












































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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







รายงานการจดัวาง
ระบบการควบคุมภายใน

(แบบ วค. 2)

รายงานการจดัวางระบบการควบคุมภายใน
และ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ตามหลกัเกณฑป์ฏิบติัการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ
(หลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัวา่ดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏิบติัการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561)

หนงัสือรับรองการจดัวาง
ระบบการควบคุมภายใน

(แบบ วค. 1)

รายงานการจดัวางระบบการควบคุมภายใน
(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 6)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 8)

หนงัสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายใน

(แบบ ปค. 1 / ปค. 2 / ปค. 3)

รายงานการประเมินองคป์ระกอบ
ของการควบคุมภายใน

(แบบ ปค. 4)

รายงานการสอบทาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน

ของผูต้รวจสอบภายใน
(แบบ ปค. 6)

รายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน
(แบบ ปค. 5)



รายงานการจดัวางระบบการควบคุมภายใน
ตามหลกัเกณฑป์ฏิบติัการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ

รายงานการจดัวาง
ระบบการควบคุมภายใน

(แบบ วค. 1, 2)
(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 6)

หน่วยงานจดัตั้งใหม่
/ปรับโครงสร้าง

(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 2)

จดัวางระบบ
การควบคุมภายในเสร็จ

ส่งรายงานการจดัวาง
ระบบการควบคุมภายใน
(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 71 ปีนบัแต่วนัจดัตั้ง/

ปรับโครงสร้างเสร็จ
60 วนั 

นบัแต่วนัจดัวางระบบเสร็จ

ผูก้  ากบัดูแล



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลกัเกณฑป์ฏิบติัการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของรัฐ ขอ้ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๗) 
สังกดักระทรวง+ไม่ใช่ราชการภูมิภาค
(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 9 วรรคหน่ึง)

กระทรวงเจา้สงักดั

90 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบ/ปฏิทิน

150 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบ/ปฏิทิน

กระทรวงการคลงั
ให้ท าหนงัสือน าส่งถึง

กรมบญัชีกลาง
(ปค. เป็นเอกสารแนบ)

ผูก้  ากบัดูแล
เพื่อทราบ (ถา้มี)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(หวัหนา้หน่วยงานลงนาม)

ปค. 1,4,5,6

รายงานการประเมินผลฯ ระดบักระทรวง
(ปลดักระทรวงลงนาม)

ปค. 2,4,5,6



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลกัเกณฑป์ฏิบติัการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานขอ้ (1) กรณีจงัหวดั 
(ราชการภูมิภาค/ส่วนราชการประจ าจงัหวดั)

(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 9 วรรคสอง)

คณะกรรมการ
(ท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัจดัใหมี้)

90 วนั
นบัแต่วนัส้ินปีงบ

หน่วยงานขอ้ (6) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล/เทศบาลต าบล
(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 9 วรรคสาม)

นายอ าเภอ
(คณะกรรมการท่ีนายอ าเภอจดัให้มีข้ึน)

90 วนั
นบัแต่วนัส้ินปีงบ

ส านกังานส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินจงัหวดั

(หวัหนา้ส านกังานฯ ลงนาม)

หน่วยงานขอ้ (6) เทศบาลเมือง/นคร 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 9 วรรคส่ี)

ผูว้า่ฯ
(คณะกรรมการท่ีผูว้า่จดัให้มี)

90 วนั
นบัแต่วนัส้ินปีงบ

150 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบ

กระทรวงการคลงั

180 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ตามท่ีหน่วยงานก าหนดเอง)

รายงานการประเมินผลฯ
(ในภาพรวมราชการภูมิภาค/
ส่วนราชการประจ าจงัหวดั)
(ผูว้า่ฯ ลงนาม) (ปค. 1,4,5,6)

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

รายงานการประเมินผลฯ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ

(นายอ าเภอลงนาม) (ปค. 1,4,5,6) 

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

รายงานการประเมินผลฯ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดั

(หวัหนา้ส านกังานฯ ลงนาม) (ปค. 1,4,5.6)

รายงานการประเมินผลฯ  ในภาพรวมจงัหวดั
(ผูว้ฯ่ ลงนาม) (ปค.2,4,5,6)

ส าเนาใหก้รมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลกัเกณฑป์ฏิบติัการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานขอ้ (6) เมืองพทัยา กทม.
(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 9 วรรคหา้)

กระทรวงการคลงั

90 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบ

หน่วยงานไม่สงักดักระทรวง
(หลกัเกณฑป์ฏิบติัฯ ขอ้ 10 วรรคสอง)

90 วนันบัแต่วนัส้ินปีงบ/ปฏิทิน

ให้ท าหนงัสือน าส่งถึง
กรมบญัชีกลาง

(ปค. เป็นเอกสารแนบ)

ผูก้  ากบัดูแล
เพื่อทราบ (ถา้มี)

รายงานการประเมินผลฯ
(หวัหนา้หน่วยงานลงนาม) 

(ปค. 3,4,5,6)

รายงานการประเมินผลฯ
(หวัหนา้หน่วยงานลงนาม) 

(ปค. 3,4,5,6


