หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้ว ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ป ฏิบ ัต ิการควบคุม ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
คำถาม - คำตอบ
๑. หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัด ทำแบบ ปอ. และ ปย. ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกำหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือไม่
ตอบ ไม่ต้องจัดทำ เนื่องจากพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงิน แผ่น ดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
ไม่ไ ด้บ ัญ ญัต ิใ ห้อ ำนาจคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่น ดิน ในการกำหนดเกี่ย วกับ การควบคุม ภายใน และ
หน่ว ยงานของรัฐ ต้อ งปฏิบ ัต ิต ามมาตรฐานและหลัก เกณฑ์เกี่ย วกับ การควบคุม ภายในที่ก ระทรวงการคลัง
กำหนด ตามพระราชบัญ ญัต ิว ิน ัย การเงิน การคลัง ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. การปฏิบ ัต ิต ามหลัก เกณฑ์ก ระทรวงการคลัง ว่าด้ว ยมาตรฐานและหลัก เกณฑ์ป ฏิบ ัต ิก ารควบคุม ภายใน
สำหรับ หน่ว ยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( เซ่น การจัด ทำแบบรายงานการจัด วางระบบการควบคุม
ภายใน และหรือ แบบรายงานการประเมิน ผลการควบคุม ภายใน) จะดำเนิน การตั้ง แต่ป ีง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นด้นไป ใช่หรือไม่
ตอบ ให้ด ำเนิน การประเมิน ผลการควบคุม ภายใน ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และจัดทำ
รายงานการประเมิน ผลการควบคุม ภายในดัง กล่า วในต้น ปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓ .

หน่ว ยงานย่อ ยของหน่ว ยงานของรัฐ ต้องจัด แบบรายงานการจัด วางระบบการควบคุม ภายใน และ
หรือ แบบรายงานการประเมิน ผลการควบคุม ภายในตามหลัก เกณฑ์ก ระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ หรือไม่ และหากต้องจัดทำ จะต้อ งจัด ทำด้วยแบบรายงานในลัก ษณะใด
ตอบ หลัก เกณฑ์ก ระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยมาตรฐานและหลัก เกณฑ์ป ฏิบ ัต ิก ารควบคุม ภายในสำหรับ
ทำ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดเฉพาะแบบรายงานให้หน่วยงานชองรัฐต้องจัดทำ ดังนั้น หากหน่วยงาน
ของรัฐ พิจ ารณาเห็น ว่า หน่ว ยงานย่อ ยควรมีก ารจัด ทำรายงานเพื่อ สะดวกต่อ การรวบรวมมาจัด ทำรายงาน
ในภาพรวมหน่ว ยงานชองรัฐ ตามหลัก เกณฑ์ก ระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยมาตรฐานและหลัก เกณฑ์ป ฏิบ ัต ิฯ
ก็ส ามารถกำหนดรูปแบบรายงานสำหรับหน่วยงานย่อยได้เองตามความเหมาะสมและจำเป็น

๔. การจัด ส่งรายงานการประเมิน ผลการควบคุม ภายในตามหลัก เกณฑ์ก ระทรวงการคลัง ว่าด้ว ยมาตรฐาน
และหลัก เกณฑ์ป ฏิบ ัต ิก ารควบคุม ภายในสำหรับ หน่ว ยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบ ปค. ๒ หรือ
แบบ ปค. ๓ (แล้ว แต่ก รณี) โดยหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ระบุเรียนปลัดกระทรวง
การคลัง นั้น ให้จัดส่งถึงกระทรวงการคลัง ใช่หรือไม่
ตอบ แบบ ปค. ๒ หรือ ปค. ๓ แล้แ ต่ก รณ ี ให ้เ รีย น ป ลัด กระท รวงการคลัง แต่ใ นการจัด ส่ง
เอกสารรายงานการประเมิน ผลการควบคุม ภายในทั้งหมด สามารถจัด ทำหนัง สือ นำส่งรายงานฯ ถึงกรมบัญ ชีกลาง
เพื่อ รวบรวมผลการประเมิน การควบคุม ภายในเสนอปลัด กระทรวงการคลัง ต่อ ไป

- ๒๕. หากหน่ว ยงานของรัฐ ไม่ส ามารถจัด ส่ง รายงานการจัด วางระบบการควบคุม ภายใน และหรือ รายงาน
การประเมิน ผลการควบคุม ภายใน ภายในกำหนดระยะเวลาตามหลัก เกณฑ์ก ระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะเป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ข้อ ๔ หรือไม่
ตอบ หลัก เกณฑ์ก ระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยมาตรฐานและหลัก เกณฑ์ป ฏิบ ัต ิก ารควบคุม ภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก ำหนดระยะเวลาในการจัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับ การควบคุม ภายใบไว้แล้ว
ในกรณีท ี่ห น่วยงานของรัฐไม่ส ามารถส่งรายงานฯ ได้ต ามระยะเวลาที่ก ำหนด ให้ห น่วยงานของรัฐระบุเหตุผ ล
ความจำเป็น ที่จ ัด ส่ง รายงานเกิน ระยะเวลาที่ก ำหนด ในหนังสือนำส่งรายงานฯ ให้กรมบัญ ชีกลาง เพื่อ พิจ ารณา
ตามหลัก เกณฑ์ก ระทรวงการคลัง ว่าด้ว ยมาตรฐานและหลัก เกณฑ์ป ฏิบ ัต ิฯ ข้อ ๔ ต่อไป
๖. การ จัด ทำรายงานการประเมิน ผลการควบคุม ภายในตามหลัก เกณฑ์ก ระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยมาตรฐาน
และหลัก เกณฑ ์ป ฏิบ ัต ิก ารควบคุม ภายในสำหรับ หน่ว ยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะต้อ งประกอบด้ว ย
รายงาน ใด บ้า ง
ตอบ - กรณีห น่ว ยงานของรัฐ จัด ส่ง รายงานให้ก ระทรวงเจ้า สัง กัด จะต้อ งประกอบด้ว ยรายงานตาม
แบบ ปค. ๑, ปค. ๔, ปค. ๕ และ ปค. ๖ (ที่ส รุป ในภาพรวมของหน่วยงาบของรัฐ)
- กรณีก ระทรวงเจ้าสัง กัด ต่า งๆ จัด ส่งรายงานให้ก ระทรวงการคลัง จะต้อ งประกอบด้ว ยรายงาน
ตามแบบ ปค. ๒ , ปค. ๔ , ปค. ๕ และ ปค. ๖ (ที่ส รุป ในภาพรวมของกระทรวง)
- กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มีกระทรวงเจ้าสังกัด (เซ่น หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานของรัฐ
ที่ฃึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี) กรณีฌืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร จัดส่งรายงานให้กระทรวงการคลัง จะต้องประกอบด้วย
รายงานตามแบบ ปค. ๓, ปค. ๔, ปค. ๕ และ ปค. ๖ (ที่สรุปในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ)
ทั้งนี้ หากหน่วยงานของรัฐใดยังไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน หรือไม่ได้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติห น้าที่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน ไม่ต ้อ งจัด ทำรายงานตามแบบ ปค. ๖ อย่างไรก็ดี ให้ระบุในหนังสือ นำส่งรายงาน หรือ ระบุห มายเหตุ
ไว้ในรายงานตามแบบ ปค. ๑ ว่า หน่วยงานของรัฐไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน หรือไม่ได้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน จึง ไม่ม ีก ารจัด ทำแบบรายงาน ปค. ๖

- ๓๗.

จัด พ ำรายงาน การป ระเม ิน ผลการควบ คุม ภายใน ขององค์ก รป กครองส ่ว น ท ้อ งกิน ระดับ อำเภอ
รายงานการประเมิน ผลการควบคุม ภายในขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งกิน ระดับ จัง หวัด และรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัV ตามหลัก เกณฑ์ก ระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยมาตรฐานและ
หลัก เกณฑ์ป ฏิบ ัต ิก ารควบคุม ภายในสำหรับ หน่ว ยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ วรรคสาม ข้อ ๑ 0
วรรคสาม และ ข้อ ๑๐ วรรคสี่ ตามลำดับ นั้น จะต้อ งจัด ทำรายงานตามแบบ ปค. ๖ โดยมีผ ู้ต รวจลอบ
การ

ภายในลงลายมือ ขื่อ หรือไม่
กรณีน ายอำเภอ ส่ง รายงานการประเมิน ผลการควบคุม ภายในขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
ระดับอำเภอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ในส่วนของรายงานตามแบบ ปค.๖ ให้จัดทำแบบฯ
โดยไม่ต ้อ งลงลายมือ ขื่อ ของผู้ต รวจสอบภายใน แต่ใ ห้ร ะบุห มายเหตุไ ว้ว ่า องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลและ
เทศบาลตำบล มืร ายงานตามแบบ ปค. ๖ เป็น จำนวนหน่ว ยงานเท่า ใด และที่ไ ม่ม ีร ายงานตามแบบ ปค. ๖
เป็น จำนวนหน่ว ยงานเท่าใด
กรณีส ำนัก งานส่งเสริม การปกครองท้อ งถิ่น จังหวัด ส่ง รายงานการประเมิน ผลการควบคุม ภายใน
ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ระดับ จัง หวัด ให้ผ ู้ว ่า ราชภารจัง หวัด ในส่ว นของรายงานตามแบบ ปค.๖
ให้จ ัด ทำแบบฯ โดยไม่ต ้อ งลงลายมือ ขื่อ ของผู้ต รวจสอบภายใน และให้ร ะบุห มายเหตุไ ว้ว ่า องค์ก ารบริห าร
ส่วนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีรายงานตามแบบ ปค. ๖
เป็น จำนวนหน่วยงานรวมเท่าใด และที่ไ ม่ม ืร ายงานตามแบบ ปค. ๖ เป็น จำนวนหน่ว ยงานรวมเท่าใด
กรณีผ ู้ว ่าราชการจัง หวัด ส่งรายงานการประเมิน ผลการควบคุม ภายในภาพรวมจังหวัด ให้กระทรวง
การคลังในส่วนของรายงานตามแบบ ปค. ๖ ให้จ ัดทำโดยไม่ต้องลงลายมือขื่อของผู้ตรวจสอบภายใน แตให้ระบุ
หมายเหตุไว้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีร ายงานตามแบบ ปค. ๖ เป็น จำนวนหน่ว ยงานรวมเท่าใด และที่ไ ม่ม ีร ายงานตามแบบ ปค. ๖ เป็น จำนวน
หน่ว ยงานรวมเท่าใด

๘. การจัด ทำรายงานการประเมิน ผลการควบคุม ภายในตามแบบ ปค. ๕ ให้ร ะบุข ้อ มูล เฉพาะความเสี่ย ง
ที่ได้ป ระเมิน การควบคุม ภายในที่ม ีอ ยู่แ ล้ว และผลประเมิน ปรากฏว่า ความเสี่ยงยังมีอ ยู่ซ ึ่งอยู่ในระดับ
ที่ยังยอมรับไม่ได้และต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ใช่หรือไม่
ตอบ ใช่ ดังนั้น ความเสี่ยงที่ได้ประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่แล้ว และผลประเมินปรากฏว่า ความเสี่ยง
ที่ย ัง มีอ ยู่ซ ึ่ง อยู่ใ นระดับ ที่ย อมรับ ได้แ ละไม่ต ้อ งกำหนดปรับ ปรุง การควบคุม ภายใน จึงไม่ต ้องนำมาระบุไว้ใน
แบบ ปค. ๕
อย่า งไรก็ด ี หน่ว ยงานของรัฐ ควรกำหนดให้ห น่ว ยงานย่อ ยระบุค วามเสี่ย งสำคัญ ที่ม ีก ารควบคุม
ภายในยัง ไม่เพีย งพอซึ่ง ต้อ งกำหนดปรับ ปรุง การควบคุม ภายใน ทั้ง นี้ หน่ว ยงานของรัฐ สามารถพิจ าณา
ความเหมาะสมหรือ ความจำเป็น ที่จ ะกำหนดให้ห น่ว ยงานย่อ ยระบุค วามเสี่ย งสำคัญ ที่ม ีก ารควบคุม ภายใน
เพีย งพอซึ่ง ไม่ต ้อ งกำหนดปรับ ปรุง การควบคุม ภายในด้ว ยก็ไ ด้ เพื่อ ให้ค ณ ะกรรมการตามหลัก เกณ ฑ ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๕ ได้พ ิจ ารณากลั่น กรอง และสรุป ผลการประเมิน การควบคุม ภายในในภาพรวมของหน่ว ยงานของรัฐ

๙. ตามหลัก เกณฑ์ก ระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยมาตรฐานและหลัก เกณฑ์ป ฏิบ ัต ิก ารควบคุม ภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ วรรคสอง ซึ่งกำหนดว่า ให้ค ณะกรรมการของหน่ว ยงานของรัฐ ตาม
ข้อ (&) กรณีจ ังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริห ารราชการแผ่น ดิน เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับ หน่ว ยงานของรัฐ ตามข้อ ๘ ต่อ ผู้ว ่า ราชการจัง หวัด เพื่อ พิจ ารณาลงนาม ภายใน ๙๐ วัน นับ แต่
วัน สิ้น ปีงบประมาณ และข้อ ๑๐ วรรคสี่ ซึ่ง กำหนดว่า ให้ค ณะกรรมการพื่ผ ู้ว ่า ราชการจัง หวัด จัด ให้ม ีข ึ้น
ดำเนิน การ รวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในพื่ได้รับตามวรรคสาม และข้อ ๙ วรรคสอง
มาจัด ท ำรายงาน การป ระเมิน ผลการควบคุม ภายในภาพรวมจัง ห วัด แล้ว เสนอต่อ ผู้ว ่า ราชการจัง หวัด
เพื่อ พิจ ารณาลงนาม และส่ง ให้ก ระทรวงการคลัง ภายใน ๑๘๐ วัน นับ แต่ว ัน สิ้น ปีง บประมาณ นั้น จะเป็น

การกำหนดให้ผู้ว่าราชการได้ลงนามในรายงานการประเมิน ผลการควบคุมภายใน ๒ ครั้ง ใช่หรือไม่
ตอบ ใช่ โดยลงนามในรายงานระดับ หน่ว ยงานของรัฐ (ภาพรวมของส่ว นราชการประจำจัง หวัด ) และ
ลงนามในรายงานสำหรับ ภาพรวมของจัง หวัด (ภาพรวมของส่ว นราชการประจำจัง หวัด รวมกับ ภาพรวม
ขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น ระดับ จังหวัด)

