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กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
ระบบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือด้านการจัดการประเภทหนึ่งที่ถูกนํามาช่วยในการ
บริหารงาน และเป็นกลไกพื้นฐานสําคัญของกระบวนการกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในหน่วยงาน
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นเครื่องมือที่ช่วย ในการป้องกัน
และรักษาทรัพย์สิน/การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยให้การปฏิบัติงาน
ในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวาง
ระบบควบคุม ภายในที่เ ป็น มาตรฐานเดีย วกัน ทั้ง องค์กร และสามารถนํา ไปใช้ใ นการจัด วางระบบ
การควบคุมภายในของหน่วยงานตนเอง ซึ่งเป็นการช่วยให้การบริหารจัดการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง จึงได้
ปรั บ ปรุ งคู่ มือการจั ด วางระบบการควบคุ มภายในและการประเมิน ผลการควบคุ มด้ ว ยตนเอง (CSA)
บางส่วน รวมทั้งอ้างอิงระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 และแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของสํา นัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน เพื่อให้ผู้ป ฏิบัติห รือผู้รับ ผิด ชอบสามารถนํา ไปใช้ป ระโยชน์ไ ด้
อย่างแท้จริง ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะสามารถช่วยสนับสนุน และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน
มีการจัดวางระบบควบคุมภายในที่ดีต่อไป
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บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (3) (ก) (ค) ตามระเบียบฯ ข้อ 5 กําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ (ผู้รับตรวจ)
นํามาตรฐานการควบคุมภายในที่ออกตามระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบฯ มีผลใช้บังคับ และข้อ 6 ให้จัดทํารายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ประกอบกับ สํา นัก นายกรัฐ มนตรีได้อ อกระเบีย บว่า ด้ว ยการตรวจสอบและประเมิน ผลภาคราชการ
พ.ศ. 2548 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กําหนดให้การปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เป็นตัวชี้วัดหนึ่ง
ในการติดตามและประเมินผลส่วนราชการ
จากระเบียบดังกล่าวทําให้หน่วยงานภาครัฐ ให้ความสําคัญ
กับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และแม้หน่วยงานภาครัฐจะได้จัดระบบควบคุมภายใน
ไว้ดีแล้ว แต่ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของมาตรการควบคุม
ต่า ง ๆ ที่ได้กํา หนดไว้อาจแปรเปลี่ย นได้ต ลอดเวลา อัน เนื่องมาจาก
ปัจ จัย แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เ ปลี่ย นแปลงไป เช่น
มี การเปลี่ ย นแปลงคณะผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เปลี่ ย นนโยบายบริ ห าร
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกระบวนวิธีปฏิบัติงาน หรือการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ภาวการณ์
แข่งขัน และพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน
และระบบการควบคุมภายในขององค์กร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้า งต้น วิธีการควบคุมแก้ไข
ปัญหา หรือตอบสนองความเสี่ยงที่เคยใช้ได้ผลดีในระยะเวลาที่ผ่านมา อาจกลายเป็นวิธีการที่ไม่ได้ผล
ไม่มีประสิทธิภาพ ล้าสมัยหรือไม่จํา เป็น ก็ได้ กิจ กรรมควบคุมที่เ คยได้รับ การปฏิบัติต ามอย่า งเคร่งครัด
อาจถูกละเลยหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเมื่อเวลาผ่านไป
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ดังนั้น จึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่มีผลกระทบก่อให้เกิด
สถานการณ์ใหม่ และความเสี่ยงใหม่แก่หน่วยงาน การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจะทําให้
ทราบว่ า ระบบการควบคุ มภายในที่ มีอยู่ เ ดิ ม ยั งคงสามารถป้ อ งกั น หรื อ ลดความเสี่ ย งให้ อ ยู่ ใ นระดั บ
ที่ยอมรับได้ และส่งผลให้องค์กรประสบความสําเร็จในระดับที่คาดหวังไว้หรือไม่ กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นส่ว นราชการระดับหน่ว ยรับตรวจที่ต้องปฏิบัติตามระเบีย บคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน ว่าด้ว ย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 จึงมีความจําเป็น ต้องให้ส่วนราชการระดับกรม
เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้ถูกต้องต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ
1. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ โครงสร้า งการควบคุมภายใน โครงสร้างการรายงาน รวมถึงวิธีการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน และการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เพื่อนําไปสู่การสร้างระบบการควบคุมภายในขององค์กร
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินการควบคุม
ด้วยตนเอง ของหน่วยงานทุกระดับในกระทรวงศึกษาธิการ
3. เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงาน

ขอบเขตของคู่มือ
คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และ
การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ได้จัดทําขึ้น โดยยึดถือ
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 หนังสือแนวทาง
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผล
การควบคุมภายใน ของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับ
ปรับปรุง) ซึ่งได้ปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบการจัดทํา
รายงานลง รวมทั้งแนวทาง การตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ (ค.ต.ป.) เป็นแนวทางในการดําเนินการ ทั้งนี้
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นคู่มือ
ในการดําเนินงานด้านการควบคุมภายในของแต่ละส่วนงาน
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คําจํากัดความ
หน่วยรับตรวจ หมายถึง ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีฐานะเทียบเท่ากรม
ประกอบด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และมหาวิทยาลัยในสังกัด
ส่วนงานย่อย หมายถึง หน่วยงานย่อยภายใต้หน่วยรับตรวจ ได้แก่ สํานัก กอง กลุ่ม ศูนย์
หรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง สถานศึกษา ตามโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ
หัวหน้าหน่วยรับตรวจ หมายถึง ตําแหน่งสุงสุดของส่วนราชการที่ทําหน้าที่บริหาร ได้แก่
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
เลขาธิ การคณะกรรมการการอุด มศึ กษา เลขาธิ การคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา และอธิ การบดี
มหาวิทยาลัย
หัวหน้าส่วนงานย่อย หมายถึง ตําแหน่งสูงสุดของส่วนงานย่อยที่ทําหน้าที่บริหารหรือควบคุม
หน่วยงานย่อย ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานัก หรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
การควบคุม หมายถึง วิธีการที่นํามาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์
ระบบการควบคุมภายใน หมายถึง การควบคุมที่ออกแบบให้มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันไว้
ในกระบวนการของกิจกรรม/การปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบ
โครงสร้ า งการควบคุ ม ภายใน หมายถึ ง การออกแบบการควบคุ ม โดยพิ จ ารณาจาก
ความสัมพันธ์ของทรัพยากรต่าง ๆ กระบวนการทํางาน กระบวนการบริหารภายในองค์กรนั้น ๆ
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน หมายถึง การกําหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุมและ
นํามาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ
การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) หมายถึงการติดตาม
การปฏิบัติงานตามวิธีการควบคุมภายในระหว่างการปฏิบัติงาน อาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
หรือการประเมินผลแบบต่อเนื่อง
การประเมิ น ผลเป็ น รายครั้ ง (Separate Evaluations) หมายถึ ง การประเมิ น ที่ มี
วัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของการควบคุม ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กํา หนด โดยขอบเขต
และความถี่ในการประเมินรายครั้งขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิผลของวิธีการติดตามผล
อย่างต่อเนื่องเป็นหลัก
การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) หมายถึง การประเมินในลักษณะความร่วมมือ
กันระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน
ที่วางไว้ภายใต้บรรยากาศการปฏิบัติงานที่ให้ความเชื่อถือและการยอมรับซึ่งกันและกัน
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คณะกรรมการติดตามประเมินผล หมายถึง คณะกรรมการติดตาม กํากับดูแล การควบคุม
ภายใน และคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
คณะทํางาน ฯ หมายถึง คณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบรายงานของหน่วยรับตรวจ หมายถึง
แบบ ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน
แบบ ปอ.2 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
แบบ ปอ.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
แบบติดตาม ปอ.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
แบบรายงานของส่วนงานย่อย หมายถึง
แบบ ปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
แบบ ปย.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
แบบติดตาม ปย.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
คณะกรรมการ ฯ รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย กํากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่
ดีและเหมาะสม รวมทั้งกําหนดให้มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ําเสมอ
ผู้บริ หารระดับสู ง รั บผิ ดชอบในการจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในให้มีป ระสิทธิ ภาพ
ประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมองค์กร รวมถึงการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์
มีคุณธรรมและจริยธรรม
ผู้บริหารระดับรองลงมาทุกระดับ เช่นหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กรทุกระดับ รับผิดชอบ
ดูแลและตรวจสอบระบบการทํางานภายในส่วนงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ สอบทานการปฏิบัติงาน
ตามระบบการควบคุมที่ใช้บังคับในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความรัดกุ ม
กําชับดูแลให้บุคลากรในสังกัดจัดทํา ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สําหรับใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและจิตสํานึกที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ผู้ต รวจสอบภายใน รับ ผิด ชอบในเรื่องการประเมิน ความเพีย งพอ และประสิทธิผ ลของ
การควบคุมภายใน รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติต ามระบบเพื่อนําไปสู่การปรับ ปรุงมาตรการควบคุม
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของส่วนราชการ
พนักงานทุกระดับ ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ
ระเบียบ คําสั่ง มาตรการ คู่มือการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และระบบ
การควบคุมภายในที่ส่วนราชการจัดให้มีขึ้นโดยสม่ําเสมอและต่อเนื่อง
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทําให้การจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่ว ยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
2. ทําให้หน่วยงานลดข้อผิดพลาดในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการจัดทํา
รายงานตามระเบีย บคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่น ดิน ว่า ด้ว ยการกํา หนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544
3. เป็นเอกสารอ้างอิง สําหรับศึกษาและปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทําให้สามารถทราบถึง
ลําดับขั้นตอนก่อน-หลัง ในการจัดทํารายงานระบบการควบคุมภายใน และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้

6

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่
1
2
3
4
5
6.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
ประเภทการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนผังโครงสร้างการควบคุมภายในกระทรวงศึกษาธิการ
แสดงขั้นตอนการจัดทําแบบติดตามผล ปย. 2 (ช่องที่ 1 – 3)
แสดงขั้นตอนการจัดทําแบบติดตามผล ปย. 2 (ช่องที่ 4 – 5)
แสดงแบบ ปย. 2 (จัดทําเพิ่มระหว่างปีงบประมาณ)
แสดงขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน (ช่องที่ 1 – 7)
แสดงขั้นตอนการระบุจุดอ่อน/จุดแข็ง
แสดงขั้นตอนการจัดทําแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(ขั้นตอนที่ 1 – 2)
แสดงขั้นตอนการจัดทําแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(ขั้นตอนที่ 3 – 4)
แสดงขั้นตอนการจัดทําแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(ขั้นตอนที่ 5 – 6)
แสดงขั้นตอนการจัดทําแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(ขั้นตอนที่ 7 – 8)
แสดงขั้นตอนการจัดทําแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(ขั้นตอนที่ 9 – 10)
แสดงขั้นตอนการจัดทําแบบ ปย. 2 (ขั้นตอนที่ 1 – 7)
แสดงขั้นตอนการจัดทําแบบ ปย. 2 (ขั้นตอนที่ 8 – 9)
แสดงขั้นตอนการจัดทําแบบ ปย. 2 (ขั้นตอนที่ 10 – 11)
การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยรับตรวจ
การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย

11
13
16
22
22
23
24
26
30
31
32
33
34
35
37
38
43
45

บทที่ 2
หลักการควบคุมภายใน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
1. สาระสําคัญของระเบียบ ฯ
ระเบียบข้อ 4 กําหนดให้ผู้กํากับดูแล และฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการนํามาตรฐาน
การควบคุมภายในท้ายระเบียบไปเป็นแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงานให้เกิด
ประสิทธิผล ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ระเบียบข้อ 5 กํา หนดให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานภาครั ฐ นํา มาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
ที่ออกตามระเบียบฯ นี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
นับ แต่วัน ที่ร ะเบีย บฯ มีผ ลใช้บัง คับ (27 ตุล าคม พ.ศ. 2544) และรายงานความคืบ หน้า ทุก 60 วัน
ต่อผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งส่งสําเนาให้สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ระเบียบข้อ 6 กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งภายใน 90 วัน
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน) หรือปีปฏิทิน (31 ธันวาคม) เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายใน
ให้มีประสิทธิผล เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ระเบียบข้อ 7 หน่วยรับตรวจไม่สามารถปฏิบัติได้ให้ตกลงกับคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน
ระเบียบข้อ 8 การเจตนาปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยไม่มีเหตุอันควร
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น สามารถเสนอข้อ สัง เกตและรายงานตามลํา ดับ ขั้น ซึ่ง อาจมีผ ลต่อ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี

บทที่ 3
แนวทางการปฏิบัติงาน
แนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
ระบุว่า “ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ย วกับ
การควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ” โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ทําความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบนี้
หรือไม่
2. รายงานผลการประเมิน ความเพีย งพอและประสิทธิผ ลของระบบการควบคุม ภายใน
ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน ประกอบด้วย
(ก) สภาพแวดล้อมของการควบคุม
(ข) การประเมินความเสี่ยง
(ค) กิจกรรมการควบคุม
(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) การติดตามประเมินผล
3. จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับ ปรุงระบบ
การควบคุมภายใน
แนวทางการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมิน ผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) กําหนดให้ห น่ว ยรับ ตรวจจั ดส่งรายงานให้ กระทรวงปี ละ 2 ครั้ง คื อ
รายงานระหว่างปี (รอบ 6 เดือน) และรายงานประจําปี (รอบ 12 เดือน)

บรรณานุกรม
การควบคุมภายใน วิถีสู่การป้องกันความเสียหายและลดความสูญเสีย
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แนวปฏิบัติการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ของกรมบัญชีกลาง
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

ภาคผนวก

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
____________________
โดยที่สมควรกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อให้หน่วยรับตรวจมีแนวทางในการจัดระบบ
การควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ดําเนินงานและแก่การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของประเทศชาติโดยรวม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 15 (3) (ก) (ค) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“หน่วยรับตรวจ”หมายความว่า
(1) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง หรือกรม
(2) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค
(3) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น
(4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
(5) หน่วยงานอื่นของรัฐ
(6) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับ
ตรวจตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5)
(7) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกําหนดให้สํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ
“หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น”หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น

ตัวอย่าง รายงานการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยรับตรวจ
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แบบ ปอ.1
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้กํากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30
เดือนกันยายน พ.ศ. 25xx ด้วยวิธีการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กําหนด โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความ
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการดําเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร
จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํา หรับ ปีสิ้น สุด วัน ที่ 30 เดือน กัน ยายน พ.ศ.25xx เป็น ไปตามระบบการควบคุมภายในที่กํา หนดไว้
มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก
อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสําคัญ คือ ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่องานตาม
เป้าหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
1. สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทําให้เกิดภัยธรรมชาติ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
เช่น การเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง น้ําท่วม เป็นต้น
2. สถานการณ์ก่อการร้ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ลายมือชื่อ .............................................................
(..............................................)
ตําแหน่ง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25xx

หมายเหตุ ตัวอย่างจุดอ่อนที่มีนัยสําคัญ ได้มาจากการประเมินการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปย.2) และปรากฏอยู่
ในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ของการดําเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 6 ซึ่งจุดอ่อน
จะเปลีย่ นแปลงตามผลการประเมินในแต่ละงวดการรายงาน
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แบบ ปอ.2
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรางานผลการประเมินองค์กรประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25xx
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้
เกิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การควบคุ ม ภายใน โดยให้
ความสํ า คั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่
รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการมุ่ ง มั่ น
ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม ความสมารถ และมอบหมาย
อํ า นาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบให้ กั บ บุ ค ลากรที่
เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง
2. การประเมินคามเสี่ยง
มี ก ารกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย และ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ร ะดั บ กิ จ กรรมที่ ชั ด เจน แนวทางการ
ปฏิ บั ติ ง าน และแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาในการที่ จ ะ
ทํางานให้สําเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจาก
ปัจจัยภายในที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสําเร็จ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ มี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งและ
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมนอกจากนี้ ได้กําหนดวิธี
ปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผล
ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เ ช่ น ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
3. กิจกรรมการควบคุม
มีนโยบายการปฏิบัติงานและกิจกรรมเพื่อควบคุม
การปฏิบัติงานให้เกิดผลสําเร็จและลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดความเสียหาย รวมทั้งมาตรการติดตาม ตรวจสอบ
การดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สภาพแวดล้ อ มการคว บคุ ม ของสํ า นั ก งา น
ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในภาพรวมเหมาะสม
และมี ส่ ว นทํ า ให้ ก ารควบคุ ม ภายในมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
อย่างไรก็ตาม สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กําลังปรับโครงสร้างองค์กร และกําหนดตําแหน่งให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการแนวใหม่

สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ก าร
ประเมินความเสี่ยง และมีการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ
จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังกําหนด
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
เนื่องจากปัจจัยภายในและภายนอก

ในภาพรวมมีกิจ กรรม ที่เ หมาะสม เพี ย งพอและ
สอดคล้ อ งกั บ กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งตาม
สมควร โดยกิ จ กรรมควบคุ ม เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการ
ปฏิ บั ติ ง านตามปกติ โดยให้ ผู้ บ ริ ห ารแต่ ล ะระดั บ
กํากับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
มี ร ะบบข้ อมู ล สารสนเทศที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานเพียงพอ รวดเร็ว และเหมาะสมต่อความ
ต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ง าน รวมทั้ ง ทํ า ให้ ผู้ รั บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง และมีระบบ
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร
อย่างเพียงพอและทันกาล

/ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ร ะบบ
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม เพียงพอต่อ
ความต้ อ งการใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
ภายในองค์กรในระดับหนึ่งโดยได้พัฒนาระบบเพื่อ
ประยุกต์ใช้งานสารสนเทศให้เต็มประสิทธิภาพเท่าที่
มี ทรั พยากร และปรั บ ปรุ ง ข้ อมู ล สารสนเทศอย่ า ง
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาระบบเครื อ จ่ า ยของ
กระทรวงศึก ษาธิก ารให้ค รอบคลุม ทุก พื ้น ที ่แ ละ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้มากยิ่งขึ้น

5. การติดตาประเมินผล
มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลมี ค วามเหมาะสม
และการรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ประเมิ น โดยผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มี ก ารติ ด ตาม สั่ ง การ และ
คุณภาพการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน กํ า ชั บ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามแผนการปรั บ ปรุ ง ระบบการ
อย่า งต่อเนื่ อง และเป็ นส่ว นหนึ่งของกระบวนการ ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ป ก ติ ก ร ณี พ บ จุ ด อ่ อ น ห รื อ
ข้อบกพร่องมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไข
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องนั้นอย่างทันที
ผลการประเมินโดยรวม
สํา นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี โ ครงสร้ า งการควบคุ ม ภายในครบ 5 องค์ ป ระกอบ
มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทําให้การปฏิบัติงานประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม
ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งได้กําหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อ
ลดความเสี่ยงลงระดับหนึ่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ลายมือชื่อ .............................................................
(..............................................)
ตําแหน่ง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ ....... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25xx

70
แบบ ปอ. 3 (งวดก่อน)
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25XX
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านบุคลากร
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการเรียนรู้
และสามารถปฏิบัติงานทดแทนบุคลากรที่
ลดลง
- เพื่อสร้างแรงจูงใจบุคลากรให้มีความ
ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จุดอ่อนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่

งวด/เวลา
ที่พบจุดอ่อน

การปรับปรุง

กําหนดเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ

- การยุบตําแหน่งว่าง 30 กันยายน 25XX - ดําเนินการตามแผนพัฒนา 30 มิถุนายน 25XX
ของข้าราชการ และ
ราย บุคคล และจัดโครงการ
กลุม่ งานคลัง สป.
ลูกจ้างประจําเป็น
สวัสดิการต่าง ๆ ให้หลากหลาย
นโยบายของรัฐบาลที่
มากขึ้น
ส่วนราชการต้องถือปฏิบัติ
- ปัญหารายได้ไม่
เพียงพอกับรายจ่าย เป็น
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ําทั่วโลก

หมายเหตุ
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แบบ ปอ. 3 (งวดก่อน)
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25XX
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านการเงิน
การจัดทํารายงานการเงินประจําปีจาก
ระบบ GFMIS
วัตถุประสงค์
- เพื่อประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทาง
บัญชีในรูปของรายงานการเงินได้ครบถ้วน
ถูกต้องและจัดส่งให้หน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องได้ทันตามกําหนดเวลา
- เพื่อให้ผู้บริหารทราบสถานการณ์ใช้จ่าย
เงินงบประมาณ และควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
- เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงผลการ
ดําเนินงานและมีข้อมูลใช้เป็นเครื่องมือ
นําไปวางแผนและบริหารงบประมาณได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดอ่อนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่

งวด/เวลา
ที่พบจุดอ่อน

การปรับปรุง

กําหนดเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 30 กันยายน 25XX - สร้างความเข้าใจ และเร่งรัด 30 กันยายน 25XX
ด้านการเงินและบัญชี
ติดตามให้ดําเนินการแก้ไขข้อมูล กลุม่ งานคลัง สป.
ปฏิบัติตามระเบียบ
และส่งรายงานภายในกําหนด
กระทรวงการคลังไม่
ครบถ้วนทําให้ส่งรายงาน
ไม่ทันภายในกําหนด
- ข้อมูลสารสนเทศทาง
บัญชีบางหน่วยเบิกจ่าย
ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน

หมายเหตุ
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แบบ ปอ. 3 (งวดก่อน)
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25XX
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ตามสมุดบัญชี
และในระบบ GFMIS
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การบันทึกรายการสินทรัพย์ใน
ระบบ GFMIS ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไป
ตามหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
-เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งหมดใน
ภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการและ
ผู้บริหารสามารถวางแผนการจัดหา
สินทรัพย์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จุดอ่อนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่

งวด/เวลา
ที่พบจุดอ่อน

การปรับปรุง

กําหนดเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ

- เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ของสํานัก/กอง/กลุ่ม
ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวง การคลังไม่
ครบถ้วนและส่งรายงาน
เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่ทัน
ภายในกําหนด

30 กันยายน 25XX

- หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับด้านพัสดุ และการเงิน
ร่วมกันกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติด้านสินทรัพย์ เพื่อให้
หน่วยงานผู้ควบคุมสินทรัพย์
ปฏิบัติได้ถูกต้อง ทันเวลา

30 กันยายน 25XX
กลุ่มงานคลัง สป.

หมายเหตุ
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แบบ ปอ. 3 (งวดก่อน)
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25XX
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านงบประมาณ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน
ที่วางไว้และทันตามกําหนดเวลา

จุดอ่อนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่

งวด/เวลา
ที่พบจุดอ่อน

การปรับปรุง

กําหนดเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ

- การบริหารสัญญาการ 30 กันยายน 25XX - แต่งตั้งคณะกรรมการ
30 มิถุนายน 25XX
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ติดตามผลการดําเนินงาน
กลุม่ งบประมาณ
งบประมาณและผลการ
- ปรับแผนการเบิกจ่ายใหม่เพื่อ
สป.
ทบด้านเทคโนโลยี
ให้สอดคล้องตามความเป็นจริง
- งานบางส่วนช้ากว่า
- จัดทําแผนการเร่งรัดเบิก
แผนที่วางไว้
จ่ายเงิน
……………………………………………..
(..............................................)
ตําแหน่ง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ .............. เดือนธันวาคม พ.ศ. 25xx

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
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แบบติดตาม – ปอ.3

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1)
ด้านบุคลากร
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาสมรรถนะใน
การเรียนรู้และสามารถ
ปฏิบัติงานทดแทนบุคลากร
ที่ลดลง
- เพื่อสร้างแรงจูงใจ
บุคลากรให้มีความตั้งใจ
ปฏิบัติงานทีไ่ ด้รับ
มอบหมายให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รายงานการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 25XX ถึงวันที่ 30 กันยายน 25xx
จุดอ่อนของการควบคุม งวด/เวลา
การปรับปรุง
กําหนดเสร็จ/ สถานการณ์
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ ที่พบจุดอ่อน
ผู้รับผิดชอบ ดําเนินการ*
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
- การยุบตําแหน่งว่าง
ของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําเป็นนโยบายของ
รัฐบาลทีส่ ่วนราชการต้อง
ถือปฏิบัติ
- ปัญหารายได้ไม่เพียงพอ
กับรายจ่าย เป็นความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก

30 กันยายน
25XX

- ดําเนินการตาม
แผนพัฒนารายบุคคล
และจัดโครงการ
สวัสดิการต่างๆ ให้
หลากหลายมากขึ้น

30 มิถุนายน
25XX
กลุ่มงานบรรจุ
แต่งตั้ง สป.



วิธีการติดตามและสรุปผลการปะ
เมิน/ข้อคิดเห็น
(7)
- ได้ดําเนินการปรับปรุงคู่มือการ
ประเมินสมรรถนะและวางแผนประเมิน
รายบุคคล และจัดอบรมชี้แจงแนวทางใน
การดําเนิน งานตามคู่มือให้ทุก สํานัก/
กอง ถือปฏิบัติ ในระหว่างเดือนธันวาคม
25XX และมีการติดตามการประเมินผล
การพัฒนารายบุคคลต่อไป
วิธีการติดตาม
มีการสํารวจความต้องการพัฒนาและนํา
ผลสํารวจมาวิเคราะห์เพื่อกําหนดเป็น
นโยบายจัดระบบสวัสดิการและเผยแพร่
ตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่มีความ
ต้องการจัดสวัสดิการ เพื่อดําเนินการและ
ติดตามประเมินผล

75
แบบติดตาม – ปอ.3

วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
ด้านการเงิน
การจัดทํารายงานการเงินประจําปี
จากระบบ GFMIS
วัตถุประสงค์
- เพื่อประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ
ทางบัญชีในรูปของรายงานการเงินได้
ครบถ้วนถูกต้อง และจัดส่งให้หน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องได้ทันตามกําหนด
- เพื่อให้ผู้บริหารทราบสถานการณ์
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ และควบคุมการ
เบิกจ่ายเงิน
- เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงผลการ
ดําเนินงานและมีข้อมูลใช้เป็น
เครื่องมือนําไปวางแผนและบริหาร
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รายงานการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 25XX ถึงวันที่ 30 กันยายน 25xx
จุดอ่อนของการควบคุม งวด/เวลา
การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/ สถานการณ์
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ ที่พบจุดอ่อน
ผู้รับผิดชอบ ดําเนินการ*
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิ งาน
ด้านการเงินและบัญชี
ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวง การคลังไม่
ครบถ้วนทําให้ส่งรายงานไม่
ทันภายในกําหนด
- ข้อมูลสารสนเทศทาง
บัญชีบางหน่วยเบิกจ่าย
ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน

30 กันยายน
25XX

- สร้างความเข้าใจ
และเร่งรัด ติดตาม
ให้ดําเนินการแก้ไข
ข้อมูล และส่ง
รายงานภายใน
กําหนด

30 มิถุนายน
25XX
กลุ่มงานคลัง
สป.



วิธีการติดตามและสรุปผลการปะ
เมิน/ข้อคิดเห็น
(7)

- ทําหนังสือเร่งรัดการจัดส่งรายงาน
- แจ้งเวียนแนวปฏิบัติและระเบียบของ
กรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ผ่านทาง website ของกลุ่มงานบัญชี และ
ทางโทรสาร
- มีคู่มือการปฏิบตั ิงานด้านการเงินและ
บัญชีให้หน่วยเบิกจ่าย
- จัดอบรมหลักสูตรการใช้คู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ด้านการเงินและบัญชีที่หน่วยเบิกจ่าย
จํานวน 2 ครั้ง

76
แบบติดตาม – ปอ.3

วัตถุประสงค์
ของการควบคุม
(1)
การบันทึกบัญชีสินทรัพย์
ตามสมุดบัญชีและใน
ระบบ GFMIS
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การบันทึกรายการ
สินทรัพย์ในระบบ GFMIS
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไป
ตามหลักการและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ
- เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทัง้ หมดในภาพรวม
ของกระทรวงศึกษาธิการและ
ผู้บริหารสามารถวางแผน การ
จัดหาสินทรัพย์ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รายงานการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 25XX ถึงวันที่ 30 กันยายน 25xx
จุดอ่อนของการควบคุม งวด/เวลา
การปรับปรุง
กําหนดเสร็จ/ สถานการณ์
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ ที่พบจุดอ่อน
ผู้รับผิดชอบ ดําเนินการ*
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

- เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบัตงิ าน
ด้านพัสดุของสํานัก/กอง/
กลุ่ม ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวง การคลังไม่
ครบถ้วนและส่งรายงาน
เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่ทัน
ภายในกําหนด

30 กันยายน
25XX

- หน่วยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับ
ด้านพัสดุ และ
การเงิน ร่วมกําหนด
แนวทางการปฏิบัติ
ด้านสินทรัพย์
เพื่อให้หน่วยงานผู้
ควบคุมสินทรัพย์
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ทันเวลา

30 มิถุนายน
25XX
กลุ่มงานคลัง
สป.



วิธีการติดตามและสรุปผลการปะ
เมิน/ข้อคิดเห็น
(7)

- ทําหนังสือเร่งรัดการจัดส่งรายงาน
- แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติการบันทึก
รับรู้วัสดุคงคลัง และระเบียบกรมบัญชีกลางที่
เกี่ยวข้องผ่านทาง website ของกลุ่มงานคลัง
และทางโทรสาร
- มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีให้หน่วยเบิกจ่าย
- จัดอบรมหลัดสูตรการใช้คู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ด้านการเงินและบัญชีที่หน่วยเบิกจ่าย 2 ครั้ง
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สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รายงานการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 25XX ถึงวันที่ 30 กันยายน 25xx
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1)

จุดอ่อนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่
(2)

งวด/เวลา
ที่พบจุดอ่อน
(3)

การปรับปรุง
(4)

กําหนดเสร็จ/ สถานการณ์ วิธีการติดตามและสรุปผลการปะ
ผู้รับผิดชอบ ดําเนินการ*
เมิน/ข้อคิดเห็น
(5)
(6)
(7)
กลุ่มงานคลัง

- มีการประชุมชี้แจงแนวทางการ
สป.
รายงานข้อมูลสินทรัพย์สํารวจพบ
(สินทรัพย์ที่ได้มาก่อนปีงบประมาณ
พ.ศ.2548) และได้บันทึกเป็นสินทรัพย์
รายตัวในระบบ GFMIS
- ติดตามและประเมินผลการายงาน
ข้อมูลสินทรัพย์ หรือปรับปรุงพัฒนา
ประสิทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง และหา
แนวทางในการแก้ไขความเสี่ยงมที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
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วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

กระทรวงศึกษาธิการ
รายงานการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 25XX ถึงวันที่ 30 กันยายน 25xx
จุดอ่อนของการควบคุม งวด/เวลา
การปรับปรุง
กําหนดเสร็จ/ สถานการณ์
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ ที่พบจุดอ่อน
ผู้รับผิดชอบ ดําเนินการ*
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

วิธีการติดตามและสรุปผลการปะ
เมิน/ข้อคิดเห็น
(7)

(1)
ด้านงบประมาณ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไป - การบริหารสัญญาการ
ตามแผนงานที่วางไว้และทัน เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ตามกําหนดเวลา
งบประมาณและผลการทบ
ด้านเทคโนโลยี
- งบบางส่วนช้ากว่าแผน
ที่วางไว้

30 กันยายน 25XX

- แต่งตั้งคณะกรรม
การติดตามผลการ
ดําเนินงาน
- จัดทําแผนการ
เร่งรัดเบิกจ่ายเงิน

30 มิถุนายน 25XX
กลุ่มงบประมาณ
สป.



- กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดําเนินงาน
และค่าใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจําทุกปี
โดยผู้มีอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
เป็นฝ่ายเลขานุการ นอกจากนี้เพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้มี
การแต่งตั้งคณะคณะอนุกรรมการติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
25XX ระดับหน่วยงาน ดังนั้นความสําเร็จใน
การบริหารงบประมาณและแผนงาน
ผู้บริหารระดับสูงเป็นกลไกสําคัญในการ
ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์
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วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รายงานการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 25XX ถึงวันที่ 30 กันยายน 25xx
จุดอ่อนของการควบคุม งวด/เวลา
การปรับปรุง
กําหนดเสร็จ/ สถานการณ์
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ ที่พบจุดอ่อน
ผู้รับผิดชอบ ดําเนินการ
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

วิธีการติดตามและสรุปผลการปะ
เมิน/ข้อคิดเห็น
(7)

(1)
- ปรับแผนการ
เบิกจ่ายใหม่เพื่อให้
สอดคล้องตามความ
เป็นจริง



- จัดทําบันทึกแจ้งหน่วยงาน/โครงการ
ขอให้จัดทําข้อมูลโครงการ/รายการใน
สัญญาที่ดําเนินการได้เร็วกว่าแผน และช้า
กว่าแผนฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25XX
และนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์แนวโน้ม
การเบิกจ่าย และวางแผนการใช้จา่ ย
งบประมาณเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไป
ตามเป้าหมายทีร่ ัฐบาลกําหนด

……………………………………………..
(..............................................)
ตําแหน่ง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ .............. เดือนธันวาคม พ.ศ. 25xx

ลายมือชื่อ
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ตัวอย่างรายงานการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อย
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กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
จุดที่ควรประเมิน
ความเห็น/คําอธิบาย
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่าหน่วยรับตรวจมี
สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี หรือไม่
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผู้บริหาร
 มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายใน
องค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและ
การประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและ
การตรวจสอบภายนอก
 มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน
งบประมาณและการดําเนินงาน
 มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจาย
อํานาจ
 มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจาก
การวิเคราะห์ความเสีย่ งที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ
และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง
 มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน (Performance – Based Management)
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
 มีข้อกําหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนาม
รับทราบเป็นครั้งคราว
 พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่
ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกําหนด
ด้านจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง
 ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร
ที่มุ่งเน้นความสําคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม
 ฝ่ายบริหารมีการดําเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่
มีการ ปฏิบตั ิตามนโยบาย วิธีปฏิบตั ิ หรือระเบียบ
ปฏิบัติ

ผู้บริหารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ และติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มีทัศนคติที่เหมาะสม
ต่อการดําเนินงาน ในด้านต่างๆ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของ
องค์กร รวมถึงมีการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง
ของงาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ความสําคัญในเรื่องความซื่อสัตย์ และจริยธรรม ตาม
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และส่งเสริมสนับสนุนในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างสม่าํ เสมอ
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 ฝ่ายบริหารกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่เป็นไป
ได้ แ ละไม่ ส ร้ า งความกดดั น ให้ แ ก่พ นั ก งานในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้
 ฝ่า ยบริ ห ารกํ าหนดสิ่ ง จูงใจที่ ยุ ติธ รรมและจํ าเป็ น
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือ
ปฏิบัติตามจริยธรรม
 ฝ่ายบริ หารดํ าเนิน การโดยเร่ งด่วนเมื่อมี สัญญาณ
แจ้งว่า อาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรม
ของพนักงาน เกิดขึ้น
1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร
 มีการกําหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ
 มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงานของ
แต่ละตําแหน่งและเป็นปัจจุบัน
 มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้
ทักษะและความสามารถที่ต้องการสําหรับการ
ปฏิบัติงาน
 มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงาน
ทั้งหมดอย่างเหมาะสม
 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านพิ จ ารณาจากการ
ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของงาน และมี
การระบุ อ ย่ า งชั ด เจนในส่ ว นพนั ก งานมี ผ ลการ
ปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง
1.4 โครงสร้างองค์กร
 มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่
ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการ
ดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ
 มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครัง้ คราวและ
ปรับเปลีย่ นที่จําเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มี
การเปลีย่ นแปลง
 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและ
ทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ

ความเห็น/คําอธิบาย

มี ก ารกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ ระดั บ ความรู้
ทั ก ษะความสามารถที่ สํ า นั ก งาน ก.พ. กํ า หนด
บุค ลากรของกลุ่ มงานคลั ง สํา นั ก งานปลัด กระทรวง
ศึกษาธิการ มีคามรู้ทักษะ และความสามารถเพียงพอ
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานและ
องค์กร มีการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งบุคลากรให้เข้า
รับการฝึกอบรมในโครงการต่างๆ รวมถึงมีการนําผล
การประเมินการปฏิบัติราชการ มาจัดทําแผน พัฒนา
บุคลากรให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

มีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และลัก ษณะของการ
ปฏิบัติงาน
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1.5 การมอบอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 มีการมอบหมายอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้ กั บ บุ ค คลที่ เ หมาะสมและเป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง
และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ
 ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผล
การดําเนินงานที่มอบหมาย
1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร
 มีการกําหนดมาตรฐานหรือข้อกําหนดในการว่าจ้าง
บุ ค ลากรที่ เ หมาะสม โดยเน้ น ถึ ง การศึ ก ษา
ประสบการณ์ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม
 มี ก ารจั ด ปฐมนิ เ ทศให้ กั บ พนั ก งานใหม่ และจั ด
ฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง
 การเลื่ อ นตํ า แหน่ ง และอั ต ราเงิ น เดื อ น และการ
โยกย้ายขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานได้
พิจารณารวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม
 มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่
ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกําหนดด้านจริยธรรม
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
 มี ค ณะกรรมการตรวจสอบหรื อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และมีการ
กํากับดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไป
ตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดอย่างต่อเนื่อง
และสม่ําเสมอ
 มี ผู้ ต รวจสอบภายใน และมี ก ารรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ
1.8 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
................................................................................................
.......................................................................................................
………………………………………………………………..

ความเห็น/คําอธิบาย
กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีคําสั่งกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์
อักษร และสื่อสารให้บุคลากรทราบ

มีก ารปฏิ บัติ ตามข้ อกํ าหนดของสํา นัก งาน ก.พ.
และนโยบายด้านบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อคัดเลือก
บุคลากรที่เหมาะสม มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนตําแหน่งและ
อัต ราเงิ น เดื อน โดยคํ านึ ง ถึง ความซื่ อสั ตย์ แ ละการมี
จริยธรรมร่วมด้วย

มีการกํากับ ดูแล ติดตามการปฏิบตั ิงานอย่าง
สม่ําเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มีหน่วยตรวจสอบภายในระดับกรมในการ
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงต่อหัวหน้าหน่วยราชการ
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สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
สภาพแวดล้อมการควบคุมของกลุม่ งานคลัง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยรวมมีความเหมาะสม บุคลากรมี
การปฏิบัติงาน โดยให้ความสําคัญเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และ
จริยธรรม และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการพัฒนาบุคลากร
ตามสมควร โดยการส่งบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมใน
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการมอบหมาย
อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กบั บุคลากรที่เหมาะสม เป็นลาย
ลักษณ์อักษรและสื่อสารให้บุคลากรทราบ
ชื่อผู้ประเมิน ...................................
(......................................................)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สป
วันที่ ............./................../...............

ความเห็น/คําอธิบาย
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2. การประเมินความเสี่ยง
ก่ อ นการประเมิ น ความเสี่ ย งจะต้ อ งสร้ า งความชั ด เจน
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดําเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ
และระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย)
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการประเมิ น องค์ ป ระกอบการควบคุ ม
ภายในนี้ เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์
และการบริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่
2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ
 มี ก ารกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายการ
ดําเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้
 มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบ
และเข้าใจตรงกัน
2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
 มีการกํ าหนดวัตถุป ระสงค์ของการดํ าเนิน งานใน
ระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและ
สนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ
 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และ
วัดผลได้
 บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกําหนด
และให้การยอมรับ
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง
 ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ มี ส่ ว นร่ ว มในการระบุ แ ละ
ประเมินความเสี่ยง
 มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
ปั จ จั ย ภายในและภายนอก เช่ น การปรั บ ลด
บุค ลากร การใช้ เ ทคโนโลยี สมั ย ใหม่ การเกิด ภั ย
ธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม เป็นต้น
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 มีการกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสําคัญ
ของความเสี่ยง
 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสําคัญหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ความเห็น/คําอธิบาย

มีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยการกําหนดตัวชี้วัดซึ่งวัดผล
ได้ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติรับทราบ

มี ก ารกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ต่ ล ะกิ จ กรรมตาม
กระบวนการที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติและวัดผลได้

ผู้บริหารมีส่วนรวมในการระบุและประเมินความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญ
ของความเสี่ยง และวางแผนการปรับปรุง โดยถือปฏิบัติ
ตามแนวทางการควบคุมภายในของ สตง.
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2.5 การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง
 มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
และกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความ
เสี่ยง
 มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้น
จากการกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลด
ความเสี่ยง
 มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการ
ควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
 มี ก ารติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ก ารควบคุ ม ที่
กําหนด เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
2.6 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
..................................................................................................
......................................................................................................
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
การประเมินความเสีย่ งของกลุ่มงานคลัง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความเหมาะสม โดยมีการกําหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
รวมถึงวางแผนการปรับปรุงโดยคํานึงถึงความคุ้มค่าของต้นทุน
และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง

ชื่อผู้ประเมิน ...................................
(......................................................)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สป
วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25XX

ความเห็น/คําอธิบาย
มีก ารวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข องความเสี่ ย ง และบริ ห าร
ความเสี่ยง โดยวางแผนการปรั บปรุงในงานที่มีความ
เสี่ ย ง เพื่ อ กํ า หนดกิ จ กรรมป้ อ งกั น ความเสี่ ย งโดย
คํานึงถึงความคุ้มค่าของต้นทุน และมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงดังกล่าว
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3. กิจกรรมการควบคุม
ในการประเมิ น ความเพี ย งพอของการควบคุ ม ภายในผู้
ประเมินควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่สําคัญเหมาะสม
เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่
3.1 กิจกรรมการควบคุมได้กําหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และ
ผลการ ประเมินความเสี่ยง
3.2 บุ ค ลากรทุ ก คนทราบและเข้ า ใจวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
กิจกรรมการควบคุม
3.3 มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของ
ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
3.4 มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม
และเพียงพอ
3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่
เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึก
บัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน
3.6 มีข้อกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่า
ฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอํานาจหน้าที่
3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดําเนินงานของ
องค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
3.8 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
...............................................................................................
.....................................................................................................
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
กิจกรรมการควบคุมโดยรวมมีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิผลโดยมีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมงาน มีการ
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
ชื่อผู้ประเมิน ...................................
(......................................................)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สป
วันที่........ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25XX

ความเห็น/คําอธิบาย
มีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมงานที่ปฏิบัติจาก
ผลของการประเมิ น ความเสี่ ย ง เพื่ อ ป้ อ งกั น และลด
ความผิดพลาด มีการควบคุม ดูแลทรัพย์สินของทาง
ราชการ การายงานประจําปี และติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานให้เป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร
การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในจะต้ อ งมี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความ
เหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการ
ของผู้ใช้และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสําหรับการ
บริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
4.2 มีการจัดทําและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน
การเงิ น และการปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และมติ
คณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและ
การบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่
4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จําเป็นทั้งจากภายในและภายนอก
ให้ผู้บริหารทุกระดับ
4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่าง
เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล
4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหา
และจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข
4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร
4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ
รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน
4.9 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
...............................................................................................
.....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

ความเห็น/คําอธิบาย
กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีระบบสารสนเทศ และฐานข้ อมูลที่ เชื่อ มโยงกับทุ ก
หน่ วยงานในองค์ก รมี การจัด ทํา รายงานทางการเงิ น
และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีสื่อสารผ่านระบบ Internet และ
Intranet อย่างเพียงพอ สามารถเป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร
ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดําเนินงานด้าน
ต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้
มีการรับ ฟังข้ อเรี ยกร้ องจากภายนอก โดยการจัดตั้ ง
กล่องรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มงานคลัง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
สารสนเทศและการสื่ อ สารของกลุ่ ม งานคลั ง สํ า นั ก งาน
ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ค วามเหมาะสมเพี ย งพอ มี ก าร
เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Internet และ Intranet กับ
ทุกหน่วยงานในองค์กร มีการจัดทําและรายงานข้อมูลทางการเงิน
และข้ อ มูล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติง านด้ า นการเงิ นและบั ญ ชี
สําหรับบริหารและบริการให้กับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล อย่างไรก็
ตาม ผู้ บ ริ ห ารควรให้ ค วามสํ า คั ญ และจั ด หาอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อการ
ใช้ งานของเจ้ าหน้า ที่ เพื่ อให้ส ามารถสื่ อสารข้อ มูล ต่า งๆ ได้
รวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา

ชื่อผู้ประเมิน ...................................
(......................................................)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สป
วันที่ .......เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25XX

ความเห็น/คําอธิบาย
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5. การติดตามประเมินผล
ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน และ
รายงานให้ผู้กับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและ
สม่ําเสมอ
5.2 กรณีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการ
ดําเนินการแก้ไขอย่างทันกาล
5.3 มีการกําหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัตติ ามระบบการ
ควบคุมภายในที่กําหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่าํ เสมอ
5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือ
การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กํากับดูแลและ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ
5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ
ประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
5.8 มีการกําหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กํากับดูแลทันที
ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัตติ าม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทําอื่น
ที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคัญ
5.9 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
...................................................................................................

ความเห็น/คําอธิบาย
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
ดําเนิน งานต่อผู้บริหารทราบ และมีการปรับปรุงและ
ปรับแผนการปฏิบตั ิงาน เมื่อพบว่าการดําเนินงานไม่
เป็นไปตามแผน รวมถึงการปฏิบัตติ ามข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
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การติดตามประเมินผลในภาพรวมของกลุ่มงานคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความเหมาะสม มีการ
รายงานและปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง ตาม
แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ชื่อผู้ประเมิน ...................................
(......................................................)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สป
วันที่ .........เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25XX

ความเห็น/คําอธิบาย
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กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.25XX
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(1)
(2)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่บุคลากร มีความมุ่งมั่นในการใช้
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน บุคลากรปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งกรม และคู่มือการปฏิบัติงาน
โดยให้ความสําคัญของความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาล บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
การปฏิบัติงานตามที่ไ ด้รับมอบหมาย แต่เนื่องจากนโยบาย
ภาครั ฐ ในปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรวดเร็ ว ทํ า ให้ มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงด้ านกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อ บัง คับ ฯลฯ ทํ าให้
เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติ
ให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. การประเมินความเสี่ยง
กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการ
กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงาน การ
ระบุแ ละประเมิน ปัจจัย ที่อาจเกิดขึ้ นจากปัจจัย ภายในและ
ภายนอก วิ เ คราะห์ แ ละจั ด ลํ า ดั บ ความเสี่ ย ง เพื่ อ กํ า หนด
กิ จ กรรมป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง และสื่ อ สารให้ บุ ค ลากรทราบ
เกี่ ย วกั บ วิ ธี ค วบคุ ม เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งและปฏิ บั ติ ต าม
แผนการปรับปรุงที่กําหนด
3. กิจกรรมการควบคุม
กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการ
กําหนดกิจกรรมการควบคุมวัตถุประสงค์และผลการประเมิน
ความเสี่ยง มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่ทําให้มั่นใจว่า
เมื่อนําไปปฏิบัติแล้ว จะเกิดผลสําเร็จตามที่ผู้บริหารกําหนด
นโยบายและแผนงาน มีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
รวมถึงการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานที่สําคัญ ๆ ซึ่งบุคลากร
รั บ ทราบและมี ค วามเข้ า ใจวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกิ จ กรรมการ
ควบคุม มีการติดตามและตรวจสอบให้การดําเนินงานเป็นไป
ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งต่างๆ

สภาพแวดล้อมการควบคุมของกลุ่มงานคลัง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยรวมมีความเหมาะสม บุคลากร
มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ คําสั่งกรม และคู่มือ
การปฏิบัติงาน โดยให้ความสําคัญเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และ
จริ ย ธรรม และมุ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน มี ก ารพั ฒ นา
บุ ค ลากรตามสมควร โดยการส่ ง บุ ค ลากรให้ เ ข้ า รั บ การ
ฝึกอบรมในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มี
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสม
เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารให้บุคลากรทราบ

การประเมินความเสี่ยงมีความเมาะสม โดยมีการกําหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มี
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ ความ
เสี่ยง รวมถึงวางแผนการปรับปรุงโดยคํานึงถึงความคุ้มค่า
ของต้ น ทุ น และมี ก ารติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

กิ จ กรรมการควบคุ ม โดยรวมมี ค วามเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยการกําหนดกิจกรรมการควบคุมงานที่ปฏิบัติ
มีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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(1)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่ ม งานคลั ง สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี
ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานหลายช่อ งทางมีทั้ง ระบบเอกสารและระบบการ
เรียกประชุมผ่านทาง website หนังสือเวียนต่างๆ รวมทั้ง
สื่อสารประชาสัมพันธ์ทางบอร์ด การจัดระชุมชี้แจง โดยจัดให้
มี ร ะบบข้ อ มู ล สาระสนเทศและการสื่ อ สารผ่ า นระบบ
Internet และ Intranet มีการจัดทําและรวบรวมข้อมูล
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การดํ า เนิ น งานด้ า นการเงิ น และปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ ใ ช้ ใ นการ
ควบคุม และดําเนินกิจกรรมขององค์กร มีการสื่อสารไปยัง
ผู้ปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้มีความมั่นใจว่ามีการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารทั้ ง ภายในและภายนอก ที่ ทํ า ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
5. การติดตามประเมินผล
กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพ
การปฏิ บั ติ ง านโดยกํ า หนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน และติ ด ตามการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลเป็นครั้งคราว กรณี
พบจุ ดอ่อ นหรื อข้อ บกพร่อง มีก ารกํ าหนดวิธี ปฏิบั ติเพื่ อให้
มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและมีการวินิจฉัยสั่ง
การให้ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(2)
สารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมเพียงพอ มี
ความเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ Internet และ
Intranet กับทุกหน่วยงานในองค์กร มีการจัดทําและรายงาน
ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีสําหรับผู้บริหารและบริการให้กับผู้ที่
ต้องการใช้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารควรให้ความสําคัญ
และจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้
เพียงพอต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถสื่อสาร
ข้อมูลต่าง ๆ ได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลา

การติดตามประเมินผล มีความเหมาะสม มีการรายงาน
และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการ
ติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

ผลการประเมินโดยรวม
กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในครบถ้วนทุกด้าน
และจัดวางระบบควบคุมภายในตามาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินโดยมีกิจกรรมการควบคุมที่
เพียงพอ และมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม จะได้จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือในการปฏิบัติให้เพียงพอต่อการ
ใช้งาน เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารในด้านต่างๆ
ชื่อผู้รายงาน ...................................
(......................................................)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สป
วันที่ .........เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25XX
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กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX
หน่วยงาน : กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ/กิจกรรม/งาน : การบริการสินทรัพย์
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้มีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินที่เหมาะสม และการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประเมินความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ของงาน/
ระดับคะแนน
ระดับ
ลําดับ
ขั้นตอนของงาน/กิจกรรม
ความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง
กิจกรรม
1. การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ส่วนกลาง ตาม
สมุดบัญชีและในระบบ GFMIS
1.1 บันทึกสินทรัพย์
1.2 บันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่สํารวจพบ
1.3 บันทึกสินทรัพย์ที่รับบริจาค
1.4 บันทึกการตัดจําหน่วยสินทรัพย์ถาวร
ที่มีรหัสรายตัวและไม่มีรหัสรายตัว
1.5 บันทึกปรับปรุงค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ประจําที่ไม่มรี หัสรายตัว
1.6 บันทึกปรับปรุงรายได้รอการรับรู้
1.7 ตรวจสอบบัญชีพักสินทรัพย์ทคี่ งค้าง
เพื่อแจ้ง สํานัก/กอง/กลุม่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบันทึกรายการ
สินทรัพย์ในระบบ GMIS ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการ
และนโยบายบัญชีสําหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ
2. เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ทั้งหมดในภาพรวมของ
กระทรวง ศึกษาธิการและ
ผู้บริหารสามารถวางแผนการ
จัดหาสินทรัพย์ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสีย่ ง
รายงานการเงินแสดงบัญชี
เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่ถูกต้องครบถ้วน
ปัจจัยเสี่ยง
1. เจ้าหน้า ที่ ยังมีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
ระบบ GFMIS ไม่เพียงพอ
2.กรมบัญชีกลางการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาและขั้นตอน
การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
อยู่บ่อยครั้ง

(4)
L4 = 3

(5)
C3.1 = 4

(6)
12

(7)
สูง

(8)
1
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กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX
หน่วยงาน : กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ/กิจกรรม/งาน : การบริการสินทรัพย์
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้มีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินที่เหมาะสม และการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประเมินความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ของงาน/
ระดับคะแนน
ระดับ
ลําดับ
ความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยง
ขั้นตอนของงาน/กิจกรรม
โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง
กิจกรรม
2. ประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ใน
ระบบ GFMIS ภาพ รวมกกระทรวงเป็น
ประจําทุกเดือน

3. การบันทึกบัญชีทรัพย์สินสําหรับหน่วย
เบิกจ่ายในระบบ GFMIS ที่ไม่มีเครื่อง Terminal
3.1 บันทึกรับรู้ทรัพย์สิน
3.2 บันทึกบัญชีทรัพย์สินที่สํารวจพบ
3.3 บันทึกบัญชีทรัพย์สินที่บริจาคเป็น
รายได้รอการรับรู้
3.4 บันทึกการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ที่มีรหัสรายตัว

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยถูกต้อง
และรายงานการเงินถูกต้อง

ความเสีย่ ง
รายงานการเงินไม่ถูกต้อง
ปัจจัยเสี่ยง
ต้นทุนต่อหน่วยของหน่วยงาน
แสดงยอดต่าํ กว่าความเป็นจริง
วัตถุประสงค์
ความเสีย่ ง
1. เพื่อให้การบันทึกรายการ
รายงานการเงินแสดงบัญชี
สินทรัพย์ ในระบบ GFMIS ถูกต้อง เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการ ครบถ้วน
นโยบายบัญชีสําหรับหน่วยงาน
ปัจจัยเสี่ยง
ภาครัฐ
1. เจ้าหน้าที่ยังมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานตามระบบ
GFMIS ไม่เพียงพอ

(4)
L1 = 1

(5)
C3.1 = 3

(6)
3

(7)
ต่ํา

(8)
4

L4 = 3

C3.1=3

9

ปานกลาง

2
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กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX
หน่วยงาน : กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ/กิจกรรม/งาน : การบริการสินทรัพย์
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้มีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินที่เหมาะสม และการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประเมินความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ของงาน/
ระดับคะแนน
ระดับ
ลําดับ
ขั้นตอนของงาน/กิจกรรม
ความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง
กิจกรรม

4. ด้านบัญชี
จัดทํารายงานการเงินประจําปี จากระบบ
GFMIS ประกอบด้วย
- งบแสดงฐานะการเงิน
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานการเงิน
ประจําปี

2. เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ในภาพรวมกระทรวงและ
ผู้บริหารวางแผนจัดหาทรัพย์สินใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประมวลข้อมูล
สารสนเทศทางบัญชีในรูปรายงาน
การเงินได้ครบถ้วน ถูกต้อง และ
จัดส่งให้หน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องได้ทันตามกําหนดเวลา

2. กรมบัญชีกลางมีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาขั้นตอน
การ ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
อยู่บ่อยครั้ง
ความเสีย่ ง
- ข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีไม่
ถูกต้องครบถ้วน
-รายงานการเงินประจําปี ไม่
ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งไม่ทัน
ภายในเวลาที่กําหนด

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

L4 = 3

C3.1=3

9

ปานกลาง

3
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กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX
หน่วยงาน : กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ/กิจกรรม/งาน : การบริการสินทรัพย์
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้มีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินที่เหมาะสม และการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประเมินความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ของงาน/
ระดับคะแนน
ระดับ
ลําดับ
ขั้นตอนของงาน/กิจกรรม
ความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง
กิจกรรม
(4)
- ตรวจสอบรายการปรับปรุงและจัดทํา
กระดาษทําการกระทบยอดต่างๆ นําส่ง
กรมบัญชีกลาง สํานัก งานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ภายใน 60 วัน นัยจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ

2. เพื่อให้ผู้บริหารทราบ
สถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
และควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
3. เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงผล
การดําเนินงานและมีข้อมูลใช้เป็น
เครื่องมือนําไปวางแผนและบริหาร
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานตามระบบ
GFMIS ไม่เพียงพอสาเหตุ
2. กรมบัญชีกลางมีการเปลี่ยน
แปลงและพัฒนาขั้นตอน การ
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS อยู่
บ่อยครั้ง

(5)

(6)

(7)

(8)

100
แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ
กิจกรรมของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
ด้านบริหารสินทรัพย์
1. การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ส่วนกลาง
ตามสมุดบัญชีและในระบบ GFMIS
1.1 บันทึกบัญชีสินทรัพย์
1.2 บันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่สํารวจพบ
1.3 บันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่รับบริจาค
1.4 บันทึกการตัดจําหน่วยสินทรัพย์
ถาวรที่มีรหัสรายตัวและไม่มีรหัสรายตัว
1.5 บันทึกปรับปรุงค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ประจําปีที่ไม่มรี หัสรายตัว
1.6 บันทึกปรับปรุงรายได้รอการรับรู้
1.7 ตรวจสอบบัญชีพักสินทรัพย์ทคี่ ง
ค้างเพื่อแจ้งสํานัก/กอง/กลุ่ม ดําเนินการ
จัดทํา รายงาน

กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25XX
การควบคุมที่มีอยู่
การประเมินผลการ ความเสี่ยงที่มี การปรับปรุงการ
ควบคุม
อยู่
ควบคุม
(2)
- มีการตรวจสอบบัญชีพัก
สินทรัพย์จากระบบ GFMIS
เพื่อสอบทานรายงานยอด
คงเหลือ
- แจ้งรายงานสินทรัพย์ที่มี
การประมวลผลค่าเสื่อมราคา
ในระบบ GFMIS ที่กลุ่มการเงิน
และบัญชี เพื่อให้สาํ นัก/กอง/
กลุ่ม ที่ครอบครองสินทรัพย์
ตรวจสอบและแจ้งยืนยันยอด
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(3)

(4)

- มีการตรวจสอบและ
- การส่งรายงาน
สอบทานเป็นระยะอย่าง เกี่ยวกับสินทรัพย์
ต่อเนื่องโดยผู้เกี่ยวข้อง
ไม่ทันภายใน
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงาน กําหนด
ด้านพัสดุของสํานัก/กอง/
กลุ่ม ปฏิบตั ิตามระเบียบ
กระทรวงการคลังไม่ครบถ้วน

(5)

กําหนดสําเร็จ
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(6)

(7)

- หน่วยงานที่รับผิดชอบ
30 ก.ย. 25XX
เกี่ยวกับด้านพัสดุควร
กลุ่มงานคลังหน่วยหลัก
กําหนดแนวทางการ
5 แห่ง
ปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์
เพื่อให้หน่วยงานผู้ควบคุม
สินทรัพย์ ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ทันเวลา
- มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ด้านการบัญชีในระบบ
GFMIS เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน
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กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ
กิจกรรมของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบันทึกรายการสินทรัพย์
ในระบบ GFMIS ถูกต้องครบถ้วนเป็นไป
ตามหลักการและนโยบายบัญชีหน่วยงาน
ภาครัฐ2. เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์
ทั้งหมดในภาพรวม และผู้บริหารสามาร
วางแผน การจัดหาสินทรัพย์ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การบันทึกบัญชีสินทรัพย์สําหรับ
หน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ที่ไม่มี
เครื่อง Terminal
2.1 บันทึกรับรู้สินทรัพย์
2.2 บันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่สํารวจพบ
2.3 บันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่รับบริจาค
เป็นรายได้รอการับรู้

กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
การควบคุมที่มีอยู่
การประเมินผลการ ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุม
ควบคุม
(2)

(3)

(5)

หมายเหตุ

(6)

(7)

- อบรมเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีที่
ปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS ของหน่วย
เบิกจ่ายต่างๆ ให้มี
ทักษะและศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน

- แจ้งรายงานพัก
สินทรัพย์ที่คงค้างใน ระบบ
GFMIS ที่กลุ่มการเงินและ
บัญชีเพื่อ สํานัก/กอง/กลุ่ม
ตรวจสอบและเร่งรัดให้
จัดทํารายงาน - มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในด้านสินทรัพย์

- มีการตรวจสอบบัญชี
สินทรัพย์จากระบบ GFMIS
เพื่อสอบทานรายงานยอด
คงเหลือ

(4)

กําหนดสําเร็จ
ผู้รับผิดชอบ

- มีการตรวจสอบและ
สอบทานเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่องโดยผู้เกี่ยวข้อง

- การส่งรายงาน
- หน่วยงานที่
เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่ รับผิดชอบด้านพัสดุ
ทันภายในกําหนด ควรกําหนดแนวทาง
เวลา
การปฏิบัติงาน

30 กันยายน 25XX
หน่วยเบิกจ่ายส่วน
ภูมิภาค
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กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ
กิจกรรมของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
2.4 บันทึกการตัดจําหน่วยสินทรัพย์
ถาวรที่มีรหัสรายตัว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบันทึกรายการสินทรัพย์
ในระบบ GFMIS ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชี
ภาครัฐ2. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์
ทั้งหมดในภาพรวมกระทรวงและผู้บริหาร
สามารถวางแผนการจัดการสินทรัพย์ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25XX
การควบคุมที่มีอยู่
การประเมินผลการ
ความเสี่ยง
การปรับปรุงการ
ควบคุม
ที่มีอยู่
ควบคุม
(2)
- แจ้งรายงานสินทรัพย์ที่มี
การประมวลผลค่าเสื่อมราคา
ในระบบ GFMIS ที่กลุ่มการเงิน
และบัญชี เพื่อให้หน่วยเบิกจ่าย
ที่ครอบครองสินทรัพย์
ตรวจสอบและแจ้งยืนยัด
ยอดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- แจ้งรายการพักสินทรัพย์
ที่คงค้างในระบบ GFMIS ที่
กลุ่มการเงินและบัญชี เพื่อให้
หน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบ
และเร่งรัดให้จดั ทํารายงาน
- มีการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้าน
สินทรัพย์

(3)

(4)

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงาน - ไม่มีข้อมูลที่
ด้านพัสดุของหน่วยงาน
ค้างในระบบเป็น
เบิกจ่ายปฏิบตั ิตาม
จํานวนมาก
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ไม่ครบถ้วน
- การบันทึกข้อมูลใน
ระบบ GFMIS มีข้อจํากัด
ไม่สามารถบันทึกรายการ
สินทรัพย์พร้อมกันใน
ช่วงเวลาเดียวกันได้

(5)
ด้านสินทรัพย์เพื่อให้
หน่วยงานผู้ควบคุม
สินทรัพย์ ปฏิบตั ิได้
ถูกต้องทันเวลา
- กําหนดตารางเวลา
ในการบันทึกรายการ
สินทรัพย์ในระบบ GFMIS
- มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ด้านการเงินและบัญชีใน
ระบบ GFMIS เพื่อเป็น
เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน

กําหนดสําเร็จ
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(6)

(7)

103
แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ
กิจกรรมของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)

กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25XX
การควบคุมที่มีอยู่
การประเมินผลการ
ความเสี่ยง
การปรับปรุงการ
ควบคุม
ที่มีอยู่
ควบคุม
(2)

(3)

(4)

(5)
- ฝึกอบรม/สัมมนา
เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชีที่ปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS ของหน่วย
เบิกจ่ายต่าง ๆ ให้มี
ทักษะและศักยภาพใน
การปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีอย่าง
ต่อเนื่อง

ชื่อผู้จัดทํา
ตําแหน่ง

....................................................
(..............................................................)
ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สป.
วันที่ .........เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25XX

กําหนดสําเร็จ
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(6)

(7)
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กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ
กิจกรรมของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
ด้านการบัญชี
1. การจัดทํารายงานการเงินประจําปี
1.1จัดทํารายงานการเงินประจําปีจาก
ระบบ GFMIS ประกอบด้วย
- งบแสดงฐานะการเงิน
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงาน
การเงินประจําปี
- ตรวจสอบรายการปรับปรุงและ
จัดทํากระดาษทําการกระทบยอดต่างๆ
นําส่งกรมบัญชีกลาง สํานักการตรวจเงิน
แผ่นดิน ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ

กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปีสิ้นสุดันที่ 30 กันยายน 25XX
การควบคุมที่มีอยู่
การประเมินผลการ ความเสี่ยงที่มี การปรับปรุงการ
ควบคุม
อยู่
ควบคุม
(2)

(3)

(4)

- เร่งรัด หน่วยงานทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ให้ส่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ภายในเวลาที่กําหนด
- กําชับให้มีการปฏิบัติ
ตามระเบียบ คําสั่ง
- ให้คําปรึกษาและแนะนํา
ในการแก้ไขปัญหา

- มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงาน
ด้านการเงินและบัญชี
ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังไม่
ครบถ้วน

- ข้อมูลสารสนเทศ
ทางบัญชีบาง
หน่วยเบิกจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วน
- การรายงานไม่
ทันภายในกําหนด

(5)

กําหนดสําเร็จ
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(6)

(7)

- มีหนังสือซ้อมคาม
30 กันยายน 25XX
เข้าใจ เร่งรัดติดตามให้
หน่วยเบิกจ่าย
ดําเนินการแก้ไขข้อมูล
ส่วนภูมภิ าค
และส่งรายงานการเงิน
ตามกําหนดเวลา
- มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ด้านการเงินและบัญชีใน
ระบบ GFMIS เพื่อเป็น
เครื่องมือในการปฏิบตั ิงาน
- ฝึกอบรม/สัมมนา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ที่ปฏิบัติ งานในระบบ
GFMIS ของหน่วยเบิกจ่าย
ต่างๆ ให้มีทักษะและ
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
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กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปีสิ้นสุดันที่ 30 กันยายน 25XX
กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ
กิจกรรมของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ
ทางบัญชีในรูปของรายงานการเงินได้
ครบถ้วนถูกต้องและจัดส่งให้หน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องได้ทันตามกําหนดเวลา
2. เพื่อผู้บริหารทราบสถานการณ์ใช้
จ่ายเงินงบประมาณ และการควบคุมการ
เบิกจ่ายเงิน
3. เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงผลการ
ดําเนินงานและมีข้อมูลใช้เป็นเครือ่ งมือ
นําไปวางแผน

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่มีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดสําเร็จ
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ชื่อผู้รายงาน
ตําแหน่ง

....................................................
(..............................................................)
ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สป.
วันที่ .........เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25XX
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กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25XX ถึงวันที่ 30 กันยายน 25XX
กระบวนการปฏิบัตงิ านโครงการ
กิจกรรมของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
ด้านบัญชี
1. การทํารายงานการเงินประจําปี
1.1 จัดทํารายงานการเงินประจําปี
จากระบบ GFMIS ประกอบด้วย
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบรายได้และค่าใช้จ่าย
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงาน
การเงินประจําปี
- ตรวจสอบรายการปรับปรุงและ
จัดทํา กระดาษทําการกระทบยอดต่างๆ
นําส่งกรมบัญชีกลาง สํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 60 วัน นับจาก
วันสิ้นปีงบประมาณ

การควบคุมที่มี
อยู่
(2)
- เร่งรัดหน่วยงาน
ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าคให้ส่ง
ราย ละเอียดที่
เกี่ยวข้องภายใน
เวลาที่กําหนด
- กําชับให้มีการ
ปฏิบัติ ตาม
ระเบียบ คําสั่ง
- ให้คําปรึกษา
แนะนํา ในการ
แก้ไขปัญหา

การประเมินผล ความเสี่ยงที่ การปรับปรุงการควบคุม กําหนดเสร็จ/ สถานการณ์ วิธีกาติดตามและสรุปผล
การควบคุม
ยังมีอยู่
ผูร้ ับผิดชอบ ดําเนินการ การประเมิน/ข้อคิดเห็น
(5)
*
(3)
(4)
(6)
(7)
(8)
- มีการติดตาม
และประเมินผล
การปฏิบัติงาน
เป็นประจําอย่าง
ต่อเนื่อง
- เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี
ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ไม่ครบถ้วน

- ข้อมูล
สารสนเทศ
ทางบัญชีบาง
หน่วยเบิกจ่าย
ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน
- รายงาน
ไม่ทันภายใน
กําหนด

- มีหนังสือซ้อมคามเข้าใจ 30 กันยายน
เร่งรัดติดตามให้ดําเนินการ
25XX
แก้ไขข้อมูลและส่งรายงาน หน่วยเบิกจ่าย
การเงินตามกําหนดเวลา
ส่วนภูมภิ าค
- มีคู่มือการปฏิบตั ิงานด้าน
การเงินและบัญชีในระบบ
GFMIS เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน
- ฝึกอบรม/ เจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีที่ปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS ของหน่วย
เบิกจ่ายต่างๆ ให้มีทักษะและ
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีอย่าง
ต่อเนื่อง



- ทําหนังสือเร่งรัดให้
ดําเนินการแก้ไขข้อมูลและ
การจัดส่งรายงาน
- แจ้งเวียนหนังสือกรม
บัญชีกลางที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานผ่านทาง
website
- จัดส่งคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีใน
ระบบ GFMIS เพื่อเป็น
เครื่องมือในการปฏิบตั ิงาน
- ติดตามและตรวจสอบให้
คําแนะนําในการจัดทํา
รายงาน การเงินที่หน่วย
เบิกจ่าย

107
แบบติดตาม ปย 2

กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25XX ถึงวันที่ 30 กันยายน 25XX
กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ
กิจกรรมของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
วัตถุประสงค์
1 .เพื่อประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศทางบัญชีในรูปของ
รายงานได้ครบถ้วนถูกต้องและส่ง
ให้หน่วยงานภายนอกได้ทันเวลา
2. เพื่อให้ผู้บริหารทราบ
สถานะ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
และควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
3. เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงผล
การดําเนินงานและมีข้อมูลใช้เป็น
เครื่องมือนําไปวางแผน

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุม

(2)

(3)

ความเสี่ยง การปรับปรุงการควบคุม
ที่ยังมีอยู่
(4)
- การส่ง
รายงาน
เกี่ยวกับ
สินทรัพย์ไม่
ทันภายใน
กําหนด

กําหนดเสร็จ/ สถานการณ์
ผู้รับผิดชอบ ดําเนินการ*

(5)
(6)
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ 30 กันยายน
เกี่ยวกับด้านพัสดุควรกําหนด
25XX
แนวทางการปฏิบัติงานด้าน สํานัก/กอง/กลุ่ม
สินทรัพย์เพื่อให้หน่วยงานผู้
ควบคุมสินทรัพย์ ปฏิบัตไิ ด้
ถูกต้องทันเวลา
- มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ด้านการบัญชีในระบบ
GFMIS เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน
- ฝึกอบรม/สัมมนา
เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชีที่ปฏิบัติงานใน
ระบบ GFMIS ของหน่วย
เบิกจ่ายต่างๆ ให้มีทักษะ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีอย่างต่อเนื่อง

(7)


วิธีกาติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น
(8)
- จัดอบรมหลักสูตร
“การเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการคลังและบัญชี
ภาครัฐ
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลัก สูตรการเสริมสร้าง
ประสิทธิ ภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีในระบบ GFMIS ของ
กระทรวงให้กับเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีที่
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
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กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25XX ถึงวันที่ 30 กันยายน 25XX
กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ
กิจกรรมของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
ด้านบริหารสินทรัพย์
1. การบันทึกบัญชีสินทรัพย์
ส่วนกลางตามสมุดบัญชีและใน
ระบบ GFMIS
1.1 บันทึกบัญชีสินทรัพย์
1.2 บันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่
สํารวจพบ
1.3 บันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่รับ
บริจาค
1.4 บันทึกตัดจําหน่วยสินทรัพย์
ถาวรที่มีรหัสรายตัวและไม่มีรหัส
รายตัว
1.5 บันทึกปรับปรุงค่าเสื่อม
ราคาสินทรัพย์ประจําปีที่ที่ไม่มี
รหัสรายตัว
1.6 บันทึกปรับปรุงรายได้

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุม

(2)

(3)

- มีการตรวจสอบ
บัญชีพักสินทรัพย์จาก
ระบบ GFMIS เพื่อสอบ
ทานรายงานยอด
คงเหลือ
- แจ้งรายงาน
สินทรัพย์ทมี่ ีการ
ประมวลผลค่าเสื่อม
ราคาในระบบ GFMIS
ที่กลุ่มการเงินและบัญชี
เพื่อให้สํานัก/กอง/กลุ่ม
ที่ครอบครอง สินทรัพย์
ตรวจสอบและแจ้ง
ยืนยันยอดต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

- มีการตรวจสอบ
และสอบทานเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง
โดยผู้เกี่ยวข้อง
- เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุของสํานัก/
กอง/กลุ่ม ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ไม่ครบถ้วน

ความเสี่ยงที่ การปรับปรุงการควบคุม
ยังมีอยู่
(4)

(5)

กําหนดเสร็จ/ สถานการณ์
ผู้รับผิดชอบ ดําเนินการ*
(6)

- การส่งรายงาน -หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน 30 กันยายน
25XX
เกี่ยวกับ
พัสดุควรกําหนดแนวทาง
สินทรัพย์ไม่ทัน การปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ หน่วยเบิกจ่าย
ส่วนภูมภิ าค
ภายในกําหนด เพื่อ ให้หน่วยงานควบคุม
เวลา
สินทรัพย์ปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
ทันเวลา

วิธีกาติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น

(7)

(8)



- ทําหนังสือเร่งรัดให้
ดําเนิน การแก้ไขข้อมูลและ
การจัดส่งรายงานสินทรัพย์
- แจ้งเวียนหนังสือกรม
บัญชี กลางที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติ งานผ่านทาง
website
- จัดส่งคู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีในระบบ GFMIS ให้
สํานัก/กอง/กลุ่ม เพื่อเป็น
เครื่องมือในการปฏิบตั ิงาน
- จัดอบรมหลักสูตร “การ
เสริมสร้างสมรรถนะด้าน
การคลังและบัญชีภาครัฐ”
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กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25XX ถึงวันที่ 30 กันยายน 25XX
กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ
กิจกรรมของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
1.7 ตรวจสอบบัญชีพักสินทรัพย์
ที่คงค้างเพื่อแจ้งสํานัก/กอง/กลุม่
ดําเนินการจัดทํารายงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบันทึกรายการ
สินทรัพย์ในระบบ GFMIS ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการ
และนโยบายบัญชีสําหรับงานภาครัฐ
2. เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ในภาพรวมและผู้บริหาร
สามารวางแผนการจัดหาสินทรัพย์
ในการปฏิบัติงานไอย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมที่มีอยู่

การ
ประเมินผล
การควบคุม
(2)
(3)
- แจ้งรายงานพัก
- มีการตรวจ
สินทรัพย์ที่คงค้างใน
สอบและสอบ
ระบบ GFMIS ที่กลุ่ม
ทานเป็นระยะ
การเงินและบัญชีเพื่อ
อย่างต่อเนื่อง
สํานัก/กอง/กลุ่ม
โดย
ตรวจสอบเร่งรัดให้จัดทํา ผู้เกี่ยวข้อง
รายงาน
- มีการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในด้านสินทรัพย์

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

การปรับปรุงการ
ควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

สถานการณ์
ดําเนินการ*

วิธีกาติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น

(4)

(5)

(6)

(7)
- จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีในระบบ
GFMIS ให้เจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีที่
ปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS
- ทําหนังสือเร่งรัด
ให้หน่วยเบิกจ่ายส่วน
ภูมิภาคจัดส่งรายงาน
- แจ้งเวียนหนังสือ
กรมบัญชีกลางผ่าน
ทาง website

(8)
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กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25XX ถึงวันที่ 30 กันยายน 25XX
กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ
กิจกรรมของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
2. การบันทึกบัญชีสินทรัพย์
สําหรับหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมภิ าค
ในระบบ GFMIS ที่ไม่มีเครื่อง
Terminal
2.1 บันทึกรับรู้สินทรัพย์
2.2 บันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่
สํารวจพบ
2.3 บันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่รับ
บริจาคเป็นรายได้รอการรับรู้
2.4 บันทึกการตัดจําหน่วย
สินทรัพย์ถาวรที่มรี หัสรายตัว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบันทึกรายการ
สินทรัพย์ในระบบ GFMIS ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการ
และนโยบาย บัญชีสาํ หรับ
หน่วยงานภาครัฐ

การควบคุมที่มีอยู่

(2)
- มีการตรวจสอบ
บัญชีสินทรัพย์ระบบ
GFMIS เพื่อสอยทาน
รายงานยอดคงเหลือ
- แจ้งรายงานสินทรัพย์
ที่มีการประมวลผลค่า
เสื่อมราคาในระบบ GFMIS
ที่กลุ่มการเงินและบัญชี
เพื่อให้หน่วยเบิกจ่ายที่
ครอบครองสินทรัพย์
ตรวจสอบและแจ้งยืนยัด
ยอดต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

(3)
(4)
- เจ้าหน้าที่
มีข้อมูลที่ค้าง
ผู้ปฏิบัติงานด้าน ในระบบเป็น
พัสดุของหน่วยงาน จํานวนมาก
เบิกจ่ายปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ไม่ครบถ้วน
- การบันทึก
ข้อมูลในระบบ
GFMIS มีข้อจํากัด
ไม่สามารถบันทึก
รายการสินทรัพย์
พร้อมกันในช่วง
เวลาเดียวกันได้

(5)
- กําหนดตารางเวลาใน
การบันทึกรายการ
สินทรัพย์ในระบบ GFMIS
- มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ด้านการบัญชีในระบบ
GFMIS เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน
- ฝึกอบรม/สัมมนา
เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชีที่ปฏิบัติงานใน
ระบบ GFMIS ของหน่วย
เบิกจ่ายต่างๆ ให้มีทักษะ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีอย่างต่อเนื่อง

กําหนดเสร็จ/ สถานการณ์
ผู้รับผิดชอบ ดําเนินการ*
(6)

(7)

วิธีกาติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น
(8)
- ทําหนังสือเร่งรัดให้
ดําเนินการแก้ไขข้อมูลและ
การจัดส่งรายงานสินทรัพย์
- แจ้งเวียนหนังสือกรม
บัญชีกลางที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานผ่านทาง website
- แจ้งกําหนดเวลาในการ
บันทึกรายการสินทรัพย์ใน
ระบบ GFMIS ให้หน่วยเบิกจ่าย
- จัดส่งคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีใน
ระบบ GFMIS ให้สํานัก/
กอง/กลุ่ม เพื่อเป็น
เครื่องมือในการปฏิบตั ิงาน
- ติดตามและตรวจสอบให้
คําแนะนําในการจัดทํารายงาน
การเงินที่หน่วยเบิกจ่าย
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แบบติดตาม ปย 2

กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25XX ถึงวันที่ 30 กันยายน 25XX
กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ
กิจกรรมของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
2. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวสินทรัพย์ใน
ภาพรวมและผู้บริหารสามารถวาง
แผนการจัดการสินทรัพย์ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*

การควบคุมที่มีอยู่

(2)
- แจ้งรายการพัก
สินทรัพย์ ที่คงค้างใน
ระบบ GFMIS ที่กลุ่ม
การเงินและบัญชี เพื่อให้
หน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบ
และเร่งรัดให้จดั ทํา
รายงาน
- ประสานงานกับ
หน่วย งานที่เกี่ยวข้องใน
ด้านสินทรัพย์

สถานการณ์ดําเนินการ
 = ดําเนินการแล้ว เสร็จตามกําหนด
X = ยังไม่ได้ดําเนินการ

การ
ประเมินผล
การควบคุม
(3)

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

การปรับปรุงการ
ควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

สถานการณ์
ดําเนินการ*

วิธีกาติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
- จัดอบรมหลักสูตร
“การเสริม สร้างสมรรถนะ
ด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ”
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีใน
ระบบ GFMIS ให้กับ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีที่
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

√ = ดําเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด
 = อยู่ระหว่างดําเนินการ
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ตัวอย่างรายงานการควบคุมภายใน
ของผู้ตรวจสอบภายใน

114

115
แบบ ปส.
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(กรณีไม่พบข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต)
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้ า พเจ้ า ได้ ส อบทานการประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในของ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 25xx การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างระมัดระวังรอบคอบ ภายใต้
ข้อจํากัดด้านงบประมาณ อัตรากําลังคน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และข้อมูลที่ได้รับจากแต่ละหน่วยงาน
ทําให้การประเมินผลการควบคุมภายในครั้งนี้อาจไม่คอบคลุมทุกส่วนงาน ขั้นตอน กิจกรรม จึงอาจมีความ
เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กําหนด
ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ชื่อผู้รายงาน
ตําแหน่ง

………………………………….
(...................................................)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
วันที่ ........... เดือนธันวาคม พ.ศ. 25XX
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“ผู้กํากับดูแล” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกากับดูแลหรือ
บังคับบัญชาผู้รับตรวจหรือหน่วยรับตรวจ
“ผู้รับตรวจ”หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารระดับสู ง
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ
“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้รับตรวจ หรือผู้บริหารทุกระดับของหน่วยรับตรวจ
“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ หรือ
ดํารงตําแหน่งอื่นที่ทาหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน
“การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กากับดูแล ฝ่ายบริหารและ
บุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานของหน่วย
รับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ข้อ 4 ให้ผู้กากับดูแล และหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการนามาตรฐานการควบคุมภายใน
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท้ายระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ข้อ 5 ให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในท้ายระเบียบนี้
เป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังนี้
(1) สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การดําเนินงานที่สําคัญในระดับหน่วยรับตรวจและระดับ
กิจกรรม
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ และจริยธรรม
ของผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในหน่วยรับตรวจ
(3) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่สําคัญตาม (3)
(5) ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และวิธีการติดตามประเมินผล
ให้ ห น่ว ยรั บตรวจรายงานความคืบ หน้ าในการจั ด วางระบบการควบคุ มภายในต่ อผู้ กากั บดู แล และ
คณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ (ถ้ามี) ทุกหกสิบวัน พร้อมทั้งส่งสําเนาให้สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินด้วย เว้นแต่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ดําเนินการเป็นอย่างอื่น
ข้อ 6 ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
หรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี เว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้กระทาภายในสองร้อยสี่สิบวันนับจากวันวางระบบ
การควบคุมภายในแล้วเสร็จโดยมีรายละเอียด ดังข้อมูลดังนี้
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(1) ทํ า ความเห็ น ว่ า ระบบการควบคุ มภายในของหน่ ว ยรั บ ตรวจที่ ใ ช้ อยู่ มี ม าตรฐานตาม
ระเบียบนี้หรือไม่
(2) รายงานผลการประเมิน ความเพีย งพอและประสิทธิผ ลของระบบการควบคุม ภายใน
ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน ประกอบด้วย
(ก) สภาพแวดล้อมของการควบคุม
(ข) การประเมินความเสี่ยง
(ค) กิจกรรมการควบคุม
(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) การติดตามประเมินผล
(3) จุด อ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับ ปรุงระบบ
การควบคุมภายใน
ข้อ 7 ในกรณีหน่วยรับตรวจไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทาความตกลงกับคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อ 8 ในกรณีห น่ว ยรับ ตรวจมีเ จตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติต ามระเบีย บนี้ หรือ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยไม่มีเหตุ
อัน ควร คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่น ดิน สามารถเสนอข้อสังเกตและความเห็น พร้อ มทั้งพฤติการณ์
ของหน่วยรับตรวจนั้น ให้กระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมกากับ หรือรับผิดชอบของ
หน่วยรับตรวจ แล้วแต่กรณี เพื่อกําหนดมาตรการที่จาเป็นเพื่อให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติ
ในกรณีกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ
ไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถรายงาน
ต่อประธานรัฐสภา เพื่อแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่ และแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีของรัฐสภา เพื่อ
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตามระเบียบนี้ และให้คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ระเบียบนี้
ในกรณีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตาม
ความในระเบียบนี้ได้
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2544
(นายปัญญา ตันติยวรงค์)
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 118 ตอนที่ 99 ก วันที่ 26 ตุลาคม 2544
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คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรฐานการควบคุมภายใน
บทนํา
1. การควบคุมภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประหยัด
และมีประสิทธิผล และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ไม่ว่าจะในรูป
ของความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทําอันเป็นการทุจริต
2. มาตรฐานการควบคุ ม ภายในที่ กํา หนดโดยคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น นี้ ได้ จั ด ทํ า จากผลการ
ตรวจสอบและประสบการณ์การตรวจสอบของสํ านักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน รวมทั้งได้ อนุวั ติ
ตามมาตรฐานสากล คือรายงานของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง และแนวทาง
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ มาตรฐานการควบคุ ม ภายในของสถาบั น การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ระหว่ า งประเทศ
International Organization of Supreme Audit Institutions-INTOSAI) มาปรับใช้ตามความเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมของไทย
แนวคิด
3. แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน มีดังนี้
(1) การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ การควบคุมภายใน
เป็นสิ่งที่ต้องกระทําอย่างเป็นขั้นตอน มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทํา แต่เป็นกระบวนการที่
ต่อเนื่อง และแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยรับตรวจ ฝ่ายบริหารจึงควรนําการ
ควบคุมภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งได้แก่ การวางแผน การ
ดําเนินการ และการติดตามผล
1 Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ประกอบด้วย
American Institute of Certified Public Accountants(AICPA) , American Accounting
Association(AAA) , Financial Executives Institute (FEI) , Institute of Internal Auditors(IIA) และ
Institute of Management Accountants(IMA)
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(2) การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับของหน่วยรับตรวจ
เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการทําให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้นในหน่วยรับตรวจ ฝ่ายบริหารเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยการกําหนดวัตถุประสงค์ การวางกลไก
การควบคุม และการกําหนดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน ส่วน
บุคลากรอื่นของหน่วยรับตรวจรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดขึ้น
(3) การควบคุมภายในให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด แม้ว่า
การควบคุ ม ภายในจะออกแบบไว้ ดี เ พี ย งใดก็ ต ามก็ ไ ม่ ส ามารถให้ ค วามมั่ น ใจว่ า จะทํ า ให้ ก าร
ดําเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ เพราะการควบคุมภายในยังมีข้อจํากัดจากปัจจัย
อื่นซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ เช่น การใช้ดุลยพินิจผิดพลาด
การสมรู้ร่วมคิดกัน การปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้ นอกจากนี้การวางระบบ
การควบคุมภายในจะต้องคํานึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันว่าผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากการควบคุมภายในจะคุ้มค่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้น
คํานิยาม
4. “หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า
(1) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็น กระทรวง ทบวง หรือกรม
(2) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค
(3) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
(4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
(5) หน่วยงานอื่นของรัฐ ได้แก่ หน่วยงานอิสระ องค์การมหาชน เป็นต้น
(6) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจตาม
(1) (2) (3) (4) หรือ (5) ได้แก่ องค์กรเอกชน เป็นต้น
(7) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกําหนดให้สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ
5. “ผู้กํากับดูแล” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลหรือ
บังคับบัญชาผู้รับตรวจหรือหน่วยรับตรวจ
 ในกรณีหน่วยรับตรวจระดับกรม ได้แก่ ปลัดกระทรวง หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า
 ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น
 ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนในกรณี
หน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานของราชการส่วนกลางแต่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ อธิบดี หรือ
ผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า
 ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ
 ในกรณีหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้แก่ บุคคลหรือคณะบุคคลที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้น
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6. “ผู้รับตรวจ” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บริหารระดับสูง ผู้รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ
7. “ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้รับตรวจ หรือผู้บริหารทุกระดับของหน่วยรับตรวจ
8. “ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ หรือ
ดํารงตําแหน่งอื่น ที่ทําหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน
9. “การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กํากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจ จะบรรลุวั ตถุป ระสงค์ ของการควบคุ มภายในด้ านประสิทธิ ผลและประสิทธิภ าพของการ
ดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ขอบเขตการใช้
10. มาตรฐานการควบคุมภายในจัด ทํา ขึ้นเป็นแม่บทสํา หรับ หน่วยรับตรวจทุกหน่วยใช้เป็น แนวทาง
จัดวางระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความสลับซับซ้อนของส่วนงานใน
ความรับผิดชอบ และมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและปรับปรุงการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามการนํามาตรฐานไปใช้จะต้องไม่ขัด
กับกฎหมาย นโยบาย และระเบียบที่ทางราชการกําหนด
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
11. ผู้กํากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจต้องให้ความสําคัญต่อวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ 3 ประการ คือ
(1) เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Operation Objectives) ได้แก่
การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
(2) เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Objectives)
ได้แก่ การจัดทํารายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
เชื่อถือได้ และทันเวลา
(3) เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Objectives)
ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยรับตรวจได้กําหนดขึ้น
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12. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยรับตรวจจะแตกต่างกันไปขึ้นกับฝ่ายบริหารให้
ความสําคัญกับวัตถุประสงค์ใดมากกว่ากัน กล่าวคือบางหน่วยงานอาจเน้นเรื่องระวังป้องกันการทุจริต
การรั่วไหล บางหน่วยงานเน้นการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการบริห าร บางหน่ว ยงานอาจเน้น เรื่อง
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากร บางหน่วยงานอาจเน้นเรื่องการรายงานถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องของ
นโยบายทัศนคติ ลักษณะหน่วยงาน หรือทุกเรื่องผสมผสานกัน การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
จึงควรให้ความสําคัญกับการกําหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่กําหนดและปรับปรุงการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยู่เสมอ
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
13. มาตรฐานการควบคุมภายในประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ ซึ่งผู้กํากับดูแลและฝ่ายบริหาร
จะต้องจัดให้มีในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
(1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
(3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
(4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)
(5) การติดตามประเมินผล (Monitoring)
14. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
“สภาพแวดล้อมของการควบคุม” หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งร่วมกันส่งผลให้มีการควบคุมขึ้น
ในหน่วยรับตรวจ หรือทําให้การควบคุมที่มีอยู่ได้ผลดีขึ้น หรือในทางตรงข้ามสภาพแวดล้อมอาจทําให้
การควบคุมย่อหย่อนลงได้
ตัวอย่างปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เช่น ปรัชญาและรูปแบบการทํางาน
ของ ผู้บริหาร ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร โครงสร้าง
การจัดองค์กร การมอบอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารด้านบุคลากร เป็นต้น
ในการดําเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม ผู้กํากับดูแล ฝ่ายบริหาร และ
บุค ลากรของหน่ว ยรับ ตรวจต้อ งสร้า งบรรยากาศของการควบคุม เพื่อ ให้เ กิด ทัศ นคติที่ดีต่อ
การควบคุ มภายใน โดยส่ งเสริมให้ บุค ลากรทุก คนในหน่ วยรับตรวจเกิ ด จิ ตสํ า นึ ก ที่ ดี ใ นการ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความจําเป็นและความสําคัญของการควบคุมภายใน
รวมทั้งดํารงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี
15. การประเมินความเสี่ยง
“ความเสี่ยง” หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า
หรือเหตุการณ์ซึ่งไม่พึงประสงค์ที่ทําให้งานไม่ป ระสบความสํา เร็จ ตามวัต ถุป ระสงค์และเป้า หมาย
ที่กําหนด
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“การประเมินความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุและการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการกําหนดแนวทางที่จําเป็นต้องใช้
ในการควบคุมความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง ฝ่ายบริหารต้องประเมินความเสี่ยงทั้งจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม
16. กิจกรรมการควบคุม
“กิจกรรมการควบคุม” หมายถึง นโยบาย และวิธีการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารกําหนดให้บุคลากรของ
หน่วยรับตรวจปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง และได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม
ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน การแบ่งแยกหน้าที่งาน
เป็นต้น
ในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นและ
ให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน สําหรับกิจกรรมการควบคุมในเบื้องต้น
จะต้องแบ่งแยกหน้าที่งานภายในหน่วยรับตรวจอย่างเหมาะสม ไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
มีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ถ้ามี
ความจําเป็นให้กําหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นที่เหมาะสมทดแทน
17. สารสนเทศและการสื่อสาร
“สารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน และข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจไม่ว่าเป็นข้อมูลจากแหล่งภายในหรือภายนอก
ในการดําเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ
และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่น ๆ ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก หน่วยรับตรวจ
ซึ่งจําเป็นต้องใช้สารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา
18. การติดตามประเมินผล
“การติดตามประเมินผล” หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ โดยการติดตามผลในระหว่าง
การปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring ) และการประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation )
ซึ่งแยกเป็นการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment ) เช่น การประเมิน
การควบคุมโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายในส่วนงานนั้น ๆ และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ
(Independent Assessment )เช่น การประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุม
ภายในโดยผู้ตรวจสอบภายนอก เป็นต้น
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ในการดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล
โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้ง อย่างต่อเนื่องและ
สม่ําเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่า
 ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง
 การควบคุมภายในดําเนินไปอย่างมีประสิทธิผล
 ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่น ๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
เหมาะสมและทันเวลา
 การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่น ๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
เหมาะสมและทันเวลา
 การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตุลาคม 2544

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 118 ตอนที่ 44 ก วันที่ 26 ตุลาคม 2544

ภาคผนวก ก.
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

ภาคผนวก ข.
 ตัวอย่างรายงานการควบคุมภายใน ระดับหน่วยรับตรวจ
 ตัวอย่างรายงานการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย
 ตัวอย่างรายงานการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
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ในการจัดทํารายงานการควบคุมภายในจะดําเนินการ 2 ระดับ คือ ระดับหน่วยรับตรวจ
(ระดับกรม) โดยปลัดกระทรวงหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าหรือคณะทํางานที่ได้รับมอบหมาย และระดับ
ส่วนงานย่อย (สํานัก/กอง หรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง) โดยหัวหน้าหน่วยงานในระดับสํานัก/กอง หรือ
หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า กอง ซึ่ ง ให้ ร วมถึ ง หน่ ว ยงานภายใต้ สํา นั ก /กองซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ติ ด ตามผลระหว่ า ง
การปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และจัดให้มีการประเมินผลเป็นรายครั้งด้วยตนเอง (Control
Self Assessment : CSA) เพื่อจัดทํารายงานการควบคุมภายในในความรับผิดชอบเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลํา ดั บ ชั้ น และงานหลั ก ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ใ นการจั ด ทํา รายงานการควบคุ ม ภายใน ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ด
ในการดําเนินการแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับส่วนงานย่อย (ระดับสํานัก/กอง และหน่วยงานภายใต้สํานัก/กอง) มีขั้นตอนดังนี้
1. การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
2. การประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3. การประเมินตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน
4. การประเมินผลการควบคุมตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
5. การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยรับตรวจ (ระดับกรม) มีขั้นตอนดังนี้
1. การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
2. การประเมินตามแผนประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3. การจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
4. การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
5. การรับรองผลการประเมินการควบคุมภายใน
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การจัด ทํา รายงานประเมิน ผลการควบคุม ภายในของหน่ว ยงาน ให้จัด เป็น 2 ระดับ คือ
ระดับส่วนงานย่อย และระดับหน่วยรับตรวจ โดยมีวิธีจัดทําดังนี้

1. การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ส่ ว นงานย่ อ ยจั ด ทํา รายงานการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในระดั บ ส่ ว นงานย่ อ ย
และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อประมวลผลในภาพรวมเป็นรายงานของหน่วยรับตรวจ และ
เก็ บ สํา เนาไว้ เ พื่ อ ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ คณะทํา งาน/เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ ส หรื อ หั ว หน้ า ส่ ว นงานย่ อ ย
ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น
ข้อมูล เรีย กดูและสอบทานตามความจํา เป็น และเหมาะสม ซึ่งแบบรายงานประกอบด้ว ย แบบ ปย.1
แบบ ปย.2 และแบบติดตาม ปย.2 มีขั้นตอนการจัดทําดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน
(แบบติดตาม ปย. 2)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2 ของ
หน่ว ยงาน) ที่ได้จัด ทําไว้ในงวดก่อนว่าได้มีการปรับ ปรุงการควบคุมภายในตามที่กํา หนดไว้ในแผนฯ
แล้วหรือไม่ ถ้าปฏิบัติแล้วได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ การควบคุมภายในเพียงพอหรือไม่ และยังมี
จุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ควรดําเนินการควบคุมต่อไปอย่างไร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยในการบริหารงาน
ให้เป็นไปตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้หน่วยงาน ระดับสํานัก/กอง บันทึกผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นระบบ และในรูปแบบเดียวกัน
3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน
การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
เมื่อหน่วยงานย่อยภายใต้สํานัก/กอง หรือผู้รับผิดชอบที่สํานัก/กอง มอบหมายให้ดําเนินการ
ตามแผนการปรับปรุงได้รับทราบถึงแผนการปรับปรุงตาม แบบ ปย.2 ของสํานัก/กอง ให้ดําเนินการ
ตามแผนการปรับปรุงในส่วนที่ตนเองหรือหน่วยงานต้องนําไปปฏิบัติ ดังนี้
ดําเนินการตามแผนการปรับปรุงภายในกําหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในแบบ ปย.2 ของสํานัก/
กองหรือส่วนงานย่อยภายในกรม และรายงานสถานการณ์ดําเนินการ พร้อมระบุวิธีการติดตามความเห็น
หรือข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุง ตามแบบติดตาม ปย.2
ทั้งนี้ รายงานตามแบบติดตาม ปย.2 นี้ ระดับส่วนงานย่อยไม่ต้องนําส่งกรม แต่ต้องดําเนินการ
ไว้เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหรือสอบทานตามความจําเป็นและเหมาะสมได้ตลอดเวลา
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ตัวอย่าง แบบติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
แบบติดตาม ปย.2
1 ชื่อหน่วยงาน.....................................
รายงานผลและติดตามการปฏิบตั ติ ามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
2 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่.........เดือน....................พ.ศ............
กระบวนการปฏิบัติงาน
การควบคุม การประเมินผล ความเสีย่ ง การปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
ที่มีอยู่
การควบคุม
ที่มีอยู่
การควบคุม
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(6)

3

ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการจัดทําแบบติดตามผล ปย. 2 (ช่องที่ 1 - 3)
คําอธิบายการจัดทําตามแบบติดตาม ปย.2
1 ชื่อส่วนงานย่อย ให้ใส่ชื่อหน่วยงาน เช่น สํานักนโยบายและแผน กลุ่มตรวจสอบภายใน
เป็นต้น
2 ระบุงวดที่จัดทํารายงาน แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานรอบ
12 เดือน
3 นําข้อมูลจากแบบ ปย.2 ที่ได้จัดทําไว้แล้วในปีก่อน โดยยกคอลัมน์ (1) – (6) มาใส่ที่
แบบติดตาม ปย.2 คอลัมน์ (1) - (6)
แบบติดตาม ปย.2

การควบคุมที่
มีอยู่

ชื่อหน่วยงาน.....................................
รายงานผลและติดตามการปฏิบตั ติ ามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่.........เดือน....................พ.ศ............
การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/
4
การควบคุม
ที่มีอยู่
การควบคุม
ผู้รับผิดชอบ
สถานะ
ดําเนินการ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนการจัดทําแบบติดตามผล ปย. 2 (ช่องที่ 4 - 5)

5

วิธีการติดตาม
และประเมินผล/
สรุปการประเมิน
(8)
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4 สถานะดํา เนิ น การ คอลั ม น์ (7) สถานะของกระบวนการ/วั ต ถุ ป ระสงค์ / กิ จ กรรม
ในแต่ละงวด มี 4 สถานะ ให้เลือกระบุ คือ ดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนด ดําเนินการแล้วเสร็จล่าช้า
กว่ากําหนด ยังไม่ดําเนินการหรืออยู่ระหว่างดําเนินการ
5 วิธีการติดตามประเมินผล/สรุปผลการประเมิน คอลัมน์ (8) อธิบายสถานะดําเนินการ
ตามคอลัมน์ (7) เพิ่มเติมว่า ผลของการดําเนินการสามารถลดจุดอ่อนของการควบคุมได้อย่างไร สาเหตุ
ที่ยังไม่ได้เนินการ ความคืบหน้าของการดําเนินการ วิธีการดําเนินการต่ออุปสรรค/ปัญหาที่พบอย่างไร และ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ หากหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่า กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม
ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม ตามคอลัมน์ (1) ที่ได้ร ะบุไว้ในแบบ ปย.2
(ที่จัดทําเมื่อสิ้นปีงบประมาณ) ไม่ครบถ้วน ยังมีกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ ที่ยังมี
ความเสี่ยงอยู่อีก ให้ใช้แบบรายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2
เพิ่มเติม) เพื่อจัดทําแผนการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยมีขั้นตอนการดําเนินการเช่นเดียวกับการจัดทํา ปย.2
ชื่อส่วนงานย่อย
แบบ ปย.2 เพิ่มเติม
รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ....................
กระบวนการปฏิบัติงาน
การ
การ
ความ
การ
กําหนด
หมาย
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ ควบคุมที่มี ประเมินผล เสี่ยงที่มี ปรับปรุง
เสร็จ/
เหตุ
งานที่ประเมินและ
อยู่
การควบคุม
อยู่
การควบคุม ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
หากหน่วยงานมีจุดอ่อนความเสี่ยง
เพิ่ ม เติ ม ระหว่ า งรอบประเมิ น
ให้จัดทําเพิ่มเติมโดยใช้แบบ ปย.
(เพิ่มเติม)

ภาพที่ 6 แสดงแบบ ปย. 2 (จัดทําเพิ่มระหว่างปีงบประมาณ)
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ขั้นตอนที่ 2 การประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ WP. 1)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ส่วนงานย่อยทราบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ สาเหตุและแนวทางการปรับปรุง
ที่จะดําเนินการมารวบรวมไว้ เพื่อใช้ประกอบการจัดทํารายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6
การประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมินจะถูกบันทึกไว้ในแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน (แบบ WP.2) ดังนี้
1. นําผลจากการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
(จากแบบ แบบ ปย.2 งวดก่อน) ผลจากการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ WP.1) และแบบสอบถามการควบคุมภายในมาสรุปจุดอ่อนที่พบ พร้อมพิจารณาความมีนัยสําคัญ
ของแต่ละงานไว้ในกระดาษทําการชุดเดียวกัน (แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน แบบ WP.2)
เพื่อสะดวกในการพิจารณาว่าจุดอ่อนใดสําคัญหรือไม่สําคัญ ดังนั้น ข้อมูลที่จะนํามาสรุปใช้รวมกัน คือ
1.1 จุด อ่อนของการควบคุมที่ยังไม่ไ ด้ดํา เนิน การปรับ ปรุงหรืออยู่ร ะหว่า งดํา เนิน การ
(จากแบบแบบติดตาม ปย.2)
1.2 จุดอ่อนจากรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (จากแบบ ปย.1)
1.3 จุดอ่อนจากการประเมินตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน แต่ละด้าน/กิจกรรม
2. นําข้อมูลจากการวิเคราะห์ ประเมินตามข้อ 1 มารวบรวมไว้สําหรับนํามาใช้ประกอบการ
ประเมิน ผลการควบคุม ภายในตามแบบกระดาษทํา การประเมิน ความเสี่ย งเพื่อ การควบคุม ภายใน
(แบบ WP.2)
ตัวอย่าง แบบประเมินความเสียงเพื่อการควบคุมภายใน
แบบ WP.2
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX
1 หน่วยงาน : ………………………………………………….
2 โครงการ/กิจกรรม/งาน : …………………………………….
3 วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/งาน : ........................................................................
4
5
ขั้นตอนของ วัตถุประสงค์
งาน/กิจกรรม ของงาน/กิจกรรม
(1)
(2)

6
ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง
(3)

โอกาส
(4)

7 การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับคะแนน ระดับ
ลําดับ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง
(5)
(6)
(7)
(8)

ภาพที่ 7 แสดงขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน (ช่องที่ 1 - 7)
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คําอธิบายการจัดทําตามแบบ WP. 2
1 หน่วยงาน
ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่ท่านประเมิน
2 โครงการ/กิจกรรม/งาน
ให้ระบุชื่อโครงการหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่ทําการประเมิน
3 วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/งาน
ให้ระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมหรือด้านของงานที่กําลังประเมิน
4 ขั้นตอนของงาน/กิจกรรม
ให้ระบุขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น โดยนําข้อมูลที่มี
จุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร และผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
แบบ ปย.1 แบบติดตาม ปย.2 และจุดอ่อนที่หน่วยงานพบจากงานประเมินตนเอง เป็นต้น
5 วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม
ให้ร ะบุวัต ถุป ระสงค์ข องแต่ล ะขั้น ตอนของงาน/กิจ กรรมทั้ง นี้ห นึ่ง กิจ กรรม/ขั้น ตอน
การปฏิบัติงานอาจมีได้หลายวัตถุประสงค์
6 ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง
ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้า นใดด้า นหนึ่ง หรือ หลายด้า น คือ ด้า นการดํา เนิน งาน ด้า นความถูก ต้อ งของรายงานทางการเงิน
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดความเสี่ยงนั้น
7 การประเมินความเสี่ยง
เป็นการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง ซึ่งหากเกิดขึ้น
แล้ว มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุป ระสงค์และเป้าหมายของหน่ว ยรับ ตรวจ เพื่อจัดลํา ดับความสําคัญ
ของความเสี่ยง โดยใช้วิธีการให้คะแนน
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ขั้นตอนการระบุจุดอ่อน/ความเสี่ยง
1. เป้าหมายเบื้องต้นที่ได้รับ
ถ่ายทอดจากองค์กร

คะแนนประเมิน
สูงกว่า / เท่ากับ
ระดับความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้

2. อํานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบส่วนงาน
กระบวนการทํางาน
แผนงาน
3. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะของ
ตสน. / สตง. / ข้อร้องเรียน

คะแนนประเมิน ต่ํากว่า
ระดับความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้
ประเมินจุดอ่อน/
ความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์
ประเมินความเสี่ยง
ระดับองค์กร

4. จุดอ่อนของหน่วยงาน
จากแบบ ปย.2 (ปีที่ผ่านมา)

5. แบบติดตาม ปย.2
6. จุดอ่อนที่หน่วยงานพบ
เพิ่มเติม
ภาพที่ 8 แสดงขั้นตอนการระบุจุดอ่อน/จุดแข็ง

1. ควบคุมการทํางาน
ตามปกติ ได้แก่
- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
- จัดทําแผนการดําเนินงาน
2. จัดทํารายงานผลการ
ประเมินและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (ปย.2)
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ขั้นตอนที่ 3 การประเมินตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการปรับปรุงแก้ไข
การประเมินตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นข้อคําถามตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยแบบสอบถาม
การควบคุมภายใน ประกอบด้วย 4 ชุด คือ
ชุดที่ 1 แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการบริหาร
สําหรับสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหาร
ชุดที่ 2 แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการเงิน
สําหรับสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงิน
ชุดที่ 3 แบบสอบถามด้านการผลิต
สําหรับสอบถามผู้ริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการผลิต
ชุดที่ 4 แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านอื่น ๆ
สําหรับสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านบุคลากร
ด้านระบบสารสนเทศและด้านพัสดุ
แบบสอบถามทั้ง 4 ชุด เป็น ตัว อย่า งซึ่งหน่ว ยงานควรเลือกใช้แบบสอบถามให้เ หมาะสม
กับงานและหน่วยงาน ผู้ใช้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม เพื่อใช้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน และนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไข โดยพิจารณาว่า
- หน่วยงานที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามที่ระบุหรือไม่ อย่างไร
- การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน และมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่ อย่างไร
1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินงาน/กิจกรรมตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ซึ่งผู้ที่รับผิดชอบในการประเมินแบบสอบถามการควบคุมภายใน ควรเป็นผู้ที่รับผิดชอบหรือมีความเข้าใจ
กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมนั้น ๆ เป็นอย่างดี
2. ผู้รับผิดชอบในการประเมินควรศึกษาแบบสอบถามการควบคุมภายใน เพื่อทําความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการประเมิน
3. ดําเนินการประเมินแต่ละกิจกรรมตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน โดยอาจใช้วิธีการ
สังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง การสอบถาม วิเคราะห์จากเอกสารหลักฐาน เพื่อสนับสนุนข้อมูลที่ได้จาก
การสอบถาม
4. สรุปผลการประเมิน โดยนําจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่พบจากการประเมินไปใช้ประกอบ
การประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบ WP. 2
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การใช้แบบสอบถาม
1. ผู้ประเมินตอบตามแบบสอบถาม ถ้ามีการปฏิบัติตามคําถามแสดงถึงการควบคุมภายในที่ดี
ให้กรอกเครื่องหมาย “
” ในช่อง “มี/ใช่ ” ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามแบบสอบถาม ให้กรอกเครื่องหมาย “”
ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่” ถ้าหน่วยงานของผู้ประเมินไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถาม ให้กรอกเครื่องหมาย “NA”
(Not Applicable) ในช่อง “ไม่เกี่ยวข้อง”
2. คําตอบว่า “ไม่มี/ไม่ใช่” หมายถึง มิได้ปฏิบัติตามคําถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบ
การควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรทดสอบและหาสาเหตุ และพิจารณาว่ามีการควบคุมอื่นทดแทนหรือไม่
จากคํา ตอบที่ไ ด้รับ ผู้ส อบทานหรือ ผู้ป ระเมิน ควรสัง เกตการณ์ก ารปฏิบัติง านจริง
การวิเคราะห์ เอกสารหลักฐาน หรือหาคําตอบจากผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ถามและเชื่อถือได้ เพื่อสรุปคําตอบ
และอธิ บ ายวิ ธี ป ฏิ บั ติในแต่ ล ะข้ อ ของคํา ถามในช่ อ ง “คํา อธิ บ าย/คํา ตอบ” เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง
ที่จะนํามาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
3. จากข้อมูลในช่อง “คําอธิบาย/คําตอบ” จะนํามาประกอบพิจารณาประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของแต่ละด้านแต่ละเรื่องในด้านนั้น ๆ
4. แบบสอบถามกระบวนการควบคุมภายใน ทั้ง 4 ชุด ภายหลังการประเมินแล้วให้เก็บไว้
ที่ห น่ว ยงานเพื่อให้หัว หน้า ส่ว นราชการและเจ้า หน้า ที่สํา นัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน และบุค คลอื่น
ที่เกี่ยวข้องเรียกดูและสอบทานต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ฝ่ายบริหารของส่วนงานย่อย (สํานัก/กอง) ประเมินตนเองว่าได้ทําตามข้อกําหนด
ของระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ กล่าวคือ ได้นํามาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกําหนด ไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการจัดวางระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในหรือไม่ โดยจัดให้มีการประเมิน 5 องค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ดังนี้
(1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม
(2) การประเมินความเสี่ยง
(3) กิจกรรมการควบคุม
(4) สารสนเทศและการสื่อสาร
(5) การติดตามประเมินผล
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การประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ในแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในนี้ แยกเป็น 5 องค์ประกอบ
ในแต่ละองค์ประกอบ จะประกอบด้วยข้อความภายใต้หัวข้อหลัก และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก
ผู้ใช้หรือผู้ประเมินสามารถปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อความให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และความเสี่ยงของ
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน ซึ่งอาจเพิ่มเติมเนื้อหาสาระตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคอลัมน์
“ความเห็น/คําอธิบาย” ให้บันทึกข้อคิดเห็นหรือคําอธิบายในหัวข้อนั้นๆ
1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ WP.1) ซึ่งควรเป็น ผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เ หมาะสม โดยอาจกํา หนดให้มีผู้ป ระเมิน
คนเดียว หรือกําหนดเป็นกลุ่มก็ได้
2. ผู้รับ ผิด ชอบในการประเมิน ดํา เนิน การประเมิน แต่ล ะองค์ป ระกอบ ตามแบบ WP.1
ซึ่งจะเป็นข้อคําถามชุดเดียวกับคําถามที่อยู่ในแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แนวทาง :
การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
แบบประเมินองค์ ประกอบของการควบคุ มภายในนี้ จะช่ว ยให้ผู้ป ระเมิ นได้ ข้อสรุ ป
เกี่ยวกับการควบคุมภายในของหน่วยงาน และในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรใช้วิจารณญาณว่า
(1) ข้อความใต้ข้อต่างๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมที่จะนําไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์
ต่างๆ ในองค์กรหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแบบประเมินในหัวข้อย่อยนั้น ๆ ก่อน
(2) หน่วยงานที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามที่ระบุหรือไม่ อย่างไร
(3) การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายในหรือไม่ อย่างไร
(4) การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร
3. นํา ผลสรุ ป /วิ ธี ก ารที่ ค วรปฏิ บั ติ ใ นแต่ ล ะองค์ ป ระกอบ (จากแบบ WP.1) มาอธิ บ าย
ลงในคอลั ม น์ (2) ของรายงานผลการประเมิ น องค์ ป ระกอบของการควบคุ ม ภายใน (แบบ ปย.1)
เพื่อประเมินดูว่าองค์ประกอบใดที่ยังพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงอยู่
4. นํา ข้อมูล จุด อ่อนหรือความเสี่ย งที่พบจากการประเมิน ไปใช้ป ระกอบการประเมิน ผล
การควบคุมภายในตามแบบ WP.2 ต่อไป
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วิธีการจัดทําแบบ ปย. 1
มาตรฐานการควบคุ ม ภายในที่ ค ณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น กํ า หนด ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม
สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล ดังนั้น ทุกหน่วยงานจะต้องเริ่มต้นจากประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของหน่ว ยงานตนว่าได้รับ การออกแบบอย่า งเหมาะสมและเพีย งพอหรือไม่
โดยการจัดทําแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และตอบแบบสอบถามการควบคุมภายใน
(หากเกี่ยวข้อง) ดังนี้
ตัวอย่าง การจัดทําแบบประเมินองค์ประกบของการควบคุมภายใน
แบบ WP. 1
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

1

จุดที่ควรประเมิน

1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม
ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมการควบคุม เพื่อพิจารณาว่าหน่วยรับ
ตรวจมีสภาพ แวดล้อมการควบคุมที่ดี หรือไม่
1.1 ……………………………………………..
1.2 ……………………………………………..
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 ………………………………………………
2.2……………………………………………….
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1………………………………………………..
3.2………………………………………………..
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1………………………………………………
4.2……………………………………………….
5. การติดตามประเมินผล
5.1...........................................................................

2

ความเห็น/คําอธิบาย

ข้อคิดเห็นหรือคําอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่”
หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้
ความสําคัญหรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่อง นั้นๆ

ภาพที่ 9 แสดงขั้นตอนการจัดทําแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ขั้นตอนที่ 1 - 2)
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1. จัดทําแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ WP.1)
ขั้นตอนที่ 1
หัวข้อประเมิน จะประกอบด้วย 5 ส่วน คือ
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
2. การประเมินความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
5. การติดตามประเมินผล

ขั้นตอนที่ 2
ให้ผู้ประเมินระบุรายละเอียดความเห็น/คําอธิบายในแต่ละหัวข้อการประเมินว่าหน่วยงาน
ให้ความสําคัญหรือปฏิบัติอย่างไรในแต่ละองค์ประกอบจนครบทั้ง 5 องค์ประกอบ
สรุป/วิธีที่ควรปฏิบัติ
3.......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................
ลงชื่อผู้ประเมิน........................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยงานรับตรวจ/หัวหน้าหน่วยงานย่อย)
ตําแหน่ง....................................................
วันที่ ........ เดือน ......................... พ.ศ. ..........

ภาพที่ 10 แสดงขั้นตอนการจัดทําแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ขั้นตอนที่ 3-4)
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ขั้นตอนที่ 3 – 4
เมื่ อประเมิ น ครบทุกข้ อในแต่ล ะองค์ ประกอบของการควบคุ มภายในให้ บั นทึ กผลการ
ประเมิน ระบุวิธีที่ควรปฏิบัติ และลงชื่อผู้ประเมิน ตําแหน่ง วัน/เดือน/ปีที่ทําการประเมิน
ผลการประเมินโดยรวม
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ลงชื่อผู้รายงาน.......................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยงานรับตรวจ/หัวหน้าหน่วยงานย่อย)
ตําแหน่ง....................................................
วันที่........เดือน.........................พ.ศ...........
ภาพที่ 11 แสดงขั้นตอนการจัดทําแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ขั้นตอนที่ 5 - 6)
ขั้นตอนที่ 5
เมื่อหน่วยงานประเมินองค์ประกอบครบทั้ง 5 หัวข้อแล้ว ทําการสรุปผลการประเมิน
โดยรวม
ขั้นตอนที่ 6
ให้ลงชื่อผู้รายงาน คือ หัวหน้าหน่วยงานที่ประเมิน เช่น ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกลุ่ม
ฯลฯ และระบุตําแหน่ง วัน/เดือน/ปี ที่ทําแบบประเมิน
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2. จัดทําแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1)
ตัวอย่าง การจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
แบบ ปย.1
ชื่อส่วนงานย่อย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25xx
7
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

8

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

(สรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ) (ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของ

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

แต่ละองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในพร้อมจุดอ่อนหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู่)

ภาพที่ 12 แสดงขั้นตอนการจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม (ขั้นตอนที่ 7 - 8)
ขั้นตอนที่ 7
ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ (แบบ WP.1) มาอธิบายลงใน
คอลัมน์ (1) ของรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
ขั้นตอนที่ 8
นํา ผลสรุป /วิธีการที่ควรปฏิบัติในแต่ล ะองค์ป ระกอบ (จากแบบ WP. 1) มาอธิบ าย
ลงในคอลั ม น์ (2) ของรายงานผลการประเมิ น องค์ ป ระกอบของการควบคุ ม ภายใน (แบบ ปย. 1)
เพื่อประเมินดูว่าองค์ประกอบใดยังคงมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงอยู่
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ผลการประเมินโดยรวม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................
ลงชื่อผู้รายงาน.........................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยงานรับตรวจ/หัวหน้าหน่วยงานย่อย)
ตําแหน่ง....................................................
วันที่........เดือน.........................พ.ศ...........

ภาพที่ 13 แสดงขั้นตอนการจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม (ขั้นตอนที่ 9 - 10)
ขั้นตอนที่ 9 - 10
เมื่อสรุปผลการประเมินครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมินโดยรวม
ขององค์ ประกอบของการควบคุม และลงลายมื อชื่ อผู้ร ายงาน ได้แก่ หั ว หน้ า ส่ว นงานย่อย พร้ อมระบุ
ตํ า แหน่ ง และวั น ที่ ร ายงาน สํ า หรั บ ข้ อ มู ล จุ ด อ่ อ นหรื อ ความเสี่ ย งที่ พ บจากการประเมิ น ให้ นํ า ไปใช้
ประกอบการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบ WP.2 ต่อไป
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ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2)
วัตถุประสงค์
เพื่อกําหนดหรือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการควบคุมภายในของงาน/กิจกรรมที่มีจุดอ่อน
หรือความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
การจัดทํารายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
1. นําผลการประเมินการควบคุมภายใน ตามแบบ WP.2 เฉพาะกิจกรรมที่ยังมีจุดอ่อนของ
การควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ และมีแผนที่จะต้องปรับปรุงในอนาคต มาใส่ไว้ในรายงานการ
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) เพื่อกําหนดผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาที่
ทําการปรับปรุงเสร็จ
2. กรณีที่แผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.2 มีระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี ควรแจ้งกิจกรรมที่ต้อง
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงเป็นรายปีด้วย โดยระบุให้ทราบว่าแต่ละปีจะดําเนินการอะไร และกําหนดเสร็จ
เมื่อไร เพื่อนําผลการปรับปรุงดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผล
การประเมินการควบคุมภายในในปีต่อไป นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับ
ส่วนงานย่อย (แบบ ปย.2) มาติดตามผลว่าได้ดําเนินการแก้ไขและเสร็จตามกําหนดเวลาตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในที่วางไว้หรือไม่ หากยังมีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่
ซึ่งยังไม่สามารถแก้ไขได้ ให้นําจุดอ่อนหรือความเสี่ยงนั้นมาใส่ไว้ในรายงานการติดตามการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน ในแบบติดตาม ปย.2 โดยสํานัก/กอง จะต้องทําการประเมินการควบคุม
ภายในตามขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ทุกปี จนกระทั่งจุดอ่อนหรือความเสี่ยงนั้นลดน้อยลงจนถึงระดับที่
เหมาะสมและยอมรับได้
ตัวอย่าง จัดทํารายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2)
แบบ ปย.2
1 ชื่อส่วนงานย่อย
รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
2 สําหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.25XX
3กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)

4 การ
ควบคุมที่มีอยู่

5 การประเมินผล
การควบคุม

6 ความเสี่ยง
ที่มีอยู่

7การปรับปรุง
การควบคุม

(2)

(3)

(4)

(5)

ภาพที่ 14 แสดงขั้นตอนการจัดทําแบบ ปย. 2 (ขั้นตอนที่ 1 - 7)
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ขั้นตอนที่ 1
ชื่อส่วนงานย่อย ให้ใส่ชื่อหน่วยงาน เช่น สํานักนโยบายและแผน กลุ่มตรวจสอบภายใน
เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 2
ลงวันที่ของงวดที่จัดทํารายงาน โดยระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน คือ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.25xx
ขั้นตอนที่ 3
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม คอลัมน์ (1) ให้ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กําลังประเมิน ถ้าเป็น
กระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้ระบุขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น ๆ
รวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้หนึ่งกิจกรรม/ด้านของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาจมีได้
หลายวัตถุประสงค์ การระบุจุดอ่อน/ความเสี่ยง ให้จําแนกตามตัวอย่างระบบการควบคุมภายในตาม
แนวทางการจัด วางระบบการควบคุม ภายในและการประเมิน ผลการควบคุม ภายใน ของสํา นัก งาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการเงิน ด้านการผลิต และแบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ขั้นตอนที่ 4
การควบคุมที่มีอยู่ คอลัมน์ (2) ระบุ ระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับ หรือสรุปขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติงาน นโยบาย กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่สําหรับกิจกรรมต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ 5
การประเมินผลการควบคุม คอลัมน์ (3) ประเมินว่าการควบคุมที่มีอยู่ตามช่อง (2) นั้น
เพียงพอหรือไม่เพียงพอ หากเห็นว่าวิธีการควบคุมที่มีอยู่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอแล้ว
ให้ระบุว่า เพียงพอ หรือวิธีการควบคุมที่มีอยู่ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ให้ระบุว่า“ไม่เพียงพอ โดยมี
แนวทางการพิจารณา ดังนี้
เมื่อดําเนินการตามแนวทางการควบคุมที่มีอยู่ในช่องที่ (2) แล้ว ให้พิจารณาว่า
สามารถลดจุดอ่อน/ความเสี่ยงได้หรือไม่ โดยมีการสอบทานงานจากตัวผู้ปฏิบัติเองและผู้บังคับบัญชา
อย่างสม่ําเสมอ
การควบคุมที่มีอยู่ในช่องที่ (2) ช่วยให้งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
หรือไม่ หากระบุว่า ไม่เพียงพอ จุดอ่อน/ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ให้ระบุในช่อง (4) ต่อไป
ขั้นตอนที่ 6
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คอลัมน์ (4) ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน (ด้านการดําเนินงาน, ด้านความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน หรือด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ)
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ขั้นตอนที่ 7
การปรับปรุงการควบคุม คอลัมน์ (5) เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการควบคุม เพื่อป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (4)
ชื่อหน่วยงาน.....................................
รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
สําหรับสิ้นสุดวันที่.........เดือน....................พ.ศ............
การประเมินผล
การควบคุม
(3)

ความเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

การปรับปรุง
การควบคุม
(5)

8 กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

9 หมายเหตุ
(7)

ภาพที่ 15 แสดงขั้นตอนการจัดทําแบบ ปย. 2 (ขั้นตอนที่ 8 - 9)
ขั้นตอนที่ 8
กําหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ คอลัมน์ (6) ระบุผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบในการ
แก้ไขปรับปรุง ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่ดําเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ไม่ควรระบุเป็นวันที่ 30 ก.ย. 25XX
ควรระบุ วั น ที่ ที่ ค าดว่ า จะดํา เนิ น การแล้ ว เสร็ จ จริ ง เพื่ อ จะได้ ส ามารถติ ด ตามผลเป็ น ระยะ ๆ ก่ อ น
สิ้นปีงบประมาณถัดไป
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ขั้นตอนที่ 9
หมายเหตุ คอลั มน์ 7 ให้ รุ บุ ข้ อมู ล อื่ น ที่ ต้ องการแจ้ งให้ ทราบเช่ น วิ ธี ดํ า เนิ น การและ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดทํา..................... 10

ผู้ตรวจสอบ.................. 11

ตําแหน่ง.................................................
วันที่......เดือน.......................พ.ศ............

ตําแหน่ง.................................................
วันที่......เดือน.......................พ.ศ............

………………….
(………………………………………..……..)

…………..
(………………………………………..……..)

ภาพที่ 16 แสดงขั้นตอนการจัดทําแบบ ปย. 2 (ขั้นตอนที่ 10 - 11)
ขั้นตอนที่ 10
ผู้จัดทํา ตําแหน่ง วัน/เดือน/ปี ระบุชื่อผู้จัดทํารายงาน ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา พร้อมทั้ง
ตําแหน่ง และลง วัน/ เดือน /ปี ที่จัดทํา
ขั้นตอนที่ 11
ผู้ตรวจสอบ ตําแหน่ง และ วัน/เดือน/ปี ให้ระบุชื่อผู้ตรวจสอบ คือ หัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ
ระบุตําแหน่ง และลง วัน/ เดือน /ปี ที่ดําเนินการ
หมายเหตุ
ระหว่างปีงบประมาณนี้ หากหน่วยงานมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงเพิ่มเติม สามารถดําเนินการ
โดยใช้แบบรายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2 เพิ่มเติม) เพื่อจัดทํา
การปรับปรุงเพิ่มเติม จากแบบ ปย. 2 ที่ได้จัดทําไว้ในปีก่อน
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2. การจัดทํารายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ (ระดับกรม)
มีขั้นตอนการจัดทําดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ที่ได้
จั ด ทํา ไว้ ใ นงวดก่ อ นว่ า ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายในตามที่ กํา หนดไว้ ใ นแผนฯ แล้ ว หรื อ ไม่
ถ้าปฏิบัติแล้วได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ การควบคุมภายในเพียงพอหรือไม่ และยังมีจุดอ่อนหรือ
ความเสี่ยงที่ควรดําเนินการควบคุมต่อไปอย่างไร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยในการบริหารงานให้เป็นไปตาม
ภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้หน่วยงานระดับกรม บันทึกผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นระบบ และสามารถรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ โดยรายงานตามแบบติดตาม ปอ. 3
3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกรม
ขั้นตอนการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
ในระดับหน่วยรับตรวจต้องดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในงวดก่อน โดยติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงที่ได้กําหนดไว้ในแบบ ปอ. 3 ซึ่งระบุ
ระยะเวลากําหนดเสร็จ และผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
1. ติดตามผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ตามแบบ
ปอ. 3 ของกรม โดยผู้รับผิดชอบในระดับกรม จะต้องรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูล และสรุป
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง ดังนี้
(1) ส่วนงานย่อยได้ดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผนการปรับปรุงของกรม
ตามที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ (ดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในแบบ ปอ.3 ของกรมหรือไม่)
และสถานการณ์ดําเนินการเป็นอย่างไร
(2) ถ้ามีการดําเนินการแล้ว มีการสั่งการและสื่อสารให้ทราบทั่วกัน เพื่อให้บุคลากร
ถือปฏิบัติหรือไม่
(3) การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่แล้ว ได้รับผลตามวัตถุประสงค์
ที่กําหนดหรือไม่ และสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่
(4) มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในดังกล่าว อย่างไร
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2. นําผลจากการติดตาม (1) – (4) ดังกล่าวข้างต้น ให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และ
สรุปผลลงในแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
(แบบติดตาม ปอ.3)
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
การประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ฝ่ายบริหารของหน่วยรับตรวจ ประเมินตนเองว่าได้ทําตามข้อกําหนดของระเบียบฯ
ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ กล่าวคือ ได้นํามาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนดไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการจัดวางระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในหรือไม่ โดยจัดให้มีการประเมิน 5 องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
2. การประเมินความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
5. การติดตามประเมินผล
ขั้นตอนการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ในแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในนี้ แยกเป็น 5 องค์ประกอบ
ในแต่ละองค์ประกอบ จะประกอบด้วยข้อความภายใต้หัวข้อหลัก และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก
ผู้ใช้หรือผู้ประเมินสามารถปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อความให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และความเสี่ยงของ
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน ซึ่งอาจเพิ่มเติมเนื้อหาสาระตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคอลัมน์
“ความเห็น/คําอธิบาย” ให้บันทึกข้อคิดเห็นหรือคําอธิบายในหัวข้อนั้นๆ
1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ซึ่งควรเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม
2. ผู้รับผิดชอบในการประเมินดําเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน โดยสรุป
ภาพรวมองค์ประกอบของการควบคุมภายในจากความเห็นตามรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน แบบ ปย.1 ของส่วนงานย่อยทุกหน่วยงานประกอบกับความเห็นของผู้บริหารระดับกรม
ประมวลข้อมูลเป็นภาพรวมของกรม และจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ตามแบบ ปอ.2
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3)
วัตถุประสงค์
เพื่อกําหนดหรือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการควบคุมภายในของงาน/กิจกรรมที่มีจุดอ่อน
หรือความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ขั้นตอนการจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน จะบันทึกไว้ในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ. 3) ดังนี้
1. นําผลการประเมินการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.2 ของส่วนงานย่อยทุกหน่ว ยงาน
ที่ได้รายงานกิจกรรมที่ยังมีจุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงในระดับสูง และมีแผนที่จะต้องปรับปรุง
ประมวลรวมเป็น รายงานแผนการปรับ ปรุงการควบคุมภายในในภาพรวมระดับ กรม ในแบบ ปอ. 3
เพื่อกําหนดผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาที่ทําการปรับปรุงเสร็จ
2. กรณีที่แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปอ.3 มีระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี
ควรแจ้งกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงเป็นรายปีด้วย โดยระบุให้ทราบว่าแต่ละปีจะดําเนินการ
อะไร และกําหนดเสร็จเมื่อไร เพื่อนําประโยชน์ดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผล
ขั้นตอนที่ 4 การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปส.)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความมั่นใจว่าการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจได้ดําเนินไปอย่าง
เที่ยงธรรม เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ
ขั้นตอนการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในนําผลจากการประเมินระบบการควบคุมภายในระดับกรม ตามขั้นตอนที่ 2
และขั้นตอนที่ 3 ข้างต้น มาประกอบการสอบทานผลการควบคุมภายใน และจัดทํารายงานผลการสอบทาน
การประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ตามแบบ ปส.
ขั้นตอนที่ 5 การรับรองผลการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่มีประสิทธิผล และมีความเพียงพอที่จะ
สนับสนุนการดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด
ขั้นตอนการรับรองผลการประเมินการควบคุมภายใน
เมื่ อ ผลการประเมิ น การควบคุ ม ภายในของกรมได้ ผ่ า นการสอบทานการประเมิ น จาก
ผู้ตรวจสอบภายในแล้ว ให้จัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปอ.1
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สรุปขั้นตอนการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ระดับหน่วยรับตรวจ
การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจผู้ได้รับมอบหมาย
นํา รายงานส่ว นงานย่อย (ฝ่า ย/กลุ่ม งาน) ของหน่ว ยงานมาประมวลผลในภาพระดับ หน่ว ยรับ ตรวจ
ซึ่งแบบรายงานประกอบด้วยแบบ ปอ. 1 แบบ ปอ. 2 แบบ ปอ. 3 แบบติดตาม ปอ. 3 และแบบ ปส.
และมีขั้นตอนการจัดทํา ดังนี้
1. ผู้ได้รับมอบหมายจัดทํารายงานภาพรวมหน่วยงาน รับรายงานจากส่วนงานย่อยทุกฝ่าย/
กลุ่มงาน (แบบ ปย. 1 และแบบ ปย. 2) ที่ผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยได้ลงนามแล้ว นํามาประมวลผล
ในภาพรวมระดับหน่วยรับตรวจตามแบบ ปอ.ต่าง ๆ ได้แก่ แบบ ปอ.2 และแบบ ปอ.3
2. เมื่อได้รายงานในภาพรวม (แบบ ปอ.) แล้วให้นําเสนอรายงานต่อคณะทํางาน/เจ้าหน้าที่
ระดับอาวุโส เพื่อสอบทานและให้ความเห็น
3. คณะทํ า งาน/เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ อาวุ โ สสอบทานความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ และ
เหมาะสมของรายงานตามแบบ ปอ. ต่างๆ แล้วให้สรุปความเห็นไว้ในหนังสือรับรองการควบคุมภายในของ
ผู้บริหารระดับหน่วยรับตรวจ (แบบ ปอ.1)
4. ผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) สอบทานแบบ ปอ. ต่างๆ และสรุปความคิดเห็นไว้ในแบบ ปส.
5. เสนอรายงาน แบบ ปอ. 1 ปอ. 2 ปอ. 3 และแบบ ปส. ต่อหัวหน้า หน่วยงาน เพื่อให้
ความเห็นชอบและลงนามใน แบบ ปอ. ต่าง ๆ (ยกเว้นแบบ ปส.)
6. ส่งรายงานแบบ ปอ.1 ให้สํ านักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ น/สํานั กงานตรวจเงิ นแผ่นดิ น
ภูมิภาค โดยแบบ ปอ. 2 แบบ ปอ. 3 และแบบ ปส. เก็บไว้ที่หน่วยงาน เพื่อให้สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน/สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคเรียกดูและสอบทานต่อไป
7. ส่งรายงานแบบ ปอ. 1 ปอ. 2 ปอ. 3 และแบบ ปส. ให้ผู้กํากับดูแล และ ค.ต.ป. ประจํา
กระทรวง จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวม
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แผนภาพการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยรับตรวจ

รายงานของส่วนงานย่อย
(ปย. 1 ปย. 2)

รายงานของส่วนงานย่อย
(ปย. 1 ปย. 2)

รายงานของส่วนงานย่อย
(ปย. 1 ปย. 2)

ผู้รับผิดชอบรับรายงาน
ของส่วนงานย่อยมาประมวล
ในภาพรวม (แบบ ปอ.)

เสนอรายงานในภาพรวม
(ปอ. 2 ปอ. 3)

คณะทํางาน/เจ้าหน้าที่
ระดับอาวุโสสอบทานและ
สรุปความเห็น (ปอ. 1)

ผู้ตรวจสอบภายใน
สอบทานและสรุปความเห็น
(ปส.)

ผู้รับผิดชอบรวบรวม
รายงานระดับหน่วย
รับตรวจ

เสนอหัวหน้าหน่วยงานให้
ความเห็นชอบและลงนาม
แบบ ปอ. 1 ปอ. 2 ปอ. 3

เสนอรายงานของหน่วยงาน

สตง , สตง.ภูมิภาค
(ปอ. 1)

ผู้กํากับดูแล
(ปอ. 1 ปอ. 2 ปอ. 3 และแบบ ปส.)

คตป. ประจํากระทรวง
(ปอ. 1 ปอ. 2 ปอ. 3และแบบ ปส.)

ภาพที่ 17 การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยรับตรวจ
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ระดับส่วนงานย่อย
1. ติ ด ตามปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายในของงวดก่ อ นซึ่ ง อาจจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
โดยมีหัว หน้า ส่ว นย่อยเป็น ประธาน เจ้าหน้า ที่ส่ว นงานย่อยทุกคนเข้า ร่ว มประชุมระดมสมอง หัว หน้า
ส่วนงานย่อยจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการควบคุมภายในเป็นผู้แนะนําในการบันทึก
แบบรายงานต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เ จ้า หน้า ที่ทุกคนมีส่ว นร่ว มในการออกแบบหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
การควบคุม และประเมินผลระบบควบคุมภายในสําหรับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานอยู่เป็นประจําจึงอยู่ในฐานะที่จะบอกได้ว่าควรจะปรับปรุงกระบวนการควบคุม
จุดไหนอย่า งไร วิธี การควบคุมตามการปรั บปรุงการควบคุมภายในงานงวดก่ อนที่ได้นํ าไปปฏิบั ติได้ผ ล
อย่างไร จุดอ่อนและความเสี่ยงยังหลงเหลืออยู่ หรืออยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ หรือควรแก้ไข
ปรับปรุงเพิ่มเติมวิธีการควบคุมต่อไปหรือไม่ ซึ่งหัวหน้าส่วนงานย่อยจะเป็นผู้ตัดสินใจ
2. ประเมิ น องค์ ป ระกอบของการควบคุ มภายใน โดยเบื้ องต้ น สามารถใช้ คํา ถามในแบบ
ประเมินองค์ประกอบของการคบคุมภายในตามแนวทางของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งอาจให้
ผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ประเมินคนเดียว หรือเป็นกลุ่มผู้ประเมินก็ได้ เช่น ผู้บริหารในส่วนงานย่อย
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม แล้วสรุปผลประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ลงใน (แบบ ปย. 1)
3. ให้นํา ผลการประเมิน การควบคุม ตามข้อ 1 และ 2 รวมทั้ง ความเสี่ย งที่ยัง มีอ ยู่แ ละ
การปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติมมาบันทึกไว้ใน (แบบ ปย.2) พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบและ
ระยะเวลาที่ทําการปรับปรุงการควบคุมภายในที่มีระยะเกินกว่า 1 ปี ควรแจ้งกิจกรรมที่ปรับปรุงเป็นรายปี
ด้วย โดยระบุให้ทราบว่าแต่ละปีจะดําเนินการอะไร และกําหนดเสร็จเมื่อไร เพื่อนําผลการประเมินดังกล่าว
มาใช้ประเมินผลปีถัดไป
4. การประเมินผลการควบคุมภายในปีต่อไป นํารายงานประเมินผลการปรับปรุงการควบคุม
ภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปย.2) มาติดตามว่าได้ดําเนินการแก้ไขและเสร็จตามกําหนดเวลาที่วางไว้
หรือไม่
5. ทําการประเมินผลการควบคุมภายในตามขั้นตอน
ต่าง ๆ เป็นประจําทุกปี จนกระทั่งจุดอ่อนหรือความเสี่ยงนั้นลดลง
จนถึงระดับที่เหมาสมและยอมรับได้ โดยประโยชน์ที่ได้รับจะสูงกว่า
ค่าใช้จ่ายที่เสียไป
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แผนภาพการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อย

1.
ติดตามผลการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง
(จากแบบ ปย. 2 งวดก่อน)

2.
ประเมินตามแบบประเมิน
องค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน
(แบบ WP 1)

3.
ประเมินตามแบบสอบถาม
การควบคุมภายใน

จัดทํารายงานและติดตาม
การปฏิบัติตามการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบติดตาม ปย. 2)

จัดทํารายงานผลการ
ประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน
(แบบ ปย. 1)

สรุปจุดอ่อนที่พบจากการ
ประเมิน จัดทํารายงานการ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อ
การควบคุมภายใน
(แบบ WP 2)

จัดทํารายงานการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายในและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน
(แบบ ปย. 2)

ภาพที่ 18 การจัดทํารายงานการประเมินการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย
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การจัดส่งรายงาน
1. ตามแนวทางการตรวจสอบและเมินผลภาคราชการ
- รายงานระหว่า งปี (รอบ 6 เดือน) รายงานผลการดําเนิน งานตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปอ. 3) ณ วันที่ 31 มีนาคม ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจํากระทรวง ภายในเดือนเมษายน
- รายงานสิ้นปี (รอบ 12 เดือน) ณ วันที่ 30 กันยายน ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจํากระทรวง ภายในเดือนพฤศจิกายน ดังนี้
แบบ ปอ. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบ ปอ. 2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
แบบ ปอ. 3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
แบบ ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
2. ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ต้องรายงานระบบการควบคุมภายในต่อ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือน
ธันวาคม ดังนี้
- หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (ปีแรกที่จัดวาง)
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในแบบ ปอ.1 (ปีถัดไป)
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2. บทบาทและความรับผิดชอบ
ตามระเบีย บคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่น ดิน
ว่า ด้ว ยการกํา หนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
ได้กําหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยรับตรวจ) ต้องรายงาน
การจั ด วางระบบควบคุ ม ภายในของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารต่ อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และเพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน
เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ
ให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยแนวความคิดของ
COSO กําหนดให้ผู้บริหารและทีมงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดวาง ระบบควบคุมภายในขององค์กรหรือหน่วยงานที่ต้นสังกัด
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานระดับกรมจัดทําคําสั่งแต่งตั้ง
และมอบหมายผู้มีหน้าที่กํากับดูแลเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
2.1 บทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ผู้บริหารระดับสูง
การจัดให้มีการควบคุมภายในขึ้นในองค์กร เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ
ผู้บริหาร โดยผู้บริหารต้องกําหนดบทบาทในการปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความ
ซื่อสัตย์ และจริยธรรมของผู้บริหารมากกว่าใครๆ ในองค์กร และสร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดีขึ้น
การจัดให้มีการควบคุมภายในนี้ จะครอบคลุมทุกองค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ผู้บริหารระดับรองลงมาทุกระดับ
หมายถึง ผู้อํานวยการสํานัก/กอง/หัวหน้าหน่วยงานย่อยภายใต้สํานัก/กอง มีหน้าที่
และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้บริหารระดับสูง แต่มีขอบเขตที่แคบกว่า คือ มีหน้าที่ในการจัดให้มี
การควบคุมภายใน ประเมินประสิทธิผล ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีความรัด กุมอยู่เ สมอ สอบทานให้มี
การปฏิบัติตามระบบ และมาตรการควบคุมภายในที่ใช้ในหน่วยงาน รวมถึงการปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
มีวินัยและจิตสํานึกที่ดีในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
2.2 บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของการควบคุมภายใน
โดยลักษณะงานตรวจสอบภายในเองก็ถือว่าเป็นมาตรการควบคุมภายในอย่างหนึ่ง ซึ่งมีความสําคัญมาก
เพราะเป็นมาตรการควบคุมภายในซึ่งทําหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินความมีประสิทธิผลของมาตรการ
ควบคุมภายในอื่น ๆ อีกชั้นหนึ่ง ผู้ตรวจสอบภายในจะให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเกี่ยวกับมาตรการ
ควบคุมภายในขององค์กร
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2.3 บทบาทและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดย
ศึกษาให้ทราบว่า มาตรการและระบบการควบคุมภายในที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นกําหนดไว้อย่างไรบ้าง และ
จะต้องเอาใจใส่ปฏิบัติตามมาตรการและระบบเหล่านั้น เพื่อให้การควบคุมเกิดประสิทธิผล และหากทราบว่า
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในขั้นตอนใดมีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เพื่อให้พิจารณาและสั่งการแก้ไขปรับปรุงระบบการควบคุมให้เกิดความรัดกุมยิ่งขึ้นต่อไป

มาตรฐานการควบคุมภายใน
1. ความหมาย วัตถุประสงค์ และแนวคิดของการควบคุมภายใน
1.1 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้กํากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ของหน่วยรับตรวจ กําหนดให้มีขึ้นเพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) การดําเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากร
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ
(2) การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทํา
ขึ้นเพื่อใช้ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา
(3) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C)
ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ
หน่วยรับตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้กําหนดขึ้น
1.2 แนวคิดของการควบคุมภายใน
(1) การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ
(2) การควบคุมภายในเกิดขึ้นโดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ
(3) การควบคุมภายในให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กําหนด
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2. องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ยการกํ า หนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ประกอบด้วย 5
องค์ประกอบ ตามแนวคิดของ COSO ซึ่งกําหนดโครงสร้าง
การควบคุมภายในที่มีความเชื่อมโยงและเกื้อกูลกัน คือ
2.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
2.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
2.3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
2.4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
2.5 การติดตามประเมินผล (Monitoring)
องค์ประกอบทั้ง 5 ประการนี้ เป็นมาตรฐานการควบคุมภายใน มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน
โดยมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในเป็นรากฐานที่จะทําให้องค์ประกอบอื่น ๆ ดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการควบคุมภายในเป็นพื้นฐานสําคัญทําให้องค์ประกอบอื่น ๆ มีการปฏิบัติตาม
ซึ่งนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้
(1) ประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิ ผลของการดํ าเนิน งาน (Effectiveness and
Efficiency of Operation : O)
(2) ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน (Reliability of Financial Reporting : F)
(3) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ (Compliance
with Applicable Laws and Regulation : C)
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
สภาพแวดล้อมของการควบคุม หมายถึง ปัจ จัย ต่า ง ๆ ซึ่งส่งเสริมให้องค์ป ระกอบ
การควบคุมภายใน อื่น ๆ มีประสิทธิผลในหน่วยรับตรวจ หรือทําให้การควบคุมที่มีอยู่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
หรือทําให้บุคลากรให้ความสําคัญกับการควบคุมมากขึ้น ให้เห็นทัศนคติ และการรับรู้ถึงความสําคัญของ
การควบคุมภายในของบุคลากรระดับต่าง ๆ ในหน่วยรับตรวจ
ตัวอย่าง ปัจจัยสภาพแวดล้อมของการควบคุม เช่น ความซื่อสัตย์และจริยธรรม การพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบ
การบริหารของผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร การมอบอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล
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องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยง เป็นการประเมินเพื่อให้ทราบว่าองค์กรมีความเสี่ยงอย่างไร และ
เป็นความเสี่ยงในเรื่อง หรือขั้นตอนใดของงาน มีระดับความสําคัญและโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด
เพื่อนํามาพิจารณาว่าองค์กรควรมีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
ความผิดพลาดหรือความเสียหายจากความเสี่ยงนั้นจะไม่เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้น ก็จะอยู่ในระดับที่ไม่เป็น
อันตราย หรือไม่เป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมี
ผลทําให้หน่วยงานเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า ไม่สามารถดําเนินการให้
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่สําคัญที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการค้นหาและนําเอาวิธีการ
ควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยรับตรวจ
การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
(1) การระบุปัจจัยเสี่ยง
(2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
(3) การจัดการความเสี่ยง
การระบุปัจจัยเสี่ยง
- ทําความเข้าใจภารกิจโดยรวม
และลักษณะงาน/กระบวนการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- วิเคราะห์สาเหตุและจัดลําดับ
ความเสีย่ ง
- พิจารณาโอกาสและความถี่
- พิจารณาระดับผลกระทบ

การจัดการความเสี่ยง
- หามาตรการตอบสนอง
ความเสีย่ ง/กําหนดวิธีการ
เพื่อลด/ป้องกันความเสีย่ ง

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมการควบคุมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายใน ที่หน่วยงาน
ต้องจัดให้มีขึ้น เพื่อลดความเสี่ย งและทําให้เ กิด ความคุ้มค่า ตลอดจนให้ฝ่า ยบริห ารเกิด ความมั่น ใจ
ในประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ โดยกิจ กรรมการควบคุมต้องมีอยู่ในทุกหน้า ที่และ
ทุกระดับของการปฏิบัติงานในองค์กร การดําเนินงานด้านใดด้านหนึ่งล้วนมีความสําคัญต่อผลความสําเร็จ
ขององค์กรทั้งสิ้น เปรียบเสมือนเฟืองจักรนาฬิกา ซึ่งทุกเฟืองต้องทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์ หากเฟืองใด
เฟืองหนึ่งขัดข้อง ก็ส่งผลให้นาฬิกาเรือนนั้นไม่อาจแสดงเวลาที่ถูกต้องแม่นยําได้ ดังนั้นในการปฏิบัติงาน
ทุกด้านจะต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเหมาะสมเพียงพอกับระดับความเสี่ยงต่อความผิดพลาด
หรือความเสียหาย องค์กรจึงขาดกิจกรรมการควบคุมไม่ได้เป็นอันขาด
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กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ที่
ฝ่ายบริหารกําหนดขึ้นเพื่อให้บุคลากรนําไปปฏิบัติ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการสนองตอบ
โดยมีการปฏิบัติตาม
ตัวอย่าง กิจกรรมการควบคุม เช่น การกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน การสอบทาน
โดยผู้บริหารการควบคุมการประมวลผลข้อมูล การอนุมัติ การดูแลป้องกันทรัพย์สิน
การแบ่งแยกหน้าที่ และการจัดทําเอกสารหลักฐาน
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นส่วนสนับสนุน
ที่สําคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการกําหนดกลยุทธ์
ประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุม ฝ่ายบริหารต้อง
จัดให้มีส ารสนเทศ อย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และ
สื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ซึ่งจํา เป็น ต้องใช้ส ารสนเทศในรูป แบบ
ที่เหมาะสมและทันเวลา
ข้อมูลสารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริหาร ซึ่งเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงิน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก
ข้อ มูล สารสนเทศที ่ดี ซึ่ง ทุก หน่ว ยงานควรพยายามจัด ให้มีแ ละใช้ป ระกอบการ
ตัดสินใจ มีลักษณะ ดังนี้
(1) ความเหมาะสมกับการใช้งาน หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศบรรจุเนื้อหาสาระที่จําเป็น
ต่อการตัดสินใจ
(2) ความถูกต้อง สมบูรณ์ หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนผลตามความเป็นจริง
และมีรายละเอียดที่จําเป็นครบถ้วน
(3) ความเป็นปัจจุบัน หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศที่ให้ตัวเลข และข้อเท็จจริงล่าสุด หรือ
ใกล้เคียงกับวันที่ตัดสินใจมากที่สุด
การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การสื่อสารกับบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ข้อมูลสารสนเทศจะมีประโยชน์เมื่อองค์กรมีระบบสื่อสารที่สามารถส่งถึงผู้ที่สมควร
ได้รับ และสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
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องค์ประกอบที่ 5 การติดตามประเมินผล (Monitoring)
การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและ
ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่กําหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
ระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว้มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา การติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามภาพด้านล่างนี้

การติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

การติดตามประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน
การประเมินตนเอง
การประเมินผลเป็นรายครั้ง

การประเมินอิสระ

ภาพที่ 2 ประเภทการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ 5 กําหนดให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน (Monitoring) โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing
Monitoring) และการประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) เพื่อให้ความมั่นใจว่า
- ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติจริง
- การควบคุมภายในดําเนินไปอย่างมีประสิทธิผล
- ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่น ๆ ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม
และทันเวลา
- การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณJที่เปลี่ยนแปลงไป
1. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring)
กิจ กรรมติ ด ตามผลการควบคุ มภายในในระหว่ า งการปฏิ บั ติ งาน (การติ ด ตามผล
อย่างต่อเนื่อง) จะรวมอยู่ในการบริหารจัดการและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามปกติขององค์กร เช่น
การวิเคราะห์ผลต่างระหว่างแผนกับผลงานจริง การทดสอบความถูกต้อง การกระทบยอดรายการต่าง ๆ
เป็นต้น
ตัวอย่าง กิจกรรมการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น ผู้อํานวยการกองคลัง ตรวจสอบ
รายงานการเงิน และสอบถามถึงความแตกต่างของบัญชีเงินฝากธนาคารถือเป็นการติดตาม
ผลการควบคุมที่จะทําให้มีการส่งเสริมประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน
ดังนั้น การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานมักจะมีประสิทธิผลมากกว่าการประเมินผล
เป็นรายครั้ง (Separate Evaluation)
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2. การประเมินผลการควบคุมเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation)
การประเมินในขณะที่กิจกรรมการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลให้เกิด
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การประเมินผลเป็นรายครั้งจะให้ประโยชน์โดยการเน้นไปที่ประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในโดยตรง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
2.1 ขอบเขตและความถี่ของการประเมิน
ขอบเขตการประเมินผลการควบคุมภายใน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน
ว่าจะเน้นการประเมินไปที่วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านใด เช่น ด้านการดําเนินงาน ด้านการรายงาน
ทางการเงิน หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เป็นต้น การประเมินระบบการควบคุมภายใน จะต้องให้
ความสนใจกับแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในที่สัมพันธ์กับกิจกรรมที่สําคัญ ๆ ด้วย ส่วนความถี่
ของการประเมินจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร ซึ่งขึ้นกับความเสี่ยงและการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง
2.2 วิธีการประเมิน
การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระทําอย่างเป็นขั้นตอน ถึงแม้
วิธีประเมิน และเทคนิคการประเมินอาจแตกต่างกันไปแต่ละหน่วยงานแต่ก็ต้องเป็นไปตามรูปแบบของ
การประเมิน ในการประเมินผลผู้ประเมินจะต้องทําความเข้าใจหน่วยงานและภารกิจหลักของหน่วยงาน
รวมทั้งพิจารณาถึงระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่าทํางานจริงอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับการทํางาน
ตามที่ออกแบบไว้
2.3 การทดสอบการควบคุม
การทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในเป็นส่วนสําคัญของการ
ประเมินผลการทดสอบนี้สามารถทําได้ทั้งการประเมินผลแบบต่อเนื่อง และการประเมินผลเป็นรายครั้ง
เช่น การสอบทานรายการต่าง ๆ การทดสอบการปฏิบัติงาน การสอบถามบุคคลที่เหมาะสม สังเกตการณ์
การแบ่งแยกหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและตรวจสอบความถูกต้อง เป็นต้น
ผลการทดสอบเหล่านี้จะได้รับการสอบทานโดยฝ่ายบริหารเพื่อประเมินความสําคัญของ
ข้อบกพร่องที่พบและจัดทําแผนการปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามแผน เพื่อให้มั่นใจ
ว่าข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการติดตามประเมินผล
ผู้บริหารต้องกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และกําหนดให้การติดตามประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานและจัดทํารายงานเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการโดยตรง ผู้บริหารได้รับรายงานการติดตามประเมินผล ควรดําเนินการดังนี้
(1) พิจารณาวิธีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมจากผลการประเมินฯ
(2) กําหนดมาตรการที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
(3) สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
(4) ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่จําเป็นต้องดําเนินการใด ๆ ตามข้อเสนอแนะ

โครงสร้างและลักษณะของการควบคุมภายใน
โครงสร้างการควบคุมภายใน
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักว่าโครงสร้างการควบคุมภายในที่ดีเป็นพื้นฐานที่สําคัญของ
การควบคุมเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการทั้งด้านการดําเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ในโครงสร้างการควบคุมภายในของกระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยตรวจสอบภายในที่เป็นหน่วยงาน
อิส ระรายงานผลการตรวจสอบต่อหั วหน้า ส่ว นราชการโดยตรง หน่ วยตรวจสอบภายในจะประเมิ น
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในเป็นระยะ ๆ เพื่อทราบจุดอ่อนของการควบคุมภายในและเสนอแนะ
มาตรการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น และมีหน่วยงานที่ทําการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
ที่ได้จัด วางอย่า งต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังมีการประเมิน การควบคุมด้ว ยตนเอง ซึ่งเป็น การประเมิน
โดยกําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานเป็นผู้ประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานนั้น ๆ เพื่อการปรับปรุง
กระบวนการและกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
โครงสร้างระบบการควบคุมภายในของกระทรวง
ศึกษาธิการ มี 3 ระดับ คือ ระดับกระทรวง ระดับหน่วยรับ
ตรวจ (ระดั บ กรม) และระดั บ ส่ ว นงานย่ อ ย (สํ า นั ก /กอง/
เทียบเท่ากอง) ดังนี้
1. ระดับกระทรวง รับผิดชอบโดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการควบคุม กํากับ
ดู แ ลหน่ ว ยงานระดั บ กรมให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระบบการควบคุ ม ภายใน ในการจั ด ทํ า รายงานการติ ด ตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ส่งให้สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน
ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม และรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปี เพื่อรวบรวมและจัดทํา
รายงานภาพรวมกระทรวง ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง
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2. ระดั บ หน่ ว ยรั บ ตรวจ (ระดั บ กรม) รั บ ผิ ด ชอบโดยคณะกรรมการอํ า นวยการและ
คณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยมีผู้บริ หารสูงสุด ของหน่ว ยงานเป็ น
ประธานกรรมการ รองผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ และมีเลขานุการคณะ/
สํานัก/สถาบัน/ผู้ที่ได้มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
3. ระดั บ หน่ ว ยงานย่ อ ย รั บ ผิ ด ชอบโดยคณะกรรมการจั ด วางระบบและประเมิ น ผล
การควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยมหัวหน้าหน่วยงานเป็นประธานกรรมการ รองผู้บริหารระดับสูงและ
ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ไ ด้ ร บมอบหมายเป็ น กรรมการ และมี เ ลขานุ การ สํ า นั ก /กอง/เที ย บเท่ า กอง/ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ

ภาพที่ 3 แผนผังโครงสร้างการควบคุมภายในกระทรวงศึกษาธิการ
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการควบคุมภายในของผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ
มีดังนี้
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. คณะกรรมการอํานวยการ

2. ผู้บริหารระดับสูง

3. ผู้บริหารระดับกลาง

4. คณะกรรมการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. กํ า หนดแนวทางการจั ด ทํ า ระบบการควบคุ ม ภายในของ
หน่วยรับตรวจ
2. นําระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไปสู่การปฏิบัติ โดยอาจ
กําหนดการควบคุมภายในเป็นนโยบาย วิธีการ แนวทางปฏิบัติงาน
หรือระเบียบปฏิบัติ
3. รายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
รวมถึงหน่วยงานผู้กํากับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยรับตรวจ
จัดให้มีการควบคุมภายในขึ้นในองค์กร ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง
ที่ดี ในเรื่องความซื่อสัตย์ และจริยธรรม และสร้างสภาพแวดล้อม
ของการควบคุมที่ดี
จัดให้มีการควบคุ มภายใน ประเมินประสิทธิผ ล ปรับปรุ ง
เปลี่ย นแปลงให้มีความรัด กุมอยู่เ สมอ สอบทาน ให้มีก ารปฏิบัติ
ตามระบบ และมาตรการควบคุมภายในที่ใช้ในหน่วยงาน รวมถึงการ
ปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย และจิตสํานึกที่ดีในส่วนที่เกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน
1. ทบทวนและเป็นแกนหลักในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน
2. รายงานความก้ า วหน้ า ของการดํ า เนิ น งาน ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ยการกํ า หนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
3. ติดตามการประเมินความเสี่ยงและการปรับปรุงระบบงาน
ของหน่วยงาน
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. คณะทํางานสอบทาน
การประเมินระบบ
การควบคุมภายใน

6. ผู้ตรวจสอบภายใน

7. เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. สอบทานการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในด้ า นต่ า ง ๆ
กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 ของทุกหน่วยงาน
2. สอบทานความเสี่ย งในภาพรวมของกรม และพิ จารณา
เปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่กรมยอมรับได้
3. นําเสนอผลการสอบทานต่อคณะกรรมการกําหนดแนวทาง
บริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน
ตรวจสอบและประเมินความมีประสิทธิผลของมาตรการควบคุม
ภายใน ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเกี่ยวกับมาตรการควบคุมภายใน
ขององค์กร
ศึกษามาตรการและระบบการควบคุมภายใน และปฏิบัติตาม
มาตรการ เพื่อให้การควบคุมเกิดประสิทธิผล หากพบการปฏิบัติงาน
ในขั้นตอนใดที่มีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ควรแจ้งให้
ผู้บั งคั บ บัญ ชาทราบเพื่ อพิจ ารณาและสั่ งการแก้ ไขปรั บ ปรุงให้ เ กิ ด
ความรัดกุมยิ่งขึ้น

ลักษณะของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน โดยทั่วไป หน่วยงานจะมีระบบการควบคุมภายใน 2 ลักษณะ คือ
1. การควบคุมในลักษณะของ Hard Controls เป็นส่วนของการควบคุมโดยการกําหนด
โครงสร้างนโยบาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ซึ่งรวมถึงการมีข้อบังคับหรือบทลงโทษผู้กระทําผิดโดยมี
ลักษณะที่เป็นหลักฐานมองเห็นได้
2. การควบคุมลักษณะของ Soft Controls เป็นส่วนของการควบคุมโดยการสร้างจิตสํานึก
และคุณภาพที่มองเห็นไม่ได้ เช่น ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ในการกําหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ผู้บริหารควรพิจารณาถึง
ผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนที่จะได้รับจากการจัดให้มีระบบ การควบคุมภายในว่าคุ้มค่ากับต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายที่เสียไปหรือไม่ รวมทั้งควรลดความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากพิจารณาแล้วเห็นว่า
ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นไม่คุ้มค่ากับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่จะได้รับในการป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

