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เกณฑก์ารประเมินผล (Enablers)  
กระทรวงการคลังโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการ

ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหม่ (ระบบ SE-AM) โดยเริ่มใช้กับทุกรัฐวิสากิจในปี 2563 โดยมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ที่ต้องนำมาปรับปรุงแนวทางการบริหารควมเสี่ยงขององค์การฯ ที่
เกี่ยวข้องมีดังนี้ 

1) เกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM&IC)  
1.1) การทบทวนและปรับปร ุงผลการบร ิหารความเส ี ่ยง  (Reviews Risk Performance) อย่าง

สม่ำเสมอตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โอกาสที่เกิดขึ้น หรือในกรณีที่ผลการบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนด การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี ่ยง ค่าเป้าหมาย พร้อมทั ้งรายงานผ ลการ
ดำเนินงานเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ รวมทั้งการประเมินประสิทธิผลของการ
ทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยงและนำข้อมูลไปใช้เพ่ือปรับปรุงกระบวนการฯ 

1.2) การกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Pursues Improvement in 
Enterprise Risk Management) การกำหนดขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทั้งใน
เชิงกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการสร้างวัฒนธรรม ความตระหนักในองค์กร ทั้งศักยภาพบุคลากรในด้าน
การบริหารความเสี่ยง มีการประเมินประสิทธิผลของการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและนำข้อมูลไปใช้เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ  

2) เกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) รัฐวิสาหกิจติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีความถ่ีอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 

3) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ในประเด็น 

3.1) การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ เพื่อระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกำหนดวิธีการจัดการความ
เสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรคำนึงถึงารเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดที่มีผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

3.2) กิจกรรมการควบคุม เป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้
มั ่นใจว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการนำไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ ในกระบวนการปฏิบิงาน ขั้ นตอน
การดำเนินงานต่างๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน 
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หลกัเกณฑก์ารประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในปี 2563 

 

แนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงขององคก์ร 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร จึงมุ่งม่ันให้มีการ

บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ที่เป็นไปตามหลักสากล โดยกำหนดแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. มุ่งม่ันพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติและมาตรฐาน
ที่ดี สามารถขับเคลื่อนภารกิจและโครงการสำคัญขององคืกร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงเป็น
เครื่องมือสำคัญในการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 

2. ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กร เป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้มีการดำเนินงานที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอ เหมาสะมกับการ
ดำเนินการตามภารกิจขององค์กร 

3. มุ่งเน้นดำเนินการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร โดยนำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการใช้ในการสนับสนุน เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผล พร้อมทั้ง
ติดตามความเสี่ยงของงอค์กรอย่างเป็นระบบ  
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บทบาทและความรบัผิดชอบหลกัของผู้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการบริหารความเส่ียง 
ผู้เกี่ยวข้อง บทบาทและความรับผิดชอบหลกั 

คณะกรรมการ - มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อองค์กร และทำให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสม
เพือ่จัดการความเสี่ยงน้ันๆ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

- ทำให้มั่นใจว่ามีการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร 
- กำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระ 
- ตดิตามประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
- รายงานต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
- สื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญและเชื่อมโยงกับระบบการควบคุม

ภายใน 
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง* 
(คณะอนกุรรมการ
กำกับดูแลการ
บริหาร)  

- พิจารณา และอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง 
- ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง 
- ประเมินและนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง 
- รายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 
- สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงท่ีสำคัญ 

ผู้บริหารสูงสุด 
(ผู้อำนวยการ) 

- ติดตามความเสี่ยงท่ีสำคัญทั้งองค์กร และทำให้มั่นใจได้ว่ามีแผนการจัดการที่เหมาะสม 
- ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยง และทำใหมั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั่วท้ัง

องค์กร 
รองผู้บริหารสูงสุด 
(รองผู้อำนวยการ)  

- ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่สำคัญ และทำให้มั่นใจได้ว่ามีแผนการจัดการ
ความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

- ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และทำให้มั่นใจ ผู้อำนวยการฝ่ายให้ความสำคัญกับการบริหารความ
เสี่ยงในฝ่ายของตน 

ผู้อำนวยการฝ่าย 
(ผู้อำนวยการสำนัก) 

- ทำให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานรายวันมีการประเมินจัดการและรายงานความเสี่ยงอย่างเพียงพอ 
- ส่งเสริมพนักงานในฝ่ายงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง 

หัวหน้างานหรือ
พนักงาน 

- ระบุและรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสำนักและเข้าร่วมในการจัดทำแผน
จัดการความเสี่ยง และนำแผนไปปฏิบัติหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ 

- ปฏิบัติหน้าท่ีประจำวันแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบการ
บริหารความเสี่ยง 

- จัดทำนโยบายความเสี่ยง กรอบและกระบวนการให้กับหน่วยธุรกิจและเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่ออนุมัติ 

- ให้การสนับสนุนและแนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรตามที่มีการร้องขอ 
ผู้ตรวจสอบภายใน - ทำให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสีย่ง และการควบคุมเหล่านั้นได้รับการปฏิบตัิ

ตามภายในองค์กร 
- ทำให้มั่นใจว่าได้มีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วท้ังองค์กร 
- สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานการบริหารความเสี่ยง 
- สื่อสารกับหน่วยงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและดำเนินการตรวจสอบ

ภายในตามแนวความเสี่ยง (Risk based auditing)  
*คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ขึน้กบักำรก ำหนดของคณะกรรมกำรรฐัวสิำหกจิ ซึง่อำจครอบคลุมทัง้กำรบรหิำรควำมเสีย่และกำรควบคมุภำยใน โดยกำร
ก ำหนดบทบำทหน้ำทีค่วรสอดคลอ้งไปในทศิทำงเดยีวกนั และควรมผีูแ้ทนจำกคระกรรมกำรรว่มเป็นคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ทัง้นี้ บำงแห่งอำจใชช้ื่อ
ทีแ่ตกต่ำงกนั กำรประเมนิผลจะพจิำรณำจำกบทบำทหน้ำที ่
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ 
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คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสี่ยง 
(อ.ส.พ.) 
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กระบวนการวางแผนฯ 

3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการระบุ
และวิเคราะห์ความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. 

ข้อมูลส าหรับการ
วิเคราะห์และระบุป จจัย
เสี่ยงองค์กร 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

อ.ส.พ. 

ข้อมูลจาก
กระบวนการ

วางแผน
ยุทธศาสตร ์

ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (SP) วัตถุประสงเชิงยุทธศาสตร์(SO) 
เป้าหมาย,ยุทธศาสตร ์

4. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
องค์กร,และเป้าหมายระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้
ตามเป้าประสงค์องค์กร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. 

RA RT ระดับองค์กร ทุกหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลจาก
กระบวนการ

วางแผน
ยุทธศาสตร ์

ทุกหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์และระบุป จจัยเสี่ยงองค์กร 
2. โอกาสตาม SWOT  
3. SP SO SC SA เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์
4. ป จจัยเสี่ยงตามยุทธศาสตร์องค์การ และ Intelligent 

Risk 
5. Project Risk 
6. ความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระบุความเสี่ยง
ให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้าน S O F C โดยมี
การพิจารณาผ่านระดับประสิทธิผลการควบคุม
ภายใน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. 

ป จจัยเสี่ยงระดับองค์กร 

A 

ขั นตอนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
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แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจากขั้นตอน 7                        ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

10. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงระดับองค์กรรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กรรายไตรมาส 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

อ.ส.พ. 
หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง 

ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจากขั้นตอน 7                        11. สรุปผลการบริหารความเสี่ยงในแต่ละป จจัยเสี่ยง 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรรายไตรมาส 
และรายปี/ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. 

รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน ตามแผน
บริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กรรายไตรมาส และ
รายปี/แผนบริหารความ
เสี่ยง บับปรับปรุง 

 

ผู้บริหาร พนักงาน 
อ.ส.พ. และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
บริหารความเส่ยงระดับ
องค์กร รายไตรมาส รายป ี

ทุกหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

12. ใหค้ณะอนุกรรมการก ากับดูแล
การบริหาร พิจารณา ให้ความ

เห็นชอบและเสนอคณะกรรมการ    
อ.ส.พ.เพื่อทราบ 

B B 

NO 



PAGE 6 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจากขั้นตอน 7                        ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

10. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงระดับองค์กรรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กรรายไตรมาส 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

อ.ส.พ. 
หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง 

ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจากขั้นตอน 7                        11. สรุปผลการบริหารความเสี่ยงในแต่ละป จจัยเสี่ยง 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรรายไตรมาส 
และรายปี/ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. 

รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน ตามแผน
บริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กรรายไตรมาส และ
รายปี/แผนบริหารความ
เสี่ยง บับปรับปรุง 

 

ผู้บริหาร พนักงาน 
อ.ส.พ. และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
บริหารความเส่ยงระดับ
องค์กร รายไตรมาส รายป ี

ทุกหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

12. ใหค้ณะอนุกรรมการก ากับดูแล
การบริหาร พิจารณา ให้ความ

เห็นชอบและเสนอคณะกรรมการ    
อ.ส.พ.เพื่อทราบ 

B B 

NO 
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การรายงานผลการบริหารความเส่ียงและควบคมุภายใน  
 
 อ.ส.พ.ได้กำหนดกระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจว่า
กระบวนการรายงานเป็นไปตามมาตรฐานและกรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมีกระบวนการรายงานผลการดำเนินงานจากระดับหน่วยงานไปยังคณะกรรมการ    
อ.ส.พ. ดังนี้  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน    

อ.ส.พ. 

ผูอ้ ำนวยกำร เป็นประธำน /รองผูอ้ ำนวยกำร 

2 ฝ่ำย ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัทุกส ำนกั หวัหน้ำ
สวนพฤกษศำสตรทุ์กแหง่เป็นคณะท ำงำน 

หวัหน้ำส่วนบรหิำรควำมเสีย่งฯ เป็น
คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 

คณะอนุกรรมการกำกับ
ดูแลการบริหาร 

กรรมกำร อ.ส.พ. เป็นประธำน
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกับรหิำร เป็น

เลขำนุกำร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั
ตรวจสอบภำยในเป็น

เลขำนุกำร 

คณะกรรมการ อ.ส.พ. 

สื่อสาร 

อนุมัติแผน/
รายงานผลราย

ไตรมาส 

รายงานเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ

การควบคุม
ภายใน 

รายงานการ
บริหารความ

เสี่ยงและ
การจัดการ
ความเสีย่ง 

ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

หน่วยงานหรือพนักงาน 

ระบุและรายงาน
ความเสีย่ง 

จัดทำร่างนโยบายความเสี่ยง กรอบและ
กระบวนการ/ตดิตามรายงานผลรายไตรมาส 

สนับสนุนและไห้คะแนะนำ
กระบวนการ/สื่อสาร 

สำนักตรวจสอบภายใน 

สอบทานการควบคมุภายใน
เหมาะสมกับความเสี่ยง 

สอบทานการปฏิบตัิงาน 

กระบวนการการกำกับดูแลที่ดี
และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
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การประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคมุ  
 กำหนดประสิทธิผลของการควบคุมภายใน เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1. ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย 2. กระบวนการควบคุม 3. การติดตาม โดยทั้ง 3 ด้านจะต้องมีค่าระดับการควบคุมไม่ต่ำกว่าระดับ 3 
ดังนี้ 

ระดับการควบคุม ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย 

กระบวนการควบคุม การติดตาม 

1 เบื้องต้น ระดับ 1 : ผลการดำเนินงานต่ำ
กว่าเป้าหมายมาก  

ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน ไม่มีการติดตาม 

2 ไม่เป็นทางการ ระดับ 2 : ผลการดำเนินงานต่ำ
กว่าเป้าหมาย   

มีการควบคุมเป็น
มาตรฐาน แต่ยังไม่นำ
ออกมาใช้ 

มีการควบคุมแต่ไม่มี
การติดตาม 

3 เป็นระบบ ระดับ 3 : ผลการดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย  

มีการควบคุมเป็น
มาตรฐานของแต่ละ
หน่วยงาน 

มีการติดตามแต่ไม่มี
การรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ 

4 บูรณาการ ระดับ 4 : ผลการดำเนินงาน
ดีกว่าเป้าหมาย  

มีการกำหนดเป็น
มาตรฐานขององค์กร 

มีการติดตามและมีการ
รายงานให้ผู้บริหาร
ทราบเป็นระยะ 

5 ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ระดับ 5 : ผลการดำเนินงาน
ดีกว่าเป้าหมายมาก  

มีการกำหนดเป็น
มาตรฐานององค์กร และ
เทียบเคียงกับ Best 
Practice  

มีการระบุระยะวลา
การติดตามและ
รายงานผลที่ชัดเจน 
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แบบฟอรม์และรปูแบบการจดัท ารายงานการควบคมุภายใน  
 แบบฟอร์มการรายงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ซึ่งใช้แบบประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค) โดยให้คณะกรรมการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงานเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาลงนาม 
และจัส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกั ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  
 ให้กระทรวงเจ้าสังกัดดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในมาจัดทำ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง และส่งให้กระทรวงการคลังภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ  
 โดยใช้รูปแบบการรายงาน ดังนี้ 

1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.1) ✓ 
2. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กระทรวงต้นสังกัด) (แบบ ปค.2) 
3. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรณีหน่วยงานของรัฐไม่อยู่ในสังกัดกระทรวง) 

(แบบ ปค.3)  
4. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) ✓ 
5. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ✓ 
6. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) ✓ 


