
การควบคุมภายใน
(Internal Control)

กองตรวจสอบภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง



วตัถุประสงค์

• เพื่อส�งเสริมและพัฒนาความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับวตัถุประสงค"
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะและประเภทและเจตนารมณ"
ของการควบคุมภายใน รวมทั้งบทบาทหน�าที่ของผู�ที่เกี่ยวข�อง

• เพื่อส�งเสริมและพัฒนาความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและ
หลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายใน



ขอบเขต

•ภาพรวมการควบคุมภายใน
• ความหมาย วัตถุประสงค"
• ความสําคัญ เจตนารมณ"ของการควบคุมภายใน
• ลักษณะและประเภทของการควบคุมภายใน
•บทบาทหน�าที่ความรับผิดชอบด�านการควบคุมภายในของผู�ที่

เกี่ยวข�อง
•มาตรฐานและหลักเกณฑ�การปฏิบัติการควบคมุภายใน



ภาพรวมการควบคุมภายใน : : : : ความหมาย

การควบคุมภายใน

Internal Control

ฝ่ายบริหาร ผู้กาํกบัดูแล
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

บุคลากร

วตัถุประสงค์

ดา้นการรายงานดา้นการดาํเนินงาน
ดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอ้บงัคบั



ภาพรวมการควบคุมภายใน : วตัถุประสงค์

ด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และข�อบังคับ (Compliance Objectives) 

ด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และข�อบังคับ (Compliance Objectives) 

การรายงานทางการเงินและไม�ใช�การเงิน

ที่ใช�ภายในและภายนอกหน9วยงานของรัฐ
รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได� ทันเวลา
โปร9งใส หรือข�อกําหนดอื่นของทางราชการ

ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การดําเนินงาน รวมถึงการบรรลุเปCาหมาย
ด�านการดําเนินงานด�านการเงิน ตลอดจนการใช�
ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย�สิน การปCองกัน
หรือลดความผิดพลาดของหน9วยงานของรัฐ
ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล
การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน9วยงานของรัฐ

ด�านการรายงาน
(Reporting Objectives) 

ด�านการรายงาน
(Reporting Objectives) 

ด�านการดําเนินงาน
(Operations Objectives) 

ด�านการดําเนินงาน
(Operations Objectives) 

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินงาน รวมทั้งข�อกําหนดอื่นของทางราชการ



ภาพรวมการควบคุมภายใน :::: ความสําคญัและเจตนารมณ์ของการควบคุมภายใน

�การควบคุมภายในเปKนกลไกที่สําคัญจะทําให�หน9วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค�การควบคุมภายใน
ด�านใดด�านหนึ่ง หรือหลายด�าน
�เปKนส9วนประกอบที่แทรกอยู9ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน9วยงานของรัฐ ต�องกระทําอย9างเปKน
ขั้นตอนและต9อเนื่อง มิใช9เปKนผลสุดท�ายของการกระทํา
�เกิดขึ้นได�โดยบุคลากรของหน9วยงานของรัฐ โดยผู�กํากับดูแล ฝNายบริหาร ผู�ปฏิบัติงาน และผู�ตรวจ
สอบภายใน เปKนผู�มีบทบาทสําคัญในการทําให�มีการควบคุมภายในเกิดขึ้นซึ่งมิใช9เพียงการกําหนด
นโยบาย ระบบงาน คู9มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร�มดําเนินงานเท9านั้น หากแต9ต�องมีการปฏิบัติ
�สามารถให�ความเชื่อมั่นอย9างสมเหตุสมผลว9าจะบรรลุตามวัตถุประสงค�ที่กําหนดของหน9วยงานของรัฐ 
�ควรกําหนดให�เหมาะสมกับโครงสร�างองค�กรและภารกิจของหน9วยงานของรัฐ
� นอกจากนี้การควบควบคุมภายใน ยังช9วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทําให�การดําเนินงานของ
หน9วยงานของรัฐ ไม9บรรลุวัตถุประสงค� เช9น
      - ช�วยลดความเสี่ยงของการดําเนินงานของหน�วยงาของรัฐ 
       - ช�วยให�การดําเนินการเป3นไปอย�างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย�างเหมาะสม และ
บรรลุเป7าหมายที่ตั้งไว�
       - ช�วยปกป7องคุ�มครองทรัพย"สินไม�ให�รั่วไหล สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ เป3นต�น



ลกัษณะและประเภทของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในมีการแบ9งลักษณะและประเภทได�หลายหลักเกณฑ� แต9ยกตัวอย9าง ประเภทของ
การควบคุมภายใน โดยใช�เกณฑ�ความจําเปKนและลักษณะของการควบคุม ได�ดังนี้

1.การควบคุมในลักษณะการปCองกันการผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ (Preventive Control)
เป3นวิธีการควบคุมภายในที่กําหนดขึ้นล�วงหน�าก�อน
การปฏิบัติงานจะเริ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค"เพื่อป7องกัน
ความเ สี่ยงและข�อ ผิดพลาดที่อาจเ กิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน

2. การควบคุมในลักษณะของการค�นพบ
ข�อผิดพลาด (Detective Control) 
เป3นการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อค�นพบข�อผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้นในระหว�างการปฏิบัติงาน

4.การควบแบบแก�ไข (Connective Control) 
เป3นการควบคุมที่มีขึ้นเพื่อแก�ไขป:ญหา
และข�อผิดพลาดต�างๆ ที่เกิดขึ้นแล�วในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งหาแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ป7องกัน
ไม�ให�เกิดข�อผิดพลาดขึ้นอีก

3. การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ
(Suggestive Control)
การควบคุมที่กําหนดขึ้น เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง
ส�งเสริมให�งานบรรลุวัตถุประสงค" รวมทั้งพัฒนาระบบ
การดําเนินงานและระบบการควบคุมภายใน
ให�เหมาะสมกับสถานการณ"



บทบาทหน้าที,ความรับผดิชอบด้านการควบคุมภายในของผู้ที,เกี,ยวข้อง

ผู�บริหารของหน9วยงาน
การควบคุมภายในเป3นหน�าที่รับผิดชอบโดยตรงของ
ผู�บริหาร การกําหนดบทบาทและหน�าที่รับผิดชอบ
จึงเป3นสิ่งสําคัญที่ ผู�บริหารต�องกระทําเ พื่อเป3น
แบบอย�างที่ดี สิ่งที่ต�องคํานึงถึงมากที่สุด

ผู�ตรวจสอบภายนอก
มีหน�าที่ในการตรวจสอบหน�วยงานของรัฐตาม
กฎหมายกําหนด รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ
การควบคุมภายในของหน�วยงานของรัฐที่เป3น
หน�วยรับตรวจเพื่อกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบให�รัดกุมและเหมาะสม

บุคลากรระดับปฏิบัติ
การควบคุมภายในองค"กรเกี่ยวข�องและส�งผลต�อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ บุคลากรใน
องค"กรจึงต�องให�ความสนใจทําความเข�าใจและ
เรียนรู�ระบบการควบคุมภายในหน�วยงานของต�น
เพื่อให�สามารถปฏิบัติตามได�และทําให�การ
ควบคุมมีประสิทธิผล

ผู�ตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายในถือเป3นการควบคุมอย�างหนึ่งของ
องค"กร ดังนั้นผู�ตรวจสอบภายในจึงมีหน�าที่รับผิดชอบ
โดยตรงต�อการควบคุมภายในด�วย โดยผู�ตรวจสอบ
ภายในมีหน�าที่ รับผิดชอบในการประเมินความมี
ประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายใน ระบบการ
ควบคุมภายในที่ใช� รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในนั้น



พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79
หลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว9าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายใน

สําหรับหน9วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

โครงสร�างโครงสร�าง

หลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว9าด�วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบตัิการ
ควบคุมภายในสําหรับหน9วยงานของรฐั

(1) ชื่อหลักเกณฑ� (2) วันบังคับใช� 
(3) ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติฯ 
(4) การไม9ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติฯ

มาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับ
หน9วยงานของรัฐ

(1) แนวคิด (2) คํานิยาม (3) ขอบเขตการใช� 
(4) วัตถุประสงค� (5) องค�ประกอบ

หลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหน9วยงานของรัฐ

(1) คํานิยาม 
(2) การจัดวางและประเมินผลการควบคุมภายใน 
(3) รูปแบบและระยะเวลาการส9งรายงานการจัดวาง
และการประเมินผลการควบคุมภายใน
(4) การกําหนดคู9มือ 
(5) การชี้แจงข�อมูลต9อกระทรวงการคลัง
(6) การขอตกลงกับกระทรวงการคลัง



หลักเกณฑ*กระทรวงการคลังว+าด-วยมาตรฐานและหลักเกณฑ*ปฏิบัติ
การควบคุมภายในสําหรับหน+วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

- อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 79 แห+ง พ.ร.บ.ฯ 

  (มาตรา 79 ให
หน�วยงานของรัฐจัดให
มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ*ที่
กระทรวงการคลังกําหนด

   ประกาศ 19 เม.ย. 2561/บังคับใช
 20 เม.ย. 2561)

- ใช-บังคับตั้งแต+วันถัดจากวันที่กระทรวงการคลัง (กค) ประกาศเปBนต-นไป

   (ประกาศ 3 ต.ค. 2561 /บังคับใช- 4 ต.ค. 2561)

- ให-หน+วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.ฯ ถือปฏิบัติตาม

  มาตรฐานและหลักเกณฑ*ปฏิบัติการควบคุมภายใน ที่แนบท-ายหลักเกณฑ*

- กรณีมีเจตนาหรือปล+อยปละละเลยในการปฏิบัติฯ โดยไม+มีเหตุอันควร

   ให- กค พิจารณาการเสนอความเห็นพฤติการณ*ดังกล+าวต+อผู-เกี่ยวข-องไปดําเนินการ
ตามอํานาจและหน-าที่ต+อไป



หลักเกณฑ*กระทรวงการคลังว+าด-วยมาตรฐานและหลักเกณฑ*ปฏิบัติ
การควบคุมภายในสําหรับหน+วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

หน+วยงานของรัฐ (มาตรา 4 แห+ง พ.ร.บ.ฯ)

(1) ส+วนราชการ

(2) รัฐวิสาหกิจ

(3) หน+วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค*กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และองค*กรอัยการ (องค*กรอิสระฯ ได-แก+ กกต. ผผ. ปปช. สตง. กสม. /องค*กร
อัยการ ได-แก+ อัยการสูงสุด)

(4) องค*การมหาชน

(5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเปBนนิติบคุคล

(6) องค*กรปกครองส+วนท-องถิ่น

(7) หน+วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด



ผู�บริหารทุกระดับของหน9วยงานของรัฐ

หน9วยงานของรัฐ
(1) ส9วนราชการ  (2) รัฐวิสาหกิจ  (3) หน9วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม                         
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค�กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค�กรอัยการ  (4) 
องค�การมหาชน  (5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเปKนนิติบุคคล  (6) องค�กรปกครองส9วน
ท�องถิ่น  (7) หน9วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด

ฝNายบริหาร

บุคคล หรือคณะบุคคล ผู�มีหน�าที่รับผิดชอบในการกํากับดูแล หรือบังคับบัญชาของ
หน9วยงานของรัฐ

ผู�กํากับดูแล

ผู�บริหารสูงสุดของหน9วยงานของรัฐหัวหน�าหน9วยงานของรัฐ

หลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว9าด�วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ�
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน9วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

คณะกรรมการที่ทําหน�าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายในของหน9วยงาน
ของรัฐคณะกรรมการ



ผู�ดํารงตําแหน9งผู�ตรวจสอบภายในของหน9วยงานของรัฐหรือดํารงตําแหน9งอื่น        
ที่ทําหน�าที่เช9นเดียวกับผู�ตรวจสอบภายในของหน9วยงานของรัฐ

ผู�ตรวจสอบภายใน

หลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว9าด�วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ�
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน9วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

ความเปKนไปได� ที่ เหตุการณ�ใดเหตุการณ�หนึ่งอาจเกิดขึ้นและเปKนอุปสรรคต9อ                 
การบรรลุวัตถุประสงค�ความเสี่ยง



หลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว9าด�วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ�
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน9วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู�กํากับดูแล หัวหน�า
หน9วยงานของรัฐ ฝNายบริหาร และบุคลากร
ของหน9วยงานของรั ฐ จัดให� มีขึ้ น เพื่ อสร� าง
ความมั่นใจอย9างสมเหตุสมผลว9าการดําเนินงาน
ของหน9วยงานของรัฐ จะบรรลุวัตถุประสงค� 
ด�านการดํา เ นินงาน ด�านการรายงาน และ
ด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข�อบังคับ

การควบคุมภายใน



� วัตถุประสงค�ด�านการดําเนินงาน (Operations Objectives) 

      ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน รวมถึงการบรรลุเปCาหมายด�าน              
การดําเนินงาน  ด�านการเงิน ตลอดจนการใช�ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย�สิน การปCองกันหรือ              
ลดความผิดพลาดของหน9วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ                
การทุจริตในหน9วยงานของรัฐ

� วัตถุประสงค�ด�านการรายงาน (Reporting Objectives) 

      การรายงานทางการเงินและไม�ใช�การเงิน ที่ใช�ภายในและภายนอกหน9วยงานของรัฐ รวมถึง
การรายงานที่เชื่อถือได� ทันเวลา โปร9งใส หรือข�อกําหนดอื่นของทางราชการ

� วัตถุประสงค�ด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข�อบังคับ (Compliance 
Objectives) 

      การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินงาน 
รวมทั้งข�อกําหนดอื่นของทางราชการ
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มาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

วตัถุประสงค์ของการควบคุมภายในวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายใน



แนวคิดของการควบคุมภายใน

�เปKนกลไกที่จะทําให�หน9วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค�การควบคุมภายในด�านใด
ด�านหนึ่ง หรือหลายด�าน ได�แก9 ด�านการดําเนินงาน ด�านการรายงาน และด�านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับ

�เปKนส9วนประกอบที่แทรกอยู9ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน9วยงานของรัฐ ต�องกระทํา
อย9างเปKนขั้นตอนและต9อเนื่อง มิใช9เปKนผลสุดท�ายของการกระทํา

�เกิดขึ้นได�โดยบุคลากรของหน9วยงานของรัฐ โดยผู�กํากับดูแล ฝNายบริหาร ผู�ปฏิบัติงาน 
และผู�ตรวจสอบภายใน เปKนผู�มีบทบาทสําคัญในการทําให�มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น 
ซึ่งมิใช9เพียงการกําหนดนโยบาย ระบบงาน คู9มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร�มดําเนินงาน
เท9านั้น หากแต9ต�องมีการปฏิบัติ

�สามารถให�ความเชื่อมั่นอย9างสมเหตุสมผลว9าจะบรรลุตามวัตถุประสงค�ที่กําหนดของ
หน9วยงานของรัฐ 

�ควรกําหนดให�เหมาะสมกับโครงสร�างองค�กรและภารกิจของหน9วยงานของรัฐ
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องคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในจะประกอบด�วย ๕ องค�ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

๑. สภาพแวดล�อมการควบคุม (Control Environment)

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

๕. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)

๕ หลักการ

๔ หลักการ

๓ หลักการ

๓ หลักการ

๒ หลักการ
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๑. สภาพแวดล�อมการควบคุม

สภาพแวดล�อมการควบคุม ประกอบด�วย ๕ หลักการ ดังนี้

(๑) หน�วยงานของรัฐแสดงให�เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค�าของความซื่อตรงและจริยธรรม

(๒) ผู�กํากับดูแลของหน�วยงานของรัฐ แสดงให�เห็นถึงความเป3นอิสระจากฝ_ายบริหารและมีหน�าที่กํากับดูแลให�มี
การพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

(๓) หัวหน�าหน�วยงานของรัฐจัดให�มีโครงสร�างองค"กร สายการบังคับบัญชา อํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค"ของหน�วยงานของรัฐภายใต�การกํากับดูแลของผู�กํากับดูแล

(๔) หน�วยงานของรัฐแสดงให�เห็นถึงความมุ�งมั่นในการสร�างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู�
ความสามารถที่สอดคล�องกับวัตถุประสงค"ของหน�วยงานของรัฐ

(๕) หน�วยงานของรัฐกําหนดให�บุคลากรมีหน�าที่และความรับผิดชอบต�อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค"ของหน�วยงานของรัฐ

สภาพแวดล�อมการควบคุมเปKนปgจจัยพื้นฐานในการดําเนินงานที่ส9 งผลให� มีการนํา             
การควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งหน9วยงานของรัฐ ทั้งนี้  ผู� กํากับดูแลและฝNายบริหาร     
จะต�องสร�างบรรยากาศให�ทุกระดับตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้ง
การดําเนินงานที่คาดหวังของผู�กํากับดูแล และฝNายบริหาร ทั้งนี้ สภาพแวดล�อมการควบคุม
ดังกล9าวเปKนพื้นฐานสําคัญที่จะส9งผลกระทบต9อองค�ประกอบของการควบคุมภายในอื่นๆ
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๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด�วย ๔ หลักการ ดังนี้

(๖) หน�วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค"การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค"
ขององค"กรไว�อย�างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข�องกับวัตถุประสงค"

(๗) หน�วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต�อการบรรลุวัตถุประสงค"การควบคุมภายในอย�างครอบคลุม 
ทั้งหน�วยงานของรัฐ และวิเคราะห"ความเสี่ยงเพื่อกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น

(๘) หน�วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส�งผลต�อ
การบรรลุวัตถุประสงค"

(๙) หน�วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย�างมีนัยสําคัญต�อระบบการ
ควบคุมภายใน

การประเมินความเสี่ยงเปKนกระบวนการที่ดําเนินการอย9างต9อเนื่องและเปKนประจํา เพื่อระบุ 
และวิเคราะห�ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต9อการบรรลุวัตถุประสงค�ของหน9วยงานของรัฐ รวมถึง
กําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ฝNายบริหารควรคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล�อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดที่มีผลต9อการบรรลุวัตถุประสงค�ของ
หน9วยงานของรัฐ 
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การประเมินความเสี�ยง

* โอกาส (Likelihood)

* ผลกระทบ (Impact) 
 

วิเคราะห์

54321

ตํ�า
มาก

1

ตํ�า2

กลางปาน3

สงู4

มากสงู5

โอกาสที�จะเกิด

แผนภมูิความเสี�ยง

ผ
ลก

ระ
ท

บ

ระบคุวามเสี�ยง

* ปgจจัยภายใน

* ปgจจัยภายนอก
 



ตวัอยา่ง : เกณฑป์ระเมินระดบัโอกาสและผลกระทบ

โอกาสจะเกิดความเสี�ยง ความถี� ระดบัคะแนน

สงูมาก นอ้ยกว่า 1 เดือนต่อครั*ง 5

สงู 1-6 เดือนต่อครั*ง 4

ปานกลาง 7-12 เดือนต่อครั*ง 3

นอ้ย มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปีต่อครั*ง 2

นอ้ยมาก มากกว่า 3 ปีต่อครั*ง 1

ผลกระทบ มลูค่าความเสียหาย ระดบัคะแนน

สงูมาก > 10,000,000 บาท 5

สงู > 250,000 – 10,000,000 บาท 4

ปานกลาง > 50,000 – 250,000 บาท 3

นอ้ย > 10,000 - 50,000 บาท 2

นอ้ยมาก < 10,000 บาท 1



การจดัการความเสี�ยง

    1. การยอมรบั – เป็นการยอมรับความเสี�ยงที�เกิดขึ�น เนื�องจากไม่คุม้ค่า ในการ

จดัการควบคมุหรือป้องกนัความเสี�ยง

    2. การหลีกเลี�ยง – เป็นการจัดการความเสี�ยงที�อยู่ในระดับสงูมากและหน่วยงาน

ไมอ่าจยอมรบัได ้จึงตอ้งตดัสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรม หรือลดโครงการนั�น

    3. การลด/การควบคมุ – จดัทาํกิจกรรมหรือกาํหนดการควบคมุเพื�อลดโอกาสที�จะเกิด 

หรือผลกระทบของความเสี�ยง เชน่ การปรบัปรงุระบบการทาํงานหรือการออกแบบวิธีการ

ทาํงานใหมเ่พื�อลดโอกาสที�จะเกิด หรือลดผลกระทบใหอ้ยู่ในระดบัที�องคก์รยอมรบัได ้

   4. การแบ่งปัน/การโอน – ลดโอกาสที�จะเกิด หรือผลกระทบความเสี�ยง โดยการโอน

หรือแบ่งปันความเสี�ยงบางส่วนใหผู้อ้ื�นช่วยรับผิดชอบ เช่น การซื�อประกันภัย การตั�ง

กิจการร่วมคา้ การทําสัญญาป้องกันความเสี�ยง หรือการจัดจา้งหน่วยงานภายนอก

เพื�อการดาํเนนิกิจกรรมบางดา้น เป็นตน้



๓. กิจกรรมการควบคุม

กิจกรรมการควบคุม ประกอบด�วย ๓ หลักการ ดังนี้

(๑๐) หน�วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการ
บรรลุวัตถุประสงค"ให�อยู�ในระดับที่ยอมรับได�

(๑๑) หน�วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด�านเทคโนโลยี เพื่อ
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค"

(๑๒) หน�วยงานของรัฐจัดให� มี กิจกรรมการควบคุม โดยกําหนดไว�ในนโยบาย 
ประกอบด�วยผลสําเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติจริง

กิจกรรมการควบคุมเปKนการปฏิบัติที่กําหนดไว�ในนโยบายและกระบวนการดําเนินงาน เพื่อให�
มั่นใจว9าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝNายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให�สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค� กิจกรรมการควบคุมควรได�รับการนําไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน9วยงานของรัฐ 
ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดําเนินงานต9างๆ รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการ
ดําเนินงาน 
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24

ตวัอยา่งกิจกรรมการควบคมุ เอาไปอ่าน

1. การกําหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั วิธีปฏิบตัิ

2. การแบ่งแยกหนา้ที�ความรบัผิดชอบ

3. การกําหนดขอบเขต อํานาจหนา้ที�ความรบัผิดชอบ

4. การจดัทําบญัชี  ทะเบียน รายงาน

5. การควบคมุทางกายภาพ

6. การสบัเปลี�ยนหมนุเวียนงาน

7. การควบคมุการประมวลผลขอ้มลู

8. การกําหนดดชันีวดัผลการดําเนินงาน

         ฯลฯ



๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด�วย ๓ หลักการ ดังนี้

(๑๓) หน�วยงานของรัฐจัดทําหรือจัดหาและใช�สารสนเทศที่เ กี่ยวข�องและมีคุณภาพ 
เพื่อสนับสนุนให�มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กําหนด

(๑๔) หน�วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค"และความ
รับผิดชอบที่มีต�อการควบคุมภายในซึ่งมีความจําเป3นในการสนับสนุนให�มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
ที่กําหนด

(๑๕) หน�วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต�อการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่กําหนด

 สารสนเทศเปKนสิ่งจําเปKนสําหรับหน9วยงานของรัฐที่จะช9วยให�มีการดําเนินการตามการควบคุมภายใน
ที่กําหนด เพื่อสนับสนุนให�บรรลุวัตถุประสงค�ของหน9วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได�ทั้งจากภายใน
และภายนอก และเปKนช9องทางเพื่อให�ทราบถึงสารสนเทศที่สําคัญในการควบคุมการดําเนินงานของ
หน9วยงานของรัฐ การสื่อสารจะช9วยให�บุคลากรในหน9วยงานมีความเข�าใจถึงความรับผิดชอบ และ
ความสําคัญของการควบคุมภายในที่มีต9อการบรรลุวัตถุประสงค�
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๕. กิจกรรมการติดตามผล

กิจกรรมการติดตามผล ประกอบด�วย ๒ หลักการ ดังนี้

(๑๖) หน�วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดําเนินการประเมินผลระหว�างการ
ปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป3นรายครั้งตามที่กําหนด เพื่อให�เกิดความมั่นใจว�าได�มี
การปฏิบัติตามองค"ประกอบของการควบคุมภายใน

(๑๗) หน�วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข�อบกพร�อง หรือจุดอ�อนของการ
ควบคุมภายในอย�างทันเวลาต�อฝ_ายบริหารและผู�กํากับดูแล เพื่อให�ผู�รับผิดชอบสามารถสั่ง
การแก�ไขได�อย�างเหมาะสม

กิจกรรมการติดตามผลเปKนการประเมินผลระหว9างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเปKนรายครั้ง หรือ
เปKนการประเมินผลทั้งสองวิธีร9วมกัน เพื่อให�เกิดความมั่นใจว9าได�มีการปฏิบัติตามหลักการในแต9ละ
องค�ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค�ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะ
ก9อให�เกิดความเสียหายต9อหน9วยงานของรัฐ ให�รายงานต9อฝNายบริหาร และผู�กํากับดูแล อย9าง
ทันเวลา
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หลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว9าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหน9วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน9วยงานของรัฐ มีข�อกําหนด 14 ข�อ
(1) คํานิยามต9างๆ
     ได�แก9 หน9วยงานของรัฐ ผู�กํากับดูแล หัวหน�าหน9วยงานของรัฐ ฝNายบริหาร คณะกรรมการ 
ผู�ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ ความเสี่ยง (หลักเกณฑ�ฯ ข�อ 1)
(2) การจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน
     การจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน การรายงานการจัดวางและการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน และการใช�ข�อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (หลักเกณฑ�ฯ ข�อ 2 - 11)
(3) ผู�ที่กําหนดคู9มือหรือแนวปฏิบัติการควบคมุภายใน
      กําหนดผู�รับผิดชอบ ได�แก9 กรมบัญชีกลาง (หลักเกณฑ�ฯ ข�อ 12)
(4) การให�ข�อมูลการควบคุมภายใน
      กําหนดให�หน9วยงานของรัฐชี้แจงหรือให�ข�อมูลการควบคุมภายในต9อกระทรวงการคลัง และกรณีที่
ไม9สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ปฏิบัติดังกล9าวได� ให�ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
(หลักเกณฑ�ฯ ข�อ 13 - 14)



ข-อ 1 คํานิยาม
หน+วยงานของรัฐ
(1) ส�วนราชการ
(2) รัฐวิสาหกิจ
(3) หน�วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค"กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และองค"กรอัยการ
(4) องค"การมหาชน
(5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป3นนิติบุคคล
(6) องค"กรปกครองส�วนท�องถิ่น
(7) หน�วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด
ผู�กํากับดูแล หัวหน�าหน9วยงานของรัฐ ฝNายบริหาร คณะกรรมการ 
ผู�ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ ความเสี่ยง

หลักเกณฑ*ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน+วยงานของรัฐ



หลักเกณฑ*ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน+วยงานของรัฐ

ข-อ 2
- ให�จัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช�มาตรฐานฯ เป�นแนวทางในการจัดวางฯ
- ให�หน"วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม"/ปรับโครงสร�างองค+กรใหม" จัดวางระบบฯ ให�แล�วเสร็จใน 1 ป/ 
นับแต"วันที่จัดตั้ง/ปรับโครงสร�าง
- ให�รายงานการจัดวางฯ ตามข�อ 6 และข�อ 7

ข-อ 6 รายงานการจัดวางฯ ประกอบด�วย
- การรับรองการจัดวาง (วค.1) 
- รายงานการจัดวางฯ (วค.2) (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดําเนินงานที่
สําคัญ วัตถุประสงค+การดําเนินงาน ข�อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล�อมการควบคุม ความเสี่ยงสําคัญที่
มีผลกระทบต"อการบรรลุวัตถุประสงค+ของการควบคุม กิจกรรมการควบคุมที่สําคัญที่เกี่ยวข�องกับ
ความเสี่ยง และผู�รับผิดชอบในกิจกรรมการควบคุม)

ข-อ 7 จัดส"งรายงานการจัดวางระบบฯ ระดับหน"วยงานของรัฐ ตามข�อ 6 ให�ผู�กํากับดูแล
ภายใน 60 วัน นับแต"วันที่จัดวางระบบฯ แล�วเสร็จ



1 ปี 
นบัแต่วนัจดัตั*ง/
ปรบัโครงสรา้ง

เสรจ็

รายงานการจดัวาง
ระบบการควบคมุภายใน

(แบบ วค. 1, 2)

หน่วยงานจดัตั*งใหม่
/ปรบัโครงสรา้ง

หน่วยงานจดัตั*งใหม่
/ปรบัโครงสรา้ง 60 วนั 

นบัแต่วนัจดัวางฯ 
แลว้เสรจ็

ผ ูก้าํกบัดแูลผ ูก้าํกบัดแูล
จดัวางระบบ

การควบคมุภายใน
จดัวางระบบ

การควบคมุภายใน

30

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ*ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน+วยงานของรัฐ



แบบ วค. ๑

หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

เรียน ...................(๑).......................

(๒)  ได�จัดตั้งขึ้นใหม� (หรือได�ปรับโครงสร�างใหม�) ตาม                 (๓)                               เมื่อ
วันที่...(๔)........เดือน..............................พ.ศ. .................. และได�จัดวางระบบการควบคุมภายในแล�วเสร็จ เมื่อวันที่...(๕).......เดือน.............................พ.ศ. 
................ ตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี
วัตถุประสงค"เพื่อให�ความมั่นใจอย�างสมเหตุสมผลว�า ภารกิจของหน�วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค"ของการควบคุมภายใน ด�านการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด�านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม�ใช�การเงิน   ที่เชื่อถือได� ทันเวลา และโปร�งใส ด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข�อบังคับ ที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินงาน ภายใต�การกํากับดูแลของ (๖)                         .

                                           ลายมือชื่อ...............................(๗)...................................................

                                        ตําแหน9ง...........(๘)......................................................................

                                                  วันที่....(๙)....... เดือน................พ.ศ. .................

(๑) ระบุตําแหน�งผู�กํากับดูแล
ของหน�วยงานของรัฐ

(๒) ระบุชื่อหน�วยงานของรัฐ

(๓) ระบุชื่อ กม ที่เกี่ยวข�องกับการ
จัดตั้งหรือปรับโครงสร�างใหม�

 (๔) ระบุ ว ด ป ที่จัดตั้งหรือปรับ
โครงสร�างใหม�

 (๕) ระบุ ว ด ป ที่จัดวางระบบการ
ควบคุมภายในแล�วเสร็จ

 (๖) ระบุตําแหน�งผู�กํากับดูแล 

 (๖) ลงลายมือชื่อหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ

(๘) ระบุตําแหน�งหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ

 (๙) ระบุ ว ด ป ที่รายงาน



(๓)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน9วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินงาน
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหน9วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค�

(๔)
สภาพแวดล�อม

การควบคุม

(๕)
ความเสี่ยงที่สําคัญ

(๖)
กิจกรรม

การควบคุมที่สําคัญ

(๗)
หน9วยงาน

ที่รับผิดชอบ

................................(๑)...............................
รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ระยะเวลาตั้งแต9 .......................(๒)...................... ถึง ............................................

ลายมือชื่อ ............................(๘)...........................................
ตําแหน�ง ........(๙).................................................................
วันที่ .......(๑๐)....... เดือน ....................... พ.ศ. ............

แบบ วค. ๒(๑) ระบุชื่อหน�วยงานของรัฐที่จัดตั้งหรือ
ปรับโครงสร�างใหม�(๒) ระบุระยะเวลาในการจัดวางระบบการควบคุม

ภายใน ที่จัดตั้งหรือปรับโครงสร�างใหม�จนถึงปรับ
โครงสร�างแล�วเสร็จ

(๓) ระบุภารกิจตาม กม หรือ ภารกิจตามแผนการ
ดําเนินงาน หรือภารกิจอื่นที่สําคัญ 

และวัตถุประสงค"ของภารกิจดังกลาง

( ๔ )  ร ะ บุ
สภาพแวดล�อม
ก า ร ค ว บ คุ ม
ภ า ย ใ น ที่
เ กี่ยวข�องการ
วางระบบการ
ควบคุม

(๕) ระบุความเสี่ยงที่
ส�งผลกระทบต�อการ
ไม�บรรลุวัตถุประสงค"
ของภารกิจที่จัดวาง
ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม
ภายใน

(๖) ระบุกิจกรรมการ
ควบคุมที่สํา คัญเ พื่อ
ป7องกันลดความเสี่ยง
ตาม (๕)

(๗) ระบุชื่อหน�วยงาน
ที่รับผิดชอบภารกิจที่
จัดวางระบบฯ

 (๘) ลงลายมือชื่อหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ

(๙) ระบุตําแหน�งหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ

 (๑๐) ระบุ ว ด ป ที่รายงาน



หลักเกณฑ*ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน+วยงานของรัฐ

ข-อ 3
- ให�หน"วยงานของรัฐจัดให�มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน"วยงานของรัฐกําหนด
อย"างน�อย ป/ละหนึ่งครั้ง โดยมีการรายงานตามข�อ 8 และข�อ 9

ข-อ 4
- ให�ฝAายบริหารเป�นผู�รับผิดชอบในการกํากับดูแลให�มีการนํามาตรฐานการควบคุมภายใน ฯ
มาใช�เป�นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน"วยงานของรัฐ



หลักเกณฑ*ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน+วยงานของรัฐ

ข-อ 5
- จัดให�มีคณะกรรมการคณะหนึ่งโดยมีหน�าที่ ดังนี้
  (1) อํานวยการประเมินผลการควบคุมภายใน 
  (2) กําหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของหน"วยงานของรัฐ 
  (3) รวบรวม พิจารณา และสรุปผลในภาพรวมของหน"วยงานของรัฐ
  (4) ประสานงานการประเมินผลฯ กับหน"วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข�อง
  (5) จัดทํารายงานการประเมินผลฯ ระดับหน"วยงานของรัฐ 
- องค+ประกอบ + คุณสมบัติของคณะกรรมการ ให�เป�นไปตามที่หน"วยงานของรัฐกําหนด



หลักเกณฑ*ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน+วยงานของรัฐ

ข-อ 8
ให�คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน"วยงานของรัฐ
รายงานประกอบด�วย
- การรับรองว"าการควบคุมภายในของหน"วยงานของรัฐเป�นไปตามมาตรฐานฯ 
(หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)
- การประเมินองค+ประกอบของการควบคุมภายใน 
(รายงานการประเมินองค+ประกอบของการควบคุมภายใน : ปค.4)
- การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน"วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดําเนินงานที่สําคัญของหน"วยงานของรัฐ 
(รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5)
- ความเห็นของผู�ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน"วยงานของรัฐ 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู�ตรวจสอบภายใน : ปค.6)



หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน9วยงานของรัฐ)

เรียน ....................(๑).............................

                  ....................(๒).............................ได�ประเมินผลการควบคุมภายในของหน�วยงาน สําหรับปpสิ้นสุดวันที่...(๓).....เดือน  ...............                       
พ.ศ. ....................ด�วยวิธีการที่หน�วยงานกําหนดซึ่งเป3นไปตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติ  การควบคุมภายใน
สําหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค"เพื่อให�ความมั่นใจอย�างสมเหตุสมผลว�า ภารกิจของหน�วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค"ของการ
ควบคุมภายในด�านการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด�านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม�ใช�การเงินที่เชื่อถือได� ทันเวลา และโปร�งใส 
รวมทั้งด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล�าว ...................(๔)................. เห็นว�า การควบคุมภายในของหน�วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย�าง
ต�อเนื่อง และเป3นไปตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ภายใต�  การกํากับดูแลของ....................(๕)..................                          .         

                                          ลายมือชื่อ ....................(๖)...................
                                        ตําแหน�ง..............(๗)....................................................................
                                                  วันที่...(๘)........ เดือน................พ.ศ. .................

กรณีมีความเสี่ยงสําคัญ และกําหนดจะดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเสี่ยงดังกล9าวในปqงบประมาณ/ปqปฏิทินถดัไป ให�อธิบาย
เพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย�างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได�กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปpงบประมาณหรือปpปฏิทินถัดไป สรุปได�ดังนี้
๑. ความเสี่ยงที่มีอยู�ที่ต�องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙)

    ๑.๑...............................................................................................................................
   ๑.๒...............................................................................................................................

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๑๐)
    ๒.๑...............................................................................................................................
    ๒.๒...............................................................................................................................

แบบ ปค. ๑(๑) ระบุตําแหน�งผู�กํากับดูแล
ของหน�วยงานของรัฐ

(๒) ระบุชื่อหน�วยงานของรัฐ

(๓) ระบุ ว ด ป สิ้นรอบระยะเวลาการ
ดําเนินงานประจําปpที่ประเมิน

(๔) ระบุชื่อหน�วยงานของรัฐ

(๕) ระบุตําแหน�งผู�กํากับดูแลของ
หน�วยงานของรัฐ

 (๖) ลงลายมือชื่อหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ

(๗) ระบุตําแหน�งหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ

 (๘) ระบุ ว ด ป ที่รายงาน

(๙) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู� สอดคล�องกับ แบบ ปค ๔,๕

(๑๐) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงตาม (๙)



หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(กรณีกระทรวงเจ�าสังกัดจัดส9งรายงานต9อกระทรวงการคลัง 

หรือจังหวัดส9งรายงานในภาพรวมจังหวัดต9อกระทรวงการคลัง)
เรียน  ปลัดกระทรวงการคลัง

....................(๑)............................. ได�ประเมินผลการควบคุมภายในของหน�วยงานของรัฐในสังกัด (หรือในภาพรวมของจังหวัด) สําหรับปp
สิ้นสุดวันที่...(๒).....เดือน  ............... พ.ศ. ...................ด�วยวิธีการที่หน�วยงานกําหนดซึ่งเป3นไปตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค"เพื่อให�ความมั่นใจอย�างสมเหตุสมผลว�า ภารกิจของ
หน�วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค"ของ การควบคุมภายในด�านการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด�านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม�ใช�
การเงินที่เชื่อถือได� ทันเวลา และโปร�งใส รวมทั้งด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล�าว ....................(๓)............................. เห็นว�า การควบคุมภายในของหน�วยงานของรัฐในสังกัด (หรือใน
ภาพรวมของจังหวัด) มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย�างต�อเนื่อง และเป3นไปตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑         

                                          ลายมือชื่อ ....................(๔)...................
                                        ตําแหน�ง..............(๕)....................................................................
                                                  วันที่...(๖)........ เดือน................พ.ศ. .................

กรณีมีความเสี่ยงสําคัญ และกําหนดจะดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเสี่ยงดังกล9าวในปqงบประมาณ/ปqปฏิทินถดัไป ให�อธิบาย
เพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย�างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได�กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปpงบประมาณหรือปpปฏิทินถัดไป สรุปได�ดังนี้
๑. ความเสี่ยงที่มีอยู�ที่ต�องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๗)

    ๑.๑...............................................................................................................................
   ๑.๒...............................................................................................................................

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)
    ๒.๑...............................................................................................................................
    ๒.๒...............................................................................................................................

แบบ ปค. ๒



หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(กรณีหน9วยงานของรัฐไม9อยู9ในสังกัดกระทรวง)

เรียน  ปลัดกระทรวงการคลัง

....................(๑).............................ได�ประเมินผลการควบคุมภายในของหน�วยงาน สําหรับปpสิ้นสุดวันที่ .....(๒).....เดือน  ............... พ.ศ. 
................... ด�วยวิธีการที่หน�วยงานกําหนดซึ่งเป3นไปตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติ  การควบคุมภายในสําหรับ
หน�วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค"เพื่อให�ความมั่นใจอย�างสมเหตุสมผลว�า ภารกิจของหน�วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค"ของการควบคุม
ภายในด�านการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด�านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม�ใช�การเงินที่เชื่อถือได� ทันเวลา และโปร�งใส รวมทั้ง
ด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล�าว ....................(๓)............................. เห็นว�า การควบคุมภายในของหน�วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตาม
อย�างต�อเนื่อง และเป3นไปตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑

                                          ลายมือชื่อ ....................(๔)...................
                                        ตําแหน�ง..............(๕)....................................................................
                                                  วันที่...(๖)........ เดือน................พ.ศ. .................

กรณีมีความเสี่ยงสําคัญ และกําหนดจะดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเสี่ยงดังกล9าวในปqงบประมาณ/ปqปฏิทินถดัไป ให�อธิบาย
เพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย�างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได�กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปpงบประมาณหรือปpปฏิทินถัดไป สรุปได�ดังนี้
๑. ความเสี่ยงที่มีอยู�ที่ต�องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๗)

    ๑.๑...............................................................................................................................
   ๑.๒...............................................................................................................................

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)
    ๒.๑...............................................................................................................................
    ๒.๒...............................................................................................................................

แบบ ปค. ๓



(๓)
องค�ประกอบของการควบคุมภายใน

(๔)
ผลการประเมิน/ข�อสรุป

๑. สภาพแวดล�อมการควบคุม
     ...............................................................
๒. การประเมินความเสี่ยง
     ...............................................................
๓. กิจกรรมการควบคุม
     ...............................................................
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
     ...............................................................
๕. กิจกรรมการติดตามผล
     ...............................................................

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

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

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

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

แบบ ปค. ๔..........................(๑)...................................

รายงานการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ............(๒).........................

ลายมือชื่อ .........................(๖).............................
ตําแหน�ง .........................(๗).................................
วันที่ ....(๘).... เดือน …............... พ.ศ. ................

ผลการประเมินโดยรวม (๕)  
.............................................................................

(๑) ระบุชื่อหน�วยงานของรัฐ

 (๖) ลงลายมือชื่อหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ

(๗) ระบุตําแหน�งหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ

 (๘) ระบุ ว ด ป ที่รายงาน

(๒) ระบุ วดป สิ้นรอบระยะเวลาดําเนินงานประจาํปpที่ประเมิน

ระบุผลการประเมิน/ข�อสรุปของ
แต�ละองค"ประกอบของการควบคุม
ภายใน
พร�อมความเสี่ยงที่ยังมีอยู�/จุดอ�อน

 (๕) สรุปผลการปะเมินโดยรวมขององค"ประกอบ
ของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค"ประกอบ



แบบ ปค. ๕............................(๑)..............................

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิน้สดุ............................(๒)..........................

(๓)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน9วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ
หน9วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค�

(๔)
ความเสี่ยง

(๕)
การควบคุม

ภายใน
ที่มีอยู9

(๖)
การประเมินผล

การควบคุม
ภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู9

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุม

ภายใน

(๙)
หน9วยงาน

ที่รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ

ลายมือชื่อ .........................(๑๐).............................
ตําแหน�ง .........................(๑๑).................................
วันที่ ....(๑๒).... เดือน …............... พ.ศ. ................

 (๑๐) ลงลายมือชื่อหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ

(๑๑) ระบุตําแหน�งหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ

 (๘) ระบุ ว ด ป ที่รายงาน

(๑) ระบุชื่อหน�วยงานของรัฐ

(๒) ระบุ วดป สิ้นรอบระยะเวลาดําเนินงานประจาํปpที่ประเมิน

1. ระบุภารกิจตาม กม หรือ การ
ดําเนินการ หรืออื่นที่สําคัญของ
หน�วยงาน
2. ระบุวัตถุประสงค�ของภารกิจที่
ประเมิน

ร ะ บุ ค ว า ม
เ สี่ยงสํ า คัญ
ข อ ง แ ต� ล ะ
ภารกิจ

ระบุเหตุการณ�
ก า ร ที่ เ ปK น
อุปสรรคต� อ
ก า ร บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค"

ร ะ บุ ก า ร
ควบคุมภายใน
เพื่อลดความ
เสี่ยงของ (๔)  
เช�น ขั้นตอน 
วิธีปฏิบัติงาน 
กฎเกณฑ" เป3น
ต�น

ระบุผลการประเมินการ
ความคุมภายใน (๕) ว9ามี
ความเพียงพอและปฏิบัติ
ตามอย9างต9อเนื่องเพื่อลด
ความเสี่ยงใน (๔)

ระบุความเสี่ยงที่
ยังมีอยู9ซึ่งกระทบ
ต9 อการบรรลุ
วัตถุประสงค� 

กรณีเพียงพอ

กรณีไม9เพียงพอ 

ช9องที่ (๗) – (๙) ไม9ต�องระบุ

ระบุการปรับปรุง
การควบคุมภายใน
เพื่อปCองกันหรือ
ลดความเสี่ยงตาม 
(๗) ในปq งปม /ปq
ปฏิทินถัดไป

1 . ร ะ บุ ชื่ อ
ห น9 ว ย ง า น ที่
รับผิดชอบการ
ปรั บปรุ งการ
ควบคุมภายใน/
2. ระบุ ว ด ป ที่จะ
ปรับปรุงแล�วเสร็จ



รายงานการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของผู�ตรวจสอบภายใน
เรียน ....................(๑).............................

ผู�ตรวจสอบภายในของ        (๒)  ได�สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน�วยงาน 
สําหรับปpสิ้นสุดวันที่  (๓)   เดือน               พ.ศ. .ด�วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ"
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค"เพื่อให�ความมั่นใจอย�างสมเหตุสมผลว�า ภารกิจของหน�วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค"ของการควบคุมภายในด�านการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  ด�านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม�ใช�การเงินที่เชื่อถือได� 
ทันเวลา และโปร�งใส รวมทั้งด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล�าว ผู�ตรวจสอบภายในเห็นว�า การควบคุมภายในของ                    (๔)                        .มีความเพียงพอ 
ปฏิบัติตามอย�างต�อเนื่อง และเป3นไปตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑

                                          ลายมือชื่อ ....................(๕)...................
                                        ตําแหน�ง..............(๖)..................................................
                                                  วันที่...(๗)........ เดือน................พ.ศ. .................

กรณีได�สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล�ว มีข�อตรวจพบหรือข�อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุง
การควบคุมภายในสําหรับความเสี่ยงดังกล9าว ให�รายงานข�อตรวจพบหรือข�อสังเกตดังกล9าวในวรรคสาม ดังนี้

อย�างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได�กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปpงบประมาณหรือปpปฏิทินถัดไป สรุปได�ดังนี้
๑. ความเสี่ยงที่มีอยู�ที่ต�องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)

    ๑.๑...............................................................................................................................
   ๑.๒...............................................................................................................................

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙)
    ๒.๑...............................................................................................................................
    ๒.๒...............................................................................................................................

แบบ ปค. ๖

 (๕) ลงลายมือชื่อหัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายใน

(๖) ระบุตําแหน�งหัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายใน
 (๗) ระบุ ว ด ป ที่รายงาน

(๑) ระบุตําแหน�งหัวหน�าหน�วยงาน
ของรัฐ

(๒) ระบุชื่อหน�วยงานของรัฐ

(๓) ระบุ ว ด ป สิ้นรอบระยะเวลาการดาํเนินงานประจําปpที่ประเมิน

(๔) ระบุชื่อหน�วยงานของรัฐ

(๘) ระบุข�อตรวจพบหรือข�อสังเกตของ ผตส เกี่ยวกับความเสี่ยง

(๙) ระบุข�อตรวจพบหรือข�อสังเกตของ ผตส เกี่ยวกับการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 



หลักเกณฑ*ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน+วยงานของรัฐ

ข-อ 9
วรรคหนึ่ง

- คณะกรรมการของหน"วยงานตามข�อ (1) (2) (3) (4) (5) และ (7) ยกเว�นหน"วยงาน
ของรัฐตามวรรคสอง

- เสนอรายงานการประเมินผลฯ ตามข�อ 8 ต"อหัวหน�าหน"วยงานของรัฐ เพื่อลงนาม 
- ส"งรายงานให�ผู�กํากับดูแล และกระทรวงเจ�าสังกัด ภายใน 90 วัน นับแต"วันสิ้น

ป/งบประมาณ/ป/ปฏิทิน
   - หากผู�กํากับดูแลเป�นบุคคลเดียวกับกระทรวงเจ�าสังกัด ให�ถือว"ากระทรวงเจ�าสังกัดได�รับ
รายงานแล�ว

วรรคสอง
- คณะกรรมการของหน"วยงานตามข�อ (1) กรณีจังหวัด ตามกฎหมายว"าด�วยระเบียบ

บริหารราชการแผ"นดิน
- เสนอรายงานการประเมินผลฯ ตามข�อ 8 ต"อผู�ว"าราชการจังหวัด เพื่อลงนาม ภายใน 90 วัน

นับแต"วันสิ้นป/งบประมาณ (ในภาพรวมของส"วนราชการประจําจังหวัด)



หลักเกณฑ*ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน+วยงานของรัฐ

ข-อ 9
วรรคสาม

- คณะกรรมการของหน"วยงานตามข�อ (6) องค+การบริหารส"วนตําบล เทศบาลตําบล
- เสนอรายงานการประเมินผลฯ ตามข�อ 8 ต"อหัวหน�าหน"วยงานของรัฐ เพื่อลงนาม
- ส"งนายอําเภอ (คณะกรรมการที่นายอําเภอจัดให�มีขึ้น) รวบรวม + สรุปรายงานการประเมินผลฯ 

มาจัดทํารายงานการประเมินผลฯ ขององค+กรปกครองส"วนท�องถิ่นระดับอําเภอ (ในภาพรวมของอําเภอ)
- ส"งให�สํานักงานส"งเสริมการปกครองท�องถิ่นจังหวัด ภายใน 90 วัน นับแต"วันสิ้นป/งบประมาณ

วรรคสี่
- คณะกรรมการของหน"วยงานตามข�อ (6) เทศบาลเมือง เทศบาลนคร องค+การบริหารส"วนจังหวัด
- เสนอรายงานการประเมินผลฯ ตามข�อ 8 ต"อหัวหน�าหน"วยงานของรัฐ เพื่อลงนาม
- ส"งให�สํานักงานส"งเสริมการปกครองท�องถิ่นจังหวัด ภายใน 90 วัน นับแต"วันสิ้นป/งบประมาณ

วรรคห-า
- คณะกรรมการของหน"วยงานตามข�อ (6) เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร
- เสนอรายงานการประเมินผลฯ ตามข�อ 8 ต"อหัวหน�าหน"วยงานของรัฐ เพื่อลงนาม
- ส"งรายงานต"อกระทรวงการคลังโดยตรง ภายใน 90 วัน นับแต"วันสิ้นป/งบประมาณ



หลักเกณฑ*ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน+วยงานของรัฐ

ข-อ 10
วรรคหนึ่ง

- กระทรวงเจ�าสังกัด รวบรวม + สรุปรายงานการประเมินผลฯ ที่ได�รับตามข�อ 9 วรรคหนึ่ง
- จัดทํารายงานการประเมินผลฯ ระดับกระทรวง
- ส"ง กค ภายใน 150 วัน นับแต"วันสิ้นป/งบประมาณ/ป/ปฏิทิน

วรรคสอง
- หน"วยงานที่ไม"สังกัดกระทรวง
- ส"งรายงานต"อ กค โดยตรง ภายใน 90 วัน นับแต"วันสิ้นป/งบประมาณ/ป/ปฏิทิน



หลักเกณฑ*ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน+วยงานของรัฐ

วรรคสี่
- คณะกรรมการที่ผู�ว"าราชการจังหวัดจัดให�มีขึ้น รวบรวม + สรุปรายงานการประเมินผลฯ 

ที่ได�รับตาม (ข�อ 10) วรรคสาม + ข�อ 9 วรรคสอง (รายงานขององค+กรปกครองส"วนท�องถิ่นระดับ
จังหวัด + รายงานในภาพรวมของส"วนราชการประจําจังหวัด)

- จัดทํารายงานการประเมินผลฯ ในภาพรวมจังหวัด
- เสนอผู�ว"าราชการจังหวัด เพื่อลงนาม
- ส"ง กค ภายใน 180 วัน นับแต"วันสิ้นป/งบประมาณ

ข-อ 10
วรรคสาม

- สํานักงานส"งเสริมการปกครองท�องถิ่นจังหวัด รวบรวม + สรุปรายงานการประเมินผลฯ 
ที่ได�รับตามข�อ 9 วรรคสาม + วรรคสี่ (รายงานขององค+กรปกครองส"วนท�องถิ่นระดับอําเภอ + 
รายงานเทศบาลเมือง เทศบาลนคร องค+การบริหารส"วนจังหวัด)

- จัดทํารายงานการประเมินผลฯ ขององค+กรปกครองส"วนท�องถิ่นระดับจังหวัด
- เสนอต"อผู�ว"าราชการจังหวัด ภายใน 150 วัน นับแต"วันสิ้นป/งบประมาณ
- สําเนาให�กรมส"งเสริมการปกครองท�องถิ่นด�วย



รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ*ปฏิบัตกิารควบคุมภายในสําหรับหน+วยงานของรัฐ

(หลักเกณฑ*กระทรวงการคลังว+าด-วยมาตรฐานและหลักเกณฑ*ปฏิบัตกิารควบคุมภายในสําหรับหน+วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561)

รายงานการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน

(แบบ วค. 2)

หนังสือรับรองการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน

(แบบ วค. 1)

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
(หลักเกณฑ*ปฏิบัติฯ ข-อ 6)

รายงานการสอบทาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน

ของผู-ตรวจสอบภายใน
(แบบ ปค. 6)

รายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน

(แบบ ปค. 5)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(หลักเกณฑ*ปฏิบัติฯ ข-อ 8)

หนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายใน

(แบบ ปค. 1 / ปค. 2 / ปค. 3)

รายงานการประเมิน
องค*ประกอบของการควบคุม

ภายใน
(แบบ ปค. 4)



กระทรวงเจา้สงักดั
หน่วยงานของรฐั (1) (2) (3) (4) (5) (7) 
สงักดักระทรวง+ไมใ่ช่ราชการภมูิภาค

90 วนั นบัแต่วนัสิ*นปี
งบประมาณ/ปฏิทิน 150 วนั นบัแต่วนัสิ*นปี

งบประมาณ/ปฏิทิน

กระทรวงการคลงั

จดัทําหนงัสือนําสง่ถึงกรมบญัชีกลาง
(ปค. เป็นเอกสารแนบ)

ผ ูก้าํกบัดแูล

รายงานการประเมินผลฯ
(หวัหนา้หน่วยงานของรฐัลงนาม)

ปค. 1,4,5,6

รายงานการประเมินผลฯ 
ระดบักระทรวง

(ปลดักระทรวงลงนาม)
ปค. 2,4,5,6

หน่วยงานของรัฐที,สังกดักระทรวง

47

การส+งรายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ*ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน+วยงานของรัฐ



150 วนั นับแต่วนัสิ�นปี
งบประมาณ

ผู้ว่าราชการจังหวดั
(คณะกรรมการที"ผู้ว่าจัดให้มี)

กระทรวงการคลัง

180 วนั นับแต่วนัสิ�นปี    
งบประมาณ

รายงานการประเมินผลฯ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ"นระดบัจังหวดั

(หัวหน้าสํานักงานฯ ลงนาม) (ปค. 1,4,5.6)

รายงานการประเมินผลฯ  ในภาพรวมจังหวัด
(ผู้ว่าฯ ลงนาม) (ปค.2,4,5,6)

สําเนาให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ"น

สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ"นจังหวดั

หน่วยงานของรัฐ (6) เทศบาลเมือง/นคร และ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั

90 วนั
นับแต่วนัสิ�นปี 
งบประมาณ

หน่วยงานของรัฐ (6) 
องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาลตําบล

นายอาํเภอ
(คณะกรรมการที"นายอาํเภอจัดให้มี)

90 วนั
นับแต่วนัสิ�นปีงบประมาณ

หน่วยงานของรัฐ (1) กรณจีังหวดั 
(ราชการภูมิภาค/ส่วนราชการประจําจังหวดั)

คณะกรรมการ
(ที"ผู้ว่าราชการจังหวดัจัดให้มี)

90 วัน

นับแต่วันสิ �นปี

งบประมาณ

รายงานการประเมินผลฯ
(ตามที"หน่วยงานกาํหนดเอง)

รายงานการประเมินผลฯ
(ในภาพรวมราชการภูมิภาค/
ส่วนราชการประจําจังหวดั)

(ผู้ว่าฯ ลงนาม) (ปค. 1,4,5,6)

รายงานการประเมินผลฯ (ปค.1,4,5,6)
(หัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนาม)

รายงานการประเมินผลฯ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ"นระดบัอาํเภอ

(นายอาํเภอลงนาม) (ปค. 1,4,5,6) 

รายงานการประเมินผลฯ (ปค.1,4,5,6)
(หัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนาม)

หน่วยงานของรัฐที,เป็นจังหวดัและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ,น

จดัทําหนงัสือนําส่งถึงกรมบญัชีกลาง
(ปค. เป็นเอกสารแนบ)

48

การส+งรายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ*ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน+วยงานของรัฐ



หน่วยงานของรัฐที,ไม่สังกดักระทรวง

หน่วยงานของรฐั (6) กรณีเมืองพทัยา/กทม.
หน่วยงานของรฐัที�ไมส่งักดักระทรวง

90 วนั นบัแต่วนัสิ*นปี
งบประมาณ/ปฏิทิน

กระทรวงการคลงั

จดัทําหนงัสือนําสง่ถึงกรมบญัชีกลาง
(ปค. เป็นเอกสารแนบ)

ผ ูก้าํกบัดแูล

รายงานการประเมินผลฯ
(หวัหนา้หน่วยงานของรฐัลงนาม)

ปค. 3,4,5,6

49

การส+งรายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ*ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน+วยงานของรัฐ



หลักเกณฑ*ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน+วยงานของรัฐ

ข-อ 11
 ให�หัวหน�าหน"วยงาน ผู�กํากับดูแล กระทรวงเจ�าสังกัด ใช�ข�อมูลรายงานการ
ประเมินผลฯ เพื่อให�หน"วยงานสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให�บรรลุวัตถุประสงค+ที่กําหนด

ข-อ 12
กรมบัญชีกลางเป�นผู�กําหนดคู"มือหรือแนวปฏิบัติการควบคุมภายใน

ข-อ 13
กรณี กค ขอให�หน"วยงานชี้แจง/ให�ข�อมูลระบบการควบคุมภายใน หน"วยงานต�อง

ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด

ข-อ 14
กรณีหน"วยงานไม"สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ+ปฏิบัติ ให�ขอทําความตกลงกับ กค





กองตรวจสอบภาครัฐ
โทร. 0 2127 7000 ต9อ 4374, 6512 ,4606 


