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ค าน า 
 
 

  หนังสือเล่มนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำระบบกำรควบคุมภำยในให้เหมำะสมกับ
ลักษณะ ขนำด และควำมซับซ้อนของงำน และมีกำรติดตำมประเมินผลและปรับปรุงกำรควบคุมภำยในให้เพียงพอและ
เหมำะสม รวมทั้งมีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่อง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว  อ ำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัด
มหำสำรคำม  จึงจัดท ำคู่มือกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในกำรประเมินผลกำรควบคุมและแนวทำงกำรวิเครำะห์ควำม
เสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำร
ควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รูปแบบใหม่) 
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สารบัญ 
 

                   หน้า 
 

คู่มือการจัดท ารายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตกิารควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิการควบคุมภายใน 

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
  มำตรฐำนกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ ประกอบไปด้วย 

   ๑.  แนวคิด 
   ๒.  ค ำนิยำม 
   ๓.  ขอบเขตกำรใช้งำน 
   ๔.  วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน 
   ๕.  องค์ประกอบของมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน 
 
  แนวคิด 
    ๑.  กำรควบคุมภำยในเป็นกลไกท่ีจะท ำให้หน่วยงำนของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์กำรควบคุมภำยใน ด้ำน
ใด ด้ำนหนึ่ง หรือหลำยด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรรำยงำน และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับ 
   ๒.  กำรควบคุมภำยในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในกำรปฏิบัติงำนตำมปกติของหน่วยงำนของรัฐ
กำรควบคุมภำยในเป็นสิ่งที่ต้องกระท ำอย่ำงเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผงสุดท้ำยของกำรกระท ำ 
   ๓.  กำรควบคุมภำยในเกิดขั้นได้โดยบุคลำกรของหน่วยงำนของรัฐ โดยผู้ก ำกับดูแล ฝ่ำยบริหำร
ผู้ปฏิบัติงำน และผู้ตรวจสอบภำยใน เป็นผู้มีบทบำทส ำคัญในกำรท ำให้มีกำรควบคุมภำยในเกิดข้ึน ซึ่งไม่ใช่เพียงกำร
ก ำหนดนโยบำย ระบบงำน คู่มือกำรปฏิบัติงำนและแบบฟอร์มด ำเนินงำนเท่ำนั้น หำกแต่ต้องมีกำรปฏิบัติ 
   ๔.  กำรควบคุมภำยในสำมำรถให้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่
ก ำหนดของหน่วยงำนของรัฐ อย่ำงไรก็ตำม กำรควบคุมในที่ก ำหนดก็อำจจะไม่สำมำรถให้ควำมมั่นใจแก่ผู้ก ำกับดูแล 
และฝ่ำยบริหำร ว่ำกำรด ำเนินงำนจะบรรลุตำมวัตถุประสงค์อย่ำงสมบูรณ์ 
   ๕.  กำรควบคุมภำยในควรก ำหนดให้เหมำะสมกับโครงสร้ำงองค์กรและภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ 
 
  ค านิยาม  
   “หน่วยงำนของรัฐ”  หมำยควำมว่ำ 
    (๑)  ส่วนรำชกำร 
    (๒)  รัฐวิสำหกิจ 
     (๓)  หน่วยงำนของรัฐสภำ ศำลยุติกรรม ศำลปกครอง ศำลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตำม
รัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยกำร 
    (๔)  องค์กำรมหำชน 
    (๕)  ทุนหมุนเวียนที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล 
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    (๖)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (๗)  หน่วยงำนอื่นของรัฐตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 
   “ผู้ก ำกับดูแล”  หมำยควำมว่ำ บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรก ำกับดูแล หรือ
บังคับบัญชำของหน่วยงำนของรัฐ 
   “หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ”  หมำยควำมว่ำ ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของรัฐ 
  “ฝ่ำยบริหำร”  หมำยควำมว่ำ  ผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำนของรัฐ 
   “ผู้ตรวจสอบภำยใน”  หมำยควำมว่ำ  ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน หรือด ำรง
ต ำแหน่งอื่นที่ท ำหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภำยในหน่วยงำนของรัฐ 
   “กำรควบคุมภำยใน”  หมำยควำมว่ำ  กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ผู้ก ำกับดูแล หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรำยงำน และด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ 
   “ควำมเสี่ยง”  หมำยควำมว่ำ  ควำมเป็นไปได้ที่เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งอำจเกิดข้ึน และเป็น
อุปสรรคต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
  ขอบเขตการใช้งาน 
   มำตรฐำนกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ จัดท ำขึ้นส ำหรับหน่วยงำนของรัฐเพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทำงในกำรจัดท ำระบบกำรควบคุมภำยในให้เหมำะสมกับลักษณะ ขนำด และควำมซับซ้อนของงำนในควำม
รับผิดชอบของหน่วยงำนของรัฐ และมีกำรติดตำมประเมินผลและปรับปรุงกำรควบคุมภำยในให้เพียงพอและเหมำะสม 
รวมทั้งมีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
 
  วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
   หน่วยงำนของรัฐต้องให้ควำมส ำคัญกับวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในแต่ละด้ำน ดังนี้ 
   ๑. วัตถุประสงค์ด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operations Objectives)  เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับควำมมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน รวมถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรเงิน ตลอดจน
กำรใช้ทรัพยำกร กำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำดของหน่วยงำนของรัฐ ตลอดจนควำม
เสียหำย กำรรั่วไหล กำรสิ้นเปลือง หรือกำรทุจริตในหน่วยงำนของรัฐ 
   ๒.  วัตถุประสงค์ด้ำนกำรรำยงำน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน ที่ใช้ภำยในและภำยนอกหน่วยงำนของรัฐ รวมถึงกำรรำยงำนที่เชื่อถือได้ทันเวลำ โปร่งใส 
หรือข้อก ำหนดอ่ืนของทำงรำชกำร 
   ๓.  วัตถุประสงค์ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) 
เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน 
รวมทั้งข้อก ำหนดอ่ืนของทำงรำชกำร 
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   องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
   หน่วยงำนของรัฐได้ก ำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันในแต่
ละหน่วยงำน กำรควบคุมภำยในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงำนของรัฐสำมำรถขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนด ทั้งนี้ กำรควบคุมภำยในจะประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักกำร ดังนี้ 
   องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ๕ องค์ประกอบ  ดังนี้ 
   ๑.  สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment) 
   ๒.  กำรประเมินควำมเสี่ยง  (Risk Assessment) 
   ๓.  กิจกรรมกำรควบคุม  (Control Activities) 
  ๔.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  (Information and Communication) 
   ๕.  กิจกรรมกำรติดตำมผล (Monitoring Activities) 
 

 ๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   สภำพแวดล้อมกำรควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐำนในกำรด ำเนินงำนที่ส่งผลให้มีกำรน ำกำรควบคุมภำยในมำ
ปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงำนของรัฐ ทั้งนี้ ผู้ก ำกับดูแลและฝ่ำยบริหำรจะต้องสร้ำงบรรยำกำศให้ทุกระดับตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรด ำเนินงำนที่คำดหวังของผู้ก ำกับดูแลและฝ่ำยบริหำร ทั้งนี้ 
สภำพแวดล้อมกำรควบคุมดังกล่ำวเป็นพื้นฐำนส ำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในอ่ืน ๆ 
  สภำพแวดล้อมกำรควบคุมประกอบด้วย ๕  หลักกำร ดังนี้ 
    (๑)  หน่วยงำนของรัฐแสดงให้เห็นถึงกำรยึดมั่นในคุณค่ำของควำมซื่อตรงและจริยธรรม 
      (๒)  ผู้ก ำกับดูแลของหน่วยงำนของรัฐ แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำรและมีหน้ำที่
ก ำกับดูแลให้มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน รวมถึงกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน 
    (๓)  หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐจัดให้มีโครงสร้ำงองค์กร สำยกำรบังคับบัญชำ อ ำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบที่เหมำะสมในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนของรัฐภำยใต้กำรก ำกับดูแลของผู้ก ำกับดูแล 
    (๔)  หน่วยงำนของรัฐแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงแรงจูงใจ พัฒนำและรักษำบุคลำกรที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนของรัฐ 
    (๕)  หน่วยงำนของรัฐก ำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำนตำมระบบ 
กำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนของรัฐ 
  ๒.  กำรประเมินควำมเสี่ยง 
   กำรประเมินควำมเสี่ยงเป็นกระบวนกำรที่ด ำเนินกำรต่อเนื่องและเป็นประจ ำ เพ่ือระบุและวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนของรัฐ รวมถึงก ำหนดวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงนั้น ฝ่ำย
บริหำรควรค ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมภำยนอกและภำรกิจภำยในทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนของรัฐ 

   กำรประเมินควำมเสี่ยงประกอบด้วย ๔  หลักกำร ดังนี้ 
   (๖)  หน่วยงำนของรัฐระบุวัตถุประสงค์กำรควบคุมภำยในของกำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กรไว้อย่ำงชัดเจนและเพียงพอที่จะสำมำรถระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 
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   (๗)  หน่วยงำนของรัฐระบุควำมเสี่ยงที่มีผลต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์กำรควบคุมภำยในอย่ำง
ครอบคลุมทั้งหน่วยงำนของรัฐ และวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเพื่อก ำหนดวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงนั้น 
   (๘)  หน่วยงำนของรัฐพิจำรณำโอกำสที่อำจเกิดกำรทุจริต เพ่ือประกอบกำรประเมินควำมเสี่ยงที่ส่งผล
ต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ 
    (๙)  หน่วยงำนของรัฐระบุและประเมินกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อระบบ
กำรควบคุมภำยใน 
 

  ๓.  กิจกรรมการควบคุม 
   กิจกรรมกำรควบคุมเป็นกำรปฏิบัติที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยและกระบวนกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้มั่นใจว่ำ
กำรปฏิบัติตำมกำรสั่งกำรของฝ่ำยบริหำรจะลดหรือควบคุมควำมเสี่ยงให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำนต่ำง ๆ รวมถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน 
   กิจกรรมกำรควบคุมประกอบด้วย ๓ หลักกำร ดังนี้ 
   (๑๐)  หน่วยงำนของรัฐระบุและพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุม เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
   (๑๑)  หน่วยงำนของรัฐระบุและพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมทั่วไปด้ำนเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกำร
บรรลุวัตถุประสงค์ 
   (๑๒)  หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุม โดยก ำหนดไว้ในนโยบำย ประกอบด้วยผลส ำเร็จที่
คำดหวังและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพื่อน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติจริง 
 

  ๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
   สำรสนเทศเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับหน่วยงำนของรัฐที่จะช่วยให้มีกำรด ำเนินกำรตำมกำรควบคุมภำยใน 
ที่ก ำหนด เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนของรัฐ กำรสื่อสำรเกิดขึ้นได้ทั้งจำกภำยในและภำยนอก 
และเป็นช่องทำงเพ่ือให้ทรำบถึงสำรสนเทศท่ีส ำคัญในกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐ กำรสื่อสำรจะ
ช่วยให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมเข้ำใจถึงควำมรับผิดชอบและควำมส ำคัญของกำรควบคุมภำยในที่มีต่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
    สำรสนเทศและกำรสื่อสำรประกอบด้วย ๓ หลักกำร ดังนี้ 
   (๑๓)  หน่วยงำนของรัฐจัดท ำหรือจัดหำและใช้สำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภำพ เพื่อสนับสนุนให้มี
กำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด 
   (๑๔)  หน่วยงำนของรัฐมีกำรสื่อสำรภำยมในเก่ียวกับสำรสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และควำม
รับผิดชอบที่มีต่อกำรควบคุมภำยในซึ่งมีควำมจ ำเป็นในกำรสนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด 
   (๑๕)  หน่วยงำนของรัฐมีกำรสื่อสำรกับบุคคลภำยนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติตำม
กำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด 
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  ๕.  กิจกรรมกำรติดตำมผล 
   กิจกรรมกำรติดตำมประเมินผลเป็นกำรประเมินผลระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินผลเป็นรำยครั้ง 
หรือเป็นกำรประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำไดมีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรในแต่ละองค์ประกอบ
ของกำรควบคุมภำยในทั้ง ๕ องค์ประกอบ กรณีท่ีมีผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
หน่วยงำนของรัฐ ให้รำยงำยต่อฝ่ำยบริหำร และผู้ก ำกับดูแล อย่ำงทันเวลำ 
   กิจกรรมกำรติดตำมผลประกอบด้วย ๒ หลักกำร ดังนี้ 
   (๑๖)  หน่วยงำนของรัฐระบุ พัฒนำ และด ำเนินกำรประเมินผลระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน และหรือกำร
ประเมินผลเป็นรำยครั้งตำมท่ีก ำหนด เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
   (๑๗)  หน่วยงำนของรัฐประเมินผลและสื่อสำรข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของกำรควบคุมภำยในอย่ำง
ทันเวลำต่อฝ่ำยบริหำรและผู้ก ำกับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสำมำรถสั่งกำรแก้ไขได้อย่ำงเหมำะสม 
 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
   ข้อ  ๑  ในหลักเกณฑ์นี้ 
    “หน่วยงำนของรัฐ”  หมำยควำมว่ำ 
    (๑)  ส่วนรำชกำร 
     (๒)  รัฐวิสำหกิจ 
    (๓)  หน่วยงำนของรัฐสภำ ศำลยุติธรรม ศำลปกครอง ศำลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตำม 
รัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยกำร 
    (๔)  องค์กำรมหำชน 
    (๕)  ทุนหมุนเวียนที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล 
    (๖)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (๗)  หน่วยงำนอื่นของรัฐตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
    “ผู้ก ำกับดูแล” หมำยควำมว่ำ บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรก ำกับดูแล
หรือบังคับบัญชำของหน่วยงำนของรัฐ 
     “หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ”  หมำยควำมว่ำ ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของรัฐ 
    “ฝ่ำยบริหำร” หมำยควำมว่ำ ผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำนของรัฐ 
    “คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในของหน่วยงำนของรัฐ 
    “ผู้ตรวจสอบภำยใน” หมำยควำมว่ำ ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนหรือ
ด ำรงต ำแหน่งอ่ืนที่ท ำหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนของรัฐ 
    “กำรควบคุมภำยใน” หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ผู้ก ำกับดูแล หัวหน้ำหน่วยงำน
ของรัฐ ฝ่ำยบริหำร และบุคลำกรของหน่วยงำนของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรรำยงำน และด้ำนกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ 
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    “ควำมเสี่ยง” หมำยควำมว่ำ ควำมเป็นไปได้ที่เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งอำจเกิดขึ้นและเป็น
อุปสรรคต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ 
   ข้อ  ๒  ให้หน่วยงำนของรัฐจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน โดยใช้มำตรฐำนกำรควบคุมภำยในส ำหรับ
หน่วยงำนของรัฐที่กระทรวงกำรคลังก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
ของกำรควบคุมภำยใน 
    ทั้งนี้ ให้หน่วยงำนของรัฐที่จัดตั้งใหม่ หรือที่ได้ปรับโครงสร้ำงองค์กรใหม่ จัดวำงระบบกำร
ควบคุมภำยในตำมวรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ ปี นับแต่วันที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ได้ปรับโครงสร้ำงองค์กรใหม่ โดย
ให้มีกำรรำยงำนตำมข้อ ๖ และข้อ ๗ 
   ข้อ  ๓  ให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำมที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดไว้
อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีกำรรำยงำนตำมข้อ ๘ และข้อ ๙ 
   ข้อ  ๔  ให้ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลให้มีกำรน ำมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน
ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐที่กระทรวงคลังก ำหนด ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในและประเมินผล
กำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนของรัฐ 
   ข้อ  ๕  ให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งโดยมีหน้ำที่ ดังนี้ 
    (๑)  อ ำนวยกำรในกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
    (๒)  ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในในภำพรวมของหน่วยงำนของรัฐ 
    (๓)  รวบรวม พิจำรณำกลั่นกรอง และสรุปผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในในภำพรวมของ
หน่วยงำนของรัฐ 
    (๔)  ประสำนงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในกับหน่วยงำนในสังกัดที่เก่ียวข้อง 
    (๕)  จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยระดับหน่วยงำนของรัฐ 
     ทั้งนี้ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร ให้เป็นไปตำมที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนด 
   ข้อ  ๖  รำยงำนกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำนของรัฐ ประกอบด้วย 
     (๑)  กำรรับรองกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในของหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
     (๒)  รำยงำนกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน โดยอย่ำงน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังนี้ 
     (๒.๑)  ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ 
     (๒.๒)  วัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๖ (๒.๑) 
     (๒.๓)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมกำรควบคุมของหน่วยงำนของรัฐ 
     (๒.๔)  ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญท่ีมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
ภำยใน 
     (๒.๕)  กิจกรรมกำรควบคุมท่ีส ำคัญที่เก่ียวข้องกับควำมเสี่ยงตำมข้อ ๖ (๒.๔) 
     (๒.๖)  ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมกำรควบคุมตำมข้อ ๖ (๒.๕) 
    ทั้งนี้ รำยงำนดังกล่ำวให้เป็นไปตำมแบบรำยงำนที่แนบท้ำยหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ โดยหน่วยงำน
ของรัฐสำมำรถก ำหนดแบบรำยงำนเพิ่มเติมได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
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   ข้อ  ๗  ให้หน่วยงำนของรัฐจัดส่งรำยงำนกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในระดับหน่วยงำนของรัฐตำม
ข้อ ๖ ให้ผู้ก ำกับดูแลภำยใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวำงระบบควบคุมภำยในแล้วเสร็จ 
   ข้อ  ๘  ให้คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำนของรัฐ
ประกอบด้วย 
    (๑)  กำรรับรองว่ำกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนขอรัฐเป็นไปตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
     (๒)  กำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ประกอบด้วย 
         (๒.๑)  สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
         (๒.๒)  กำรประเมินควำมเสี่ยง 
         (๒.๓)  กิจกรรมกำรควบคุม 
         (๒.๔)  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
         (๒.๕)  กิจกรรมกำรติดตำมผล 
    (๓)  กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ 
    (๔)  ควำมเห็นของผู้ตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับกำรสอบทำนกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน
ของรัฐ 
 
   ทั้งนี้ รำยงำนดังกล่ำวให้เป็นไปตำมแบบรำยงำนที่แนบท้ำยหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ โดยหน่วยงำนของรัฐ
สำมำรถก ำหนดแบบรำยงำนเพ่ิมเติมได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
   ข้อ  ๙  ให้คณะกรรมกำรของหน่วยงำนของรัฐตำมข้อ (๑) ยกเว้นหน่วยงำนของรัฐตำมวรรคสองและ
หน่วยงำนของรัฐตำมข้อ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๗) เสนอรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำนของ
รัฐตำมข้อ ๘ ต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเพ่ือพิจำรณำลงนำม และจัดส่งให้ผู้ก ำกับดูแลและกระทรวงเจ้ำสังกัด ภำยใน 
๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณหรือสิ้นปีปฏิบัติทิน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ก ำกับดูแลเป็นบุคคลเดียวกับกระทรวง
เจ้ำสังกัด ให้ถือว่ำกระทรวงเจ้ำสังกัดได้รับทรำบรำยงำนนั้นแล้ว 
        ให้คณะกรรมกำรของหน่วยงำนของรัฐตำมข้อ (๑) กรณีจังหวัด ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน เสนอรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำนขอบรัฐตำมข้อ ๘ ต่อผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดเพ่ือพิจำรณำลงนำม ภำยใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ 
        ให้คณะกรรมกำรของหน่วยงำนของรัฐตำมข้อ (๖) กรณีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเทศบำล
ต ำบล เสนอรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำนของรัฐตำมข้อ ๘ ต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเพื่อ
พิจำรณำลงนำม และจัดส่งให้นำยอ ำเภอ เพ่ือให้คณะกรรมกำรที่นำยอ ำเอจัดให้มีข้ึนด ำเนินกำรรวบรวมและสรุป
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในดังกล่ำวมำจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ ำเภอ และส่งให้ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภำยใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมำณ 
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        ให้คณะกรรมกำรของหน่วยงำยของรัฐตำมข้อ (๖) กรณีเทศบำเมือง เทศบำลนครและองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด เสนอรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำนของรัฐตำมข้อ ๘ ต่อหัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐเพ่ือพิจำรณำลงนำม และจัดส่งให้ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดภำยใน ๙๐ วัน นับแต่
วันสิ้นปีงบประมำณ 
        ให้คณะกรรมกำรหน่วยงำนของรัฐตำมข้อ (๖) กรณีเมืองพัทยำและกรุงเทพมหำนครเสนอรำยงำน
กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำนของรัฐตำมข้อ ๘ ต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเพ่ือพิจำรณำลงนำม 
และให้จัดส่งรำยงำนต่อกระทรวงกองคลังโดยตรง ภำยใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ 
   ข้อ  ๑๐  ให้กระทรวงเจ้ำสังกัดด ำเนินกำรรวบรวมและสรุปรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
ที่ได้รับตำมข้อ ๙ วรรคหนึ่ง มำจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับกระทรวง และส่งให้
กระทรวงกำรคลังภำยใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณหรือสิ้นปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 
        กรณีหน่วยงำนของรัฐที่ไม่อยู่ภำยใต้สังกัดกระทรวง ให้จัดส่งรำยงำนต่อกระทรวงกำรคลังโดยตรง
ภำยใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณหรือสิ้นปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 
        ให้ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมและสรุปรำยงำนกำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้รับตำมข้อ ๙ วรรคสำม และวรรคสี่ มำจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด แล้วเสนอต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดภำยใน ๑๕๐ วัน นับแต่วนั
สิ้นปีงบประมำณ และส ำเนำให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นด้วย 
        ให้คณะกรรมกำรที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจัดให้มีขึ้น ด ำเนินกำรรวบรวมและสรุปรำยงำนกำร
ประเมินผลกำรควบคุมภำยในที่ได้รับตำมวรรคสำม และข้อ ๙ วรรคสอง มำจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยในภำพรวมจังหวัด แล้วเสนอต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพ่ือพิจำรณำลงนำม และส่งให้กระทรวงกำรคลังภำยใน ๑๘๐ 
วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ 
   ข้อ  ๑๑  ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ ผู้ก ำกับดูแล กระทรวงเจ้ำสังกัด ใช้ข้อมูลรำยงำนกำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงำนของรัฐสำมำรถขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนด 
   ข้อ  ๑๒  กรมบัญชีกลำงเป็นผู้ก ำหนดคู่มือหรือแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในให้หน่วยงำน
ของรัฐถือปฏิบัติ 
   ข้อ  ๑๓  ในกรณีกระทรวงกำรคลังขอให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรชี้แจง และหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน ให้หน่วยงำนของรัฐดังกล่ำวต้องชี้แจง และหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
   ข้อ  ๑๔  กรณีหน่วยงำนของรัฐไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับ
หน่วยงำนของรัฐที่กระทรวงกำรคลังก ำหนดได้ ให้ขอท ำควำมตกลงกับกระทรวงกำรคลัง 
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แบบรายงานแนบท้าย 
หลักเกณฑ์ปฏิบตัิการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

 
  วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐใช้ประกอบในกำรจัดท ำรำยงำนกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในและ
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 
 

  กำรใช้รูปแบบรำยงำน 
   ๑.  แบบรำยงำนกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน 
         ๑.๑  หนังสือรับรองกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน (แบบ วค.๑) 
    เป็นหนังสือรับรองกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 
หรือปรับโครงสร้ำงใหม่ 
       ๑.๒  รำยงำนกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน (แบบ วค. ๒) 
    เป็นแบบรำยงำนกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่
หรือปรับโครงสร้ำงใหม่ เพ่ือระบุภำรกิจ/กิจกรรม/งำน สภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ควำมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อกำร
บรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรมกำรควบคุมเพ่ือป้องกันควำมเสี่ยง และหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
   ๒.  แบบรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
        ๒.๑  หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (ระดับหน่วยงำนของรัฐ) (แบบ ปค.๑)  
    เป็นแบบหนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐตำม
หลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสำม 
        ๒.๒  หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (กรณีกระทรวงเจ้ำสังกัดส่งรำยงำนต่อ
กระทรวงกำรคลัง หรือจังหวัดส่งรำยงำนในภำพรวมจังหวัดต่อกระทรวงกำรคลัง) (แบบ ปค.๒) 
    เป็นแบบหนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในส ำหรับกระทรวงเจ้ำสังกัดหรือ
ส ำหรับจังหวัดสภำพรวมจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อส่งกระทรวงกำรคลัง ตำมหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง และ
วรรคสี่ 
        ๒.๓  หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (กรณีหน่วยงำนของรัฐไม่อยู่ในสังกัด
กระทรวง) (แบบ ปค. ๓) 
    เป็นแบบหนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ กรณี
หน่วยงำนของรัฐไม่อยู่ภำยใต้สังกัดกระทรวงกำรคลัง เพ่ือส่งกระทรวงกำรคลัง ตำมหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ ๑๐  
วรรคสอง 
        ๒.๔  รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค. ๔) 
    เป็นแบบรำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 
 
 



-  ๑๐ - 
 

        ๒.๕  รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค. ๕) 
    เป็นแบบรำยงำนกำรประเมินกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 
        ๒.๖  รำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน  
(แบบ ปค. ๖) 
    เป็นแบบรำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน
ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๑๑  - 
 
             แบบ วค. ๑ 
 
 

หนังสือรับรองการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
 
 
เรียน...................(๑)................... 
 
   .............................................(๒)....................................... ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ (หรือได้ปรับโครงสร้ำงใหม่) 
ตำม..................................(๓)...................................เมื่อวันที่.......(๔)........เดือน..............................พ.ศ. ......................... 
และได้จัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในแล้วเสร็จ เมื่อวันที่.........(๕)..........เดือน......................................พ.ศ. .................. 
ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ ภำรกิจของหน่วยงำนจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กำรควบคุมภำยใน ด้ำนกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ด้ำนกำรรำยงำนที่เกี่ยวกับกำรเงิน และไม่ใช่
กำรเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลำ และโปร่งใส ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินงำน ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ...............(๖)....................... 
 
 
 
    
       ลายมือชื่อ......................................(๗)..................... .............. 
       ต าแหน่ง........................................(๘)................................... 
        วันที.่......(๙).....เดือน...........................พ.ศ.............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๑๒  - 
 
 

ค าอธิบายแบบหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.๑) 
 
 
 (๑)  ระบุต ำแหน่งผู้ก ำกับดูแลของหน่วยงำนของรัฐ (เช่น คณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด)  
        หรือปลัดกระทรวงเจ้ำสังกัดของหน่วยงำนของรัฐ แล้วแต่กรณี 
  (๒)  ระบุชื่อหน่วยงำนของรัฐที่จัดตั้งขั้นใหม่หรือปรับโครงสร้ำงใหม่ 
  (๓)  ระบุชื่อกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรจัดตั้งหน่วยงำนขึ้นใหม่หรือกำรปรับโครงสร้ำงใหม่ของหน่วยงำนของ 
        รฐั กรณีหน่วยงำนของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยไม่มีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งหรือปรับโครงสร้ำงใหม่ 
        ดังกล่ำว ให้ใส่ข้อควำมว่ำ ไม่มีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งหรือปรับโครงสร้ำงหน่วยงำน 
  (๔)  ระบุวันเดือนปีที่จัดตั้งหน่วยงำนขึ้นใหม่หรือปรับโครงสร้ำงใหม่ของหน่วยงำนของรัฐ 
  (๕)  ระบุวันเดือนปีที่จัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในแล้วเสร็จ 
  (๖)  ระบุต ำแหน่งผู้ก ำกับดูแลของหน่วยงำนของรัฐ (เช่น คณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด) 
        หรือปลัดกระทรวงเจ้ำสังกัดหน่วยงำนของรัฐ แล้วแต่กรณี 
  (๗)  ลงลำยมือชื่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
  (๘)  ระบุต ำแหน่งของหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
  (๙)  ระบุวันเดือนปีที่รำยงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๑๓  - 
 
             แบบ วค. ๒ 
 

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

ระยะเวลาตั้งแต่......................(๒).........................ถึง…………………………………… 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิงานหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(๔) 
สภาพแวดล้อม 

การควบคุม 

(๕) 
ความเสี่ยงที่ส าคัญ 

(๖) 
กิจกรรม 

การควบคุมท่ี
ส าคัญ 

(๗) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
         
 
       ลายมือชื่อ......................................(๘)................................... 
       ต าแหน่ง........................................(๙)................................... 
       วันที่..........(๑๐).......เดือน...............................พ.ศ................ 
 
 
 
 
 
 



-  ๑๔  - 
 
 

ค าอธิบายแบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค. ๒) 
 
  (๑)  ระบุชื่อหน่วยงำนของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือปรับโครงสร้ำงใหม่ 
  (๒)  ระบุระยะเวลำในกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในตั้งแต่ วันที่ เดือน ปี ที่หน่วยงำนของรัฐจัดตั้งขึ้นใหม่  
        หรือปรับโครงสร้ำงใหม่ ถึง วันที่ เดือน ปี ที่จัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในแล้วเสร็จ 
  (๓)  ระบุภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือภำรกิจอ่ืนๆ  
        ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภำรกิจดังกล่ำว 
  (๔)  ระบุสภำพแวดล้อมกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจที่จัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน 
  (๕)  ระบุควำมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อกำรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรกิจที่จัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน 
  (๖)  ระบุกิจกรรมกำรควบคุมที่ส ำคัญเพ่ือป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงตำม (๕) 
  (๗)  ระบุชื่อหน่วยงำนที่รับผิดชอบภำรกิจที่จัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน 
  (๘)  ลงลำยมือชื่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
  (๙)  ระบุต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
  (๑๐)  ระบุวันเดือนปีที่รำยงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



-  ๑๕  - 
 

            แบบ ปค. ๑ 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

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

   ..................................(๒).............................ได้ประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนส ำหรับ
สิ้นสุดวันที่................(๓)..........เดือน.......................................พ.ศ..................... ด้วยวธิีกำรที่หน่วยงำนก ำหนดซึ่งเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ กำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 
พ.ศ. ๒๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำภำรกิจของหน่วยงำนจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กำรควบคุมภำยในด้ำนกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ด้ำนกำรรำยงำนที่เก่ียวข้องกับกำรเงิน และไม่ใช่
กำรเงินกำรเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลำ และโปร่งใสรวมทั้งด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง
กับกำรด ำเนินงำน 
   จำกผลกำรประเมินดังกล่ำว......................(๔).........................เห็นว่ำ กำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน
มีควำมเพียงพอ ปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ...................(๕)...................... 

 

 
       ลายมือชื่อ......................................(๖)................................... 
       ต าแหน่ง........................................(๗)................................... 
       วันที่..........(๘).......เดือน...............................พ.ศ................ 

 
กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 
   อย่ำงไรก็ดี มีควำมเสี่ยงและได้ก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ในปีงบประมำณหรือปีปฏิทินถัดไป 
สรุปได้ดังนี้ 
   ๑.  ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (๙) 
        ๑.๑ ......................................................... ................................................................................ 
        ๑.๒ ......................................................................................................................... ................ 
   ๒.  กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (๑๐) 
        ๒.๑ ......................................................................................................................... ................ 
        ๒.๒ ................................................................................. ........................................................ 
 



-  ๑๖  - 
 

ค าอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑) 

 

  (๑)  ระบุต ำแหน่งผู้ก ำกับดูแลของหน่วยงำนของรัฐ (เช่น คณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  
       นำยอ ำเภอ หัวหน้ำส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด) หรือปลัดกระทรวงเจ้ำสังกัดของ 
       หน่วยงำนของรัฐ แล้วแต่กรณี 
  (๒)  ระบุชื่อหน่วยงำนของรัฐที่ประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำนของรัฐ 
  (๓)  ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำนประจ ำปีที่ได้ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
  (๔)  ระบุชื่อหน่วยงำนของรัฐที่ประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำนของรัฐ 
  (๕)  ระบุต ำแหน่งผู้ก ำกับดูแลของหน่วยงำนของรัฐ (เช่น คณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด)  
       หรือปลัดกระทรวงเจ้ำสังกัดของหน่วยงำนของรัฐ แล้วแต่กรณี 
  (๖)  ลงลำยมือชื่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
  (๗)  ระบุต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
  (๘)  ระบุวันเดือนปีที่รำยงำน 
  (๙)  ระบุควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภำรกิจ 
  (๑๐)  ระบุกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงตำม (๙) ในปีงบประมำณหรือปีปฏิทิน 
       ถัดไป 
   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๑๗  - 
 

            แบบ ปค. ๒ 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(กรณีกระทรวงการเจ้าสังกัดจัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลัง 
หรือจังหวัดส่งรายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง) 

 
เรียน   ปลัดกระทรวงกำรคลัง 
 

   ...................................(๑)................................ ได้ประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนของรัฐ
ในสังกัด (หรือในภำพรวมของจังหวัด) ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่.......(๒).......เดือน...........................................พ.ศ. ...............  
ด้วยวิธีกำรที่หน่วยงำนก ำหนดซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำร
ควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ ภำรกิจ
ของหน่วยงำนจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ด้ำนกำร
รำยงำนที่เกี่ยวกับกำรเงิน และไม่ใช่กำรเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลำ และโปร่งใส รวมทั้งด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน 
   จำกผลกำรประเมินดังกล่ำว........................(๓)......................เห็นว่ำ กำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน
ของรัฐในสังกัด (หรือในภำพรวมของจังหวัด) มีควำมเพียงพอ ปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
       ลายมือชื่อ......................................(๔)................................... 
       ต าแหน่ง........................................(๕)................................... 
       วันที่..........(๖).......เดือน...............................พ.ศ................ 
 
กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 
   อย่ำงไรก็ดี มีควำมเสี่ยงและได้ก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ในปีงบประมำณหรือปีปฏิทินถัดไป 
สรุปได้ดังนี้ 
   ๑.  ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (๗) 
        ๑.๑ ......................................................................................................................... ................ 
        ๑.๒ ......................................................................................................................... ................ 
   ๒.  กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (๘) 
        ๒.๑ .........................................................................................................................................  
        ๒.๒ ......................................................................................................................... ................ 
 

 



-  ๑๘  - 

 
ค าอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(กรณีกระทรวงเจ้าสังกัดจัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลัง) 

หรือจังหวัดส่งรายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง) (แบบ ปค. ๒) 
 
(๑)  ระบุกระทรวงเจ้ำของสังกัดของหน่วยงำนของรัฐ หรือจังหวัด แล้วแต่กรณี ที่ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
      ในภำพรวมของกระทรวง หรือในภำพรวมของจังหวัด 
(๒)  ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำนประจ ำปีที่ได้ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
(๓)  ระบุชื่อกระทรวงเจ้ำสังกัดของหน่วยงำนของรัฐ หรือชื่อจังหวัดที่ประเมินผลกำรควบคุมภำยในในภำพรวมของ 
      กระทรวง หรือในภำพรวมของจังหวัด 
(๔)  ลงลำยมือชื่อปลัดกระทรวงเจ้ำสังกัด หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แล้วแต่กรณี 
(๕)  ระบุต ำแหน่งปลัดกระทรวงเจ้ำสังกัด หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แล้วแต่กรณี 
(๖)  ระบุวันเดือนปีที่รำยงำน 
(๗)  ระบุควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภำรกิจ 
(๘)  ระบุกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในเพ่ือป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงตำม (๙) ในปีงบประมำณหรือปีปฏิทินถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๑๙  - 
 

 

            แบบ ปค. ๓ 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(กรณีหน่วยงานของรัฐไมอ่ยู่ในสังกัดกระทรวง) 

 
เรียน   ปลัดกระทรวงกำรคลัง 
 

   ...................................(๑)................................ ได้ประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนของรัฐ
ในสังกัด (หรือในภำพรวมของจังหวัด) ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่.......(๒).......เดือน........................... ................พ.ศ. ...............  
ด้วยวิธีกำรที่หน่วยงำนก ำหนดซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำร
ควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ ภำรกิจ
ของหน่วยงำนจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ด้ำนกำร
รำยงำนที่เกี่ยวกับกำรเงิน และไม่ใช่กำรเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลำ และโปร่งใส รวมทั้งด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน 
   จำกผลกำรประเมินดังกล่ำว........................(๓)......................เห็นว่ำ กำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน
มีควำมเพียงพอ ปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
       ลายมือชื่อ......................................(๔)................................... 
       ต าแหน่ง........................................(๕)................................... 
       วันที่..........(๖).......เดือน...............................พ.ศ................ 
 
กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 
   อย่ำงไรก็ดี มีควำมเสี่ยงและได้ก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ในปีงบประมำณหรือปีปฏิทินถัดไป 
สรุปได้ดงันี้ 
   ๑.  ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (๗) 
        ๑.๑ ......................................................................................................................... ................ 
        ๑.๒ .........................................................................................................................................  
   ๒.  กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (๘) 
        ๒.๑ ............................................................................................. ............................................ 
        ๒.๒ ......................................................................................................................... ................ 

 
 
 



-  ๒๐  - 

 
ค าอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(กรณีหน่วยงานของรัฐไมอ่ยู่ในสังกัดกระทรวง) (แบบ ปค. ๓) 

 
(๑)  ระบุชื่อหน่วยงำนของรัฐที่ประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำนของรัฐ 
(๒)  ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำนประจ ำปีที่ได้ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
(๓)  ระบุชื่อหน่วยงำนของรัฐที่ประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำนของรัฐ 
(๔)  ลงลำยมือชื่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
(๕)  ระบุต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
(๖)  ระบวุันเดือนปีที่รำยงำน 
(๗)  ระบุควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภำรกิจ 
(๘)  ระบุกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในเพ่ือป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงตำม (๗) ในปีงบประมำณหรือปีปฏิทินถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๒๑  - 
 

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

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด................(๒)............... 

 

(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑.  สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
..........................................................................................  
......................................................... ................................. 
..........................................................................................  
๒.  กำรประเมินควำมเสี่ยง 
..........................................................................................  
.......................................................................................... 
..........................................................................................  
๓.  กิจกรรมกำรควบคุม 
.................................................................... ...................... 
..........................................................................................  
..........................................................................................  
๔.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
.......................................................................................... 
..........................................................................................  
..........................................................................................  
๕.  กิจกรรมกำรติดตำมผล 
..........................................................................................  
..........................................................................................  
........................................................... ............................... 

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

 

ผลกำรประเมินโดยรวม (๕) 
............................................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................... 
 

       ลายมือชื่อ......................................(๔)................................... 
       ต าแหน่ง........................................(๕)................................... 
       วันที่..........(๖).......เดือน...............................พ.ศ................... 



-  ๒๒  - 

 
 

ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) 
 
(๑)  ระบุชื่อหน่วยงำนของรัฐที่ประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำนของรัฐ 
(๒)  ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำนประจ ำปีที่ประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
(๓)  ระบุองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ๕ องค์ประกอบ 
(๔)  ระบุผลกำรประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในพร้อมควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่/จุดอ่อน 
(๕)  สรุปผลกำรประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในทั้ง ๕ องค์ประกอบ 
(๖)  ลงลำยมือชื่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
(๗)  ระบุต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
(๘)  ระบุวันเดือนปีที่รำยงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๒๓  - 
 

             แบบ ปค. ๕ 

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

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด................(๒)............... 

 
(๓) 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู ่

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
       ลายมือชื่อ......................................(๑๐)................................... 
       ต าแหน่ง........................................(๑๑)................................... 
       วันที่..........(๑๒).......เดือน...............................พ.ศ.................. 

 
 
 
 
 



-  ๒๔  - 

 
ค าอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑) 
 

  (๑)  ระบุชื่อหน่วยงำนของรัฐที่มีประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำนของรัฐ 
  (๒)  ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำนประจ ำที่ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
  (๓)  ระบุภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินงำน หรือภำรกิจอ่ืนๆ ที่ 
        ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภำรกิจดังกล่ำวที่ประเมิน 
  (๔)  ระบุควำมเสี่ยงส ำคัญของแต่ละภำรกิจ 
  (๕)  ระบุกำรควบคุมภำยในของแต่ละภำรกิจ เพื่อลดหรือควบคุมควำมเสี่ยง เช่น ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงำน  
        กฎเกณฑ ์
  (๖)  ระบุผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในว่ำมีควำมเพียงพอและปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่องหรือไม่ 
 (๗)  ระบุควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภำรกิจ 
  (๘)  ระบุกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในเพ่ือป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงตำม (๗) ในปีงบประมำณหรือปีปฏิทิน 
        ถัดไป 
  (๙)  ระบุชื่อหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
        กรณีกำรจัดท ำรำยงำนในระดับกระทรวงหรือในภำพรวมของจังหวัด ให้ระบุชื่อหน่วยงำนของรัฐในระดับ 
        หนว่ยงำนของรัฐ เช่น กรม ก. ส ำนักงำน ข. เทศบำลต ำบล ค. เป็นต้น 
  (๑๐)  ลงลำยมือชื่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
  (๑๑)  ระบุต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
  (๑๒)  ระบุวันเดือนปีที่รำยงำน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๒๕  - 
 

            แบบ ปค. ๖ 
 

แบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 
เรียน.............................(๑).............................. 
 
   ผู้ตรวจสอบภำยในของ...................(๒)................ได้สอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ
หน่วยงำน ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่...........(๓)..........เดือน..........................................พ.ศ. .................... ด้วยวิธีกำรสอบทำน
ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมม่ันใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ ภำรกิจของหน่วยงำนจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กำรควบคุมภำยในด้ำนกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภำพด้ำนกำรรำยงำนที่เกี่ยวกับกำรเงิน และไม่ใช่กำรเงิน
ที่เชื่อถือได้ ทันเวลำ และโปร่งใส รวมทั้งด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินงำน 
   จำกกำรสอบทำนดังกล่ำว ผู้ตรวจสอบภำยในเห็นว่ำ กำรควบคุมภำยในของ....................(๔)................ 
มีควำมเพียงพอ ปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
       ลายมือชื่อ......................................(๕)................................... 
       ต าแหน่ง........................................(๖)................................... 
       วันที่..........(๗).......เดือน...............................พ.ศ.................. 
 

   

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต
ดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้        
  อย่ำงไรก็ดี มีควำมเสี่ยงและได้ก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ในปีงบประมำณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้
ดังนี้ 
   ๑.  ควำมเสี่ยง (๘) 
        ๑.๑ ........................................................................................................................... .............. 
        ๑.๒ ........................................................................................................ ................................. 
   ๒.  กำรควบคุมภำยในและหรือกำรปรับปรุงกำรควบภำยใน (๙) 
        ๒.๑ ......................................................................................................................... ................ 
        ๒.๒ .................................................................................................................................. ....... 



-  ๒๖  - 

 
ค าอธิบายแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน  

(แบบ ปค. ๖) 
 
(๑)  ระบุต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
(๒)  ระบุชื่อหน่วยงำนของรัฐ 
(๓)  ระบุวันเดือนสิ้นรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำนประจ ำปีที่ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ซึ่งผู้ตรวจสอบภำยใน 
      ด ำเนินกำรสอบทำนกำรประเมินดังกล่ำว 
(๔)  ระบุชื่อหน่วยงำนของรัฐ 
(๕)  ลงลำยมือชื่อหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
(๖)  ระบุต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
(๗)  ระบุวันที่รำยงำน 
(๘)  ระบุข้อตรวจพลและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับควำมเสี่ยง 
(๙)  ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในและหรือกำรปรับปรุง  
      กำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงตำม (๘) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


