตั้งคณะกรรมการ / คณะทางาน
9
3.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
9
3.3 ขั้นตอนการดาเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน
11
3.4 โครงสร้างการควบคุมภายใน
12
3.5 กระบวนการจัดทารายงานแบบติดตามการควบคุมภายใน (รายไตรมาส)
13
3.6 กระบวนการจัดทารายงานการควบคุมภายใน (งวดสิ้นปีงบประมาณ)
14
3.7 ปฏิทินการควบคุมภายใน
15
ภำคผนวก
16
ภำคผนวก ก หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.1)
17
ภำคผนวก ข รายงานการจัดวางงระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.2)
18
ภำคผนวก ค หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)
20
ภำคผนวก ง รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
22
ภำคผนวก จ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
24
ภำคผนวก ฉ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ 26
ภายใน (แบบ ปค.6)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)
1.1 ควำมเป็นมำ
ส านั กงานส่ งเสริ มเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า สศส. และใช้ชื่ อ
ภาษาอังกฤษว่า Creative Economy Agency (Public Organization) เรียกโดยย่อว่า CEA ได้รับการจัดตั้งขึ้น
เพื่อทาหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นพลังขับเคลื่อน
ไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง เป้าหมายและแนวทางการดาเนินงาน
ดังนี้
1.2 วัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา โดยสานักงานฯ มีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปัจจัยสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน
สาธารณชน และสถาบันการศึกษา
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่
รวมทั้งพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น
(๔) พัฒนาผู้ประกอบการ และส่ งเสริมให้เกิดการนากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
ไปใช้ในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และสร้ างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ
(๕) เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและพัฒนาข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย และเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
(๖) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่จะนาไปสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ
1.3 วิสัยทัศน์
“พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสร้างสรรค์และธุรกิจไทยให้นานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
ไปใช้ยกระดับสินค้าและบริการของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล”
1.4 ยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนของ สศส. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์แก่ชุมชนและสาธารณชน

1

ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัดค่ำเป้ำหมำย
ระยะ 3 ปี

กลยุทธ์

1. สร้ำงและ
พัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์สู่เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์

ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะ
ความรู้ที่จาเป็น
แก่ผู้ประกอบการ
ในการนา
กระบวนการคิด
เชิงสร้างสรรค์ไป
ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนา
ธุรกิจ และ
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและ
สังคม

1. ฐานข้อมูลและแผน
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์รายสาขาสู่
การปฏิบัติ
ร้อยละ 100
2. ความสาเร็จในการ
พัฒนาแหล่งบ่มเพาะ
ธุรกิจสร้างสรรค์
2.1 จานวนแหล่งบ่ม
เพาะธุรกิจสร้างสรรค์ที่
ขยายในภูมิภาคทั้งใน
เชิงพื้นที่กายภาพและ
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
(25 แห่ง)
2.2 ผู้ใช้บริการที่ได้รับ
ประโยชน์และความพึง
พอใจจากแหล่งบ่ม
เพาะธุรกิจสร้างสรรค์
ทั้งเชิงพื้นที่กายภาพ
และดิจิทัลแพลตฟอร์ม
(ร้อยละ 80)

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ที่รวบรวมองค์ความรู้
ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลงานวิจัย
พัฒนา แผนพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ราย
สาขา (ที่ใช้เป็นเครื่องบ่งชี้
ศักยภาพและแนวทางการ
พัฒนาขีดความสามารถด้าน
การแข่งขันในระดับสากล)
เพื่อให้สามารถสืบค้นและ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับสากล
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาและ
บ่มเพาะความเป็น
ผู้ประกอบการที่ใช้
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้าง
นวัตกรรม และส่งเสริมให้เกิด
สังคมผู้ประกอบการ

2. ส่งเสริมกำร
สร้างและพัฒนา
พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ ผู้ประกอบการ
มีมูลค่ำสูง
ยุคใหม่ที่ใช้
ความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ผลิตสินค้าและ
บริการที่มีมูลค่า
สูง

1. ความสาเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการธุรกิจ
สร้างสรรค์
1.1 ผู้ประกอบการ
SMEs ธุรกิจสร้างสรรค์
วิสาหกิจเริ่มต้น และ
ผู้ประกอบการใหม่มี
รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ภายหลังได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและนา

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมการใช้
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถใน
การผลิตสินค้าและบริการ
กลยุทธ์ 2.2 สนับสนุนการ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและ
การต่อยอดเชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายทาง
ธุรกิจของภาคความคิด

ควำมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์กำร
จัดตั้ง
1. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
และปัจจัยสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
เพื่อผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาและยกระดับ
เศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมให้แก่
ชุมชน สาธารณชน
และสถาบันการศึกษา
5. เป็นศูนย์กลางการ
รวบรวมและพัฒนา
ข้อมูลและสถิติ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เพื่อการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย
และเพื่อสนับสนุน
ความคิดสร้างสรรค์
และการสร้าง
นวัตกรรม
4. พัฒนา
ผู้ประกอบการ และ
ส่งเสริมให้เกิดการนา
กระบวนการคิดเชิง
สร้างสรรค์ไปใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
สร้างนวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

2

ยุทธศำสตร์

3. ส่งเสริมและ
พัฒนำพื้นที่
สร้ำงสรรค์แก่
ชุมชนและ
สำธำรณชน

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัดค่ำเป้ำหมำย
ระยะ 3 ปี

ความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ
(ร้อยละ 26)
1.2 ร้อยละของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ
สร้างสรรค์รายใหม่ที่
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10)
2.ผู้ประกอบการ
SMEs ธุรกิจสร้างสรรค์
วิสาหกิจเริ่มต้น และ
ผู้ประกอบการรายใหม่
เกิดธุรกรรมจาก
กิจกรรมของเครือข่าย
ความร่วมมือ
(25 รายการ)
ส่งเสริมการ
ระดับความสาเร็จของ
พัฒนาโครงสร้าง ย่านสร้างสรรค์
พื้นฐานและสิ่ง
1. จานวนธุรกิจที่เข้า
อานวยความ
มาประกอบการใน
สะดวกทั้งในด้าน พื้นที่
กายภาพ
2. จานวนธุรกิจ
กฎหมาย กฎ
สร้างสรรค์ในพื้นที่
ระเบียบ และ
3. พื้นที่โดยรวมของ
บรรยากาศที่เอื้อ ธุรกิจสร้างสรรค์ใน
ต่อการพัฒนาและ พื้นที่
บ่มเพาะธุรกิจ
สร้างสรรค์

กลยุทธ์

ควำมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์กำร
จัดตั้ง

สร้างสรรค์และภาคการผลิต
จริง

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาและ
ส่งเสริมการขยายแหล่ง
บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์
ต้นแบบทั้งในด้านดิจิทัลและ
ด้านกายภาพ
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและ
ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานเครือข่ายเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่
สร้างสรรค์

3. ส่งเสริมและพัฒนา
พื้นที่ที่เอื้อต่อ
บรรยากาศสร้างสรรค์
และการเริ่มต้นธุรกิจ
ใหม่ รวมทั้งพัฒนา
ย่านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น
6. ส่งเสริมและ
ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และ
หน่วยงาน
ต่างประเทศ หรือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อแลกเปลี่ยนและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านความคิด
สร้างสรรค์ที่จะนาไปสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของประเทศ
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1.5 โครงสร้ำงสำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)
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•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
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ส่วนที่ 2 มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน
2.1 นิยำมศัพท์
สศส.

ส านั ก งานส่ งเสริ ม เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ (องค์ ก าร
มหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐ
ผอ. สศส.
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)
สานัก / ฝ่าย หรือส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย
ส านั ก บริ ห ารและพั ฒ นาองค์ ก ร ฝ่ า ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านัก
สื่ อ สารและการตลาด ส านั ก พั ฒ นาองค์ ค วามรู้
เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ส านั ก พั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
สร้างสรรค์ สานักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม สานัก
พั ฒ นาพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ส านั ก ส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ เชี ย งใหม่ ส านั ก พั ฒ นา
เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ขอนแก่ น หน่ ว ยตรวจสอบ
ภายใน
ผอ. ส านั ก / หั ว หน้ า ฝ่ า ย หรื อ ส่ ว นงานที่ มี ฐ านะ ผู้ บ ริ ห ารสู งสุ ด ของส านัก / ฝ่ า ย หรื อส่ ว นงานที่ มี
เทียบเท่าฝ่าย
ฐานะเทียบเท่าฝ่าย
ฝ่ายบริหาร
ผู้บริหารทุกระดับของ สศส.
การติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน
การติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านตามวิ ธี ก ารควบคุ ม
ในระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ การติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (โดยจะติ ด ตามผลการ
ปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการส านั ก งานส่ ง เสริ ม เศรษฐ กิ จ
สร้างสรรค์ (บุคคล หรือ คณะบุคคลที่มีห น้าที่และ
อ านาจควบคุ ม ดู แ ลโดยทั่ ว ไปซึ่ ง กิ จ การและการ
ด าเนิ น งานของส านั ก งาน เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้)
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะทางาน
คณะทางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
รัฐมนตรีกากับดูแล
รองนายกรัฐมนตรี
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2.2 ควำมหมำย และวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ ผอ. สศส. ฝ่ายบริหาร
และบุคลากรขององค์การจั ดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานขององค์กร
จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดาเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน
1. ด้านการดาเนินงาน (Operations Objectives) เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดาเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้
ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิด พลาดของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ
2. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เกี่ย วกับ การรายงานทางการเงิ น
และไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อ ถือได้ ทันเวลา โปร่งใส
หรือข้อกาหนดอื่นของทางราชการ
3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives)
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน รวมทั้ง
ข้อกาหนดอื่นของทางราชการ
2.3 ควำมรับผิดชอบของผู้กำกับดูแลและฝ่ำยบริหำรต่อกำรควบคุมภำยใน
การควบคุมภายในเป็นเครื่องมื อที่ผู้บริหารนามาใช้เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
การดาเนินงานจะบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ผอ. สศส. มีหน้ าที่ รั บผิ ดชอบโดยตรงในการกาหนดหรือออกแบบ และประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ สศส. รวมถึงการกาหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในของส่วนงานต่าง ๆ ภายใต้
ความรับผิดชอบให้มีประสิทธิผลในระดับที่น่าพอใจอยู่เสมอ โดยผู้บริหารริเริ่มและดาเนินการสร้างบรรยากาศ
เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ ดี และปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายในควรกาหนดบทบาทของหน่ ว ยตรวจสอบภายในให้ เป็นส่ ว นหนึ่งของโครงสร้างการควบคุมภายใน
โดยทาหน้าที่สอบทานหรือประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment)
ผอ. สำนัก / ฝ่ำย หรือส่วนงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำฝ่ำย มีหน้าที่ กาหนดหรือออกแบบการ
ควบคุมภายในของส่วนงานที่แต่ละคนรับผิดชอบให้ สอดคล้องกับการควบคุมภายในที่ สศส. กาหนด และ
สอบทานหรือประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่นามาใช้ การประเมินการควบคุมด้วย
ตนเอง (Control Self Assessment: CSA) เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
เปลี่ ย นแปลงการควบคุ ม ภายในให้ มี ค วามรั ด กุม การปลู กฝั ง ให้ ผู้ ใ ต้ บั งคั บ บั ญ ชามี ค วามเข้ าใจ มองเห็ น
ความสาคัญ มีวินัย และจิตสานึกที่ดีเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
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2.4 องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
การควบคุมภายในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้สามารถขับเคลื่ อนการปฏิ บัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนด ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment)
สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดาเนินงานที่ส่งผลให้มี
การน าการควบคุ ม ภายในมาปฏิ บั ติ ทั่ ว ทั้ ง สศส. ทั้ ง นี้ ฝ่ า ยบริ ห ารจะต้ อ งสร้ า งบรรยากาศให้ ทุ ก ระดั บ
ตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการดาเนินงานที่คาดหวังของคณะกรรมการ และ
ฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ สภาพแวดล้ อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายในอื่น ๆ
สภาพแวดล้อมของการควบคุมประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้
(1) สศส. แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม
(2) คณะกรรมการ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และมีหน้ าที่กากับ ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง การควบคุมภายใน รวมถึงการดาเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน
(3) ผอ. สศส. จั ด ให้ มี โ ครงสร้ า งองค์ ก ร สายการบั ง คั บ บั ญ ชา
หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ เ หมาะสมในการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของ
คณะกรรมการ
(4) ผอ. สศส. แสดงให้ เห็ นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ
พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
(5) สศส. กาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็น
ประจา เพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ สศส. รวมถึงกาหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจ
ภายในทั้งหมดที่มผี ลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ สศส.
การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 4 หลักการ ดังนี้
(1) สศส. ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชั ดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
(2) สศส. ระบุ ค วามเสี่ ย งที่ มี ผ ลต่อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก าร
ควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งองค์กร และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
(3) สศส. พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการ
ประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
(4) สศส. ระบุและประเมินการเปลี่ ย นแปลงที่อาจมีผ ลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
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3. กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่กาหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการ
ดาเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถ
บรรลุ วัตถุป ระสงค์กิจ กรรมการควบคุมควรได้รับการนาไปปฏิบัติทั่ว ทุกระดับของ สศส. ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน
กิจกรรมการควบคุมประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้
(1) สศส. ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยง
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(2) สศส. ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
(3) สศส. จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกาหนดไว้ในนโยบาย
ประกอบด้วยผลสาเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนานโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง
4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communications)
สารสนเทศเป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ส าหรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ จ ะช่ ว ยให้ มี ก าร
ดาเนินการตามการควบคุมภายในที่กาหนด เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ สศส. การสื่อสารเกิดขึ้นได้
ทั้งจากภายในและภายนอก และเป็นช่อ งทางเพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศที่สาคัญในการควบคุมการดาเนินงาน
ของ สศส. การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสาคัญของการ
ควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
สารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้
(1) สศส. จั ด ท าหรื อ จั ด หาและใช้ ส ารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กาหนด
(2) สศส. มี ก ารสื่ อ สารภายในเกี่ ย วกั บ สารสนเทศ รวมถึ ง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจาเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในที่กาหนด
(3) สศส. มี ก ารสื่ อ สารกั บ บุ ค คลภายนอกเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กาหนด
5. กิจกรรมกำรติดตำมผล (Monitoring)
กิ จ กรรมการติ ด ตามผลเป็ น การประเมิ น ผลระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง าน
การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่ อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติ
ตามหลั ก การในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบของการควบคุ ม ภายในทั้ ง 5 องค์ ป ระกอบ กรณี ที่ ผ ลการประเมิ น
การควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ สศส. ให้รายงานต่อฝ่ายบริหารและผู้กากับดูแล อย่างทันเวลา
กิจกรรมการติดตามผลประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้
(1) สศส. ระบุ พั ฒ นาและด าเนิ น การประเมิ น ผลระหว่ า งการ
ปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กาหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
2) สศส. ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการ
ควบคุ ม ภายในอย่ า งทั น เวลาต่ อ ฝ่ า ยบริ ห ารและผู้ ก ากั บ ดู แ ล เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบสามารถสั่ ง การแก้ ไ ข
ได้อย่างเหมาะสม
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ส่วนที่ 3 กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
3.1 กำรจัดตั้งคณะกรรมกำร / คณะทำงำน
สศส. มีการแต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ สศส.
(2) จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในของ สศส.
(3) จัดวางระบการควบคุมภายในของ สศส. ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในตามที่คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
(4) กลั่นกรองแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ สศส.
(5) ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของแผนการบริห ารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายในของ สศส. พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของ สศส.
(6) รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างน้อยทุก 3 เดือน
3.2 แบบรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
1. ระดับสำนัก / ฝ่ำย หรือส่วนงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำฝ่ำย จัดทาแบบรายงาน 3 แบบ ดังนี้
(1) แบบ ปค.4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(2) แบบ ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(3) แบบติดตาม ปค.5 รายงานการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
2. ระดับองค์กร
ฝ่ายเลขานุการคณะทางาน เป็นผู้รวบรวมข้ อมูลจากแต่ละสานัก / ฝ่าย หรือส่วน
งานที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย และนามาจัดทารายงานในภาพรวมระดับองค์กร โดยจัดทาแบบรายงาน 3 แบบ
ดังนี้
(1) แบบ ปค.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)
(2) แบบ ปค.4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(3) แบบ ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
รำยละเอียดของแบบรำยงำนกำรควบคุมภำยใน
1. หนังสือรับรองกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน (แบบ วค.1) เป็นหนังสือ
รับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน สาหรับหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือปรับโครงสร้างใหม่
2. รำยงำนกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน (แบบ วค.2) เป็นแบบรายงาน
การจัดวางระบบการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือปรับโครงสร้างใหม่ เพื่อระบุ
ภารกิจ/กิจกรรม/งานสภาพแวดล้มที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรม
การควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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3. หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.1) รายงานเพื่อ
รับรองผลการประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์กรว่ามีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้วยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ กรณีมีความเสี่ยงสาคัญ และกาหนด
จะดาเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน สาหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติม
ในแบบรายงานได้
4. รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.4) ระบุ
ผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จากการประเมินกิจกรรม
ต่าง ๆ ประกอบด้วย
4.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
4.2 การประเมินความเสี่ยง
4.3 กิจกรรมการควบคุม
4.4 สารสนเทศและการสื่อสาร
4.5 กิจกรรมการติดตามผล
3. รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.5) การประเมินผลการ
ควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดาเนินงานที่สาคัญของ สศส. โดยระบุ
ผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ระบุความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่ที่กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ระบุการปรับปรุงเพื่อป้องกันเพื่อลดความเสี่ยง
4. รำยงำนกำรติดตำมกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (แบบติดตำม ปค.5)
รายงานผลการดาเนินงานแต่ละหัวข้อของการปรับปรุงการควบคุม/กิจกรรมการควบคุมตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในตามแบบ ปค.5
5. รำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมิ น ผลกำรควบคุ มภำยในของผู้ตรวจสอบ
ภำยใน (แบบ ปค.6) เป็นรายงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบ
การควบคุ ม ภายในของ สศส. ว่ า มี ค วามเพี ย งพอ ปฏิ บั ติ ต ามอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 กรณีมีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตให้รายงานในรายงานได้
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3.3 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
หน่วยงำนของรัฐ ข้อ (1) (2) (3) (4) (5)
และ (7) สังกัดกระทรวง+ไม่ใช่รำชกำรส่วน
ภูมิภำค (หลักเกณฑ์ปฏิบัติ ข้อ 9 วรรค 1)

กระทรวงเจ้ำสังกัด
(เสนอรัฐมนตรีกำกับดูแล
/ รองนำยกรัฐมนตรี)

แต่งตั้งคณะทำงำน
คณะหนึ่ง ตำมข้อ 5

รำยงำนกำรประเมินผล
ระดับหน่วยงำนของรัฐ
(ผอ. ลงนำม)
ปค.1 , 4 , 5 และ 6

รำยงำนกำรประเมินผล
ระดับหน่วยงำนของรัฐ
(ผอ. ลงนำม)
ปค.1 , 4 , 5 และ 6
150 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบ/ปฏิทิน
90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบ/ปฏิทิน
กระทรวงกำรคลัง

ผู้กำกับดูแล (หมำยควำมว่ำบุคคล หรือคณะ
บุคคล ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรกำกับดูแล
หรือบังคับบัญชำของหน่วยงำนรัฐ)
คณะกรรมกำร สศส.

ให้ทำหนังสือนำส่งถึง
กรมบัญชีกลำง
(ปค. เป็นเอกสำรแนบ)

โดยคณะทำงำนเสนอต่อ ผอ. สศส. พิจำรณำลงนำม เพื่อ เสนอต่อคณะกรรมกำร สศส. และ
รัฐมนตรีกำกับดูแล (รองนำยกรัฐมนตรี) ภำยใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณหรือสิ้นปีปฏิทิน
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3.4 โครงสร้ำงกำรควบคุมภำยใน

เชียงใหม่

ขอนแก่น

ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน
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3.5 กระบวนกำรจัดทำรำยงำนแบบติดตำมกำรควบคุมภำยในเป็นรำยไตรมำส (ไตรมำสที่ 1, 2, 3 และ 4)

สำนัก / ฝ่ำย หรือส่วน
งำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำ
ฝ่ำย

เสนอต่อ
คณะกรรมกำร สศส.

หมำยเหตุ

ติดตำมมำตรกำรปรับปรุงในแบบติดตำม ปค.5
1. ทบทวนผลสำเร็จของมำตรกำรปรับปรุงที่ระบุใน
แบบ ปค.5 (ไม่สำเร็จเพิ่มมำตรกำร)
2. กิจกรรมที่พบจุดอ่อน / ควำมเสี่ยงระหว่ำงไตรมำส
(ทั้งสองกรณีจัดทำแบบ ปค.5 เพิ่มเติมเก็บที่สำนัก
และสำเนำส่งคณะทำงำน)

รำยงำนควำมคืบหน้ำในแบบติดตำม
ปค.5 ของมำตรกำรปรับปรุง
(ตำมที่ระบุไว้ในแบบ ปค.5)
ทุกไตรมำส

เสนอต่อ
หน่วยตรวจสอบภำยใน /
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะทำงำน
เสนอคณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยง
และควบคุมภำยใน

1. แบบ ปค.5 : รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
2. แบบติดตำม ปค.5 : รำยงำนกำรติดตำมกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
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3.6 กระบวนกำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน (งวดสิ้นปีงบประมำณ)

สำนัก / ฝ่ำย หรือ
ส่วนงำนที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำฝ่ำย

ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะทำงำนรวบรวมและ
สรุปจำก ปค.4 , 5 ของสำนัก / ฝ่ำย
หรือส่วนงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำฝ่ำย

ผอ. สศส. ลงนำม
แบบ ปค.1 , 4 , 5 และ 6

หมำยเหตุ

1. ประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 5 องค์ประกอบ
2. ผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงที่ยังไม่สำเร็จ / ต้องทำอย่ำงต่อเนื่อง
(จำกแบบติดตำม ปค.5) และจุดอ่อน / ควำมเสี่ยงที่พบจำกกำรปฏิบัติงำนที่ทำ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์

เสนอคณะทำงำนบริหำรควำม
เสี่ยงและควบคุมภำยใน

1. แบบ ปค.4
2. แบบ ปค.5
(ต้นฉบับส่งฝ่ำยเลขำนุกำรคณะทำงำน
และสำเนำเก็บไว้ที่สำนักฯ 1 ชุด)

หน่วยตรวจสอบภำยในสอบทำน
และประเมินควำมเพียงพอของ
กำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.6)

รำยงำนคณะกรรมกำร สศส.
เพื่อทรำบ

เสนอต่อ ผอ. สศส.
พิจำรณำ

นำส่งกระทรวงเจ้ำสังกัด
(รัฐมนตรีกำกับดูแล / รองนำยกรัฐมนตรี)
ภำยใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบ/ปฏิทิน

1. แบบ ปค.1 : หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (ระดับหน่วยงำนของรัฐ)
2. แบบ ปค.4 : รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
3. แบบ ปค.5 : รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
4. แบบ ปค.6 : รำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน
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3.7 ปฏิทินกำรควบคุมภำยใน
ฝ่ายเลขานุการ
คณะทางาน
จัดทาแบบ ปค.
1,4,5
ระดับองค์การ
เสนอต่อ ผอ.
สศส.

. .

เสนอแผนให้
หน่วยตรวจสอบ
ภายในประเมิน
ความเพียงพอ
ของการควบคุม
ภายใน (แบบ
ปค.6)

ฝ่ายเลขานุการ
คณะทางาน นาส่ง
รายงานผลการประเมิน
การควบคุมภายในต่อ
รัฐมนตรีกากับดูแล
(ภายใน 90 วันนับแต่
วันสิ้นปีงบ/ปฏิทิน)

..

. .

สศส.
นาแบบ ปค.1 ,
4 , 5 และ 6
เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการ
สศส.

ฝ่ายเลขานุการ
คณะทางาน
รวบรวมผลการ
ควบคุมภายในให้
คณะทางานบริหาร
ความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน

. .

. .

นาส่งการควบคุม
ภายในรายไตรมาส
ให้หน่วยตรวจสอบ
ภายใน /
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

. .

สศส. รายงานผลการ
ควบคุมภายในรายไตรมาส
ต่อคณะกรรมการ สศส.

สศส. รายงานผลการ
ควบคุมภายในรายไตรมาส
ต่อคณะกรรมการ สศส.

..

ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
รายไตรมาส
(ไตรมาสที่ 1)

ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
รายไตรมาส
(ไตรมาสที่ 2)

สศส. รายงานผล
การควบคุภายใน
รายไตรมาส
ต่อคณะกรรมการ
สศส.

สศส. รายงานผล
การควบคุภายใน
รายไตรมาส
ต่อคณะกรรมการ
สศส.

ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
รายไตรมาส
(ไตรมาสที่ 3)

..

ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
รายไตรมาส
(ไตรมาสที่ 4)

..

. .

ประชุมหารือเพื่อจัดทา
แผนควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ
(แบบ ปค.4 , 5) ระดับ
สานัก/ฝ่าย หรือส่วนงาน
ที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย

. .

..

ฝ่ายเลขานุการ
คณะทางาน รวบรวม
และเสนอแผนต่อที่
ประชุมคณะทางาน
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
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ภำคผนวก ก

หนังสือรับรองกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน (แบบ วค.1)
แบบ วค. 1
หนังสือรับรองกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน

เรียน

(1)

(2)
ได้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใหม่ (หรื อ ได้ ป รั บ โครงสร้ า งใหม่ )
ตาม
(3)
วันที่ (4) เดือน
พ.ศ.
และได้ จั ด วางระบบ
การควบคุมภายในแล้วเสร็จ เมื่อวันที่
(5) เดือน
พ.ศ.
ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่ วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน ด้านการดาเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่
การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงาน ภายใต้การกากับดูแลของ
(6)
ลำยมือชื่อ

(7)

ตำแหน่ง

(8)

วันที่
หมำยเหตุ

(9)

เดือน

พ.ศ.

คาอธิบายแบบหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.1)

(๑) ระบุตาแหน่งผู้กากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด) หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี
(๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือปรับโครงสร้างใหม่
(๓) ระบุชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่หรือการปรับโครงสร้างใหม่
ของหน่วยงานของรัฐ กรณีหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหรือปรับ
โครงสร้างใหม่ดังกล่าว ให้ใส่ข้อความว่า ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหรือปรับโครงสร้างหน่วยงาน
(๔) ระบุวันเดือนปีที่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่หรือปรับโครงสร้างใหม่ของหน่วยงานของรัฐ
(๕) ระบุวันเดือนปีที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ
(๖) ระบุตาแหน่งผู้กากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด) หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี
(๗) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(๘) ระบุตาแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(๙) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน
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ภำคผนวก ข

รำยงำนกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน (แบบ วค.2)
แบบ วค. 2
................................(๑)...............................
รำยงำนกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน

(๓)
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินงำน
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์

(๔)
สภำพแวดล้อม
กำรควบคุม

(๕)
ควำมเสี่ยงที่สำคัญ

(๖)
กิจกรรม
กำรควบคุมที่สำคัญ

(๗)
หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

ระยะเวลำตั้งแต่ .......................(๒)...................... ถึง ............................................
ลำยมือชื่อ

(8)

ตำแหน่ง

(9)

วันที่

(10) เดือน

พ.ศ.
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หมำยเหตุ

คาอธิบายแบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค. 2)

(๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือปรับโครงสร้างใหม่
(๒) ระบุระยะเวลาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตั้งแต่ วันที่ เดือน ปี ที่หน่วยงาน
ของรัฐจัดตั้งขึ้นใหม่หรือปรับโครงสร้างใหม่ ถึง วันที่ เดือน ปี ที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ
(๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดาเนินงาน
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าว
(๔) ระบุสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกั บภารกิจที่จัดวางระบบการควบคุม
ภายใน
(๕) ระบุความเสี่ย งที่ส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจที่จัดวางระบบ
การควบคุมภายใน
(๖) ระบุกิจกรรมการควบคุมที่สาคัญเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๕)
(๗) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจที่จัดวางระบบการควบคุมภายใน
(๘) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(๙) ระบุตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(๑๐) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน
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หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.1)
แบบ ปค.๑
หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
(ระดับหน่วยงำนของรัฐ)

เรียน

(1)
(2)

ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่
(3) เดือน
พ.ศ.
ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห น่ ว ยงานก าหนดซึ่ ง เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการดาเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และ
ไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า
(4)
การควบคุมภายในขอหน่วยงาน
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่ างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลั กเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกากับดูแลของ
(5)
ลำยมือชื่อ

(7)

ตำแหน่ง

(8)

วันที่

(9)

เดือน

พ.ศ.

กรณีมีควำมเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในสำหรับควำมเสี่ยงดังกล่ำว
ในปีงบประมำณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบำยเพิ่มเติมในวรรคสำม ดังนี้
อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ
ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙)
1.1
1.2
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๑๐)
2.1
2.2
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คาอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)
(แบบ ปค.๑)

(๑) ระบุตาแหน่งผู้กากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด นายอาเภอ หัวหน้าสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด
ของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี
(๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
(๓) ระบุวันเดือนปีสิ้ นรอบระยะเวลาการดาเนินงานประจาปีที่ได้ประเมินผลการควบคุม
ภายใน
(๔) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
(๕) ระบุตาแหน่งผู้กากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ) หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี
(๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(๗) ระบุตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(๘) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน
(๙) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ
(๑๐) ระบุ ก ารปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายในเพื่ อ ป้ อ งกั น หรื อ ลดความเสี่ ย งตาม (๙)
ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป
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รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.4)
แบบ ปค.4
.......................... ๑ ...................................
ใ
........................ ๒ .........................
๓
ป

ป

๑.

...............................................................
...............................................................
...............................................................
๒.
ป
...............................................................
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
๓.
...............................................................
...............................................................
...............................................................
๔.
...............................................................
...............................................................
...............................................................
๕.
...............................................................
...............................................................
...............................................................
ป

๔
/

ป

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

๕

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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คาอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
(๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน

ของรัฐ
(๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดาเนินงานประจาปีที่ประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน
(๓) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ
(๔) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู่/จุดอ่อน
(๕) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ
(๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(๗) ระบุตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(๘) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน
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รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.5)
แบบ ปค.5
............................ ๑ ..............................
ป
............................ ๒ ..........................
๓

๔

ฎ

๕

๖

๗

ป

๘
ป ป

๙
/

ๆ

ญ
ถป

/

็

ลำยมือชื่อ

(10)

ตำแหน่ง

(11)

วันที่

(12) เดือน

พ.ศ.
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คาอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

(๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
(๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดาเนินงานประจาปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน
(๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดาเนินงาน
หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน
(๔) ระบุความเสี่ยงสาคัญของแต่ละภารกิจ
(๕) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพื่อลดหรื อควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน
วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์
(๖) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
หรื อไม่ โดยอาจระบุ ในลั กษณะต่าง ๆ เช่น มีการกาหนดหรือสั่ งการอย่างเป็นทางการ มีการปฏิบัติตาม
อย่างต่อเนื่องและช่วยให้งานสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และหรือความเสี่ยงที่ลดลงหรือสามารถป้ องกันได้ คุ้มค่า
กับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว
(๗) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ
(๘) ระบุ ก ารปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายในเพื่ อ ป้ อ งกั น หรื อ ลดควา มเสี่ ย งตาม (๗)
ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป
(๙) ระบุชื่อหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบและกาหนดแล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี) ของการปรับปรุง
การควบคุมภายใน กรณีการจัดทารายงานในระดับกระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัด ให้ระบุชื่อหน่วยงาน
ของรัฐในระดับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรม ก. สานักงาน ข. เทศบาลตาบล ค. เป็นต้น
(๑๐) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(๑๑) ระบุตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(๑๒) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน
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รำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน (แบบ ปค.6)
แบบ ปค.6
รำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน

เรียน

(1)

ผู้ตรวจสอบภายในของ
(2)
ได้ สอบทานการประเมิ นผลการควบคุ ม
ภายในของหน่วยงาน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ (3) เดือน
พ.ศ.
ด้ ว ยวิ ธี ก ารสอบทาน
ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดาเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ไ ใ
ไ
ใ
ฏ
จากผลการสอบทานดั ง กล่ า ว ผู้ ต รวจสอบภายในเห็ น ว่ า การควบคุ ม ภายในของ
(4)
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
ลำยมือชื่อ

(5)

ตำแหน่ง

(6)

วันที่

(7)

เดือน

พ.ศ.

กรณีได้สอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับควำมเสี่ยง
และกำรควบคุ ม ภำยในหรื อ กำรปรั บ ปรุ ง กำรควบคุ ม ภำยในส ำหรั บ ควำมเสี่ ย งดั ง กล่ ำ ว ให้ ร ำยงำน
ข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่ำวในวรรคสำม ดังนี้
อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน และหรือ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้
1. ความเสี่ยง (๘)
1.1
1.2
2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙)
2.1
2.2
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คาอธิบายแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(แบบ ปค.6)

(๑) ระบุตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ
(๓) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดาเนินงานประจาปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน
ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในดาเนินการสอบทานการประเมินดังกล่าว
(๔) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ
(๕) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(๖) ระบุตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(๗) ระบุวันที่รายงาน
(๘) ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยง
(๙) ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการควบคุมภายในและหรือ
การปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๘)
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