
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

คำถาม -  คำตอบ
๑. หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดทำแบบ ปอ. และ ปย. ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย 

การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือไม่
ตอบ ไม่ต้องจัดทำ เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ไม ่ได ้บ ัญ ญ ัต ิให ้อำน าจคณ ะกรรมการตรวจเง ิน แผ ่น ด ิน ใน การกำห น ดเก ี่ยวก ับ การควบ ค ุมภายใน  และ 
หน ่วยงานของรัฐต ้องปฏ ิบ ัต ิตามมาตรฐานและหลักเกณฑ ์เก ี่ยวก ับการควบคุมภายในท ี่กระทรวงการคล ัง 
กำหนด ตามพระราชบัญญัติว ิน ัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. การปฏิบัต ิตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบ ัติการควบคุมภายใน 
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( เซ่น การจ ัดทำแบบรายงานการจ ัดวางระบบการควบค ุม  
ภายใน และหรือแบบรายงานการประเม ินผลการควบคุมภายใน) จะดำเน ินการตั้งแต่ป ีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นด้นไป ใช่หรือไม่

ตอบ ให ้ดำเน ิน การป ระเม ิน ผลการควบ ค ุมภายใน  ป ระจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ และจัดทำ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓ .  หน่วยงานย่อยของหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดท ำ แบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และ 
หรือแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ หรือไม่ และหากต้องจัดทำ จะต้องจัดทำด้วยแบบรายงานในลักษณะใด

ตอบ หลักเกณฑ ์กระทรวงการคล ังว ่าด ้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ ์ปฏ ิบ ัต ิการควบคุมภายในสำหรับ 
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดเฉพาะแบบรายงานให้หน่วยงานชองรัฐต้องจัดทำ ดังนั้น หากหน่วยงาน 
ของรัฐพ ิจารณาเห ็นว่า หน ่วยงานย่อยควรม ีการจ ัดทำรายงานเพ ื่อสะดวกต ่อการรวบรวมมาจัดทำรายงาน 
ในภาพรวมหน ่วยงานชองร ัฐตามหล ักเกณ ฑ ์กระทรวงการคล ังว ่าด ้วยมาตรฐานและหล ักเกณ ฑ ์ปฏ ิบ ัต ิฯ  
ก็สามารถกำหนดรูปแบบรายงานสำหรับหน่วยงานย่อยได้เองตามความเหมาะสมและจำเป็น

๔. การจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน  
และหลักเกณฑ์ปฏิบัต ิการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบ ปค. ๒ หรือ 
แบบ ปค. ๓ (แล้วแต่กรณี) โดยหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ระบุเรียนปลัดกระทรวง 
การคลัง น้ัน ให้จัดส่งถึงกระทรวงการคลัง ใช่หรือไม่

ตอบ แบบ ปค. ๒ หรือ ปค. ๓ แล ้แต ่กรณ ี ให ้เร ีย น ป ล ัด ก ระ ท ร ว งก าร ค ล ัง  แต ่ใน การจ ัดส ่ง 
เอกสารรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในทั้งหมด สามารถจัดทำหนังสือนำส่งรายงานฯ ถึงกรมบัญชีกลาง 
เพื่อรวบรวมผลการประเมินการควบคุมภายในเสนอปลัดกระทรวงการคลังต่อไป
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๕. หากหน่วยงานของรัฐไม ่สามารถจัดส่งรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และหรือรายงาน  
การประเมินผลการควบคุมภายใน ภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด ้วย 
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะเป็นการไม่ปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ข้อ ๔ หรือไม่

ตอบ หลักเกณฑ ์กระทรวงการคล ังว ่าด ้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ ์ปฏ ิบ ัต ิการควบคุมภายในสำหรับ 
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดระยะเวลาในการจัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใบไว้แล้ว 
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถส่งรายงานฯ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้หน่วยงานของรัฐระบุเหตุผล 
ความจำเป็นที่จ ัดส่งรายงานเกินระยะเวลาที่กำหนด ในหนังสือนำส่งรายงานฯ ให้กรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณา 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบ ัติฯ ข้อ ๔ ต่อไป

๖. การจัดท ำรายงาน การประเม ิน ผลการควบค ุมภายใน ตามห ล ัก เกณ ฑ ์กระทรวงการคล ังว ่าด ้วยมาตรฐาน  
และห ล ัก เกณ ฑ ์ป ฏ ิบ ัต ิการควบ ค ุมภายใน สำห ร ับ ห น ่วยงาน ของร ัฐ  พ .ศ . ๒๕๖๑ จะต ้องประกอบด ้วย 
รายงาน ใดบ้าง

ตอบ - กรณ ีหน ่วยงานของรัฐจ ัดส ่งรายงานให ้กระทรวงเจ ้าส ังก ัด จะต ้องประกอบด ้วยรายงานตาม 
แบบ ปค. ๑, ปค. ๔, ปค. ๕ และ ปค. ๖ (ที่สรุปในภาพรวมของหน่วยงาบของรัฐ)

- กรณีกระทรวงเจ้าสังกัดต่างๆ จัดส่งรายงานให้กระทรวงการคลัง จะต้องประกอบด้วยรายงาน 
ตามแบบ ปค. ๒ , ปค. ๔ , ปค. ๕ และ ปค. ๖ (ที่สรุปในภาพรวมของกระทรวง)

- กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มีกระทรวงเจ้าสังกัด (เซ่น หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานของรัฐ 
ท่ีฃ้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี) กรณีฌืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร จัดส่งรายงานให้กระทรวงการคลัง จะต้องประกอบด้วย 
รายงานตามแบบ ปค. ๓, ปค. ๔, ปค. ๕ และ ปค. ๖ (ที่สรุปในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ)

ทั้งนี้ หากหน่วยงานของรัฐใดยังไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน หรือไม่ได้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 
ภายใน ไม่ต ้องจัดทำรายงานตามแบบ ปค. ๖ อย่างไรก็ดี ให้ระบุในหนังสือนำส่งรายงาน หรือระบุหมายเหตุ 
ไว้ในรายงานตามแบบ ปค. ๑ ว่า หน่วยงานของรัฐไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน หรือไม่ได้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 
ภายใน จึงไม่ม ีการจัดทำแบบรายงาน ปค. ๖
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๗. ก า ร จ ัด พ ำรายงาน ก ารป ร ะ เม ิน ผ ล ก าร ค วบ ค ุม ภ าย ใน ข อ งอ งค ์ก รป ก ค ร อ งส ่วน ท ้อ งก ิน ร ะ ด ับ อ ำเภ อ  
รายงาน ก ารป ระเม ิน ผลการควบ ค ุม ภายใน ข ององค ์กรป กครองส ่วน ท ้องก ิน ระด ับ จ ังห ว ัด  และรายงาน 
การประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัV ตามหลักเกณฑ ์กระทรวงการคล ังว ่าด ้วยมาตรฐานและ  
หลักเกณฑ์ปฏิบ ัต ิการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙  วรรคสาม ข้อ ๑ 0  
วรรคสาม และข้อ ๑ ๐  วรรคสี่ ตามลำดับนั้น จะต้องจัดทำรายงานตามแบบ ปค. ๖  โดยมีผู้ตรวจลอบ 
ภายในลงลายมือขื่อ หรือไม่

กรณ ีนายอำเภอ ส ่งรายงานการประเม ินผลการควบคุมภายในขององค ์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่น 
ระดับอำเภอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ในส่วนของรายงานตามแบบ ปค.๖ ให้จัดทำแบบฯ 
โดยไม ่ต ้องลงลายม ือข ื่อของผ ู้ตรวจสอบภายใน แต่ให ้ระบ ุหมายเหตุไว้ว ่า องค์การบริหารส ่วนตำบลและ 
เทศบาลตำบล ม ืรายงานตามแบบ ปค. ๖ เป ็นจำนวนหน่วยงานเท่าใด และที่ไม่ม ีรายงานตามแบบ ปค. ๖ 
เป็นจำนวนหน่วยงานเท่าใด

กรณีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ส ่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ให ้ผ ู้ว ่าราชภารจ ังหวัด ในส ่วนของรายงานตามแบบ ปค.๖ 
ให้จ ัดทำแบบฯ โดยไม่ต ้องลงลายมือขื่อของผู้ตรวจสอบภายใน และให้ระบุหมายเหตุไว้ว ่า องค์การบริหาร 
ส่วนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีรายงานตามแบบ ปค. ๖ 
เป็นจำนวนหน่วยงานรวมเท่าใด และที่ไม่มืรายงานตามแบบ ปค. ๖ เป็นจำนวนหน่วยงานรวมเท่าใด

กรณีผู้ว ่าราชการจังหวัด ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด ให้กระทรวง 
การคลังในส่วนของรายงานตามแบบ ปค. ๖ ให้จัดทำโดยไม่ต้องลงลายมือขื่อของผู้ตรวจสอบภายใน แตให้ระบุ 
หมายเหตุไว้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มีรายงานตามแบบ ปค. ๖ เป็นจำนวนหน่วยงานรวมเท่าใด และที่ไม่ม ีรายงานตามแบบ ปค. ๖ เป็นจำนวน 
หน่วยงานรวมเท่าใด



๘. การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบ ปค. ๕ ให้ระบุข ้อมูลเฉพาะความเสี่ยง 
ที่ได้ประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่แล้ว และผลประเมินปรากฏว่า ความเสี่ยงยังมีอยู่ซึ่งอยู่ในระดับ 
ที่ยังยอมรับไม่ได้และต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ใช่หรือไม่

ตอบ ใช่ ดังนั้น ความเสี่ยงที่ได้ประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่แล้ว และผลประเมินปรากฏว่า ความเสี่ยง 
ที่ย ังม ีอยู่ซ ึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และไม่ต ้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน จึงไม่ต้องนำมาระบุไว้ใน 
แบบ ปค. ๕

อย่างไรก็ดี หน ่วยงานของรัฐควรกำหนดให้หน ่วยงานย่อยระบ ุความเส ี่ยงสำค ัญท ี่ม ีการควบคุม 
ภายในย ังไม ่เพ ียงพอซ ึ่งต ้องกำหนดปรับปร ุงการควบค ุมภายใน ท ั้งน ี้ หน ่วยงานของร ัฐสามารถพ ิจาณ า 
ความเหมาะสมหรือความจำเป ็นท ี่จะกำหนดให ้หน ่วยงานย่อยระบ ุความเส ี่ยงสำค ัญท ี่ม ีการควบคุมภายใน 
เพ ียงพ อซ ึ่งไม ่ต ้องกำห น ดป ร ับ ป ร ุงการควบ ค ุมภายใน ด ้วยก ็ได ้ เพ ื่อให ้คณ ะกรรม การตาม ห ล ัก เกณ ฑ ์ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ ๕ ได ้พ ิจารณากล ั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ

๙. ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว ่าด ้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบ ัต ิการควบคุมภายในสำหรับ  
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙  วรรคสอง ซึ่งกำหนดว่า ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตาม
ข้อ (&) กรณีจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุม 
ภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต ่อผ ู้ว ่าราชการจ ังหวัดเพ ื่อพ ิจารณาลงนาม ภายใน ๙๐  วัน นับแต  ่
วันสิ้นปีงบประมาณ และข้อ ๑๐  วรรคสี่ ซึ่งกำหนดว่า ให ้คณะกรรมการพ ื่ผ ู้ว ่าราชการจังหวัดจ ัดให ้ม ีข ึ้น  
ดำเนินการ รวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในพื่ได้รับตามวรรคสาม และข้อ ๙  วรรคสอง 
ม าจ ัด ท ำรายงาน ก ารป ระ เม ิน ผ ล ก ารค วบ ค ุม ภ ายใน ภ าพ รวม จ ังห ว ัด  แล ้วเสน อต ่อผ ู้ว ่าราชการจ ังหว ัด  
เพ ื่อพ ิจารณ าลงนาม และส่งให้กระทรวงการคลัง ภายใน  ๑๘๐ วัน น ับแต่ว ันส ิ้นปีงบประมาณ  นั้น จะเป็น 
การกำหนดให้ผู้ว่าราชการได้ลงนามในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ๒ คร้ัง ใช่หรือไม่

ตอบ ใช่ โดยลงนามในรายงานระดับหน่วยงานของรัฐ (ภาพรวมของส่วนราชการประจำจังหวัด) และ 
ลงนามในรายงานสำหรับภาพรวมของจ ังหวัด (ภาพรวมของส ่วนราชการประจำจ ังหวัดรวมก ับภาพรวม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)


