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คู่มือการควบคุมภายใน 2562 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 



 
 

 

ค าน า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖2 มาตรา ๖๒ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัย
การเงินการคลังเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่งคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการด าเนิน การการคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดั้งนั้น จึงได้ก าหนดพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนด 
ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ อันจะท าให้การด าเนินงานตามภารกิจมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความ
สิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน การกระท าอันเป็นการทุจริต ตลอดจนมีการก ากับดูแลที่ดี 

เพ่ือให้ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง  มีแนวทางการ
ปฏิบัติงานการควบคุมภายในและการรายงานการประเมินผลที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในสังกัด กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รวบรวม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ แบบรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การเขียนรายงานและค าอธิบาย ฯลฯ จัดท าเป็นคู่มือ
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการควบคุมภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ต่อไป 
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คู่มือการควบคุมคุมภายในฉบับนี้ ได้สรุปหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และค าอธิบายต่างๆ  เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบได้ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ฯ ดังนี้ 

 
แนวคิดของการควบคุมภายใน 

1. เป็นกลไกให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน  ได้แก่ การด าเนินงาน การ
รายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

2. แทรกในการปฏิบัติงานปกติ ท าเป็นขั้นตอน ต่อเนื่อง  
3. เกิดขึ้นโดยผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายใน มีบทบาทส าคัญให้การควบคุมภายในเกิดขึ้น 

ไม่ใช่เพียงก าหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือ/แบบฟอร์มงาน หากแต่ต้องปฏิบัติ 
4. ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ไม่สามารถให้ความมั่นใจแก่      

ผู้ก ากับดูแล และฝ่ายบริหาร ว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ 
5. ควรก าหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
1. วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives)  
    ความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน การเงินการใช้

ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน/ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง การทุจริต 
2. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)  
    การรายงานทางการเงิน ไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายใน ภายนอกหน่วยงาน รายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส 

หรือข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives)  
    การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน หรือข้อก าหนดอ่ืน 

ของทางราชการ 
 

ค านิยามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ 
1. การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และ

บุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ 

2. ความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
3. หน่วยงานของรัฐ หมายถึง 
 1) ส่วนราชการ 
 2) รัฐวิสาหกิจ 
 3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ 
 4) องค์กรมหาชน 
 5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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4. ผู้ก ากับดูแล หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแล หรือบังคับบัญชาของ
หน่วยงานรัฐ 

5. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของรัฐนั้น 
6. ฝ่ายบริหาร หมายถึง ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
7. ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ท าหน้าที่

เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของรัฐ 
 

ขอบเขตการใช้ 
 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด ความซับซ้อนของงาน
ของหน่วยงานของรัฐ มีการติดตามประเมินผล ปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอ เหมาะสม รวมทั้งการปฏิบัติตามต่อเนื่อง 
  

องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด าเนินงานที่ส่งผลให้มีการน าการควบคุมภายในมาปฏิบัติ
ทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึง
ความส าคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการด าเนินงานที่คาดหวังของผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ 
สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอ่ืนๆ 
ประกอบด้วย 5 หลักการ 
1) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
2) ผู้ก ากับดูแลแสดงให้เห็นถึงความอิสระจากฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ก ากับดูแลพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม

ภายในและการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  
3) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
4) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
5) หน่วยงานก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า เพ่ือระบุและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้ น 
ฝ่ายบริหารควรค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดที่มีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
ประกอบด้วย 4 หลักการ 
6) ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในที่ชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์องค์กร 
7) ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร และน าไปสู่การจัดการความเสี่ยงนั้น 
8) ประเมินความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดทุจริต และมีผลต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ขององค์กร เช่น 

จากการท ารายงานเท็จ ทรัพย์สินสูญหาย การแก้ไขรายการ การเลิกใช้ทรัพย์สิน เป็นต้น 
9) ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินการระบบควบคุมภายใน เช่น  

การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นต้น 
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ระดับความเสี่ยง 
 

3   สูง 
2  กลาง  
1 ต  า   
 1 2 3 

 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 

ระดับสูง  มีค่าคะแนนมากว่า 5 คะแนนขึ้นไป 
 
ระดับกลาง มีค่าคะแนนตั้งแต่ 2 - 5 คะแนน 
 

   ระดับต่ า  มีค่าคะแนนน้อยกว่า 2 คะแนนลงมา 
 

วิเคราะห์      แผนภูมิความเสี่ยง 
 

ผล
กร

ะท
บ 

5      
4    สูง มาก 
3   สูง   
2  ปาน กลาง   
1 ต  า     

 1 2 3 4 5 
             โอกาสที่จะเกิด 

 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 

กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการด าเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าการ
ปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์  กิจกรรมการ
ควบคุมควรได้รับการน าไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่างๆ และน าเทคโนโลยีมาใช้ด าเนินงาน 
ประกอบด้วย 3 หลักการ 
10) ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
11) ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
12) ก าหนดกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดเป็นนโยบาย ซึ่งต้องน าไปใช้อย่างจริงจัง (ทุกอย่างจะต้องมีการ

ขับเคลื่อนนโยบายให้มีการปฏิบัติ) 
 
 

 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 

* โอกาส (likelihood) 
* ผลกระทบ (impact) 
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการด าเนินการตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและภายนอกและ
เป็นช่องทางให้ทราบถึงสารสนเทศที่ส าคัญในการควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารจะ
ช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบ และความส าคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
ประกอบด้วย 3 หลักการ 
13) หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนด้านการ

ควบคุมภายใน 
14) หน่วยงานของรัฐต้องสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบให้

บุคลากร ทราบถึงความรับผิดชอบต่อกิจกรรมการควบคุมภายใน 
15) หน่วยงานของรัฐต้องสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุม

ภายในที่ก าหนด 
 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
กิจกรรมติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือประเมินผลทั้ง
สองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ 
องค์ประกอบ กรณีท่ีผลการประเมิน(เห็นว่า)จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐให้รายงานฝ่ายบริหาร 
ผู้ก ากับดูแล อย่างทันเวลา 
ประกอบด้วย 2 หลักการ 
16) หน่วยงานของรัฐต้องระบุ พัฒนา และประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน หรือประเมินผลเป็นรายครั้ง 
17) หน่วยงานของรัฐต้องประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา 

เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการ แก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ 
การประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งโดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) อ านวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(๒) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ 
(๓) รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ 
(๔) ประสานงานการประเมนิผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้อง 
(๕) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

ทั้งนี้ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 
 ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย 
(1) การรับรองวา่การควบคุมภายในของหนว่ยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตทิี่กระทรวงการคลงัก าหนด 

(แบบ ปค. 1) 
(2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) ประกอบด้วย 
  2.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  2.2 การประเมินความเสี่ยง 
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  2.3 กิจกรรมการควบคุม 
  2.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
  2.5 กิจกรรมการติดตามผล 
(3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค. 5) 
(4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานของการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ  

(แบบ ปค. 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 1) 

 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
(แบบ ปค. 4) 

 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน  (แบบ ปค. 6) 

 

รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 
(แบบ ปค. 5) 
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แบบ ปค. ๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

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

 

                          (๒)                            ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่    (๓)       เดือน                         พ.ศ.                 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 โดยมวีัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหนว่ยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านการด าเนนิงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงิน
ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว                   (๔)                     เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต ้ การก ากับดูแลของ                       
(๕)                             .          

 

                                          ลายมือชื อ         (๖)                                                    . 
                                        ต าแหน่ง..............(๗).................................................................... 

                                                  วันที ...(๘)........ เดือน................พ.ศ. ................. 
 
กรณีมีความเสี ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙) 
    1.1.......................................................................................................................... ..... 
    1.2.......................................................................................................................... ..... 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๑๐) 
    2.1................................................................................ ............................................... 
    2.2.......................................................................................................................... ..... 
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ค ำอธิบำยแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑) 

 
 (๑) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

นายอ าเภอ หัวหน้าส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของ
หน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 

 (๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
 (๓) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 (๔) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
 (๕) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด ) 

หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 
 (๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (๗) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (๘) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
 (๙) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

(๑๐)   ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๙) ในปีงบประมาณหรือ       
ปีปฏิทินถัดไป 
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แบบ ปค. 4 

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

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด ........................(๒)......................... 

(๓) 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

(๔) 
ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

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

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

   
 
 

ผลกำรประเมินโดยรวม (๕) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      ลำยมือชื่อ .........................(๖)............................ 
 ต ำแหน่ง ...........................(๗)............................. 
 วันที ่.....(๘)..... เดือน ................... พ.ศ. ............ 
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ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 4) 
 
 (๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
 (๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 (๓) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 
 (๔) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/

จุดอ่อน 
 (๕) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ 
 (๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (๗) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (๘) ระบวุันเดือนปีที่รายงาน 
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แบบ ปค. 5 
............................(๑).............................. 
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด ............................(๒).......................... 
 

(๓) 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ

หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ควำมเสี่ยง 

(๕) 
กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

(๗) 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

(๙) 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ลำยมือชื่อ .........................(๑๐)............................. 
 ต ำแหน่ง .........................(๑๑)................................. 
 วันที่ ....(๑๒).... เดือน …............... พ.ศ. ................ 
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ค ำอธิบำยแบบรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค. 5) 
 
 (๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
 (๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 (๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน 
 (๔) ระบุความเสี่ยงส าคัญของแต่ละภารกิจ 
 (๕) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง  เช่น ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน 

กฎเกณฑ ์
 (๖) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่  

โดยอาจระบุในลักษณะต่างๆ เช่น มีการก าหนดหรือสั่งการอย่างเป็นทางการ มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
และช่วยให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และหรือความเสี่ยงที่ลดลงหรือสามารถป้องกันได้ คุ้มค่ากับ
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว 

 (๗) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 
 (๘) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณหรือ       

ปีปฏิทินถัดไป 
 (๙) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและก าหนดแล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี) ของการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
               กรณีการจัดท ารายงานในระดับกระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัด ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐในระดับ 
               หน่วยงานของรัฐ เช่น กรม ก. ส านักงาน ข. เทศบาลต าบล ค. เป็นต้น 

(๑๐)  ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๑๑)  ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๑๒)  ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
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แบบ ปค. 6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 

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

ผู้ตรวจสอบภายในของ                    (๒)                            ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน ส าหรับปสีิ้นสุดวนัที่     (๓)   เดือน                    พ.ศ.        .ด้วยวธิีการสอบทานตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลวุัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ 
ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ 

                       (๔)                        .มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 

 
 

                                          ลายมือชื อ                              (๕)                               . 
                                        ต าแหน่ง..........(๖)........................................................................ 

                                                  วันที ...(๗)........ เดือน................พ.ศ. ................. 
 
กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี ยวกับ    ความเสี ยง 
และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบ
หรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรุงการควบคมุภายใน สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยง (๘) 
    1.1.......................................................................................................................... ..... 
    1.2................................................................................................... ............................ 
2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙) 
    2.1.......................................................................................................................... ..... 
    2.2...............................................................................................................................  
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ค ำอธิบำยแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
(แบบ ปค. 6) 

 
 (๑) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 
 (๓) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบ

ภายในด าเนินการสอบทานการประเมินดังกล่าว 
 (๔) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 
 (๕) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 (๖) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 (๗) ระบุวันที่รายงาน 
 (๘) ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยง 
 (๙) ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการควบคุมภายในและหรือการปรับปรุง

การควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๘) 
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ขั้นตอนการด าเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ 
การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ข้อก าหนดที ส าคัญ 
1. ให้หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

2. กรณีมีเจตนาและปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติโดยไม่มีเหตุอันควรให้กระทรวงการคลังพิจารณาความ
เหมาะสมการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ 

3. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ก ากับดูแล กระทรวงเจ้าสังกัด ใช้ข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
เพ่ือให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

4. กรมบัญชีกลางเป็นผู้ก าหนดคู่มือหรือแนวปฏิบัติการควบคุมภายใน 
5. กรณีกระทรวงการคลังขอให้หน่วยงานชี้แจง ให้ข้อมูลระบบการควบคุมภายใน หน่วยงานต้องด าเนินการภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 
6. กรณีหน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติตามหลักปฏิบัติให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับแต่สิ้น
ปีงบประมาณ
หรือปีปฏิทิน 

นับแต่สิ้น
ปีงบประมาณ
หรือปีปฏิทิน 

90 วัน 

150 วัน 

รายงานของส่วนงานย่อย 

(ปค.4 ปค.5) 
กพร. จัดท าภาพรวม 
(ปค.1 ปค.4 ปค.5)  

ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม
สอบทานและสรุปความเห็น 

(ปค.6) 

ผู้รับผิดชอบรวบรวมรายงาน 
(กพร.) 

คณะกรรมการประเมินผล   
การควบคุมภายใน สป.กค.  

พิจารณา 

รายงานประเมินผลฯ  
ระดับกระทรวง 

ปลัดกระทรวงลงนาม 

(ปค.2 ปค.4 ปค.5)  
 

กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง 

เสนอหัวหน้าหน่วยงานให้
ความเห็นชอบและลงนาม 

(ปค.1 ปค.4 ปค.5)  
 

กระทรวงเจ้าสังกัด 

(สตป.) 
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ปฏิทินการด าเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ช่วงเวลา การด าเนินการ 

15 ก.ย. – 10 ต.ค. ท าหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและ
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ด าเนินการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตามแบบ ปค. 4  
(การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน) และแบบ ปค.5  
(การประเมินผลการควบคุมภายในตามภารกิจที่ปรากฏในกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการและแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ) และจัดส่งกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ภายในวันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปี 

10 ต.ค. – 25 ต.ค. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพ่ือเสนอคณะกรรมการประเมินผล
การควบคุมภายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและส านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง พิจารณา 

26 ต.ค. – 31 ต.ค. ท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 
และจัดท าระเบียบวาระการประชุม 

1 พ.ย. – 10 พ.ย. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง เพ่ือพิจารณา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานปลัดกระทรวง  
การคลัง  

11 พ.ย. – 15 พ.ย.  ปรับปรุงรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังตามมติของคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน 
พร้อมทั้งจัดท ารายงานการประชุม 

16 พ.ย. – 30 พ.ย. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังให้ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม ในฐานะของผู้ตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน และจัดท ารายงานการ
สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค. 6 

1 ธ.ค. – 7 ธ.ค. ท าหนังสือเพ่ือน าเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อปลัด
กระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาลงนาม 

8 ธ.ค. – 15 ธ.ค. ท าหนังสือจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้ส านัก
ตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมและสรุปรายงาน
การประเมินการควบคุมภายในระดับกระทรวง 
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ค ำอธิบำยแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(กรณีกระทรวงเจ้าสังกัดจัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลัง 

หรือจังหวัดสง่รายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง)) (แบบ ปค. 2) 
 
 (๑) ระบกุระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ หรือจังหวัด แล้วแต่กรณี ที่ประเมินผลการควบคุมภายใน

ในภาพรวมของกระทรวง หรือในภาพรวมของจังหวัด 
 (2) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 (3) ระบุชื่อกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ หรือชื่อจังหวัดที่ประเมินผลการควบคุมภายในใน

ภาพรวมของกระทรวง หรือในภาพรวมของจังหวัด 
 (4) ลงลายมือชื่อปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 
 (5) ระบุต าแหน่งปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 
 (6) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
 (7) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

(8)  ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๙) ในปีงบประมาณหรือ       
ปีปฏิทินถัดไป 

 
 หมำยเหตุ การจัดส่งรายงานการประเมินการควบคุมภายในให้กระทรวงการคลัง ให้จัดส่งหนังสือถึง 

                      กรมบัญชีกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ค ำอธิบำยแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(กรณีหน่วยงานของรัฐไมอ่ยู่ในสังกัดกระทรวง) (แบบ ปค. 3) 

 
 (1) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
 (2) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 (3) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
 (4) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (5) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (6) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
 (7) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 
 (8) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (7) ในปีงบประมาณหรือ       

ปีปฏิทินถัดไป 
 
 
 หมำยเหตุ การจัดส่งรายงานการประเมินการควบคุมภายในให้กระทรวงการคลัง ให้จัดส่งหนังสือถึง 

                      กรมบัญชีกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







แบบ ปค. 5 
............................(๑).............................. 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

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

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ลายมือชื่อ .........................(๑๐)............................. 

 ต าแหน่ง .........................(๑๑)................................. 

 วันที ่....(๑๒).... เดือน …............... พ.ศ. ................ 



ค ำอธิบำยแบบรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค. 5) 
 
 (๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
 (๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 (๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน 
 (๔) ระบุความเสี่ยงส าคัญของแต่ละภารกิจ 
 (๕) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน 

กฎเกณฑ ์
 (๖) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 

โดยอาจระบุในลักษณะต่างๆ เช่น มีการก าหนดหรือสั่งการอย่างเป็นทางการ มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
และช่วยให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และหรือความเสี่ยงที่ลดลงหรือสามารถป้องกันได้ คุ้มค่ากับ
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว 

 (๗) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 
 (๘) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณหรือ       

ปีปฏิทินถัดไป 
 (๙) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและก าหนดแล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี) ของการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
               กรณีการจัดท ารายงานในระดับกระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัด ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐในระดับ 
               หน่วยงานของรัฐ เช่น กรม ก. ส านักงาน ข. เทศบาลต าบล ค. เป็นต้น 

(๑๐)  ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๑๑)  ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๑๒)  ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










