
แนวทาง



ค ำน ำ 
 

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงาน
ตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความ
เสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริต 

ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถจัดให้มีระบบการควบคุมที่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จึงได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ส าหรับเป็นแนวทางใน 
การปฏิบัติให้กับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 ก าหนดให้คณะกรรมการของ
หน่วยงานของรัฐ (ส่วนราชการ) เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้ก ากับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน 90 วัน นับแต่  
วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรณีที่มีผู้ก ากับดูแลเป็นบุคคลเดียวกับกระทรวงเจ้าสังกัด 
ให้ถือว่ากระทรวงเจ้าสังกัดได้รับทราบรายงานนั้นแล้ว 

  ส าหรับการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ได้มีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ขึ้นใหม่ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในวิธีการด าเนินงานมากขึ้น และสอดคล้องกับบริบท
สภาพแวดล้อมที่มีเปลี่ยนแปลงไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางเล่มนี้จะช่วยให้หน่วยงานภายในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้าใจในการจัดท ารายงานการควบคุมภายในที่ถูกต้อง และใช้
เป็นแนวทางในการจัดท ารายงานการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานย่อย (ส านัก/กอง) และระดับหน่วยงานของ
รัฐ ให้สามารถด าเนินงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคมุภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 

                          ส านักพัฒนาระบบบริหาร                    
                          เมษายน  2562 
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ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยแนวทางการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เล่มนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิด ความหมาย วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 ส่วนที่ 2 การวางระบบการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ส่วนที่ 3 การจัดท ารายงานการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

 หน่วยงำนของรัฐ หมายถึง ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 ระดับส่วนงำนย่อย หมายถึง กอง/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 

การทุจริต/หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา/หัวหน้า
ส านักงานรัฐมนตรี ในสังกัดส านักงานปลัดกระรวงเกษตร
และสหกรณ์ อีกทั้งยังรวมถึงส านักงานที่ปรึกษาการ
ต่างประเทศ ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานเอกอัครราชทูต 
และฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ 

 
 กำรควบคุมภำยใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัด
ให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้าน
การด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

 
 หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์
 
 ควำมเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจจะเกิดขึ้น 

และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
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ส่วนที่ 1 
กรอบแนวคดิ ควำมหมำย วตัถุประสงค์ และองค์ประกอบของมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน 

 
1. แนวคิดของกำรควบคุมภำยใน 
 1.1 กำรควบคุมภำยในเป็นกระบวนกำรที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในกำรปฏิบัติงำนตำมปกติ  ที่ม ี
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก าหนดไว้ในกระบวนการปฏิบัติงาน (Built in) ประจ าวันตามปกติของหน่วยงานของ
รัฐ ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงควรน าการควบคุมภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งได้แก่ 
การวางแผน การด าเนินการ และการติดตามผล  
 1.2 กำรควบคุมภำยในเกิดขึ้นได้โดยบุคลำกรของหน่วยงำนของรัฐ บุคลากรทุกระดับเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญในการให้ความสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิผล ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการก าหนด ส่วนบุคลากรอื่นของหน่วยรับตรวจมีหน้าที่รับผิดชอบโดยการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่
ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้น 
 1.3 กำรควบคุมภำยในให้ควำมม่ันใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรปฏิบัติงำนจะบรรลุผลส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนด ถึงแม้ว่าการควบคุมภายในจะออกแบบไว้ให้มีประสิทธิผลเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถให้
ความมั่นใจว่าจะท าให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้  ทั้งนี้เพราะ 
การควบคุมภายในมีข้อจ ากัด เช่น โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากบุคลากร เนื่องจากความไม่ระมัดระวัง ไม่เข้าใจ
ค าสั่ง หรือการใช้ดุลยพินิจผิดพลาด การสมรู้ร่วมคิดกัน การปฏิบัติผิดกฎหมายระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่
ส าคัญที่สุด คือ การที่ผู้บริหารหลีกเลี่ยงขั้นตอนของระบบการควบคุมภายในหรือใช้อ านาจในทางที่ผิด  นอกจากนี้ 
การวางระบบการควบคุมภายในจะต้องค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
การควบคุมภายในจะคุ้มค่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้น 
 
2. ควำมหมำยของกำรควบคุมภำยใน 
 การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร 
และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ 
 
3. วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน 
 3.1 ด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operation Objectives : O) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด าเนินงาน รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้
ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย 
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 3.2 ด้ำนกำรรำยงำน (Reporting Objectives : R) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน
และไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ทันเวลา โปร่งใส หรือ
ก าหนดอ่ืนของทางราชการ 
 2.3 ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives : C) เป็นวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้ง
ข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 
 
 



แนวทางการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4 
 

 

4. องค์ประกอบของมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน 
 หนว่ยงานของรัฐได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละ
หน่วยงาน การควบคุมภายในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการควบคุมภายในจะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
 4.1 สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment) เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด าเนินงานที่
ส่งผลให้มีการน าการควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้าง
บรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการด าเนินงานที่คาดหวังของ  
ผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหาร โดยสภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่นๆ ซึ่งสภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้ 

1) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
2) ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่

ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
3) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
4) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่

มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
5) หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบ

การควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
 4.2 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
เป็นประจ า เพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึง
ก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก และ
ภารกิจภายในทั้งหมดท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ ซึ่งการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 
หลักการ ดังนี้ 

6) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ 

7) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่าง
ครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

8) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่
ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

9) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 
  การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย การระบุปัจจัยเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
ในการตัดสินใจ รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญว่าเหตุการณ์ใดหรือเงื่อนไขอย่างใดที่จะมีผลกระทบต่อการไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้นและ
ผลกระทบที่ได้รับ และก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง 

 ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)   
 ความเสี่ยงในการด าเนินงาน (Operational Risk) 
 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
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 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)  
 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง การป้องกันหรือลดความเสี่ยงสามารถจัดการได้โดย 

 การหลีกเลี่ยง (Avoiding) คือ การหยุดการด าเนินการหรือหลีกเลี่ยงการด าเนินการหรือ
หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

 การแบ่งความรับผิดชอบ (Sharing) คือ การแบ่งความรับผิดชอบให้ผู้อ่ืนมามีส่วนช่วย
จัดการกับความเสี่ยง เช่น การท าประกัน การใช้บริการจากภายนอก (Outsourcing) 

 การลด (Reducing) คือ การควบคุมเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลดผลกระทบ 
จากความเสี่ยง 

 การยอมรับ (Accepting) คือ การยอมรับความเสี่ยงนั้น โดยอาจจะเนื่องจากได้ลด 
ความเสี่ยงลงจนเป็นที่น่าพอใจแล้ว หรือค่าใช้จ่ายในการลดความเสี่ยงไม่คุ้มค่าที่จะ
ด าเนินการ 

 4.3 กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) หมายถึง การปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายและ
กระบวนการด าเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการน าไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ  
ในกระบวนการปฏิบัติงานขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนิน งาน ซึ่ง
กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 

10) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

11) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุน 
การบรรลุวัตถุประสงค์ 

12) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จ
ที่คาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 4.4 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ จะช่วยให้มีการด าเนินการตามการควบคุมภายในที่ก าหนด เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและภายนอก และเป็นช่องทางเพ่ือให้ทราบถึงสารสนเทศที่ส าคัญใน 
การควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึง 
ความรับผิดชอบและความส าคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 

13) หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

14) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความ
รับผิดชอบที่มีต้องการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 

15) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในที่ก าหนด 
 4.5 กิจกรรมกำรติดตำมผล (Monitoring Activities) เป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน 
การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม
หลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายใน
จะก่อให้เกิดความเสี่ยหายต่อหน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้ก ากับดูแล อย่างทันเวลา ซึ่ง
กิจกรรมการติดตามผล ประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้ 
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16) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และ/หรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน 

17) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม  
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ส่วนที่ 2 
กำรวำงระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
1. ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 1.1 วิสัยทัศน์ 
 “ศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศภายในปี 
พ.ศ. 2579” 
 1.2 พันธกิจ 

1) ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เกิด  
ผลสัมฤทธิ์ 

2) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง 
 1.3 เป้ำประสงค์ 

1) เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
2) เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
3) เกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
4) ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 

 1.4 วัฒนธรรมองค์การ 
  มีคุณธรรม  รับผิดชอบร่วมกัน  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  สร้างสรรค์ 
 1.5 ภำรกิจของส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.)   เป็นส่วนราชการระดับกรมในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการ
ปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด
ในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
สังกัดให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่ง 
ส่วนราชการ1 ดังนี้  

1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ือเสนอแนะรัฐมนตรี ส าหรับใช้ในการก าหนดนโยบาย 
เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 

2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 
3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ โครงการ และโครงการพิเศษ 
4) ด าเนินการและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานเกี่ยวกับกิจการด้านการเกษตรต่างประเทศ 
5) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

ในสังกัดกระทรวง 
6) ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 

                                                 
1 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 (ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 6 ก  
ลงวันที่ 27 มกราคม 2552) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 98 ก ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552) แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556 (ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2556) และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556  
(ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 60 ก ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556) 
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7) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารงานและการบริการ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารนิเทศด้านการเกษตร 

9) ด าเนินการบริหารกองทุนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน  
10) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงหรือ

ตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 1.6 กำรแบ่งส่วนรำชกำร 

 การแบ่งส่วนราชการของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 
 รำชกำรบริหำรส่วนกลำง  
1) กองกลาง 
2) กองการเจ้าหน้าที่ 
3) กองเกษตรสารนิเทศ 
4) กองคลัง 
5) กองนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 
6) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7) สถาบันเกษตราธิการ 
8) ส านักกฎหมาย 
9) ส านักการเกษตรต่างประเทศ 
10) ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 
11) ส านักตรวจราชการ 
12) ส านักตรวจสอบภายใน 
13) ส านักบริหารกองทุนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน 
14) ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ 
15) ส านักพัฒนาระบบบริหาร 
16) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 กองท่ีจัดตั้งตำมค ำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 
17) กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
18) กองประสานงานโครงการพระราชด าริ 
19) ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 
 รำชกำรบริหำรส่วนส่วนภูมิภำค 

  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จ านวน 76 จังหวัด 
 
 
 

 
 
 

                                                 
2ค าสั่งที่ 622/2556 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ค าสั่งที่ 1024/2557 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 และค าสั่งที่ 212/2560 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 
2560 
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2. กำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน มีการพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาดของหน่วยงานใน 
ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งหน่วยงานภายในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในปัจจุบันมีการด าเนินการในเรื่องของการควบคุมภายในอยู่แล้ว 
 2.1 กำรก ำหนดหรือออกแบบระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล 

1) ก าหนดวัตถุประสงค์  
2)  ค้นหาความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ 
3)  พิจารณากิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่แล้ว ว่าสามารถที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้ในระดับใด 
4)  ระบุกิจกรรมการควบคุมใหม่เพ่ือป้องกันความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่เหลือให้อยู่ในระดับ  

ที่ยอมรับได ้
5)  ประมาณการต้นทุนที่ต้องใช้ของการด าเนินกิจกรรมซึ่งต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ได้รับ 
6)  จัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมควบคุม 
7)  ด าเนินกิจกรรมควบคุมและติดตามผล 

 2.2 แนวทำงกำรก ำหนดหรือออกแบบระบบกำรควบคุมภำยใน 
 หน่วยงานของรัฐต้องท าความเข้าใจโครงสร้างองค์กร ภาระหน้าที่และวัตถุประสงค์ของส่วนงานย่อย
ตามโครงสร้างองค์กร แล้วจึงก าหนดงานในความรับผิดชอบออกเป็นกิจกรรม โดยพิจารณาจากกระบวนงาน  
ที่ปฏิบัติอยู่ในแต่ละส่วนงานย่อย โดยมีวิธีในการออกแบบระบบการควบคุมภายใน จาก 2 วิธี 

1) วิธีทั่วไป โดยเป็นการควบคุมส าหรับงาน/กิจกรรมทั่วไป เช่น การบริหารงานนโยบาย  
การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งสามารถเลือกจากรายการควบคุมทั่วไป เช่น แบบสอบถามการควบคุม
ภายใน เป็นต้น 

2)  วิธีเฉพาะ โดยเป็นการควบคุมจากการออกแบบโดยเฉพาะส าหรับงาน/กิจกรรมที่แตกต่างจาก
งาน/กิจกรรมท่ัวไป 
 โดยทั้ง 2 วิธี ต้องเข้าใจกระบวนงานของกิจกรรมนั้นเป็นอย่างดี โดยจัดท าแผนผังกระบวนงาน  
แล้วพิจารณาว่าการควบคุมภายในที่ดีมีอะไรบ้างที่สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนตาม 
แผนผังกระบวนงาน เพ่ือให้การด าเนินงานตามกิจกรรมนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
3. กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
 3.1 ขั้นตอนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 

1) อ านวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
2) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ 
3) รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ

หน่วยงานของรัฐ 
4) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 
5) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

   โดยในระดับส่วนงานย่อย (ส านัก/กอง) ท าหน้าที่ในการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ 
ส่วนงานย่อย และให้ผู้ตรวจสอบภายในท าหน้าที่สอบทานการประเมินของฝ่ายบริหารว่า ระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงานของรัฐมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ 
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 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลแต่ละระดับ เพ่ือ
เป็นกลไกสนับสนุนการด าเนินงานการควบคุมภายในและการจัดท ารายงาน ดังนี้ 
  1)  ระดับหน่วยงำนของรัฐ 
   มีการแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 103/2561 
ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยมีผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารเป็นประธาน ผู้อ านวยการส านัก
แผนงานและโครงการพิเศษเป็นรองประธาน ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นคณะท างาน เจ้าหน้าที่ส านักพัฒนาระบบบริหารเป็นเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ส านักแผนงานและโครงการ
พิเศษเป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทาง และทบทวน/ปรับปรุงการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบ 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อ านวยการและ
ประสานการประเมินความเสี่ยง เพ่ือจัดท าแผนการปฏิบัติงานในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในระดับหน่วยงานของรัฐ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงขององค์กรที่ส่วนงานย่อยไม่สามารถควบคุมได้ 
หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ และเลือกหรือค้นหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพ่ือเสนอ
ฝ่ายบริหารพิจารณาสั่งการ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามและจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์
  2)  ระดับส่วนงำนย่อย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 ส ำนัก/กอง  
    มีกลไกในการขับเคลื่อน โดยให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายในระดับกอง/ส านัก เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยง 
และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง เสนอมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามและประเมินผลและ
จัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

 ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ 
   รับผิดชอบโดยอัครราชทูต/กงสุลฝ่ายการเกษตรและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่
วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

 3.2 ก ำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 
  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ไดก้ าหนดขอบเขตการควบคุมภายใน ไว้ 2 ส่วน ดังนี้ 
 1) ด้ำนภำรกิจหลัก/นโยบำยส ำคัญ เป็นการด าเนินการเกี่ยวข้องกับการวางแผนและการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ การจัดองค์กรเพื่อรองรับภารกิจ การก ากับและควบคุมงาน โดยเป็นการควบคุม
กระบวนการส าคัญที่ท าให้งานภารกิจหลักของส่วนราชการในบทบาทระดับกระทรวงสามารถด าเนินงานและ
บริหารจัดการงาน เพ่ือตอบสนองภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

 เพ่ือให้มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และภารกิจของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ 
 มีการปฏิบัติตามโดยการวางแผนด าเนินงานที่เหมาะสม 
 เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 เพ่ือให้มีการจัดโครงสร้างภายในองค์กรเหมาะสมกับภารกิจ 
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 2) ด้ำนภำรกิจสนับสนุน เป็นงานที่ช่วยสนับสนุนให้ภารกิจหลักให้แก่หน่วยงาน บุคคล และ 
การปฏิบัติงานประจ าวัน ซึ่งงานด้านภารกิจสนับสนุน ประกอบด้วย  

 การควบคุมด้านงบประมาณ 
 การควบคุมด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
 การควบคุมด้านการเงินและทรัพย์สิน 
 การควบคุมด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 
 การควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 3.3 ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยใน 
  คณะท างานทุกระดับที่ท าหน้าที่ในการประเมินผลการควบคุมภายใน ศึกษาและท าความเข้าใจ
โครงสร้างการควบคุมภายใน วัตถุประสงค์ วิธีการ และรูปแบบของระบบการควบคุมภายใน เช่น หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
และการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO โครงสร้างและบทบาทภารกิจขององค์กร เป็นต้น 
 3.4 จัดท ำแผนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
   จัดท ารายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

1) ก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการควบคุมภายในแต่ละระดับ 
2) ศึกษาและท าความเข้าใจหลักเกณฑ์ ฯ แนวทางการด าเนินงานของระบบการควบคุมภายใน 
3) คณะท างานพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน ก าหนดขอบเขตและ
วัตถุประสงค์การประเมิน รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการควบคุมภายใน 

4) หน่วยงานระดับส านัก/กอง ประเมินผล และจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
(ส านัก/กอง) 

 4.1) คณะท างานในระดับส านัก/กอง ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานของส านักงานปลัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และก าหนดระบบการประเมินผลการควบคุมภายใน ระบบการติดตามผลการด าเนินงาน
และการจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (ส านัก/กอง) โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรภายในส านัก/กอง 

 4.2) บุคลากรทุกคนในหน่วยงานประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางและแบบฟอร์มที่
ก าหนด 

 4.3) คณะท างานในระดับส านัก/กอง ติดตาม รวบรวมรายงาน วิเคราะห์ประมวลข้อมูลและ
ประเมินผลตามแนวทางเพ่ือจัดท าร่างรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (ส านัก/กอง) 

 4.4) คณะท างานในระดับส านัก/กอง จัดท ารายงานผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
เสนอหัวหน้าหน่วยงานระดับส่วนงานย่อย (ส านัก/กอง) พิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ส านักพัฒนาระบบบริหาร 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะท างานพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักตรวจสอบภายในเพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
 5) ส านักพัฒนาระบบบริหารจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและผลักดันให้การจัดท ารายงานการควบคุม
ภายในของส่วนงานย่อย (ส านัก/กอง) และหน่วยงานของรัฐ (ส่วนราชการ) เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 6) ส านักพัฒนาระบบบริหาร ติดตาม รวบรวมรายงาน วิเคราะห์ประมวลข้อมูล และประเมินผล
การควบคุมภายในตามแนวทาง เพ่ือจัดท าร่างรายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐเสนอคณะท างาน
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พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณา 
และจัดส่งให้ส านักตรวจสอบภายในเพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
 7) ส านักตรวจสอบภายในจัดท ารายงานผลการสอบทานการประเมินผลของผู้ตรวจสอบภายใน 
(แบบ ปค. 6) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 8) ส านักพัฒนาระบบบริหารเสนอรายงานผลการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาลงนามรายงาน และจัดส่งให้ผู้ก ากับดูแล และ
กระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี  
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ส่วนที่ 3 
กำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 
1. กำรประเมินผลกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน 
 1.1 กำรประเมินผลระดับส่วนงำนย่อย เป็นการประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ที่ส่วนงานย่อยรับผิดชอบ ควร
ท าบ่อยครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้มีความมั่นใจพอควรเกี่ยวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมที่
ถูกประเมินอย่างต่อเนื่อง โดยส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แบ่งส่วนงานย่อยออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  1) หน่วยงำนส่วนกลำง (ยกเว้นส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ) 

 การด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานในส่วนกลาง ประกอบด้วย 
แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้  

 (1) รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค. 4 ย่อย) 
 เป็นการประเมินมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบของระดับส่วนงานย่อย 

(ส านัก/กอง) ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศและ
การสื่อสาร กิจกรรมการติดตามผล โดยน าหลักการทั้ง 17 หลักการที่อยู่ภายใต้องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ  
มาวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินโดยรวมของทั้ง 5 องค์ประกอบ ในส่วนท้ายของแบบรายงาน 

 (2) รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค. 5 ย่อย) 
 เป็นการบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน  โดยให้ระบุ 
ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน และผู้รับผิดชอบ โดยเป็นการประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ของกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และเพ่ือประเมินและ
จ าแนกระดับความเสี่ยง และความเสี่ยงที่มีอยู่ พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยคณะท างานบริหารความเสี่ยงของส านัก/กอง ด าเนินการดังนี้ 

 คณะท างานบริหารความเสี่ยงของส านัก/กอง ร่วมกันประเมินการควบคุมที่มีอยู่ของ
กิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมดที่หน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งในที่นี้ก าหนดให้จ าแนกขอบเขตการประเมิน
เป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านภารกิจหลัก/นโยบายส าคัญ และด้านภารกิจสนับสนุน โดย 
   - กรณีภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายให้ทุกส านัก/กอง น าข้อมูลดังกล่าวมาระบุใน
คอลัมน์ที่ 1 และน าข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนงานของส านัก/กอง (กระบวนงานหลัก และ
กระบวนงานสนับสนุน ) ที่อยู่ภายใต้ภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายในแต่ละข้อมาระบุลงในคอลัมน์ที่ 1 ของ  
(แบบ ปค. 5 ย่อย) โดยให้กระบวนงานหลักของส านัก/กอง ให้ระบุภายใต้ด้านที่ 1 (ได้แก่ ด้านภารกิจหลัก/นโยบาย
ส าคัญ) ซึ่งเป็นกระบวนงานที่ส่งผลให้เกิดผลผลิตในระดับกรม และกระบวนงานสนับสนุนของส านัก/กอง ให้ระบุ
ภายใต้ด้านที่ 2 (ด้านภารกิจสนับสนุน) ซึ่งเป็นกระบวนงานที่สนับสนุนการด าเนินงานในภารกิจหลักของส านัก/
กอง 
  - กรณีภารกิจอ่ืนที่ได้รับมอบหมายให้ทุกส านัก/กองน ากิจกรรมของภารกิจนั้น 
มาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ิมเติมโดยระบุในด้านที่ 1 (ได้แก่ ด้านภารกิจหลัก/นโยบายส าคัญ) ซึ่งจะเป็นภารกิจที่
ได้รับมอบหมายเป็นรายกรณี/รายปี 

 โดยในทั้ง 2 กรณ ี
 ให้ระบุขั้นตอนการด าเนินงานภายใต้กระบวนงาน/ภารกิจ และให้ระบุวัตถุประสงค์

ของการควบคุมความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการด าเนินงานด้วย 
 ให้ระบุความเสี่ยงจากการด าเนินตามภารกิจหน้าที่ตามกฎหมาย มาบรรจุในคอลัมน์ที่ 2 
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 กิจกรรมที่แสดงการควบคุมภายในที่มีอยู่ลงในคอลัมน์ที่  3 ในแต่ละขั้นตอน 
ของการด าเนินงานของคอลัมน์ที่ 1 โดยเป็นการวิเคราะห์ว่าได้มีการด าเนินกิจกรรมที่มีอยู่เดิมเพ่ือเป็นการควบคุม 
ความเสี่ยงของขั้นตอนให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ อาจระบุในลักษณะสรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/
นโยบาย/กฎเกณฑ์ท่ีใช้ปฏิบัติอยู่ 

 ประเมินผลการควบคุมภายในว่า การควบคุมที่ได้ก าหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการน ามา
ปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร โดยประเมินภายใต้ 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ความพอเพียงของการ
ควบคมุ ความเป็นทางการของกิจกรรม การปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุม และการบรรลุวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินว่า 
มีความเพียงพอ เหมาะสมตามวัตถุประสงค์หรือไม่และสามารถควบคุมความเสี่ยงได้หรือไม่ เพราะเหตุใด   
ลงในคอลัมน์ที่ 4  

 หากการควบคุมที่มีอยู่ไม่เหมาะสมเพียงพอตามประเด็นการประเมินทั้ง 4 ประเด็น
หลัก ต้องวิเคราะห์และระบุได้ว่ามีความเสี่ยงที่เหลืออยู่อะไรบ้างลงในคอลัมน์ที่ 5 ซึ่งการระบุความเสี่ยงที่ยัง 
มีอยู่ ให้พิจารณาวิเคราะห์เพิ่มเติมจากอีก 3 แหล่ง คือ  

 - รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ

งวดก่อน (แบบติดตาม ปค. 5 ย่อย) โดยให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลการด าเนินงานตามแผน โดย
ตัดยอด ณ วันสิ้นงวด ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

 - ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
 ความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้ ควรมีการพิจารณาว่า มีโอกาสที่จะเกิดและมีผลกระทบต่อ

การบรรลุวัตถุประสงค์แต่ละภารกิจมากน้อยเพียงใด เพ่ือเป็นการจัดระดับความเสี่ยงและจ าแนกความเสี่ยงเป็น
ความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการภายในกอง/ส านักได้ (ให้ผู้อ านวยการพิจารณาสั่งการและบริหารจัดการภายใน) 
และความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการเองภายในได้ให้รายงานมาที่ระดับหน่วยงานของรัฐ โดยอาจใช้
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเดียวกับคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ก็ได ้

 การก าหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมและชัดเจนลงในคอลัมน์ที่ 6  
โดยเป็นการระบุกิจกรรมปรับปรุงที่จะใช้ด าเนินการควบคุมความเสี่ยงของคอลัมน์ที่ 5  

 การก าหนดเสร็จและผู้รับผิดชอบ ให้ทุกหน่วยงานระบุระยะเวลาแล้วเสร็จและ
ผู้รับผิดชอบของแต่ละกิจกรรมปรับปรุง ลงในคอลัมน์ที่ 7 โดยให้ค านึงถึงความเหมาะสม และความสอดคล้องกัน
ระหว่างลักษณะของกิจกรรมปรับปรุงกับระยะเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรม เพ่ือให้การด าเนินการควบคุมภายใน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  

 ผู้อ านวยการส านัก/กอง หรือผู้รักษาราชการแทน พิจารณาและลงนามในรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5 ย่อย) 

 (3) รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในของงวดก่อน 
(แบบติดตำม ปค. 5 ย่อย)  

 เป็นการติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในของงวดก่อนส าหรับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงที่มีอยู่และไม่สามารถบริหารจัดการเองได้ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 น าข้อมูลจากแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ 
ปค. 5 ย่อย) คอลัมน์ที่ 1, 5, 6 และ 7 ของรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ  
ที่ผ่านมา มาระบุลงในคอลัมน์ที่ 1, 2, 4  และ 5 ของแบบติดตาม ปค. 5 ย่อย 



แนวทางการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 
 

 

 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานใน 2 รอบรายงาน คือ รอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน โดยติดตามจากกลุ่ม/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และให้ระบุสถานะการด าเนินการว่าอยู่ในสถานะ 
การด าเนินการใดลงในคอลัมน์ที่ 6 ซึ่งประกอบด้วย 

 =  ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 =  ด าเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าก าหนด 
 =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 =  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 ระบุรายละเอียดของวิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็นของ 
การประเมินกิจกรรมการควบคุมลงในคอลัมน์ที่ 7 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วิธีการติดตาม สรุปผลการประเมิน
และข้อคิดเห็นให้ชัดเจน ซึ่งจะเป็นการอธิบายถึงวิธีการที่คณะท างานใช้ในการติดตาม เช่น สอบถามจากเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน เป็นต้น และประเมินผลการด าเนินกิจกรรมควบคุมโดยสรุป พร้อมทั้ง
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม ซึ่งจะน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกิจกรรม
การควบคุมของความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในปีงบประมาณต่อไปได้  

 เสนอผู้อ านวยการส านัก/กอง หรือผู้รักษาราชการแทนพิจารณาและลงนาม 
ในแบบติดตาม ปค. 5 ย่อย 
 2) หน่วยงำนที่มีสถำนที่ปฏิบัติงำน ณ ต่ำงประเทศ (ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ) 
  การด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานที่มีสถานที่ปฏิบัติงาน  
ณ ต่างประเทศ (ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ) มีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการประเมินผล 
การควบคุมภายใน เพ่ือให้การด าเนินงานควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีระบบ ประกอบด้วย 

- ก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลและการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
- ศึกษาและท าความเข้าใจหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
- ประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางและแบบฟอร์มที่ก าหนด ภายใต้ขอบเขต 

อ านาจหน้าที่/บทบาทภารกิจ/งานที่ได้รับมอบหมาย หรือตามกระบวนงานของส านักงานที่ปรึกษาการเกษตร
ต่างประเทศ (ถ้ามี) เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายในของส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 

- อัครราชทูต/กงสุล ฝ่ายการเกษตร พิจารณาและลงนามในแบบรายงาน  
- ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศจัดส่งรายงานการควบคุมภายในของส านักงาน 

ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศให้ส านักการเกษตรต่างประเทศภายในเวลาที่ก าหนด  
- ส านักการเกษตรต่างประเทศประมวลผลรายงานการควบคุมภายในภาพรวมของส านักงานที่

ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ทัง้ 11 แห่ง และส่งให้ส านักพัฒนาระบบบริหารและส านักตรวจสอบภายใน 
 (1) รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค. 4 ย่อย) 

เป็นการประเมินมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบของระดับส่วนงานย่อย 
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง การก าหนดกิจกรรมควบคุม สารสนเทศ 
และการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล  

(2)  รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค. 5 ย่อย) 
 เพ่ือเป็นการบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยให้ระบุ 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน และผู้รับผิดชอบ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
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 (2.1) หัวข้อกิจกรรมของงำนตำมภำรกิจหน้ำที่ที่รับผิดชอบของส ำนักงำนที่ปรึกษำ
กำรเกษตรต่ำงประเทศ ซึ่งได้สรุปมาจากการประมวลอ านาจหน้าที่ของส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ  
ตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 

 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนงานตามนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามนโยบาย มาตรการ และภาวะความเคลื่อนไหว 
ทางการเกษตรในประเทศ 

 การเจรจาเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางด้านมาตรการที่มิใช่ภาษีของสินค้าเกษตร 
 ร่วมมือและให้ความช่วยด้านการเกษตรระหว่างประเทศ 
 เข้าร่วมประชุมเจรจาในองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศและระหว่าง

ประเทศเก่ียวกับการเกษตร 
 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ 

และระหว่างประเทศ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรของไทย 

 โดยให้น าหัวข้อข้างต้นมาใช้เป็นหัวข้อหลักในการก าหนดกิจกรรมเพ่ือใช้ในการประเมิน 
ความเสี่ยง และสามารถปรับลด หรือเพ่ิมเติมหัวข้อตามหน้าที่/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย/บริบทของแต่ละประเทศ 
 (2.2) กำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ประกอบด้วย 

 กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม โดยให้ระบุขั้นตอนทั้งหมดของการปฏิบัติงานและระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน 
ประกอบด้วย 

 กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ ระบุวิธีการปฏิบัติงาน (ควบคุมเพ่ือป้องกัน/ลด
ความเสี่ยง) ทั้งหมด ซึ่งก าหนดไว้เป็นกฎระเบียบข้อบังคับให้ถือปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ว่าได้มีการด าเนินกิจกรรมที่มี
อยู่เดิมเพ่ือเป็นการควบคุมความเสี่ยงของขั้นตอนให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ อาจระบุในลักษณะ
สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ท่ีใช้ปฏิบัติอยู่  

 กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เป็นการประเมินว่า การควบคุมที่ได้
ก าหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการน ามาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร โดยประเมินภายใต้ 4 ประเด็นหลัก 
ประกอบด้วย ความพอเพียงของการควบคุม ความเป็นทางการของกิจกรรม การปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุม และ
การบรรลุวัตถุประสงค์  

 ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยระบุปัจจัยเสี่ยงที่ยังท าให้เกิดความเสี่ยงที่ได้มาจาก 
ผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (ในกรณีท่ีการควบคุมภายในที่มีอยู่ และการประเมินผลการควบคุมภายในที่
มีอยู่ไม่เหมาะสมเพียงพอตามประเด็นการประเมินทั้ง 4 ประเด็น ประกอบด้วย ความพอเพียงของการควบคุม
ความเป็นทางการของกิจกรรม การปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุม และการบรรลุวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินว่า  
มีความเพียงพอ เหมาะสมตามวัตถุประสงค์หรือไม่และสามารถควบคุมความเสี่ยงได้หรือไม่ เพราะเหตุใด  
ลงในคอลัมน์ที่ 4 ซึ่งการระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ให้พิจารณาวิเคราะห์เพิ่มเติมจากอีก 3 แหล่ง คือ  

- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
- รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปค. 5 ย่อย) โดยให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลการด าเนินงานตาม
แผน โดยตัดยอด ณ วันสิ้นงวด ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

- ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
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 กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ที่เหมาะสมและชัดเจนลงในคอลัมน์ที่ 6  
โดยเป็นการระบุกิจกรรมปรับปรุงที่จะใช้ด าเนินการควบคุมความเสี่ยงของคอลัมน์ที่ 5  

 กำรก ำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ ให้ทุกหน่วยงานระบุระยะเวลาแล้วเสร็จและ
ผู้รับผิดชอบของแต่ละกิจกรรมปรับปรุง ลงในคอลัมน์ที่ 7 โดยให้ค านึงถึงความเหมาะสม และความสอดคล้องกัน
ระหว่างลักษณะของกิจกรรมปรับปรุงกับระยะเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรม เพ่ือให้การด าเนินการควบคุมภายใน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  

 อัครรำชทูต/กงสุล (ฝ่ำยกำรเกษตร) หรือผู้รักษาราชการแทน พิจารณาและ
ลงนามในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5 ย่อย) 

(3) รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในของงวดก่อน 
(แบบติดตำม ปค. 5 ย่อย) (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 

เป็นการติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในของงวดก่อนส าหรับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงที่มีอยู่และไม่สามารถบริหารจัดการเองได้ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 น าข้อมูลจากแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 5 ย่อย) คอลัมน์ที่ 1, 5, 6 และ 7 ของรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ  
ที่ผ่านมา มาระบุลงในคอลัมน์ที่ 1, 2, 4  และ 5 ของแบบติดตาม ปค. 5 ย่อย 

 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานใน 2 รอบรายงาน คือ รอบ 6 เดือน  
และ 12 เดือน โดยติดตามจากกลุ่ม/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และให้ระบุสถานะการด าเนินการว่าอยู่ในสถานะ 
การด าเนินการใดลงในคอลัมน์ที่ 6 ซึ่งประกอบด้วย 

 =  ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 =  ด าเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าก าหนด 
 =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 =  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 การก าหนดเสร็จและผู้รับผิดชอบ ให้ทุกหน่วยงานระบุระยะเวลาแล้วเสร็จและ
ผู้รับผิดชอบของแต่ละกิจกรรมปรับปรุง ลงในคอลัมน์ที่ 7 โดยให้ค านึงถึงความเหมาะสม และความสอดคล้องกัน
ระหว่างลักษณะของกิจกรรมปรับปรุงกับระยะเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรม เพ่ือให้การด าเนินการควบคุมภายใน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  

 เสนออัครราชทูต/กงสุล ฝ่ายการเกษตร หรือผู้รักษาราชการแทนพิจารณาและ 
ลงนาม ในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 ย่อย) 

 1.2 กำรประเมินผลระดับหน่วยงำนของรัฐ  
เป็นข้อสรุปโดยรวมต่อฝ่ายบริหารว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุ 

สมผลว่า มีมาตรการที่จะท าให้หน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
การควบคุมภายใน โดยใช้ผลการประเมินระดับส่วนงานย่อยในการสรุปเป็นรายงานการควบคุมภายในระดับ 
หน่วยงานของรัฐ โดยมีรายงาน 5 แบบ คือ 

(1) หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (ระดับหน่วยงำนของรัฐ) (แบบ ปค. 1) 
เป็นการรับรองการควบคุมภายใน เพ่ือให้ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่ว่า

มีประสิทธิภาพ และมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด 
มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การก ากับดูแลของปลัดกระทรวงเกษตรและ
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สหกรณ์ ซึ่งกรณีที่มีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ ให้คณะท างานพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุประเด็นความเสี่ยง และเสนอแนวทางการปรับปรุง
การควบคุมภายใน และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือรับรอง
การประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. 1) โดยในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐจะพิจารณาร่วมกับแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6) 

(2) รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค. 4) 
 เป็นการประเมินมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบของระดับหน่วยงานของรัฐ 

ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และ
กิจกรรมการติดตามผล โดยด าเนินการดังนี้ 

 น าเอาหลักการทั้ง 17 หลักการที่อยู่ภายใต้ของแต่ละองค์ประกอบมาประมวลสรุป
ภายใต้สภาพบริบทสภาพแวดล้อมของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มาระบุลงในคอลัมน์ที่ 1 ของ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) ประกอบกับการประมวลสรุปมาจาก
รายงานการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4 ย่อย) ของแต่ละส่วนงานย่อย 

 ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบลงในคอลัมน์ที่ 2 พร้อมจุดอ่อน
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 สรุปผลการประเมินโดยรวมของ 5 องค์ประกอบ ลงในตอนท้ายของแบบรายงาน 
โดยข้อมูลความเสี่ยงที่ประเมินได้ 

 เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบและลงนามในแบบรายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 
 (3) รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค. 5) 

 เป็นการน าเสนอจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ พร้อมแผน 
การปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน โดยจัดท ารายงานเฉพาะความเสี่ยงที่ร้ายแรงที่ระบบการควบคุมภายใน 
ไม่สามารถลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดหรือความเสียหายในระดับที่ยอมรับได้ และฝ่ายบริหารไม่สามารถตรวจ
พบได้ทันกับสถานการณ์ โดยคณะท างานพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการดังนี้ 

 ประมวลสรุปข้อมูลมาจาก 3 แหล่ง คือ  
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4 ย่อย) 
- รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน 

(แบบติดตาม ปค. 5) ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5 ย่อย) 

โดยพิจารณาจ าแนกความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับขอบเขตการควบคุมภายใน 
ที่ก าหนดไว้ 2 ด้าน ด้านภารกิจหลัก/นโยบายส าคัญ และด้านภารกิจสนับสนุน 

 การระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ จากรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(แบบ ปค. 5 ย่อย) ของแต่ละส่วนงานย่อย ให้ประมวลความเสี่ยงโดยประเมินจาก 2 กรณี คือ  

- ความถี่ของความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นของส่วนงานย่อย โดยให้จัดกลุ่มความเสี่ยง 
ที่มีลักษณะเดียวกันไว้ด้วยกัน และเลือกกลุ่มความเสี่ยงที่มีความถ่ีสูง และประมวลเป็นความเสี่ยงขององค์กร  

- ระดับความรุนแรง/ผลกระทบ/ความเสียหายของความเสี่ยงที่มีต่อองค์กร  
โดยการพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลต่อวัตถุประสงค์ของงานภารกจิหลักขององค์กร  
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 การปรับปรุงการควบคุมภายใน ในคอลัมน์ที่ 6 ให้ประมวลการปรับปรุงการควบคุม
ของแต่ละส่วนงานย่อย โดยต้องเป็นกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมหรือปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานหรือ
กระบวนงานหรือวิธีปฏิบัติหรือกฎระเบียบหรือออกกฎระเบียบใหม่ที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้ใช้กลไก
คณะท างานพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

 การก าหนดระยะและผู้รับผิดชอบ ให้ระบุระยะเวลาแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบของแต่ละ
กิจกรรมลงในคอลัมน์ที่ 7  

 เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบและลงนามในแบบรายงาน 
การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 

นอกจากนี้การก าหนดหัวข้อ/ประเด็นที่วิเคราะห์ความเสี่ยงให้พิจารณาจากโครงการส าคัญ
ของกระทรวง/กระบวนการปฏิบัติงาน (งานตามบทบาท ภารกิจ/พันธกิจ/อ านาจหน้าที่) ของกระทรวงที่ถ่ายทอด
มายังส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้หน่วยงาน (ส านัก/กอง) ที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว 
วิเคราะห์ ประเมิน และระบุความเสี่ยงที่พบในแต่ละขั้นตอน พร้อมทั้งก าหนดการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
และคณะท างานฯ ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของประเด็นความเสี่ยง และการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ดังกล่าวด้วย เพื่อระบุลงในแบบรายงาน 

(4) รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในของงวดก่อน 
(แบบติดตำม ปค. 5) 

เป็นการติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในของงวดก่อน (ตามแผนที่จัดท ารอบสิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมา) โดยคณะท างานพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการดังนี้ 

 น าข้อมูลจากแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) คอลัมน์ที่ 1, 
5, 6 และ 7 มาระบุลงในคอลัมน์ที่ 1, 2, 5 และ 6 ของแบบติดตาม ปค. 5  

 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานใน 2 รอบรายงาน คือ รอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน โดยติดตามจากรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีที่ผ่านมาของ
ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. 5 ย่อย) และให้ระบุสถานะการด าเนินการว่าอยู่ในสถานะการด าเนินการใด
ลงในคอลัมน์ที่ 6 ซึ่งประกอบด้วย  

 =  ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 =  ด าเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าก าหนด 
  =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 =  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 ระบุรายละเอียดของวิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็นของ 
การประเมินกิจกรรมการควบคุมลงในคอลัมน์ที่ 7 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วิธีการติดตาม สรุปผลการประเมิน
และข้อคิดเห็นให้ชัดเจน ซึ่งจะเป็นการอธิบายถึงวิธีการที่คณะท างานใช้ในการติดตาม เช่น สอบถามจากเจ้าหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน เป็นต้น และประเมินผลการด าเนินกิจกรรมควบคุมโดยสรุป พร้อมทั้ง
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม ซึ่งจะน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกิจกรรม
การควบคุมของความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในปีงบประมาณต่อไปได้  

 เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาและลงนามในแบบติดตาม ปค. 5 
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2. กรอบระยะเวลำกำรส่งรำยงำน 
2.1 ระดับส่วนงำนย่อย   

ทุกส านัก/กอง จัดส่งรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยให้ส านักพัฒนาระบบบริหาร  
ภายในวันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี ในรูปเอกสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail)  ดังนี้ 

แบบรำยงำน กำรจัดส่ง 
1. รอบ 6 เดือน   -  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน 

การปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. 5 ย่อย)  
(ส าหรับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงที่จะต้อง
ติดตาม) 

 

จัดส่งให้ส านักพัฒนาระบบบริหาร 
ภำยในวันที่ 10 เมษำยนของทุกปี 
กรณีส านักงานที่ปรึกษาการเกษตร 
ต่างประเทศทุกแห่งจัดส่งให้ส านัก
การเกษตรต่างประเทศ เพ่ือรวบรวม 
และประมวลสรุปเป็นภาพรวมของ
ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตร 
ต่างประเทศ ตามท่ีกรอบระยะเวลาที่
ส านักการเกษตรต่างประเทศก าหนด 

2. รอบ 12 เดือน -  รายงานการควบคุมภายในของระดับ 
ส่วนงานย่อย 

1) รายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4 ย่อย) 

2) รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 5 ย่อย) 

3) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวด
ก่อน (แบบติดตาม ปค. 5 ย่อย) (ส าหรับ
หน่วยงานที่มีความเสี่ยงที่จะต้องติดตาม) 

จัดส่งให้ส านักพัฒนาระบบบริหาร  
ภำยในวันที่ 10 ตุลำคมของทุกปี 
กรณีส านักงานที่ปรึกษาการเกษตร 
ต่างประเทศทุกแห่งจัดส่งให้ส านัก
การเกษตรต่างประเทศ เพ่ือรวบรวม 
และประมวลสรุปเป็นภาพรวมของ
ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตร 
ต่างประเทศ ตามท่ีกรอบระยะเวลาที่
ส านักการเกษตรต่างประเทศก าหนด 
 

2.2 ระดับหน่วยงำนของรัฐ 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดส่งรายงานการควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล และ

กระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ก ากับ
ดูแลเป็นบุคคลเดียวกับกระทรวงเจ้าสังกัด ให้ถือว่ากระทรวงเจ้าสังกัดได้รับทราบรายงานนั้นแล้ว 

แบบรำยงำน กำรจัดส่ง 
1. รอบ 6 เดือน   -  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน 

การปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
ระดับหน่วยงานของรัฐ (แบบติดตาม ปค. 5) 

จัดส่งให้ส านักพัฒนาพัฒนาระบบ
บริหาร ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 
ของทุกปี 

2. รอบ 12 เดือน - หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. 1) 
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของ 

การควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. 5) 
- รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน 

จัดส่งให้ส านักพัฒนาพัฒนาระบบ
บริหาร ภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 
ของทุกปี 
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แบบรำยงำน กำรจัดส่ง 
การปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
ระดับหน่วยงานของรัฐ (แบบติดตาม ปค. 5) 

 

3. แผนกำรด ำเนินงำนกำรควบคุมภำยในของปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรม ระยะเวลำ 
หน่วยงำน

รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง 
1. ศึกษาและท าความเข้าใจหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 

ต.ค. 61 – ม.ค. 62 คณะท างานฯ 
สป.กษ./สพบ. 

2. ก าหนดผู้รับผดิชอบ (ปรับปรุงค าสั่งคณะกรรมการ)  (ถ้าม)ี ก.พ. 62 สพบ. และ 
ส านัก/กอง 

3. ชี้แจงแนวทางการจัดท ารายงานการควบคุมภายในส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2562 

มี.ค. 62 คณะท างานฯ 
สป.กษ. 

4. ติดตามการปฏบิัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของระดับ
ส่วนงานย่อย ปี พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน 

มี.ค. - เม.ย. 62 คณะท างานฯ ระดับ
ส านัก/กอง 

5. ติดตาม รวบรวมรายงานระดับสว่นงานย่อย รอบ 6 เดือน 
5.1 ส่วนงานย่อย (ส านัก/กอง) จัดส่งรายงานให้ส านักพฒันาระบบ

บริหาร  
5.2 ส านักงานทีป่รึกษาการเกษตรต่างประเทศจัดส่งรายงานให้ 

ส านักการเกษตรต่างประเทศเพือ่ประมวลข้อมูลส่งส านักพฒันา
ระบบบริหาร 

(ส ำหรับหน่วยงำนที่มีควำมเสี่ยงที่จะต้องติดตำม) 

ภายใน 
10 เม.ย. 62 

สพบ. 
 

6. แจ้งเวียน ร่างรายงานการควบคมุภายในของส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (รอบ 6 เดือน) ให้คณะท างานฯ พิจารณาให้
เห็นชอบ 

เม.ย. 62 คณะท างานฯ 
สป.กษ. 

7. จัดท ารายงานการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (รอบ 6 เดือน) และเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และลงนาม 

ภายใน  
30 เม.ย. 62 

สพบ. 

8. ติดตาม รวบรวมรายงานระดับสว่นงานย่อย รอบ 12 เดือน 
8.1 ส่วนงานย่อย (ส านัก/กอง) จัดส่งรายงานให้ส านักพฒันาระบบ

บริหาร  
8.2 ส านักงานทีป่รึกษาการเกษตรต่างประเทศจัดส่งรายงานให้ 

ส านักการเกษตรต่างประเทศเพือ่ประมวลข้อมูลส่งส านักพฒันา
ระบบบริหาร 

10 ต.ค. 62 สพบ. 

9. ด าเนินการวิเคราะห์ ประมวลขอ้มูล และจัดท าร่างรายงาน 
การควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปี พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน จ านวน 4 แบบฟอร์ม ประกอบด้วย 
9.1 ร่างหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดบั

หน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. 1) 
9.2 ร่างรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. 4) 

ต.ค. – พ.ย. 62 สพบ. 
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กิจกรรม ระยะเวลำ 
หน่วยงำน

รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง 
9.3 ร่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

(แบบ ปค. 5) 
9.4 ร่างรายงานผลการติดตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุง 

การควบคุมภายในของงวดก่อนระดับหน่วยงานของรัฐ (แบบ
ติดตาม ปค. 5) 

10. ประชุมคณะท างานฯ เพื่อพิจารณาร่างรายงานการควบคุมภายใน
ของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2562  

พ.ย. 62 คณะท างานฯ 
สป.กษ. 

11. จัดส่งร่างรายงานการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2562 ให้ส านักตรวจสอบภายใน เพื่อ
น าข้อมูลไปประกอบจัดท ารายงานการสอบทานการประเมินผล 
การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) 

พ.ย. 62 สพบ. 

12. จัดท ารายงานการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2562 เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนาม 

พ.ย. 62 สพบ. 

13. ส่งรายงานการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ให้ผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
ในระดับกระทรวง  

ภายใน 30 ธ.ค. 62 สพบ. 
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ภำคผนวก 

 
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนพัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 ส ำเนำบันทึกขอควำมเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในของ
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 หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน

ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 
 

 แบบฟอร์มรำยงำนกำรควบคุมภำยใน 
 ระดับหน่วยงานของรัฐ 
 ระดับส่วนงานย่อย 
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หลักเกณฑก์ระทรวงกำรคลัง 
ว่ำด้วยมำตรฐำนและหลกัเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับหนว่ยงำนของรฐั พ.ศ. 2561 
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แบบฟอร์มรำยงำนกำรควบคมุภำยใน 
ระดับหนว่ยงำนของรฐั 
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แบบ ปค. 1 

 
หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

(ระดับหน่วยงำนของรัฐ) 
 
เรียน  ปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25XX ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
การควบคุมภายในด้านด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช่
การเงินที่เชื่อได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าวส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นว่าการควบคุม
ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ภายใต้การก ากับ
ดูแลของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

 

 

กรณีมีควำมเสี่ยงส ำคัญ และก ำหนดจะด ำเนินกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในส ำหรับควำมเสี่ยงดังกล่ำวใน
ปีงบประมำณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบำยเพิ่มเติมในวรรค ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 1.1 ......................................................................................................................... .................. 
 1.2 ........................................................................................................................................... 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 2.1 .................................................................................. .........................................................  
 2.2 ......................................................................................................................... .................. 
 

 
 

 
 

ลำยมือชื่อ ............................................................... 

                         (                                         ) 
 ต ำแหน่ง .............................................................. 

                  วันที่ …….. เดือน ................. พ.ศ. ........... 
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แบบ ปค. 4 

ชื่อ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ณ วันที ่..30... เดือน ...กันยำยน.... พ.ศ. ...25XX... 
 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
(1) 

ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
 
 
 

 
 
 
 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
 
 
 

 
 
 
 

3. กิจกรรมกำรควบคุม 
      

 
 
 
 

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
       
 
 

 
 
 
 

5. กิจกรรมกำรติดตำมผล 
 
 
 

 
 

ผลกำรประเมินโดยรวม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 

ลำยมือชื่อ ............................................................... 

                         (                                         ) 
 ต ำแหน่ง .............................................................. 

                  วันที่ …….. เดือน ................. พ.ศ. ........... 
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แบบ ปค. 6 
รำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน 

 
เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25 XX ด้วยวิธีการสอบทานตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และ
ไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปรงใส่รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงาน 

จากผลสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 
 
    
 
   
 

กรณีได้สอบทำนกำรประเมินกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับควำม
เสี่ยง และกำรควบคุมภำยในหรือกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในส ำหรับควำมเสี่ยงดังกล่ำวให้รำยงำนข้อ
ตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่ำวในวรรคสำม ดังนี้  

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 1.1 ......................................................................................................................... .................. 
 1.2 ........................................................................................................................................... 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 2.1 .................................................................................. .........................................................  
 2.2 ......................................................................................................................... .................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลำยมือชื่อ ............................................................... 

                         (                                         ) 
 ต ำแหน่ง .............................................................. 

                  วันที่ …….. เดือน ................. พ.ศ. ........... 



แนวทางการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 48 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

แบบฟอร์มรำยงำนกำรควบคมุภำยใน 
ระดับส่วนงำนย่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แนวทางการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 49 
 

 

แบบ ปค. 4 ย่อย 
ชือ่ .................... (ส ำนัก/กอง) .................... 

รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ณ วันที ่...30... เดือน ...กันยำยน.... พ.ศ. ...25XX... 

 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

(1) 
ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
 
 
 

 
 
 
 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
 
 
 

 
 
 
 

3. กิจกรรมกำรควบคุม 
      

 
 
 
 

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
       
 
 

 
 
 
 

5. กำรติดตำมประเมินผล 
 
 
 

 
 

ผลกำรประเมินโดยรวม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 

ลำยมือชื่อ ............................................................... 

                         (                                         ) 
 ต ำแหน่ง .............................................................. 

                  วันที่ …….. เดือน ................. พ.ศ. ........... 
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