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กองตรวจสอบภาครัฐ  

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 



หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 
การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

- อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 79 แห่ง พ.ร.บ.ฯ  

  (มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

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

- ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กระทรวงการคลัง (กค) ประกาศเป็นต้นไป 

   (ประกาศ 3 ต.ค. 2561 /บังคับใช้ 4 ต.ค. 2561) 

- ให้หน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.ฯ ถือปฏิบัติตาม 

  มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ 

- กรณีมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติฯ โดยไม่มีเหตุอันควร 

   ให้ กค พิจารณาการเสนอความเห็นพฤติการณ์ดังกล่าวต่อผู้เกี่ยวข้องไปด าเนินการ
ตามอ านาจและหน้าทีต่่อไป 
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หน่วยงานของรัฐ (มาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ฯ) 

(1) ส่วนราชการ 

(2) รัฐวิสาหกิจ 

(3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนญู และองค์กรอัยการ (องค์กรอิสระฯ ได้แก่ กกต. ผผ. ปปช. สตง. กสม. /องค์กร
อัยการ ได้แก่ อัยการสูงสุด) 

(4) องค์การมหาชน (เช่น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว) 

(5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนติิบุคคล 

(6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด (เช่น มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีรมต.กระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการ) 

 

 



ค านิยาม 

บุคคลหรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแล หรือบังคับ
บัญชาของหน่วยงานของรัฐ 
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ผู้ก ากับดูแล 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของรัฐนั้น 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 

ฝ่ายบริหาร 



ค านิยาม 

คณะกรรมการที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงานของรัฐ 
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คณะกรรมการ 

ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานหรือด ารงต าแหน่งอื่นที่ท า
หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 



ค านิยาม 

กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้าง
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้าน 
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
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การควบคุมภายใน 

ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรค
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 



แนวคิดของการควบคุมภายใน 
เป็นกลไกที่จะท าให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านใด 

ด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงานของรัฐ ต้องกระท า
อย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระท า 

เกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท าให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น  
ซึ่งมิใช่เพียงการก าหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มด าเนินงาน
เท่านั้น หากแต่ต้องมีการปฏิบัต ิ

สามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดของ
หน่วยงานของรัฐ  

ควรก าหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
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วตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน 
 วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives)  

      ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการ
ด าเนินงาน  ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยงานของรัฐ 

 วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)  

      การรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึง 
การรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อก าหนดอื่นของทางราชการ 

 วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance 
Objectives)  

      การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ การด าเนินงาน 
รวมทั้งข้อก าหนดอื่นของทางราชการ 
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การควบคมุภายใน 

Input 

Process 

Output 

ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล / ค ุม้คา่ 

การวางระบบและประเมินผลการควบคมุภายใน 



COSO  Control  Framework 

องคป์ระกอบ 

หน่วยงาน 

วตัถปุระสงค ์



องคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
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เดิม ปัจจุบัน (ปี 61) 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
2. การประเมินความเสี่ยง  
3. กิจกรรมการควบคุม   
4. สารสนเทศและการสื่อสาร   
5. การติดตามและประเมินผล 
 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control 
Environment) 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk 
Assessment) 
3. กิจกรรมการควบคุม (Control 
Activities) 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร(Information 
and Communication) 
5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring 
Activities) 
 



องคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

การควบคุมภายในจะประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้ 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (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. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย ๕ หลักการ ดังนี้ 
 (๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 

 (๒) ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มี
การพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

 (๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 

 (๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

 (๕) หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

 

 
สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด า เนินงานที่ส่ งผลให้มีการน า             
การควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้  ผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหาร     
จะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้ง 
การด าเนินงานที่คาดหวังของผู้ก ากับดูแล และฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุม
ดังกล่าวเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่นๆ 
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สภาพแวดล้อมการควบคุม 

• ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

• ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร 

• ความรู้  ทักษะ  และความสามารถ 

• โครงสร้างการจัดองค์กร 

• การมอบอ านาจและความรับผิดชอบ 

• นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล 

• ผู้บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 



๒. การประเมินความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ หลักการ ดังนี้ 

 (๖) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 

 (๗) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม 
ทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

 (๘) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 

 (๙) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการ
ควบคุมภายใน 

 

 
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า เพื่อระบุ 
และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึง
ก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรค านึงถึงการ เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ   
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การประเมินความเสี่ยง 

* โอกาส (Likelihood) 

* ผลกระทบ (Impact)  
  

 

วิเคราะห ์

5 4 3 2 1 

ต ่า 
1 

กลาง ปาน 
2 

สงู 
3 
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ตวัอยา่ง : เกณฑป์ระเมินระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสจะเกิดความเส่ียง ความถ่ี ระดบัคะแนน 

สงูมาก นอ้ยกว่า 1 เดือนต่อครัง้ 5 

สงู 1-6 เดือนต่อครัง้ 4 

ปานกลาง 7-12 เดือนต่อครัง้ 3 

นอ้ย มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปีต่อครัง้ 2 

นอ้ยมาก มากกว่า 3 ปีต่อครัง้ 1 

โอกาสจะเกิดความเสี่ยง รอ้ยละของโอกาส ระดบัคะแนน 

สงูมาก มากกว่ารอ้ยละ 80 5 

สงู รอ้ยละ 70-79 4 

ปานกลาง รอ้ยละ 60-69 3 

นอ้ย รอ้ยละ 50-59 2 

นอ้ยมาก นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 1 



ตวัอยา่ง : เกณฑป์ระเมินระดบัผลกระทบของความเสี่ยง 

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 

ผลกระทบ ความเสียหาย ระดบัคะแนน 

สงูมาก กระทบกบัหน่วยงานทัง้ในและนอกองคก์ร 5 

สงู กระทบกบัหน่วยงานภายในองคก์รมากกว่ารอ้ยละ 75 4 

ปานกลาง กระทบกบัหน่วยงานภายในองคก์รรอ้ยละ 50-75 3 

นอ้ย กระทบกบัหน่วยงานภายในองคก์รรอ้ยละ 25-49 2 

นอ้ยมาก กระทบกบัหน่วยงานภายในองคก์รนอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 1 



๓. กิจกรรมการควบคุม 

กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้  

 (๑๐) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 (๑๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อ
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

 (๑๒) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบาย 
ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

 

 
กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการด าเนินงาน เพื่อให้
มั่นใจว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการน าไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน   
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ตวัอยา่งกิจกรรมการควบคมุ 

1. การก าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั วิธีปฏิบติั 

2. การแบ่งแยกหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

3. การก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

4. การจดัท าบญัชี  ทะเบียน รายงาน 

5. การควบคมุทางกายภาพ 

6. การสบัเปลี่ยนหมนุเวียนงาน 

7. การควบคมุการประมวลผลขอ้มลู 

8. การก าหนดดชันีวดัผลการด าเนินงาน 

         ฯลฯ 
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1.  การควบคุมในลักษณะของ Hard Controls 

2.  การควบคุมในลักษณะของ Soft Controls 

ลกัษณะของการควบคมุภายใน  



๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้ 

 (๑๓) หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่ เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  
เพื่อสนับสนุนใหม้ีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

 (๑๔) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความ
รับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
ที่ก าหนด 

 (๑๕) หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

 สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการด าเนินการตามการควบคุมภายใน
ที่ก าหนด เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายใน
และภายนอก และเป็นช่องทางเพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศที่ส าคัญในการควบคุมการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบ และ
ความส าคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
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๕. กิจกรรมการติดตามผล 

กิจกรรมการติดตามผล ประกอบด้วย ๒ หลักการ ดังนี้ 

 (๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผลระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มี
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 (๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการ
ควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่ง
การแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 

กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือ
เป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้ก ากับดูแล อย่าง
ทันเวลา 
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หลักการพื้นฐาน:- 

1. เป้าหมายและวัตถุประสงค ์

2. ระดับความมีประสิทธิผล 

3. กระบวนการมีระบบ 

4. การแสดงสภาพผล 

การประเมินผลระบบการควบคมุภายใน 
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ระบบการควบคุมภายในที่ดี 

 มีความเหมาะสม เพียงพอ และรัดกุม 

 มีความคุ้มค่า 

 สามารถป้องกันความเสียหายหรือความสูญเสีย 

 ปฏิบัติงานได้สะดวก และปลอดภัย 

 เสริมสร้างความพอใจ 



หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ มีข้อก าหนด 14 ข้อ 
(1) ค านิยามต่างๆ 
     ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ  
ผู้ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ ความเสี่ยง (หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 1) 
(2) การจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
     การจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน การรายงานการจัดวางและการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน และการใช้ข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 2 - 11) 
(3) ผู้ที่ก าหนดคู่มือหรือแนวปฏิบัติการควบคมุภายใน 
      ก าหนดผู้รับผิดชอบ ได้แก่ กรมบัญชีกลาง (หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 12) 
(4) การให้ข้อมูลการควบคุมภายใน 
      ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงหรือให้ข้อมูลการควบคุมภายในต่อกระทรวงการคลัง และกรณีที่
ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังกล่าวได้ ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
(หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 13 - 14) 



ข้อ 1 ค านิยาม 
หน่วยงานของรัฐ 

(1) ส่วนราชการ 
(2) รัฐวิสาหกิจ 
(3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ 
(4) องค์การมหาชน 
(5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
(6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด 
ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ  
ผู้ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ ความเสี่ยง 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 



หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ 2 
- ให้จัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานฯ เป็นแนวทางในการจัดวางฯ 
- ให้หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่/ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ จัดวางระบบฯ ให้แล้วเสร็จใน 1 ปี  
นับแต่วันที่จัดตั้ง/ปรับโครงสร้าง 
- ให้รายงานการจัดวางฯ ตามข้อ 6 และข้อ 7 

 ข้อ 6 รายงานการจัดวางฯ ประกอบด้วย 
- การรับรองการจัดวาง (วค.1)  
- รายงานการจัดวางฯ (วค.2) (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานท่ี
ส าคัญ วัตถุประสงค์การด าเนินงาน ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม ความเสี่ยงส าคัญที่
มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม กิจกรรมการควบคุมที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยง และผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการควบคุม) 

 ข้อ 7 จัดส่งรายงานการจัดวางระบบฯ ระดับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ 6 ใหผู้้ก ากับดูแล
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบฯ แล้วเสร็จ 



แบบ วค. ๑ 

หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

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

  

                            (๒)                       ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ (หรือได้ปรับโครงสร้างใหม่) ตาม                      (๓)                               
เมื่อวันท่ี...(๔)........เดือน..............................พ.ศ. .................. และได้จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี...(๕).......เดือน.............................
พ.ศ. ................ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงิน   ท่ีเชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส ด้านการปฏิบัติตา มกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ภายใต้การก ากับดูแลของ                     (๖)                         . 

  

  

  

  

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

                                        ต าแหน่ง...........(๘)...................................................................... 

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



(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนว่ยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
สภาพแวดล้อม 

การควบคุม 

(๕) 
ความเสี่ยงที่ส าคัญ 

(๖) 
กิจกรรม 

การควบคุมที่ส าคัญ 

(๗) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

  
  
  
  
  
  
 

        

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

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

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

แบบ วค. ๒ 



หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ 3 
- ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมนิผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 
อย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง โดยมีการรายงานตามข้อ 8 และข้อ 9 
 

ข้อ 4 
- ให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลใหม้ีการน ามาตรฐานการควบคุมภายใน ฯ 
มาใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงานของรัฐ 
 



หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ 5 
- จัดให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงโดยมหีน้าที่ ดังน้ี 
  (1) อ านวยการประเมินผลการควบคุมภายใน  
  (2) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวม  
  (3) รวบรวม พิจารณา และสรุปผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ 
  (4) ประสานงานการประเมินผลฯ กับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 
  (5) จัดท ารายงานการประเมินผลฯ ระดับหน่วยงานของรัฐ  
- องค์ประกอบ + คุณสมบัติของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่หนว่ยงานของรัฐก าหนด 



หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ 8 
ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
รายงานประกอบด้วย 
- การรับรองการควบคุมภายใน (ปค.1/ปค.2/ปค.3) 
- การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) 
- การประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) 
- ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายใน (ปค.6) 



หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

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

                  ....................(๒).............................ไดป้ระเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี...(๓).....เดือน  ...............                       
พ.ศ. ....................ด้วยวิธีการท่ีหน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินท่ีเชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส 
รวมท้ังด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
 จากผลการประเมินดังกล่าว ...................(๔)................. เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ภายใต้  การก ากับดูแลของ....................(๕)..................                          .          
 

                                             ลายมือชื่อ ....................(๖)................... 
                                           ต าแหน่ง..............(๗)....................................................................  
                                                    วันที่...(๘)........ เดือน................พ.ศ. ................. 
 
กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกลา่วในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถดัไป ให้อธิบาย
เพ่ิมเติมในวรรคสาม ดังนี้ 
 อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙) 
     ๑.๑............................................................................................................................... 
    ๑.๒............................................................................................................................... 
 ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๑๐) 
     ๒.๑............................................................................................................................... 
     ๒.๒............................................................................................................................... 

แบบ ปค. ๑ 



หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(กรณีกระทรวงเจ้าสังกัดจัดสง่รายงานตอ่กระทรวงการคลัง  

หรือจังหวัดส่งรายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง) 
เรียน  ปลัดกระทรวงการคลัง 
 

 ....................(๑)............................. ไดป้ระเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐในสังกัด (หรือในภาพรวมของจังหวัด) ส าหรับปี
สิ้นสุดวันท่ี...(๒).....เดือน  ............... พ.ศ. ...................ด้วยวิธีการท่ีหน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของ
หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายในด้านการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่
การเงินท่ีเชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมท้ังด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
 จากผลการประเมินดังกล่าว ....................(๓)............................. เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐในสังกัด (หรือใน
ภาพรวมของจังหวัด) มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑          
 

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

กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกลา่วในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถดัไป ให้อธิบาย
เพ่ิมเติมในวรรคสาม ดังนี้ 
 อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๗) 
     ๑.๑............................................................................................................................... 
    ๑.๒............................................................................................................................... 
 ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘) 
     ๒.๑............................................................................................................................... 
     ๒.๒............................................................................................................................... 

แบบ ปค. ๒ 



หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(กรณีหน่วยงานของรัฐไม่อยู่ในสังกัดกระทรวง) 

เรียน  ปลัดกระทรวงการคลัง 
 

 ....................(๑).............................ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ .....(๒).....เดือน  ............... พ.ศ. 
................... ด้วยวิธีการท่ีหน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินท่ีเชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมท้ัง
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
 จากผลการประเมินดังกล่าว ....................(๓)............................. เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตาม
อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
 

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

กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกลา่วในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถดัไป ให้อธิบาย
เพ่ิมเติมในวรรคสาม ดังนี้ 
 อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๗) 
     ๑.๑............................................................................................................................... 
    ๑.๒............................................................................................................................... 
 ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘) 
     ๒.๑............................................................................................................................... 
     ๒.๒............................................................................................................................... 

แบบ ปค. ๓ 



(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ............................................................... 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
     ............................................................... 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
     ............................................................... 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ............................................................... 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
     ............................................................... 

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

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

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

ลายมือช่ือ .........................(๖)............................. 
ต าแหน่ง .........................(๗)................................. 
วันท่ี ....(๘).... เดือน …............... พ.ศ. ................ 

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



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

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิน้สดุ............................(๒).......................... 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 

ตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุม

ภายใน 
ที่มีอยู ่

(๖) 
การ

ประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

              

 

ลายมือช่ือ .........................(๑๐)............................. 
ต าแหน่ง .........................(๑๑)................................. 
วันท่ี ....(๑๒).... เดือน …............... พ.ศ. ................ 



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

 ผูต้รวจสอบภายในของ                    (๒)                            ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่     (๓)   เดือน                    พ.ศ.        .ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  ด้านการรายงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินท่ีเชื่อถือได้ 
ทันเวลา และโปร่งใส รวมท้ังด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
 จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ                    (๔)                        .มีความเพียงพอ 
ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

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

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุง
การควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกลา่ว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้ 
 อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘) 
     ๑.๑............................................................................................................................... 
    ๑.๒............................................................................................................................... 
 ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙) 
     ๒.๑............................................................................................................................... 
     ๒.๒............................................................................................................................... 

แบบ ปค. ๖ 



หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ 9 
วรรคหน่ึง 
 - คณะกรรมการของหน่วยงานตามข้อ (1) (2) (3) (4) (5) และ (7) ยกเว้นหน่วยงาน
ของรัฐตามวรรคสอง 
 - เสนอรายงานการประเมินผลฯ ตามข้อ 8 ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อลงนาม  
 - ส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแล และกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทิน 
    - หากผู้ก ากับดูแลเป็นบุคคลเดียวกับกระทรวงเจ้าสังกัด ให้ถือว่ากระทรวงเจ้าสังกัดได้รับ
รายงานแล้ว 

วรรคสอง 

 - คณะกรรมการของหน่วยงานตามข้อ (1) กรณีจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน 
 - เสนอรายงานการประเมินผลฯ ตามข้อ 8 ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อลงนาม ภายใน 90 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ในภาพรวมของส่วนราชการประจ าจังหวัด) 



หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ 9 

วรรคสาม 
 - คณะกรรมการของหน่วยงานตามข้อ (6) องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล 
 - เสนอรายงานการประเมินผลฯ ตามข้อ 8 ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อลงนาม 
 - ส่งนายอ าเภอ (คณะกรรมการที่นายอ าเภอจัดให้มีขึ้น) รวบรวม + สรุปรายงานการประเมินผลฯ 
มาจัดท ารายงานการประเมินผลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ (ในภาพรวมของอ าเภอ) 
 - ส่งให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

วรรคสี ่
 - คณะกรรมการของหน่วยงานตามข้อ (6) เทศบาลเมือง เทศบาลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 - เสนอรายงานการประเมินผลฯ ตามข้อ 8 ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อลงนาม 
 - ส่งให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

วรรคห้า 
 - คณะกรรมการของหน่วยงานตามข้อ (6) เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร 
 - เสนอรายงานการประเมินผลฯ ตามข้อ 8 ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อลงนาม 
 - ส่งรายงานต่อกระทรวงการคลังโดยตรง ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 



หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ 10 
วรรคหน่ึง 
 - กระทรวงเจ้าสังกัด รวบรวม + สรุปรายงานการประเมินผลฯ ทีไ่ด้รับตามข้อ 9 วรรคหนึ่ง 
 - จัดท ารายงานการประเมินผลฯ ระดับกระทรวง 
 - ส่ง กค ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ/ปีปฏิทิน 

วรรคสอง 

 - หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง 
 - ส่งรายงานต่อ กค โดยตรง ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปงีบประมาณ/ปีปฏิทิน 



หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

วรรคสี ่
 - คณะกรรมการทีผู่้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีขึ้น รวบรวม + สรุปรายงานการประเมินผลฯ  
ที่ได้รับตาม (ข้อ 10) วรรคสาม + ข้อ 9 วรรคสอง (รายงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
จังหวัด + รายงานในภาพรวมของส่วนราชการประจ าจังหวัด) 
 - จัดท ารายงานการประเมินผลฯ ในภาพรวมจังหวัด 
 - เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อลงนาม 
 - ส่ง กค ภายใน 180 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ข้อ 10 
วรรคสาม 

 - ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวบรวม + สรุปรายงานการประเมินผลฯ  

ทีไ่ด้รับตามข้อ 9 วรรคสาม + วรรคสี่ (รายงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ + 
รายงานเทศบาลเมือง เทศบาลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
 - จัดท ารายงานการประเมินผลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด 
 - เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 - ส าเนาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วย 



รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัตกิารควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

(หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตกิารควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561) 

รายงานการจัดวาง 
ระบบการควบคุมภายใน 

(แบบ วค. 2) 

หนังสือรับรองการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน 

(แบบ วค. 1) 

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
(หลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 6) 

 
รายงานการสอบทาน 

การประเมินผลการควบคุมภายใน 
ของผู้ตรวจสอบภายใน 

(แบบ ปค. 6) 

รายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 5) 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(หลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 8) 

หนังสือรับรองการประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. 1 / ปค. 2 / ปค. 3) 

รายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุม

ภายใน 
(แบบ ปค. 4) 



รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

1 ปีนับแต่วันจัดต้ัง/ 
ปรับโครงสร้างเสร็จ 

รายงานการจัดวาง 
ระบบการควบคุมภายใน 

(แบบ วค. 1, 2) 
(หลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 6) 

หน่วยงานจัดตั้งใหม่ 
/ปรับโครงสร้าง 

(หลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 2) 

จัดวางระบบ 
การควบคุมภายในเสร็จ 

ส่งรายงานการจัดวาง 
ระบบการควบคุมภายใน 
(หลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 7) 60 วัน  

นับแต่วันจัดวางระบบ
เสร็จ 

ผู้ก ากับดูแล 



รายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน 
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

กระทรวงเจ้าสังกัด หน่วยงานของรัฐ ข้อ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ 
(๗) สังกัดกระทรวง+ไม่ใช่ราชการภูมิภาค 
(หลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 9 วรรคหนึ่ง) 

90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบ/
ปฏิทิน 

150 วัน นับแต่วันส้ินปีงบ/ปฏิทิน 

กระทรวงการคลัง 
ให้ท าหนังสือน าส่งถึง

กรมบัญชีกลาง 
(ปค. เป็นเอกสารแนบ) 

ผู้ก ากับดูแล 
เพื่อทราบ (ถ้าม)ี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(หัวหน้าหน่วยงานลงนาม) 

ปค. 1,4,5,6 

รายงานการประเมินผลฯ ระดับกระทรวง 
(ปลัดกระทรวงลงนาม) 

ปค. 2,4,5,6 



150 วนั นับแต่วนัส้ินปีง
ปม. 

ผู้ว่าฯ 
(คณะกรรมการที่ผู้ว่าจัดให้ม)ี 

กระทรวง        
การคลงั 

180 วนั นับแต่วนัส้ินปี    
งปม. 

รายงานการประเมินผลฯ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดบัจังหวดั 

(หัวหน้าส านักงานฯ ลงนาม) (ปค. 1,4,5.6) 

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

ส าเนาให้กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

ส านักงานส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่นจังหวดั 

(หัวหน้าส านักงานฯ ลงนาม) 

หน่วยงานข้อ (6) เทศบาลเมือง/นคร  
องค์การบริหารส่วนจังหวดั 

(หลกัเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 9 วรรคส่ี) 

90 วนั 
นับแต่วนัส้ินปีงปม. 

หน่วยงานข้อ (6)  
องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลต าบล 
(หลกัเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 9 วรรคสาม) 

นายอ าเภอ 
(คณะกรรมการที่นายอ าเภอจัดให้มีขึน้) 

90 วนั 
นับแต่วนัส้ินปีงปม. 

หน่วยงานข้อ (1) กรณจีังหวดั  
(ราชการภูมิภาค/ส่วนราชการประจ าจังหวดั) 

(หลกัเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 9 วรรคสอง) 

คณะกรรมการ 
(ที่ผู้ว่าราชการจังหวดัจัดให้มี) 

90 วนั 
นับแต่วนัส้ินปีงปม. 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ตามที่หน่วยงานก าหนดเอง) 

รายงานการประเมินผลฯ 
(ในภาพรวมราชการภูมิภาค/ 
ส่วนราชการประจ าจังหวดั) 
(ผู้ว่าฯ ลงนาม) (ปค. 1,4,5,6) 

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

รายงานการประเมินผลฯ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดบัอ าเภอ 

(นายอ าเภอลงนาม) (ปค. 1,4,5,6)  

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

รายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน 
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 



รายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน 
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง 
(หลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 10 วรรคสอง) 

90 วันนับแต่วันสิ้นปีงปม./ปีปฏิทิน 

ให้ท าหนังสือน าส่งถึง
กรมบัญชีกลาง 

(ปค. เป็นเอกสารแนบ) 

ผู้ก ากับดูแล 
เพื่อทราบ (ถ้ามี) 

รายงานการประเมินผลฯ 
(หัวหน้าหน่วยงานลงนาม) 

(ปค. 3,4,5,6) 

หน่วยงานข้อ (6) เมืองพัทยา กทม. 
(หลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 9 วรรคห้า) 

กระทรวงการคลัง 

90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงปม. 

รายงานการประเมินผลฯ 
(หัวหน้าหน่วยงานลงนาม) 

(ปค. 3,4,5,6) 



หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ 11 
  ให้หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ก ากับดูแล กระทรวงเจ้าสังกัด ใช้ข้อมูลรายงานการ
ประเมินผลฯ เพื่อให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

ข้อ 12 
 กรมบัญชีกลางเป็นผู้ก าหนดคู่มือหรือแนวปฏิบัติการควบคุมภายใน 

ข้อ 13  

 กรณี กค ขอให้หน่วยงานชี้แจง/ให้ข้อมูลระบบการควบคุมภายใน หน่วยงานต้อง
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ข้อ 14 
 กรณีหน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ให้ขอท าความตกลงกับ กค 





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


