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คํานํา 
 
 ระบบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือด้านการจัดการประเภทหนึ่งท่ีถูกนํามาช่วยในการ
บริหารงาน และเป็นกลไกพ้ืนฐานสําคัญของกระบวนการกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในหน่วยงาน 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นเครื่องมือท่ีช่วย ในการป้องกัน
และรักษาทรัพย์สิน/การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยให้การปฏิบัติงาน 
ในข้ันตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร และสามารถนําไปใช้ในการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของหน่วยงานตนเอง ซ่ึงเป็นการช่วยให้การบริหารจัดการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลยิ่งข้ึน ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง จึงได้
ปรับปรุงคู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) 
บางส่วน รวมท้ังอ้างอิงระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 และแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้รับผิดชอบสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างแท้จริง ท้ังนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะสามารถช่วยสนับสนุน และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน 
มีการจัดวางระบบควบคุมภายในท่ีดีต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

 
หลักการและเหตุผล 
 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (3) (ก) (ค) ตามระเบียบฯ ข้อ 5 กําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ (ผู้รับตรวจ) 
นํามาตรฐานการควบคุมภายในที่ออกตามระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันท่ีระเบียบฯ มีผลใช้บังคับ และข้อ 6 ให้จัดทํารายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ประกอบกับ สํานักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
พ.ศ. 2548 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กําหนดให้การปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เป็นตัวชี้วัดหนึ่ง
ในการติดตามและประเมินผลส่วนราชการ 
 จากระเบียบดังกล่าวทําให้หน่วยงานภาครัฐ ให้ความสําคัญ
กับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และแม้หน่วยงานภาครัฐจะได้จัดระบบควบคุมภายใน
ไว้ดีแล้ว แต่ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของมาตรการควบคุม
ต่าง ๆ ที่ได้กําหนดไว้อาจแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจาก
ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น 
มีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารระดับสูง เปลี่ยนนโยบายบริหาร 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกระบวนวิธีปฏิบัติงาน หรือการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ภาวการณ์
แข่งขัน และพัฒนาการด้านเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินงาน 
และระบบการควบคุมภายในขององค์กร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น วิธีการควบคุมแก้ไข
ปัญหา หรือตอบสนองความเสี่ยงที่เคยใช้ได้ผลดีในระยะเวลาที่ผ่านมา อาจกลายเป็นวิธีการที่ไม่ได้ผล 
ไม่มีประสิทธิภาพ ล้าสมัยหรือไม่จําเป็นก็ได้ กิจกรรมควบคุมที่เคยได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
อาจถูกละเลยหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเม่ือเวลาผ่านไป 
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 ดังนั้น จึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีหน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และโดยเฉพาะเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญท่ีมีผลกระทบก่อให้เกิด
สถานการณ์ใหม่ และความเสี่ยงใหม่แก่หน่วยงาน การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจะทําให้
ทราบว่า ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่เดิม ยังคงสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ท่ียอมรับได้ และส่งผลให้องค์กรประสบความสําเร็จในระดับที่คาดหวังไว้หรือไม่ กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นส่วนราชการระดับหน่วยรับตรวจที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 จึงมีความจําเป็นต้องให้ส่วนราชการระดับกรม
เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้ถูกต้องต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ 
 1. เพ่ือให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ โครงสร้างการควบคุมภายใน โครงสร้างการรายงาน รวมถึงวิธีการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน และการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เพ่ือนําไปสู่การสร้างระบบการควบคุมภายในขององค์กร  
 2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินการควบคุม
ด้วยตนเอง ของหน่วยงานทุกระดับในกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. เพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการลดโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับหน่วยงาน 
 

ขอบเขตของคู่มือ 
 คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และ
การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ได้จัดทําข้ึน โดยยึดถือ
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 หนังสือแนวทาง 
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผล
การควบคุมภายใน ของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับ
ปรับปรุง) ซ่ึงได้ปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบการจัดทํา
รายงานลง รวมท้ังแนวทาง การตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ (ค.ต.ป.) เป็นแนวทางในการดําเนินการ ท้ังนี้
เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นคู่มือ
ในการดําเนินงานด้านการควบคุมภายในของแต่ละส่วนงาน 
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คําจํากัดความ 
 หน่วยรับตรวจ หมายถึง ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีฐานะเทียบเท่ากรม 
ประกอบด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และมหาวิทยาลัยในสังกัด 
 ส่วนงานย่อย หมายถึง หน่วยงานย่อยภายใต้หน่วยรับตรวจ ได้แก่ สํานัก กอง กลุ่ม ศูนย์ 
หรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง สถานศึกษา ตามโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 หัวหน้าหน่วยรับตรวจ หมายถึง ตําแหน่งสุงสุดของส่วนราชการท่ีทําหน้าท่ีบริหาร ได้แก่
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และอธิการบดี
มหาวิทยาลัย 
 หัวหน้าส่วนงานย่อย หมายถึง ตําแหน่งสูงสุดของส่วนงานย่อยท่ีทําหน้าท่ีบริหารหรือควบคุม
หน่วยงานย่อย ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานัก หรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 การควบคุม หมายถึง วิธีการท่ีนํามาใช้เพ่ือให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 ระบบการควบคุมภายใน หมายถึง การควบคุมท่ีออกแบบให้มีการเชื่อมโยงซ่ึงกันและกันไว้
ในกระบวนการของกิจกรรม/การปฏิบัติงานต้ังแต่ต้นจนจบ 
 โครงสร้างการควบคุมภายใน  หมายถึง การออกแบบการควบคุมโดยพิจารณาจาก
ความสัมพันธ์ของทรัพยากรต่าง ๆ กระบวนการทํางาน กระบวนการบริหารภายในองค์กรนั้น ๆ 
 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน หมายถึง การกําหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุมและ
นํามาใช้เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ 
 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) หมายถึงการติดตาม 
การปฏิบัติงานตามวิธีการควบคุมภายในระหว่างการปฏิบัติงาน อาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
หรือการประเมินผลแบบต่อเนื่อง 
 การประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluations) หมายถึง การประเมินท่ีมี
วัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปท่ีประสิทธิภาพของการควบคุม ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กําหนด โดยขอบเขต
และความถ่ีในการประเมินรายครั้งข้ึนอยู่กับการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิผลของวิธีการติดตามผล
อย่างต่อเนื่องเป็นหลัก 
 การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) หมายถึง การประเมินในลักษณะความร่วมมือ
กันระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน
ท่ีวางไว้ภายใต้บรรยากาศการปฏิบัติงานท่ีให้ความเชื่อถือและการยอมรับซ่ึงกันและกัน 
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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 กํากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในท่ี
ดีและเหมาะสม รวมท้ังกําหนดให้มีการติดตามประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ 
 ผู้บริหารระดับสูง รับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 
ประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมองค์กร รวมถึงการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีในเรื่องความซ่ือสัตย์ 
มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 ผู้บริหารระดับรองลงมาทุกระดับ เช่นหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กรทุกระดับ รับผิดชอบ 
ดูแลและตรวจสอบระบบการทํางานภายในส่วนงานท่ีรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ สอบทานการปฏิบัติงาน
ตามระบบการควบคุมท่ีใช้บังคับในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความรัดกุม 
กําชับดูแลให้บุคลากรในสังกัดจัดทํา ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สําหรับใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน รวมท้ังปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและจิตสํานึกท่ีดีเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในเรื่องการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของ
การควบคุมภายใน รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงมาตรการควบคุม
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยเสี่ยงท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของส่วนราชการ 
 พนักงานทุกระดับ ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบ คําสั่ง มาตรการ คู่มือการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และระบบ
การควบคุมภายในท่ีส่วนราชการจัดให้มีข้ึนโดยสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทําให้การจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ 
มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 2. ทําให้หน่วยงานลดข้อผิดพลาดในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการจัดทํา
รายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 
 3. เป็นเอกสารอ้างอิง สําหรับศึกษาและปฏิบัติงานของผู้ท่ีเก่ียวข้อง ทําให้สามารถทราบถึง
ลําดับข้ันตอนก่อน-หลัง ในการจัดทํารายงานระบบการควบคุมภายใน และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
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สารบัญภาพ 
  หน้า 
ภาพท่ี   

1 ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยง 11 
2 ประเภทการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 13 
3 แผนผังโครงสร้างการควบคุมภายในกระทรวงศึกษาธิการ 16 
4 แสดงข้ันตอนการจัดทําแบบติดตามผล ปย. 2 (ช่องท่ี 1 – 3) 22 
5 แสดงข้ันตอนการจัดทําแบบติดตามผล ปย. 2 (ช่องท่ี 4 – 5) 22 
6. แสดงแบบ ปย. 2 (จัดทําเพ่ิมระหว่างปีงบประมาณ) 23 
7 แสดงข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการควบคุมภายใน (ช่องท่ี 1 – 7) 24 
8 แสดงข้ันตอนการระบุจุดอ่อน/จุดแข็ง 26 
9 แสดงข้ันตอนการจัดทําแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(ข้ันตอนท่ี 1 – 2) 
30 

10 แสดงข้ันตอนการจัดทําแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(ข้ันตอนท่ี 3 – 4) 

31 

11 แสดงข้ันตอนการจัดทําแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(ข้ันตอนท่ี 5 – 6) 

32 

12 แสดงข้ันตอนการจัดทําแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(ข้ันตอนท่ี 7 – 8) 

33 

13 แสดงข้ันตอนการจัดทําแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(ข้ันตอนท่ี 9 – 10) 

34 

14 แสดงข้ันตอนการจัดทําแบบ ปย. 2 (ข้ันตอนท่ี 1 – 7) 35 
15 แสดงข้ันตอนการจัดทําแบบ ปย. 2 (ข้ันตอนท่ี 8 – 9) 37 
16 แสดงข้ันตอนการจัดทําแบบ ปย. 2 (ข้ันตอนท่ี 10 – 11) 38 
17 การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยรับตรวจ 43 
18 การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย 45 
   

 



 

บทท่ี 2 
หลักการควบคุมภายใน 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 1. สาระสําคัญของระเบียบ ฯ  
  ระเบียบข้อ 4 กําหนดให้ผู้กํากับดูแล และฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการนํามาตรฐาน
การควบคุมภายในท้ายระเบียบไปเป็นแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงานให้เกิด
ประสิทธิผล ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
  ระเบียบข้อ 5 กําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐนํามาตรฐานการควบคุมภายใน
ท่ีออกตามระเบียบฯ นี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 
นับแต่วันที่ระเบียบฯ มีผลใช้บังคับ (27 ตุลาคม พ.ศ. 2544) และรายงานความคืบหน้าทุก 60 วัน 
ต่อผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมท้ังส่งสําเนาให้สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
  ระเบียบข้อ 6 กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งภายใน 90 วัน 
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน) หรือปีปฏิทิน (31 ธันวาคม) เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายใน
ให้มีประสิทธิผล เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
  ระเบียบข้อ 7 หน่วยรับตรวจไม่สามารถปฏิบัติได้ให้ตกลงกับคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 
  ระเบียบข้อ 8 การเจตนาปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยไม่มีเหตุอันควร 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถเสนอข้อสังเกตและรายงานตามลําดับขั้น ซึ่งอาจมีผลต่อ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 3 
แนวทางการปฏิบัติงาน 

 
 

แนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย 

การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
ระบุว่า “ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ” โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ทําความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจท่ีใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบน้ี
หรือไม่ 
 2. รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนด รวมท้ังข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน ประกอบด้วย 
  (ก) สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
  (ข) การประเมินความเสี่ยง 
  (ค) กิจกรรมการควบคุม 
  (ง) สารสนเทศและการสื่อสาร 
  (จ) การติดตามประเมินผล 
 3. จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบ
การควบคุมภายใน 
 แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) กําหนดให้หน่วยรับตรวจจัดส่งรายงานให้กระทรวงปีละ 2 ครั้ง คือ
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 

____________________ 
 
 โดยท่ีสมควรกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพ่ือให้หน่วยรับตรวจมีแนวทางในการจัดระบบ
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 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
 “หน่วยรับตรวจ”หมายความว่า  
  (1) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง หรือกรม  
  (2) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค  
  (3) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถ่ิน  
  (4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน  
  (5) หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  (6) หน่วยงานท่ีได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการท่ีได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับ
ตรวจตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5)  
  (7) หน่วยงานอ่ืนใดหรือกิจการท่ีได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐท่ีมีกฎหมายกําหนดให้สํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ  
 “หน่วยงานของราชการส่วนท้องถ่ิน”หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง รายงานการควบคุมภายใน 
ระดับหน่วยรับตรวจ 
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แบบ ปอ.1 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้กํากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
 
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 
เดือนกันยายน พ.ศ. 25xx ด้วยวิธีการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กําหนด โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความ
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการดําเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 
 จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.25xx เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว้ 
มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามท่ีกล่าวในวรรคแรก 
 อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนท่ีมีนัยสําคัญ คือ ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่องานตาม
เป้าหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
 1. สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทําให้เกิดภัยธรรมชาติ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 
เช่น การเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง น้ําท่วม เป็นต้น 
 2. สถานการณ์ก่อการร้ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 
     ลายมือชื่อ ............................................................. 
            (..............................................) 
     ตําแหน่ง        ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
      วันท่ี  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  25xx 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ตัวอย่างจุดอ่อนท่ีมีนัยสําคัญ ได้มาจากการประเมินการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปย.2) และปรากฏอยู่
ในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ของการดําเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 6 ซ่ึงจุดอ่อน 
จะเปลีย่นแปลงตามผลการประเมนิในแต่ละงวดการรายงาน 
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แบบ ปอ.2 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรางานผลการประเมินองค์กรประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 25xx 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพ่ือให้
เ กิ ด ทัศนคติ ท่ี ดี ต่ อการควบ คุมภายใน โดย ให้
ความสําคัญกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
รวมท้ังปฏิ บั ติตนเป็นแบบอย่าง ท่ีดีในการมุ่ง ม่ัน
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสมารถ และมอบหมาย
อํานาจหน้า ท่ีความรับผิดชอบให้ กับบุคลากร ท่ี
เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง 
2. การประเมินคามเส่ียง 
 มีการ กําหนดวัต ถุประสงค์  เ ป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมท่ีชัดเจน แนวทางการ
ปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขปัญหาในการท่ีจะ
ทํางานให้สําเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงท้ังจาก
ปัจจัยภายในท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
จัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสมนอกจากนี้ ได้กําหนดวิธี
ปฏิบัติเพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงจะส่งผล
กร ะ ท บ ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  เ ช่ น  ก า ร แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
3. กิจกรรมการควบคุม 
 มีนโยบายการปฏิบัติงานและกิจกรรมเพ่ือควบคุม
การปฏิบัติงานให้เกิดผลสําเร็จและลดความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดความเสียหาย รวมท้ังมาตรการติดตาม ตรวจสอบ
การดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี 

 
 สภาพแวดล้ อมการควบ คุมของ สํ านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมเหมาะสม 
และมีส่วนทําให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล 
อย่างไรก็ตาม สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กําลังปรับโครงสร้างองค์กร และกําหนดตําแหน่งให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการแนวใหม่ 
 
 
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีการ
ประเมินความเสี่ยง และมีการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ 
จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมท้ังยังกําหนด
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต
เนื่องจากปัจจัยภายในและภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในภาพรวมมีกิจกรรม ท่ีเหมาะสม เพียงพอและ
สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
สมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานตามปกติ โดยให้ผู้บริหารแต่ละระดับ 
กํากับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน /ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
 มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงานเพียงพอ รวดเร็ว และเหมาะสมต่อความ
ต้องการของผู้ ใช้ งาน รวมท้ังทําให้ผู้ รับข้อมูล
สารสนเทศปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง และมีระบบ
การติดต่อสื่อสารท้ังภายในและภายนอกองค์กร
อย่างเพียงพอและทันกาล 
 
 
 
 
5. การติดตาประเมินผล 
 มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
และการรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง า น ต าม ป ก ติ  ก ร ณี พบ จุ ด อ่ อ นห รื อ
ข้อบกพร่องมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือแก้ไข
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องนั้นอย่างทันที 

 
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในองค์กรในระดับหนึ่งโดยได้พัฒนาระบบเพ่ือ
ประยุกต์ใช้งานสารสนเทศให้เต็มประสิทธิภาพเท่าท่ี
มีทรัพยากร และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ซ่ึงขณะนี้ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ กําลั ง พัฒนาระบบเครื อจ่ ายของ
กระทรวงศึกษาธิการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานให้มากยิ่งข้ึน 
 
 ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม 
โดยผู้บริหารระดับสูงมีการติดตาม สั่งการ และ
กําชับ ให้ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา 
 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ 
มีประสิทธิผลและเพียงพอท่ีจะทําให้การปฏิบัติงานประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม 
ยังคงมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ซ่ึงได้กําหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อ 
ลดความเสี่ยงลงระดับหนึ่ง เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 
 
      ลายมือชื่อ ............................................................. 
             (..............................................) 
      ตําแหน่ง        ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                 วันท่ี ....... เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 25xx 
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แบบ ปอ. 3 (งวดก่อน) 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25XX 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม จุดอ่อนของการควบคุม  
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านบุคลากร 
 วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการเรียนรู้
และสามารถปฏิบัติงานทดแทนบุคลากรที่
ลดลง 
 - เพื่อสร้างแรงจูงใจบุคลากรให้มีความ
ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 

 
 
 - การยุบตําแหน่งว่าง
ของข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจําเป็น
นโยบายของรัฐบาลที่
ส่วนราชการต้องถือปฏิบัติ 
 - ปัญหารายได้ไม่
เพียงพอกับรายจ่าย เป็น
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ําทั่วโลก 
 

 
 

30 กันยายน 25XX 
 

 
 
 - ดําเนินการตามแผนพัฒนา
ราย บุคคล และจัดโครงการ
สวัสดิการต่าง ๆ ให้หลากหลาย
มากขึ้น 
 

 
 

30 มิถุนายน 25XX 
กลุ่มงานคลัง สป. 
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แบบ ปอ. 3 (งวดก่อน) 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25XX 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม จุดอ่อนของการควบคุม  
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการเงิน 
 การจัดทํารายงานการเงินประจําปีจาก
 ระบบ GFMIS 
 วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทาง
บัญชีในรูปของรายงานการเงินได้ครบถ้วน
ถูกต้องและจัดส่งให้หน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องได้ทันตามกําหนดเวลา 
 - เพื่อให้ผู้บริหารทราบสถานการณ์ใช้จ่าย 
เงินงบประมาณ และควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 
 - เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงผลการ
ดําเนินงานและมีข้อมูลใช้เป็นเครื่องมือ
นําไปวางแผนและบริหารงบประมาณได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี
ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังไม่
ครบถ้วนทําให้ส่งรายงาน
ไม่ทันภายในกําหนด 
 - ข้อมูลสารสนเทศทาง
บัญชีบางหน่วยเบิกจ่าย 
ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน 
 

 
 
 
 
30 กันยายน 25XX 

 

 
 
 
 
 - สร้างความเข้าใจ และเร่งรัด 
ติดตามให้ดําเนินการแก้ไขข้อมูล 
และส่งรายงานภายในกําหนด 

 
 
 
 
30 กันยายน 25XX 
กลุ่มงานคลัง สป. 

 



72 
 

แบบ ปอ. 3 (งวดก่อน) 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25XX 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม จุดอ่อนของการควบคุม  
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ตามสมุดบัญชี
และในระบบ GFMIS  
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้การบันทึกรายการสินทรัพย์ใน
ระบบ GFMIS ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไป
ตามหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
-เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งหมดใน
ภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการและ
ผู้บริหารสามารถวางแผนการจัดหา
สินทรัพย์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 
 
  - 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. 
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แบบ ปอ. 3 (งวดก่อน) 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25XX 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม จุดอ่อนของการควบคุม  
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านงบประมาณ 
 วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน
ที่วางไว้และทันตามกําหนดเวลา 
 

 
 
 - การบริหารสัญญาการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
งบประมาณและผลการ
ทบด้านเทคโนโลยี 
 - งานบางส่วนช้ากว่า
แผนที่วางไว้ 

 
 

30 กันยายน 25XX 
 

 
 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามผลการดําเนินงาน 
 - ปรับแผนการเบิกจ่ายใหม่เพื่อ 
ให้สอดคล้องตามความเป็นจริง 
 - จัดทําแผนการเร่งรัดเบิก
จ่ายเงิน 

 
 

30 มิถุนายน 25XX 
กลุ่มงบประมาณ 

สป. 

 

 
ลายมือชื่อ …………………………………………….. 

 (..............................................) 
ตําแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 วันที่ .............. เดือนธันวาคม พ.ศ. 25xx 
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แบบติดตาม – ปอ.3 
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/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานการณ์
ดําเนินการ* 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการปะ
เมิน/ข้อคิดเห็น 

(7) 
ด้านบุคลากร 
 วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อพัฒนาสมรรถนะใน
การเรียนรู้และสามารถ
ปฏิบัติงานทดแทนบุคลากร
ที่ลดลง 
 - เพื่อสร้างแรงจูงใจ
บุคลากรให้มีความตั้งใจ
ปฏิบัติงานทีไ่ด้รับ
มอบหมายให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

 
 
 - การยุบตําแหน่งว่าง
ของข้าราชการและลูกจ้าง 
ประจําเปน็นโยบายของ
รัฐบาลทีส่่วนราชการต้อง
ถือปฏิบัติ 
 - ปัญหารายได้ไม่เพียงพอ 
กับรายจ่าย เป็นความเสี่ยง 
ที่มีผลกระทบจากภาวะ 
เศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก 

 
 

30 กันยายน 
25XX 

 

 
 
 - ดําเนินการตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 
และจัดโครงการ
สวัสดิการต่างๆ ให้
หลากหลายมากขึ้น 

 
 

30 มิถุนายน 
25XX 

กลุ่มงานบรรจุ
แต่งตั้ง สป. 

 
 
� 

 

 
 

 - ได้ดําเนนิการปรับปรุงคู่มือการ
ประเมินสมรรถนะและวางแผนประเมิน 
รายบุคคล และจัดอบรมชี้แจงแนวทางใน
การดําเนิน งานตามคู่มือให้ทุก สํานัก/
กอง ถือปฏิบัติ ในระหว่างเดือนธันวาคม 
25XX และมีการติดตามการประเมินผล
การพัฒนารายบุคคลต่อไป 
วิธีการติดตาม 
มีการสํารวจความต้องการพัฒนาและนํา
ผลสาํรวจมาวิเคราะห์เพื่อกําหนดเป็น
นโยบายจัดระบบสวัสดิการและเผยแพร่
ตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่มีความ
ต้องการจัดสวัสดิการ เพื่อดําเนนิการและ
ติดตามประเมินผล 
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แบบติดตาม – ปอ.3 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
สําหรับปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 25XX ถึงวันที่ 30 กันยายน 25xx 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม  
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ 

(2) 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานการณ์
ดําเนินการ* 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการปะ
เมิน/ข้อคิดเห็น 

(7) 
ด้านการเงิน 
 การจัดทํารายงานการเงินประจําปี
 จากระบบ GFMIS 
 วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อประมวลผลข้อมลูสารสนเทศ
ทางบัญชีในรูปของรายงานการเงินได้
ครบถ้วนถูกต้อง และจัดส่งให้หน่วยงาน 
ภายนอกที่เกี่ยวข้องได้ทันตามกําหนด 
 - เพื่อให้ผู้บริหารทราบสถานการณ์
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ และควบคุมการ
เบิกจ่ายเงิน 
 - เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงผลการ
ดําเนินงานและมีข้อมลูใช้เป็น
เครื่องมือนําไปวางแผนและบริหาร
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

 
 
 
 

30 กันยายน 
25XX 

 

 
 
 
 
 - สร้างความเข้าใจ 
และเร่งรัด ตดิตาม
ให้ดําเนินการแก้ไข
ข้อมูล และส่ง
รายงานภายใน
กําหนด 

 
 
 
 

30 มิถุนายน 
25XX 

กลุ่มงานคลัง 
สป. 

 
 
 
 
� 

 
 
 
 
 - ทําหนังสือเร่งรัดการจัดส่งรายงาน 
 - แจ้งเวียนแนวปฏิบัติและระเบียบของ
กรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ผ่านทาง website ของกลุ่มงานบัญชี และ
ทางโทรสาร 
 - มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีให้หน่วยเบิกจ่าย 
 - จัดอบรมหลักสูตรการใช้คู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
 - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีที่หน่วยเบิกจ่าย 
จํานวน 2 ครั้ง 
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แบบติดตาม – ปอ.3 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
สําหรับปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 25XX ถึงวันที่ 30 กันยายน 25xx 

วัตถุประสงค์ 
ของการควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม  
หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ 

(2) 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานการณ์
ดําเนินการ* 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการปะ
เมิน/ข้อคิดเห็น 

(7) 
 การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ 
 ตามสมุดบัญชีและใน
 ระบบ GFMIS  
 วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อให้การบนัทึกรายการ 
สินทรัพย์ในระบบ GFMIS 
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไป
ตามหลักการและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ 
 - เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทัง้หมดในภาพรวม
ของกระทรวงศึกษาธิการและ
ผู้บริหารสามารถวางแผน การ
จัดหาสินทรัพย์ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 - เจ้าหนา้ทีผู่ป้ฏิบัตงิาน
ด้านพัสดุของสํานัก/กอง/
กลุ่ม ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวง การคลังไม่
ครบถ้วนและสง่รายงาน
เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่ทัน
ภายในกําหนด 
 

 
 
 
 

30 กันยายน 
25XX 

 

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

 
 
 
 

30 มิถุนายน 
25XX 

กลุ่มงานคลัง 
สป. 

 
 
 
 
� 

 
 
 
 
 - ทําหนังสือเร่งรัดการจัดส่งรายงาน 
 - แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติการบนัทึก
รับรู้วัสดุคงคลัง และระเบียบกรมบัญชีกลางที่
เกี่ยวข้องผ่านทาง website ของกลุ่มงานคลัง 
และทางโทรสาร 
 - มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีให้หน่วยเบิกจ่าย 
 - จัดอบรมหลัดสูตรการใช้คู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
 - ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ด้านการเงินและบัญชีที่หน่วยเบิกจ่าย 2 ครั้ง 
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แบบติดตาม – ปอ.3 
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/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานการณ์
ดําเนินการ* 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการปะ
เมิน/ข้อคิดเห็น 

(7) 
    กลุ่มงานคลัง 

สป. 
�  - มีการประชุมชี้แจงแนวทางการ

รายงานข้อมูลสินทรัพย์สํารวจพบ 
(สินทรัพย์ที่ได้มาก่อนปีงบประมาณ 
พ.ศ.2548) และได้บันทึกเป็นสินทรัพย์
รายตัวในระบบ GFMIS 
 - ติดตามและประเมินผลการายงาน
ข้อมูลสินทรัพย์ หรือปรับปรุงพัฒนา
ประสิทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง และหา
แนวทางในการแก้ไขความเสี่ยงมที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
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แบบติดตาม – ปอ.3 
กระทรวงศึกษาธิการ 

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/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานการณ์
ดําเนินการ* 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการปะ
เมิน/ข้อคิดเห็น 

(7) 

ด้านงบประมาณ 
 วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไป
ตามแผนงานที่วางไว้และทัน
ตามกําหนดเวลา 
 

 
 
 - การบริหารสัญญาการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
งบประมาณและผลการทบ
ด้านเทคโนโลยี 
 - งบบางส่วนช้ากว่าแผน 
ที่วางไว้ 
 

 
 

30 กันยายน 25XX 
 

 
 
 - แต่งตั้งคณะกรรม 
การติดตามผลการ
ดําเนินงาน 
 - จัดทําแผนการ
เร่งรัดเบิกจ่ายเงิน 

 
 

30 มิถุนายน 25XX 
กลุ่มงบประมาณ 

สป. 

 
 
� 

 
 
 - กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตดิตามเร่งรดัการดาํเนินงาน
และค่าใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจําทุกปี 
โดยผู้มีอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
เป็นฝ่ายเลขานุการ นอกจากนี้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ไดม้ี
การแต่งตั้งคณะคณะอนุกรรมการติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี 
25XX ระดับหน่วยงาน ดังนั้นความสําเร็จใน
การบริหารงบประมาณและแผนงาน
ผู้บริหารระดับสูงเป็นกลไกสําคัญในการ
ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
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แบบติดตาม – ปอ.3 
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/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานการณ์
ดําเนินการ 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการปะ
เมิน/ข้อคิดเห็น 

(7) 

    - ปรับแผนการ
เบิกจ่ายใหม่เพื่อให้
สอดคล้องตามความ
เป็นจริง 
 
 
 
 

 � 
 
 
 
 
 
 

 - จัดทําบันทึกแจ้งหน่วยงาน/โครงการ 
ขอให้จัดทําข้อมูลโครงการ/รายการใน
สัญญาที่ดําเนินการได้เร็วกว่าแผน และช้า
กว่าแผนฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25XX 
และนําข้อมลูดังกล่าวมาวิเคราะห์แนวโน้ม
การเบิกจ่าย และวางแผนการใช้จา่ย
งบประมาณเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไป
ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด 
 

 

ลายมือชื่อ …………………………………………….. 
 (..............................................) 

ตําแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 วันที่ .............. เดือนธันวาคม พ.ศ. 25xx 

 



80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างรายงานการควบคุมภายใน 
ระดับส่วนงานย่อย 
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กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
 ผู้ประเมินควรพิจารณาแตล่ะปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมการควบคุมเพ่ือพิจารณาว่าหน่วยรับตรวจมี
สภาพแวดล้อมการควบคุมท่ีดี หรอืไม ่
 1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผู้บริหาร 

� มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏบัิติหน้าท่ีภายใน  
องค์กร รวมท้ังการติดตามผล การตรวจสอบและ
การประเมินผล ท้ังจากการตรวจสอบภายในและ
การตรวจสอบภายนอก 

� มีทัศนคติท่ีเหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน 
งบประมาณและการดําเนินงาน 

� มีทัศนคติและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมต่อการกระจาย
อํานาจ 

� มีทัศนคติท่ีเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจาก
การวิเคราะห์ความเสีย่งท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบคอบ 
และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง 

� มีความมุ่งมั่นท่ีจะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน (Performance – Based Management) 

 1.2 ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 
� มีข้อกําหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลาย

ลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนาม
รับทราบเป็นครั้งคราว 

� พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมท่ี
ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกําหนด
ด้านจริยธรรมและแนวทางการปฏบัิติท่ีถูกต้อง 

� ฝ่ายบรหิารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร
ท่ีมุ่งเน้นความสําคัญของความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 

� ฝ่ายบรหิารมีการดาํเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่
มีการ ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบ
ปฏิบัต ิ
 

 
 
 
 
 
 ผู้บริหารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ี และติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มีทัศนคติท่ีเหมาะสม
ต่อการดําเนินงาน ในด้านต่างๆ และมุ่งผลสัมฤทธ์ิของ
งานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กร รวมถึงมีการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง
ของงาน เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กลุ่มงานคลัง สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ความสําคัญในเรื่องความซ่ือสัตย์ และจริยธรรม ตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง และส่งเสริมสนับสนุนในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างสม่าํเสมอ 
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จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 
� ฝ่ายบริหารกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานท่ีเป็นไป

ได้และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีเป็นไปไม่ได้ 

� ฝ่ายบริหารกําหนดสิ่งจูงใจท่ียุติธรรมและจําเป็น 
เพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความซ่ือสัตย์และถือ
ปฏิบัติตามจริยธรรม 

� ฝ่ายบริหารดําเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณ
แจ้งว่า อาจมีปัญหาเรื่องความซ่ือสัตย์และจริยธรรม
ของพนักงาน เกิดข้ึน 

 1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
� มีการกําหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ 
� มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงานของ

แต่ละตําแหน่งและเป็นปัจจุบัน 

� มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเก่ียวกับความรู้
ทักษะและความสามารถท่ีต้องการสําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

� มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงาน
ท้ังหมดอย่างเหมาะสม 

� การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการ
ประเมินปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของงาน และมี
การระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการ
ปฏิบัติงานดี และส่วนท่ีต้องมีการปรับปรุง 

 1.4 โครงสร้างองค์กร 
� มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาท่ี

ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการ
ดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ 

� มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครัง้คราวและ
ปรับเปลีย่นท่ีจําเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีมี
การเปลีย่นแปลง 

� มีการแสดงแผนภมูิการจัดองค์กรท่ีถูกต้องและ
ทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มีการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับระดับความรู้
ทักษะความสามารถ ท่ีสํ า นักงาน ก .พ. กําหนด 
บุคลากรของกลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มีคามรู้ทักษะ และความสามารถเพียงพอ
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานและ
องค์กร มีการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งบุคลากรให้เข้า
รับการฝึกอบรมในโครงการต่างๆ รวมถึงมีการนําผล
การประเมินการปฏิบัติราชการ มาจัดทําแผน พัฒนา
บุคลากรให้กับเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 
 
 
 
 
 มีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง และลักษณะของการ
ปฏิบัติงาน 
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จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 
 1.5 การมอบอํานาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

� มีการมอบหมายอํานาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ให้กับบุคคลท่ีเหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง 
และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ 

� ผู้บริหารมีวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการติดตามผล
การดําเนินงานท่ีมอบหมาย 

 1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
� มีการกําหนดมาตรฐานหรือข้อกําหนดในการว่าจ้าง

บุคลากร ท่ี เหมาะสม  โดย เ น้น ถึ งการ ศึกษา 
ประสบการณ์ความซ่ือสัตย์และมีจริยธรรม 

� มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัด
ฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ือง 

� การเลื่อนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน และการ
โยกย้ายข้ึนอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

� การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้
พิจารณารวมถึงความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 

� มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่
ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกําหนดด้านจริยธรรม 

 1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
� มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และมีการ
กํากับดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไป
ตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดอย่างต่อเน่ือง
และสม่ําเสมอ 

� มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 1.8 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
 ................................................................................................
.......................................................................................................
……………………………………………………………….. 
 

 
 กลุ่มงานคลัง สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
มีคําสั่งกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์
อักษร และสื่อสารให้บุคลากรทราบ 
 
 
 
 มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.พ. 
และนโยบายด้านบุคลากรของหน่วยงาน เพ่ือคัดเลือก
บุคลากรท่ีเหมาะสม มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
พิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนตําแหน่งและ
อัตราเงินเดือน โดยคํานึงถึงความซ่ือสัตย์และการมี
จริยธรรมร่วมด้วย 
 
 
 
 
 
 
 มีการกํากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ําเสมอและต่อเน่ือง ซ่ึงสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มีหน่วยตรวจสอบภายในระดับกรมในการ
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงต่อหัวหน้าหน่วยราชการ 
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สรุป / วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 
 สภาพแวดล้อมการควบคุมของกลุม่งานคลัง สํานักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยรวมมีความเหมาะสม บุคลากรมี
การปฏิบัติงาน โดยให้ความสําคัญเก่ียวกับความซ่ือสัตย์และ
จริยธรรม และมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน มีการพัฒนาบุคลากร
ตามสมควร โดยการส่งบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมใน
โครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการมอบหมาย
อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับบุคลากรท่ีเหมาะสม เป็นลาย
ลักษณ์อักษรและสื่อสารให้บุคลากรทราบ 
 
                ชื่อผู้ประเมิน  ................................... 
                         (......................................................) 
             ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สป 
                     วันท่ี  ............./................../............... 
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จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 
2. การประเมินความเสี่ยง 
 ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจน
เก่ียวกับวัตถุประสงค์การดําเนินงานท้ังในระดับหน่วยรับตรวจ 
และระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย) 
 วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุม
ภายในน้ี เพ่ือทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ 
และการบริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่ 
 2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 

� มีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
ดําเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ 

� มีการเผยแพร่และช้ีแจงให้บุคลากรทุกระดับทราบ
และเข้าใจตรงกัน 

 2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
� มีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานใน

ระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์น้ีสอดคล้องและ
สนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 

� วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และ
วัดผลได้ 

� บุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการกําหนด
และให้การยอมรับ 

 2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง 
� ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการระบุและ

ประเมินความเสี่ยง 

� มีการระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
ปัจจัยภายในและภายนอก เ ช่น การปรับลด
บุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัย
ธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม เป็นต้น 

 2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
� มีการกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสําคัญ

ของความเสี่ยง 

� มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสําคัญหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงและความถ่ีท่ีจะเกิดหรือ
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 มีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยการกําหนดตัวช้ีวัดซ่ึงวัดผล
ได้ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติรับทราบ 
 
 
 มีการกําหนดวัตถุประสงค์แต่ละกิจกรรมตาม
กระบวนการท่ีชัดเจน สามารถปฏิบัติและวัดผลได้ 
 
 
 
 
 
 
 ผู้บริหารมีส่วนรวมในการระบุและประเมินความ
เสี่ยงท่ีเกิดข้ึน ท้ังปัจจัยภายในและภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญ
ของความเสี่ยง และวางแผนการปรับปรุง โดยถือปฏิบัติ
ตามแนวทางการควบคุมภายในของ สตง. 
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จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 
 2.5 การกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยง 

� มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน
และกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความ
เสี่ยง 

� มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนท่ีจะเกิดข้ึน
จากการกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลด
ความเสี่ยง 

� มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเก่ียวกับวิธีการ
ควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

� มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมท่ี
กําหนด เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

 2.6 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
 ..................................................................................................
...................................................................................................... 
สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 
 การประเมินความเสีย่งของกลุ่มงานคลัง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความเหมาะสม โดยมีการกําหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
รวมถึงวางแผนการปรับปรุงโดยคํานึงถึงความคุ้มค่าของต้นทุน 
และมีการตดิตามผลการปฏบัิติตามแผนการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง 
 
 
                 ชื่อผู้ประเมิน  ................................... 
                         (......................................................) 
              ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สป 
                       วันท่ี   เดือน  ธันวาคม พ.ศ.  25XX 
 

 
 มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง และบริหาร
ความเสี่ยง โดยวางแผนการปรับปรุงในงานท่ีมีความ
เสี่ยง เ พ่ือกําหนดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงโดย
คํานึงถึงความคุ้มค่าของต้นทุน และมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงดังกล่าว 
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จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 
3. กิจกรรมการควบคุม 
 ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู้
ประเมินควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมท่ีสําคัญเหมาะสม 
เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ 
 3.1 กิจกรรมการควบคุมได้กําหนดข้ึนตามวัตถุประสงค์และ
ผลการ ประเมินความเสี่ยง 
 3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมการควบคุม 
 3.3 มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและวงเงินอนุมัติของ
ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
 3.4 มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม
และเพียงพอ 
 3.5 มีการแบ่งแยกหน้าท่ีการปฏิบัติงานท่ีสําคัญหรืองานท่ี
เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึก
บัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
 3.6 มีข้อกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่า
ฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอํานาจหน้าท่ี 
 3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดําเนินงานของ
องค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 3.8 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
 ............................................................................................... 
..................................................................................................... 
สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 
 กิจกรรมการควบคุมโดยรวมมคีวามเหมาะสม และมี
ประสิทธิผลโดยมีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมงาน มีการ
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง 
 
                  ชื่อผู้ประเมิน  ................................... 
                           (......................................................) 
                ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สป 
                          วันท่ี........  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25XX 

 
 มีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมงานท่ีปฏิบัติจาก
ผลของการประเมินความเสี่ยง เพ่ือป้องกันและลด
ความผิดพลาด มีการควบคุม ดูแลทรัพย์สินของทาง
ราชการ การายงานประจําปี และติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานให้เป็นตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 การดํ า เ นินการเ ก่ียวกับการควบคุมภายในจะต้องมี
สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องและเช่ือถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความ
เหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการ
ของผู้ใช้และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสําหรับการ
บริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
 4.2 มีการจัดทําและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินงาน
การเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและ
การบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 
 4.4 มีการรายงานข้อมูลท่ีจําเป็นท้ังจากภายในและภายนอก
ให้ผู้บริหารทุกระดับ 
 4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารท้ังภายในและภายนอกอย่าง
เพียงพอ เช่ือถือได้ และทันกาล 
 4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและ
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเก่ียวกับการควบคุมภายใน ปัญหา
และจุดอ่อนของการควบคุมภายในท่ีเกิดข้ึนและแนวทางการแก้ไข 
 4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น 
หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร 
 4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ 
รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน 
 4.9 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
 ...............................................................................................
..................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
 
 
 
 
 

 
 กลุ่มงานคลัง สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
มีระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลท่ีเช่ือมโยงกับทุก
หน่วยงานในองค์กรมีการจัดทํารายงานทางการเงิน 
และรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีสื่อสารผ่านระบบ Internet และ 
Intranet อย่างเพียงพอ สามารถเป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร 
ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดําเนินงานด้าน
ต่าง ๆ รวมถึงผู้ท่ีต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าว นอกจากน้ี 
มีการรับฟังข้อเรียกร้องจากภายนอก โดยการจัดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มงานคลัง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 
สรุป / วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 
 สารสนเทศและการสื่อสารของกลุ่มงานคลัง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีความเหมาะสมเพียงพอ มีการ
เช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Internet และ Intranet กับ
ทุกหน่วยงานในองค์กร มีการจัดทําและรายงานข้อมูลทางการเงิน 
และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
สําหรับบริหารและบริการให้กับผู้ท่ีต้องการใช้ข้อมูล อย่างไรก็
ตาม  ผู้ บ ริหารควรใ ห้ความสํ า คัญ และจัดหา อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อการ
ใช้งานของเจ้าหน้าท่ี เพ่ือให้สามารถสื่อสารข้อมูลต่างๆ ได้
รวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา 
 
 
 
 
                   ชื่อผู้ประเมิน  ................................... 
                            (......................................................) 
                ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สป 
                        วันท่ี   .......เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25XX 
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จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 
5. การติดตามประเมินผล 
 ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการตดิตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดาํเนินงาน และ
รายงานให้ผู้กับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเน่ืองและ
สม่ําเสมอ 
 5.2 กรณีผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการ
ดําเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
 5.3 มีการกําหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 
 5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัตติามระบบการ
ควบคุมภายในท่ีกําหนดไว้อย่างตอ่เน่ืองและสม่าํเสมอ 
 5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลตุามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือ
การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
 5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กํากับดูแลและ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบจากการ
ประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
 5.8 มีการกําหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กํากับดูแลทันที
ในกรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจรติ มีการไม่ปฏิบัตติาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทําอ่ืน
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อองค์กรอยา่งมีนัยสําคัญ 
 5.9 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
 ................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
................................................................................................... 
 
 
 

 
 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
ดําเนิน งานต่อผู้บริหารทราบ และมีการปรับปรุงและ
ปรับแผนการปฏิบัติงาน เมื่อพบว่าการดําเนินงานไม่
เป็นไปตามแผน รวมถึงการปฏบัิตติามข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจสอบท้ังภายในและภายนอก 
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จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย 
สรุป / วิธีการท่ีควรปฏิบัติ  
 การติดตามประเมินผลในภาพรวมของกลุ่มงานคลัง 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความเหมาะสม มีการ
รายงานและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง ตาม
แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ชื่อผู้ประเมิน  ................................... 
                        (......................................................) 
            ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สป 
                    วันท่ี  .........เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25XX 
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แบบ ปย. 1 
กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.25XX 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีบุคลากร มีความมุ่งมั่นในการใช้
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งกรม และคู่มือการปฏิบัติงาน 
โดยให้ความสําคัญของความซ่ือสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน มีการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับหลัก 
ธรรมาภิบาล บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
การปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย แต่เน่ืองจากนโยบาย
ภาครัฐในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทําให้มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ทําให้
เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติ
ให้ทันกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
2. การประเมินความเสี่ยง 
 กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการ
กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงาน การ
ระบุและประเมินปัจจัยท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจัยภายในและ
ภายนอก วิเคราะห์และจัดลําดับความเสี่ยง เพ่ือกําหนด
กิจกรรมป้องกันความเสี่ยง และสื่อสารให้บุคลากรทราบ
เก่ียวกับวิธีควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยงและปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงท่ีกําหนด 
3. กิจกรรมการควบคุม 
 กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการ
กําหนดกิจกรรมการควบคุมวัตถุประสงค์และผลการประเมิน 
ความเสี่ยง มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานท่ีทําให้มั่นใจว่า
เมื่อนําไปปฏิบัติแล้ว จะเกิดผลสําเร็จตามท่ีผู้บริหารกําหนด
นโยบายและแผนงาน มีการกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
รวมถึงการแบ่งหน้าท่ีการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ ๆ ซ่ึงบุคลากร
รับทราบและมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ
ควบคุม มีการติดตามและตรวจสอบให้การดําเนินงานเป็นไป
ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งต่างๆ 

 
 สภาพแวดล้อมการควบคุมของกลุ่มงานคลัง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยรวมมีความเหมาะสม บุคลากร
มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ คําสั่งกรม และคู่มือ
การปฏิบัติงาน โดยให้ความสําคัญเก่ียวกับความซ่ือสัตย์และ
จริยธรรม และมุ่งเ น้นผลสัมฤทธ์ิของงาน มีการพัฒนา
บุคลากรตามสมควร โดยการส่งบุคลากรให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มี
การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับบุคคลท่ีเหมาะสม
เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารให้บุคลากรทราบ 
 
 
 
 
 การประเมินความเสี่ยงมีความเมาะสม โดยมีการกําหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มี
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ ความ
เสี่ยง รวมถึงวางแผนการปรับปรุงโดยคํานึงถึงความคุ้มค่า
ของต้นทุนและมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 กิจกรรมการควบคุมโดยรวมมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยการกําหนดกิจกรรมการควบคุมงานท่ีปฏิบัติ 
มีการกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ และติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มี
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ี เ ก่ียวเ น่ืองกับการ
ปฏิบัติงานหลายช่องทางมีท้ังระบบเอกสารและระบบการ
เรียกประชุมผ่านทาง website หนังสือเวียนต่างๆ รวมท้ัง
สื่อสารประชาสัมพันธ์ทางบอร์ด การจัดระชุมช้ีแจง โดยจัดให้
มีระบบข้อมูลสาระสนเทศและการสื่อสารผ่านระบบ 
Internet และ Intranet มีการจัดทําและรวบรวมข้อมูล
เก่ียวข้องกับการดําเนินงานด้านการเงิน และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ท่ีใช้ในการ
ควบคุม และดําเนินกิจกรรมขององค์กร มีการสื่อสารไปยัง
ผู้ปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้มีความมั่นใจว่ามีการ
ติดต่ อสื่ อสาร ท้ั งภายในและภายนอก ท่ี ทํ า ใ ห้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 
 สารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมเพียงพอ มี
ความเช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ Internet และ 
Intranet กับทุกหน่วยงานในองค์กร มีการจัดทําและรายงาน
ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีสําหรับผู้บริหารและบริการให้กับผู้ท่ี
ต้องการใช้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารควรให้ความสําคัญ
และจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้
เพียงพอต่อการใช้งานของเจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้สามารถสื่อสาร
ข้อมูลต่าง ๆ ได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลา 

5. การติดตามประเมินผล 
 กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธีปฏิบัติงาน และติดตามการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง มีการประเมินผลเป็นครั้งคราว กรณี
พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือให้
มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและมีการวินิจฉัยสั่ง
การให้ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 

 
 การติดตามประเมินผล มีความเหมาะสม มีการรายงาน
และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
 กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในครบถ้วนทุกด้าน
และจัดวางระบบควบคุมภายในตามาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินโดยมีกิจกรรมการควบคุมท่ี
เพียงพอ และมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม จะได้จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองมือในการปฏิบัติให้เพียงพอต่อการ
ใช้งาน เพ่ือความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารในด้านต่างๆ 
 
 

                                                                            ช่ือผู้รายงาน  ................................... 
                                                                                     (......................................................) 
                                                                        ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สป 
                                                                            วันท่ี  .........เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25XX 
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WP2 
กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX 

หน่วยงาน : กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
โครงการ/กิจกรรม/งาน : การบริการสินทรัพย์ 
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้มีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินที่เหมาะสม และการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ขั้นตอนของงาน/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของงาน/

กิจกรรม 
ความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 
 

โอกาส 
(4) 

 
ผลกระทบ 

(5) 

ระดับคะแนน 
ความเสี่ยง 

(6) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(7) 

ลําดับ 
ความเสี่ยง 

(8) 
1. การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ส่วนกลาง ตาม
สมุดบัญชีและในระบบ GFMIS  
 1.1 บันทึกสินทรัพย์ 
 1.2 บันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่สํารวจพบ 
 1.3 บันทึกสินทรัพย์ที่รับบริจาค 
 1.4 บันทึกการตัดจําหน่วยสินทรพัย์ถาวร
ที่มีรหัสรายตัวและไมม่ีรหัสรายตัว 
 1.5 บันทึกปรับปรุงค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ประจําที่ไม่มรีหัสรายตัว 
 1.6 บันทึกปรับปรุงรายได้รอการรบัรู้  
 1.7 ตรวจสอบบัญชีพักสินทรัพย์ที่คงค้าง
เพื่อแจ้ง สํานัก/กอง/กลุม่ 

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

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

L4 = 3 C3.1 = 4 12 สูง 1 
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WP2 
กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX 

หน่วยงาน : กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
โครงการ/กิจกรรม/งาน : การบริการสินทรัพย์ 
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้มีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินที่เหมาะสม และการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ขั้นตอนของงาน/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของงาน/

กิจกรรม 
ความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 
 

โอกาส 
(4) 

 
ผลกระทบ 

(5) 

ระดับคะแนน 
ความเสี่ยง 

(6) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(7) 

ลําดับ 
ความเสี่ยง 

(8) 
2. ประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ใน
ระบบ GFMIS ภาพ รวมกกระทรวงเป็น
ประจําทุกเดือน 
 
 
3. การบันทึกบัญชีทรัพย์สินสําหรับหน่วย
เบิกจ่ายในระบบ GFMIS ที่ไมม่ีเครื่อง Terminal 
 3.1 บันทึกรับรู้ทรัพย์สิน 
 3.2 บันทึกบัญชีทรัพย์สินที่สํารวจพบ 
 3.3 บันทึกบัญชีทรัพย์สินที่บริจาคเป็น
รายได้รอการรับรู ้
 3.4 บันทึกการตัดจําหน่ายสินทรพัย์ถาวร
ที่มีรหัสรายตัว 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยถูกต้อง
และรายงานการเงินถูกต้อง 
 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การบันทึกรายการ
สินทรัพย์ ในระบบ GFMIS ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการ
นโยบายบัญชีสําหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 

ความเสีย่ง 
 รายงานการเงินไม่ถูกต้อง 
ปัจจัยเสี่ยง 
 ต้นทุนต่อหน่วยของหน่วยงาน
แสดงยอดต่าํกว่าความเป็นจริง 
ความเสีย่ง 
 รายงานการเงินแสดงบัญชี
เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน  
ปัจจัยเสี่ยง 
 1. เจ้าหน้าที่ยังมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานตามระบบ 
GFMIS ไม่เพียงพอ  

L1 = 1 
 
 
 
 

L4 = 3 
 

C3.1 = 3 
 
 
 
 

C3.1=3 

3 
 
 
 
 
9 

ต่ํา 
 
 
 
 

ปานกลาง 

4 
 
 
 
 
2 
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WP2 
กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX 

หน่วยงาน  :  กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
โครงการ/กิจกรรม/งาน  :  การบริการสินทรัพย์ 
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม  :  เพื่อให้มีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินที่เหมาะสม และการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ขั้นตอนของงาน/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของงาน/

กิจกรรม 
ความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 
 

โอกาส 
(4) 

 
ผลกระทบ 

(5) 

ระดับคะแนน 
ความเสี่ยง 

(6) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(7) 

ลําดับ
ความเสี่ยง 

(8) 
 
 
 
 
4. ด้านบัญชี  
 จัดทํารายงานการเงินประจําปี จากระบบ 
GFMIS ประกอบด้วย 
 - งบแสดงฐานะการเงิน 
 - หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 - ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานการเงิน
ประจําปี 

 2. เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ในภาพรวมกระทรวงและ 
ผู้บริหารวางแผนจัดหาทรัพย์สินใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อประมวลข้อมลู
สารสนเทศทางบัญชีในรูปรายงาน
การเงินไดค้รบถ้วน ถูกต้อง และ
จัดส่งให้หน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องได้ทันตามกําหนดเวลา 
  

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

 
 
 
 

L4 = 3 
 

 
 
 
 

C3.1=3 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
3 
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WP2 
กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX 

หน่วยงาน : กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
โครงการ/กิจกรรม/งาน : การบริการสินทรัพย์ 
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้มีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินที่เหมาะสม และการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ขั้นตอนของงาน/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของงาน/

กิจกรรม 
ความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 
 

โอกาส 
(4) 

 
ผลกระทบ 

(5) 

ระดับคะแนน 
ความเสี่ยง 

(6) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(7) 

ลําดับ
ความเสี่ยง 

(8) 
 - ตรวจสอบรายการปรับปรุงและจัดทํา
กระดาษทําการกระทบยอดต่างๆ นําส่ง
กรมบัญชีกลาง สํานัก งานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ภายใน 60 วัน นัยจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 

 2. เพื่อให้ผู้บริหารทราบ
สถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
และควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 
 3. เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงผล 
การดําเนินงานและมีข้อมลูใช้เป็น
เครื่องมือนําไปวางแผนและบริหาร 
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 1. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานตามระบบ 
GFMIS ไม่เพียงพอสาเหต ุ
 2. กรมบัญชีกลางมีการเปลี่ยน 
แปลงและพัฒนาขั้นตอน การ
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS อยู่
บ่อยครั้ง 
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แบบ ปย. 2 

กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
แบบประเมินการควบคุมภายใน 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25XX 
กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ
กิจกรรมของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 

(2) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 
(3) 

ความเสี่ยงที่มี
อยู่ 
 

(4) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 
(5) 

กําหนดสําเร็จ
ผู้รับผิดชอบ 

 
(6) 

หมายเหตุ 
 
 

(7) 
ด้านบริหารสินทรัพย์ 
1. การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ส่วนกลาง
ตามสมุดบัญชีและในระบบ GFMIS 
 1.1 บันทึกบัญชีสินทรัพย์ 
 1.2 บันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่สํารวจพบ 
 1.3 บันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่รับบริจาค 
 1.4 บันทึกการตัดจําหน่วยสินทรพัย์
ถาวรที่มีรหัสรายตัวและไม่มีรหัสรายตัว 
 1.5 บันทึกปรับปรุงค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ประจําปีที่ไม่มรีหัสรายตวั 
 1.6 บันทึกปรับปรุงรายได้รอการรบัรู้ 
 1.7 ตรวจสอบบัญชีพักสินทรัพย์ที่คง
ค้างเพื่อแจ้งสํานัก/กอง/กลุ่ม ดําเนินการ
จัดทํา รายงาน 

 
 - มีการตรวจสอบบัญชีพัก
สินทรัพย์จากระบบ GFMIS 
เพื่อสอบทานรายงานยอด
คงเหลือ 
 - แจ้งรายงานสินทรัพย์ที่มี
การประมวลผลค่าเสื่อมราคา
ในระบบ GFMIS ที่กลุ่มการเงิน
และบัญชี เพื่อให้สาํนัก/กอง/
กลุ่ม ที่ครอบครองสินทรัพย์
ตรวจสอบและแจ้งยืนยันยอด
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 - มีการตรวจสอบและ
สอบทานเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่องโดยผู้เกี่ยวข้อง 
 - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุของสํานัก/กอง/
กลุ่ม ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังไม่ครบถ้วน 

 
 - การส่งรายงาน
เกี่ยวกับสินทรัพย์
ไม่ทันภายใน
กําหนด 

 
 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับด้านพัสดุควร
กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์
เพื่อให้หน่วยงานผู้ควบคุม
สินทรัพย์ ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ทันเวลา 
 - มีคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านการบัญชีในระบบ 
GFMIS เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน 

  

 
30 ก.ย. 25XX 

กลุ่มงานคลังหน่วยหลัก 
5 แห่ง 
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แบบ ปย. 2 
กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

แบบประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ
กิจกรรมของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 

(2) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 
(3) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 
 

(4) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 
(5) 

กําหนดสําเร็จ
ผู้รับผิดชอบ 

 
(6) 

หมายเหตุ 
 
 

(7) 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การบันทึกรายการสินทรัพย์
ในระบบ GFMIS ถูกต้องครบถ้วนเป็นไป
ตามหลักการและนโยบายบัญชีหน่วยงาน
ภาครัฐ2. เพื่อให้มีข้อมลูเกี่ยวกับสนิทรัพย์
ทั้งหมดในภาพรวม และผู้บริหารสามาร
วางแผน การจัดหาสินทรัพย์ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การบันทึกบัญชสีินทรัพย์สําหรับ
หน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ที่ไม่มี
เครื่อง Terminal 
 2.1 บันทึกรับรู้สินทรัพย์ 
 2.2 บันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่สํารวจพบ 
 2.3 บันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่รับบริจาค
เป็นรายไดร้อการับรู ้

 
 - แจ้งรายงานพัก
สินทรัพย์ที่คงค้างใน ระบบ 
GFMIS ที่กลุ่มการเงินและ
บัญชีเพื่อ สํานัก/กอง/กลุ่ม 
ตรวจสอบและเร่งรดัให้
จัดทํารายงาน - มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในด้านสินทรัพย์ 
 
 
 - มีการตรวจสอบบัญชี
สินทรัพย์จากระบบ GFMIS 
เพื่อสอบทานรายงานยอด
คงเหลือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - มีการตรวจสอบและ
สอบทานเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่องโดยผู้เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - การส่งรายงาน
เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่
ทันภายในกําหนด 
เวลา 

 - อบรมเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีที่
ปฏิบัติงานในระบบ 
GFMIS ของหน่วย
เบิกจ่ายต่างๆ ให้มี
ทักษะและศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
  
 
 
 
 - หน่วยงานที่
รับผดิชอบด้านพัสดุ
ควรกําหนดแนวทาง 
การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 กันยายน 25XX 
หน่วยเบิกจ่ายส่วน

ภูมิภาค 
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แบบ ปย. 2 
กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

แบบประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25XX 

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ
กิจกรรมของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 

(2) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 
(3) 

ความเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 
(4) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 
(5) 

กําหนดสําเร็จ
ผู้รับผิดชอบ 

 
(6) 

หมายเหตุ 
 
 

(7) 
 2.4 บันทึกการตัดจําหน่วยสินทรพัย์
ถาวรที่มีรหัสรายตัว 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การบันทึกรายการสินทรัพย์
ในระบบ GFMIS ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชี
ภาครัฐ2. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์
ทั้งหมดในภาพรวมกระทรวงและผู้บริหาร
สามารถวางแผนการจัดการสินทรพัย์ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 - แจ้งรายงานสินทรัพย์ที่มี 
การประมวลผลค่าเสื่อมราคา
ในระบบ GFMIS ที่กลุ่มการเงิน
และบัญชี เพื่อให้หน่วยเบิกจ่าย 
ที่ครอบครองสินทรัพย์
ตรวจสอบและแจ้งยืนยัด
ยอดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - แจ้งรายการพักสนิทรัพย์
ที่คงค้างในระบบ GFMIS ที่
กลุ่มการเงินและบัญชี เพื่อให้
หน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบ
และเร่งรัดให้จดัทํารายงาน 
 - มีการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้าน
สินทรัพย์ 

 - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุของหน่วยงาน
เบิกจ่ายปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ไม่ครบถ้วน 
 - การบันทึกข้อมูลใน
ระบบ GFMIS มีข้อจํากัด
ไม่สามารถบันทึกรายการ
สินทรัพย์พร้อมกันใน
ช่วงเวลาเดียวกันได ้

 - ไม่มีข้อมูลที่
ค้างในระบบเป็น
จํานวนมาก   

ด้านสินทรัพย์เพื่อให้
หน่วยงานผู้ควบคุม
สินทรัพย์ ปฏิบัติได้
ถูกต้องทันเวลา 
 - กําหนดตารางเวลา
ในการบันทึกรายการ
สินทรพัย์ในระบบ GFMIS 
 - มีคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีใน
ระบบ GFMIS เพื่อเป็น
เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 
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แบบ ปย. 2 
กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

แบบประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25XX 

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ
กิจกรรมของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 

(2) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 
(3) 

ความเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 
(4) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 
(5) 

กําหนดสําเร็จ
ผู้รับผิดชอบ 

 
(6) 

หมายเหตุ 
 
 

(7) 
     - ฝึกอบรม/สัมมนา 

เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชีที่ปฏิบัติงานในระบบ 
GFMIS ของหน่วย
เบิกจ่ายต่าง ๆ ให้มี
ทักษะและศักยภาพใน
การปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีอย่าง
ต่อเนื่อง 

  

 
ชื่อผู้จัดทํา .................................................... 

 (..............................................................) 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สป. 

 วันที่  .........เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25XX 
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แบบ ปย. 2 
กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
สําหรับปีสิ้นสุดันที่ 30 กันยายน 25XX 

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ
กิจกรรมของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 

(2) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 
(3) 

ความเสี่ยงที่มี
อยู่ 
 

(4) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 
(5) 

กําหนดสําเร็จ
ผู้รับผิดชอบ 

 
(6) 

หมายเหตุ 
 
 

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

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

 
 - มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง 
 - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี
ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังไม่
ครบถ้วน 

 
 - ข้อมูลสารสนเทศ  
ทางบัญชีบาง
หน่วยเบิกจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วน  
 - การรายงานไม่
ทันภายในกําหนด 

 
 - มีหนังสือซ้อมคาม
เข้าใจ เร่งรัดติดตามให้
ดําเนินการแก้ไขข้อมูล
และส่งรายงานการเงิน
ตามกําหนดเวลา  

 - มีคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีใน
ระบบ GFMIS เพื่อเป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน  
 - ฝึกอบรม/สัมมนา 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ที่ปฏิบัติ งานในระบบ 
GFMIS ของหน่วยเบิกจ่าย
ต่างๆ ให้มีทักษะและ
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน  

 
30 กันยายน 25XX 

หน่วยเบิกจ่าย 
ส่วนภูมภิาค 
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แบบ ปย. 2 
กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
สําหรับปีสิ้นสุดันที่ 30 กันยายน 25XX 

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ
กิจกรรมของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
(3) 

ความเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

 
(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
(5) 

กําหนดสําเร็จ
ผู้รับผิดชอบ 

 
(6) 

หมายเหตุ 
 
 

(7) 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อประมวลผลข้อมลูสารสนเทศ
ทางบัญชีในรูปของรายงานการเงินได้
ครบถ้วนถูกต้องและจัดส่งให้หน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องได้ทันตามกําหนดเวลา 
 2. เพื่อผู้บริหารทราบสถานการณใ์ช้
จ่ายเงินงบประมาณ และการควบคุมการ
เบิกจ่ายเงิน 
 3. เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงผลการ
ดําเนินงานและมีข้อมลูใช้เป็นเครือ่งมือ
นําไปวางแผน 

      

 

ชื่อผู้รายงาน .................................................... 
 (..............................................................) 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สป. 
 วันที่  .........เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25XX 
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แบบติดตาม ปย 2 
กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

แบบประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25XX ถึงวันที่ 30 กันยายน 25XX 

กระบวนการปฏิบัตงิานโครงการ
กิจกรรมของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

(2) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
 (3) 

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่ 

 
 (4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

(5) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(6) 

สถานการณ์
ดําเนินการ

* 
(7) 

วิธีกาติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 
(8) 

ด้านบัญช ี
1. การทํารายงานการเงินประจําปี 
 1.1 จัดทํารายงานการเงินประจําปี 
จากระบบ GFMIS ประกอบด้วย 
 - งบแสดงฐานะการเงิน 
 - งบรายได้และค่าใช้จ่าย 
 - หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 - ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงาน
การเงินประจําปี 
 - ตรวจสอบรายการปรับปรุงและ
จัดทํา กระดาษทําการกระทบยอดต่างๆ 
นําส่งกรมบัญชีกลาง สํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 60 วัน นับจาก
วันสิ้นปีงบประมาณ 
 

 
 - เร่งรดัหน่วยงาน
ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิาคให้ส่ง
ราย ละเอียดที่
เกี่ยวข้องภายใน
เวลาที่กําหนด 
 - กําชับให้มีการ
ปฏิบัติ ตาม
ระเบียบ คําสั่ง 
 - ให้คําปรึกษา
แนะนํา ในการ
แก้ไขปัญหา 
 
 

 
 - มีการติดตาม
และประเมินผล
การปฏิบัติงาน
เป็นประจําอย่าง
ต่อเนื่อง 
 - เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี
ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ไม่ครบถ้วน 

 
 - ข้อมูล
สารสนเทศ
ทางบัญชีบาง
หน่วยเบิกจ่าย
ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน  
 - รายงาน 
ไม่ทันภายใน
กําหนด 

 
 - มีหนังสือซ้อมคามเข้าใจ 
เร่งรัดติดตามให้ดําเนินการ
แก้ไขข้อมูลและส่งรายงาน
การเงินตามกําหนดเวลา  
 - มีคู่มือการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีในระบบ 
GFMIS เพื่อเป็นเครื่องมือ 
ในการปฏิบัติงาน 
 - ฝึกอบรม/ เจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีที่ปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS ของหน่วย
เบิกจ่ายต่างๆ ให้มีทักษะและ
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีอย่าง
ต่อเนื่อง  

 
30 กันยายน 

25XX 
หน่วยเบิกจ่าย 
ส่วนภูมภิาค 

 
� 

 
 - ทําหนังสือเร่งรัดให้
ดําเนินการแก้ไขข้อมูลและ
การจัดส่งรายงาน 
 - แจ้งเวียนหนังสือกรม 
บัญชีกลางที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานผ่านทาง 
website 
 - จัดส่งคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีใน
ระบบ GFMIS เพื่อเป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
 - ติดตามและตรวจสอบให้
คําแนะนําในการจัดทํา
รายงาน การเงินที่หน่วย
เบิกจ่าย 
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แบบติดตาม ปย 2 
กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

แบบประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับงดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25XX ถึงวันที่ 30 กันยายน 25XX 

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ
กิจกรรมของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 

(2) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
 (3) 

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่ 

 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(5) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(6) 

สถานการณ์
ดําเนินการ* 

 
(7) 

วิธีกาติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 
(8) 

วัตถุประสงค์ 
 1 .เพื่อประมวลผลข้อมลู
สารสนเทศทางบัญชีในรูปของ
รายงานได้ครบถ้วนถูกต้องและส่ง
ให้หน่วยงานภายนอกได้ทันเวลา  
 2. เพื่อให้ผู้บริหารทราบ
สถานะ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
และควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 
 3. เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงผล
การดําเนินงานและมีข้อมลูใช้เป็น
เครื่องมือนําไปวางแผน 
 
 

 
 

 
 

 - การส่ง
รายงาน
เกี่ยวกับ
สินทรัพย์ไม่
ทันภายใน
กําหนด 
 
 
 
 

 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับดา้นพัสดคุวรกําหนด
แนวทางการปฏิบัติงานด้าน
สินทรัพย์เพื่อให้หน่วยงานผู้
ควบคุมสินทรัพย์ ปฏิบัตไิด้
ถูกต้องทันเวลา 
 - มีคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านการบัญชีในระบบ 
GFMIS เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน 
 - ฝึกอบรม/สัมมนา 
เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชีที่ปฏิบัติงานใน
ระบบ GFMIS ของหน่วย
เบิกจ่ายต่างๆ ให้มีทักษะ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีอย่างต่อเนื่อง 

30 กันยายน 
25XX 

สํานัก/กอง/กลุ่ม 

�  - จัดอบรมหลักสูตร 
“การเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการคลังและบัญชี
ภาครัฐ 
 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลัก สูตรการเสริมสร้าง
ประสิทธิ ภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีในระบบ GFMIS ของ
กระทรวงให้กับเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีที่
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
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แบบติดตาม ปย 2 
กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

แบบประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับงดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25XX ถึงวันที่ 30 กันยายน 25XX 

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ
กิจกรรมของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 

(2) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
(3) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(5) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(6) 

สถานการณ์
ดําเนินการ* 

 
(7) 

วิธีกาติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 
(8) 

ด้านบริหารสินทรัพย์ 
1. การบันทึกบัญชสีินทรัพย์
ส่วนกลางตามสมุดบัญชีและใน
ระบบ GFMIS 
 1.1 บันทึกบัญชีสินทรัพย์ 
 1.2 บันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่
สํารวจพบ 
 1.3 บันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่รับ
บริจาค 
 1.4 บันทึกตัดจําหน่วยสินทรัพย์
ถาวรที่มีรหัสรายตัวและไม่มีรหัส
รายตัว 
 1.5 บันทึกปรับปรุงค่าเสื่อม
ราคาสินทรัพย์ประจําปีที่ที่ไมม่ี
รหัสรายตัว 
 1.6 บันทึกปรับปรุงรายได้  

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

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

 
 - การส่งรายงาน
เกี่ยวกับ
สินทรัพย์ไม่ทัน
ภายในกําหนด 
เวลา 

 
-หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน

พัสดุควรกําหนดแนวทาง 
การปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์
เพื่อ ให้หน่วยงานควบคุม
สินทรัพย์ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ทันเวลา 

 
30 กันยายน 

25XX 
หน่วยเบิกจ่าย
ส่วนภูมภิาค 

 
� 

 
 - ทําหนังสือเร่งรัดให้
ดําเนิน การแก้ไขข้อมูลและ
การจัดส่งรายงานสินทรัพย์ 
 - แจ้งเวียนหนังสือกรม
บัญชี กลางที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติ งานผ่านทาง 
website 
 - จัดส่งคู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีในระบบ GFMIS ให้
สํานัก/กอง/กลุ่ม เพื่อเป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
 - จัดอบรมหลักสูตร “การ
เสรมิสร้างสมรรถนะด้าน
การคลังและบัญชีภาครัฐ”  
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แบบติดตาม ปย 2 
กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

แบบประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับงดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25XX ถึงวันที่ 30 กันยายน 25XX 

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ
กิจกรรมของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 

(2) 

การ
ประเมินผล
การควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
(4) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 
(5) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(6) 

สถานการณ์
ดําเนินการ* 

 
(7) 

วิธีกาติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 
(8) 

 1.7 ตรวจสอบบัญชีพักสนิทรัพย์
ที่คงค้างเพื่อแจ้งสํานัก/กอง/กลุม่ 
ดําเนินการจัดทํารายงาน 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การบันทึกรายการ
สินทรัพย์ในระบบ GFMIS ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการ
และนโยบายบัญชีสําหรับงานภาครัฐ 
 2. เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ในภาพรวมและผู้บริหาร
สามารวางแผนการจัดหาสินทรัพย์
ในการปฏิบัติงานไอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 - แจ้งรายงานพัก
สินทรัพย์ที่คงค้างใน 
ระบบ GFMIS ที่กลุ่ม
การเงินและบัญชีเพื่อ 
สํานัก/กอง/กลุ่ม
ตรวจสอบเร่งรดัให้จัดทํา
รายงาน  
 - มีการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในด้านสินทรัพย์ 
 
 
 

- มีการตรวจ 
สอบและสอบ
ทานเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง
โดย
ผู้เกี่ยวข้อง 

    - จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสตูร 
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีในระบบ 
GFMIS ให้เจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีที่
ปฏิบัติงานในระบบ 
GFMIS 
 - ทําหนังสือเร่งรัด
ให้หน่วยเบิกจ่ายส่วน
ภูมิภาคจัดส่งรายงาน  
 - แจ้งเวียนหนังสือ
กรมบัญชีกลางผ่าน
ทาง website 
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แบบติดตาม ปย 2 
กลุ่มงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

แบบประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25XX ถึงวันที่ 30 กันยายน 25XX 

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ
กิจกรรมของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 

(2) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
 (3) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 (4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(5) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(6) 

สถานการณ์
ดําเนินการ* 

 
(7) 

วิธีกาติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 
(8) 

2. การบันทึกบัญชสีินทรัพย์
สําหรับหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมภิาค
ในระบบ GFMIS ที่ไม่มีเครื่อง 
Terminal 
 2.1 บันทึกรับรู้สินทรัพย์ 
 2.2 บันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่
สํารวจพบ 
 2.3 บันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่รับ
บริจาคเป็นรายได้รอการรับรู ้
 2.4 บันทึกการตัดจําหน่วย
สินทรัพย์ถาวรที่มรีหัสรายตัว 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การบันทึกรายการ
สินทรัพย์ในระบบ GFMIS ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการ
และนโยบาย บัญชีสาํหรับ
หน่วยงานภาครัฐ 

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

 - เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุของหน่วยงาน
เบิกจ่ายปฏิบัติ 
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ไม่ครบถ้วน 
 - การบันทึก
ข้อมูลในระบบ 
GFMIS มีข้อจํากัด
ไม่สามารถบันทึก
รายการสินทรัพย์
พร้อมกันในช่วง 
เวลาเดียวกันได ้

มีข้อมูลที่ค้าง
ในระบบเป็น
จํานวนมาก 

 - กําหนดตารางเวลาใน
การบันทึกรายการ
สินทรัพย์ในระบบ GFMIS 
 - มีคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านการบัญชีในระบบ 
GFMIS เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน 
 - ฝึกอบรม/สัมมนา 
เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชีที่ปฏิบัติงานใน
ระบบ GFMIS ของหน่วย
เบิกจ่ายต่างๆ ให้มีทักษะ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีอย่างต่อเนื่อง   
 

   - ทําหนังสือเร่งรัดให้
ดําเนินการแก้ไขข้อมูลและ
การจัดส่งรายงานสินทรัพย์ 
 - แจ้งเวียนหนังสือกรม 
บัญชีกลางที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานผ่านทาง website 
 - แจ้งกําหนดเวลาในการ
บันทึกรายการสินทรัพย์ใน
ระบบ GFMIS ให้หน่วยเบิกจ่าย 
 - จัดส่งคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีใน
ระบบ GFMIS ให้สํานัก/
กอง/กลุ่ม เพื่อเป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
 - 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) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 

(2) 

การ
ประเมินผล
การควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
(4) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 
(5) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(6) 

สถานการณ์
ดําเนินการ* 

 
(7) 

วิธีกาติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 
(8) 

 2. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวสินทรัพย์ใน
ภาพรวมและผู้บริหารสามารถวาง
แผนการจัดการสินทรัพย์ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - แจ้งรายการพัก
สินทรัพย์ ที่คงค้างใน
ระบบ GFMIS ที่กลุ่ม
การเงินและบัญชี เพื่อให้
หน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบ
และเร่งรัดให้จดัทํา
รายงาน 
 - ประสานงานกับ
หน่วย งานที่เกี่ยวข้องใน
ด้านสินทรัพย์ 

 

      - จัดอบรมหลักสูตร 
“การเสริม สร้างสมรรถนะ
ด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ” 
 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสตูรการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสตูรการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ด้านการเงินและบัญชีใน
ระบบ GFMIS ให้กับ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีที่
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 

* สถานการณ์ดําเนินการ  
 � =  ดําเนินการแล้ว เสร็จตามกําหนด   √  =  ดําเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากวา่กาํหนด 
 X  =  ยังไม่ได้ดําเนินการ    �  =  อยู่ระหว่างดําเนินการ 
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ตัวอย่างรายงานการควบคุมภายใน 
ของผู้ตรวจสอบภายใน 
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แบบ ปส. 
 

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
(กรณีไม่พบข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต) 

 
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
  ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ กระทรวงศึกษาธิการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 25xx การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างระมัดระวังรอบคอบ ภายใต้
ข้อจํากัดด้านงบประมาณ อัตรากําลังคน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และข้อมูลท่ีได้รับจากแต่ละหน่วยงาน 
ทําให้การประเมินผลการควบคุมภายในครั้งนี้อาจไม่คอบคลุมทุกส่วนงาน ข้ันตอน กิจกรรม จึงอาจมีความ
เส่ียงท่ียังเหลืออยู่ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการท่ีกําหนด 
ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน …………………………………. 
 (...................................................) 

ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
 วันท่ี ........... เดือนธันวาคม พ.ศ. 25XX 
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 “ผู้กํากับดูแล” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกากับดูแลหรือ
บังคับบัญชาผู้รับตรวจหรือหน่วยรับตรวจ  
 “ผู้รับตรวจ”หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารระดับสูง 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ  
 “ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้รับตรวจ หรือผู้บริหารทุกระดับของหน่วยรับตรวจ  
 “ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ หรือ 
ดํารงตําแหน่งอ่ืนท่ีทาหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน  
 “การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผู้กากับดูแล ฝ่ายบริหารและ
บุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีข้ึน เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานของหน่วย
รับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 ข้อ 4 ให้ผู้กากับดูแล และหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการนามาตรฐานการควบคุมภายใน
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท้ายระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  
 ข้อ 5 ให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในท้ายระเบียบนี้
เป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีระเบียบนี้ใช้บังคับ โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังนี้ 
  (1) สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การดําเนินงานท่ีสําคัญในระดับหน่วยรับตรวจและระดับ
กิจกรรม 
  (2) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยเฉพาะเก่ียวกับความซ่ือสัตย์ และจริยธรรม
ของผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในหน่วยรับตรวจ  
  (3) ความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  
  (4) ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงท่ีสําคัญตาม (3)  
  (5) ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และวิธีการติดตามประเมินผล  
ให้หน่วยรับตรวจรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ (ถ้ามี) ทุกหกสิบวัน พร้อมท้ังส่งสําเนาให้สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินด้วย เว้นแต่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ดําเนินการเป็นอย่างอ่ืน  
 ข้อ 6 ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เก่ียวกับการควบคุมภายในอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
หรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี เว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้กระทาภายในสองร้อยสี่สิบวันนับจากวันวางระบบ
การควบคุมภายในแล้วเสร็จโดยมีรายละเอียด ดังข้อมูลดังนี้ 
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  (1) ทําความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจท่ีใช้อยู่มีมาตรฐานตาม
ระเบียบนี้หรือไม่  
  (2) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนด รวมท้ังข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน ประกอบด้วย  
   (ก) สภาพแวดล้อมของการควบคุม  
   (ข) การประเมินความเสี่ยง  
   (ค) กิจกรรมการควบคุม  
   (ง) สารสนเทศและการสื่อสาร  
   (จ) การติดตามประเมินผล  
  (3) จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบ 
การควบคุมภายใน 
 ข้อ 7 ในกรณีหน่วยรับตรวจไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทาความตกลงกับคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  
 ข้อ 8 ในกรณีหน่วยรับตรวจมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยไม่มีเหตุ
อันควร คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถเสนอข้อสังเกตและความเห็นพร้อมทั้งพฤติการณ์
ของหน่วยรับตรวจนั้น ให้กระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมกากับ หรือรับผิดชอบของ
หน่วยรับตรวจ แล้วแต่กรณี เพ่ือกําหนดมาตรการท่ีจาเป็นเพ่ือให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติ  
 ในกรณีกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ
ไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถรายงาน
ต่อประธานรัฐสภา เพ่ือแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาดําเนินการตาม
อํานาจหน้าท่ี และแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีของรัฐสภา เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี  
 ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตามระเบียบนี้ และให้คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบังคับใช้ระเบียบนี้  
 ในกรณีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตาม
ความในระเบียบนี้ได้  
  ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2544  
 

  (นายปัญญา ตันติยวรงค์) 
  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 118 ตอนท่ี 99 ก วันท่ี 26 ตุลาคม 2544 
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คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
มาตรฐานการควบคุมภายใน 

 

 

บทนํา 
1. การควบคุมภายในเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประหยัด
 และมีประสิทธิผล และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ไม่ว่าจะในรูป
 ของความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทําอันเป็นการทุจริต 
2. มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนี้ได้จัดทําจากผลการ
 ตรวจสอบและประสบการณ์การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมท้ังได้อนุวัติ
 ตามมาตรฐานสากล คือรายงานของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง และแนวทาง
 ปฏิบัติเก่ียวกับมาตรฐานการควบคุมภายในของสถาบันการตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศ
 International Organization of Supreme Audit Institutions-INTOSAI) มาปรับใช้ตามความเหมาะสม
 กับสภาพแวดล้อมของไทย 
 

แนวคิด 
3. แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมภายใน มีดังนี้ 
 (1) การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ การควบคุมภายใน 

เป็นสิ่งท่ีต้องกระทําอย่างเป็นข้ันตอน มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทํา แต่เป็นกระบวนการท่ี
ต่อเนื่อง และแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยรับตรวจ ฝ่ายบริหารจึงควรนําการ
ควบคุมภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซ่ึงได้แก่ 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) การควบคุมภายในเกิดข้ึนได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับของหน่วยรับตรวจ 
เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการทําให้มีการควบคุมภายในเกิดข้ึนในหน่วยรับตรวจ ฝ่ายบริหารเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี โดยการกําหนดวัตถุประสงค์ การวางกลไก
การควบคุม และการกําหนดกิจกรรมต่าง ๆ รวมท้ังการติดตามผลการควบคุมภายใน ส่วน
บุคลากรอ่ืนของหน่วยรับตรวจรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดข้ึน 

 (3) การควบคุมภายในให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด แม้ว่า 
การควบคุมภายในจะออกแบบไว้ดีเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถให้ความม่ันใจว่าจะทําให้การ
ดําเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ เพราะการควบคุมภายในยังมีข้อจํากัดจากปัจจัย
อื่นซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ เช่น การใช้ดุลยพินิจผิดพลาด 
การสมรู้ร่วมคิดกัน การปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ นอกจากนี้การวางระบบ
การควบคุมภายในจะต้องคํานึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกันว่าผลประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการควบคุมภายในจะคุ้มค่ากับต้นทุนท่ีเกิดข้ึน 

 

คํานิยาม 
4. “หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า 
 (1) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็น กระทรวง ทบวง หรือกรม 
 (2) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค 
 (3) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร 
  ส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน 
 (4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (5) หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ได้แก่ หน่วยงานอิสระ องค์การมหาชน เป็นต้น 
 (6) หน่วยงานท่ีได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการท่ีได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจตาม 
  (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ได้แก่ องค์กรเอกชน เป็นต้น 
 (7) หน่วยงานอ่ืนใดหรือกิจการท่ีได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐท่ีมีกฎหมายกําหนดให้สํานักงานการตรวจเงิน 
  แผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ 
5. “ผู้กํากับดูแล” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแลหรือ 
 บังคับบัญชาผู้รับตรวจหรือหน่วยรับตรวจ 
 � ในกรณีหน่วยรับตรวจระดับกรม ได้แก่ ปลัดกระทรวง หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า 
 � ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น 
 � ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนในกรณี 
  หน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานของราชการส่วนกลางแต่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ อธิบดี หรือ 
  ผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า 
 � ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานของราชการส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ 
 � ในกรณีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ได้แก่ บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้น 
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6. “ผู้รับตรวจ” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บริหารระดับสูง ผู้รับผิดชอบ 
 ในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 
7. “ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้รับตรวจ หรือผู้บริหารทุกระดับของหน่วยรับตรวจ 
8. “ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ หรือ 
 ดํารงตําแหน่งอ่ืน ท่ีทําหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน 
9. “การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผู้กํากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากร

ของหน่วยรับตรวจจัดให้มีข้ึน เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

 

ขอบเขตการใช้ 
10. มาตรฐานการควบคุมภายในจัดทําขึ้นเป็นแม่บทสําหรับหน่วยรับตรวจทุกหน่วยใช้เป็นแนวทาง 

จัดวางระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความสลับซับซ้อนของส่วนงานใน
ความรับผิดชอบ และมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและปรับปรุงการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นท่ีน่าพอใจอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามการนํามาตรฐานไปใช้จะต้องไม่ขัด
กับกฎหมาย นโยบาย และระเบียบท่ีทางราชการกําหนด 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
11. ผู้กํากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจต้องให้ความสําคัญต่อวัตถุประสงค์ของการ 

ควบคุมภายในตามมาตรฐานนี้ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
 (1) เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Operation Objectives) ได้แก่ 
  การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
  ประสิทธิผล ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 
  การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 (2) เพ่ือให้เกิดความเช่ือถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Objectives) 
  ได้แก่ การจัดทํารายงานทางการเงินท่ีใช้ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
  เชื่อถือได้ และทันเวลา 
 (3) เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง (Compliance Objectives) 
  ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงาน 
  ของหน่วยรับตรวจ รวมท้ังการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานท่ีหน่วยรับตรวจได้กําหนดข้ึน 
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12. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยรับตรวจจะแตกต่างกันไปข้ึนกับฝ่ายบริหารให้

ความสําคัญกับวัตถุประสงค์ใดมากกว่ากัน กล่าวคือบางหน่วยงานอาจเน้นเรื่องระวังป้องกันการทุจริต 
การรั่วไหล บางหน่วยงานเน้นการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการบริหาร บางหน่วยงานอาจเน้นเรื่อง
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากร บางหน่วยงานอาจเน้นเรื่องการรายงานถูกต้อง ซ่ึงเป็นเรื่องของ
นโยบายทัศนคติ ลักษณะหน่วยงาน หรือทุกเรื่องผสมผสานกัน การจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
จึงควรให้ความสําคัญกับการกําหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมท่ีกําหนดและปรับปรุงการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยู่เสมอ 

 

องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
13. มาตรฐานการควบคุมภายในประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ ซ่ึงผู้กํากับดูแลและฝ่ายบริหาร 
 จะต้องจัดให้มีในการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 (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 ซ่ึงร่วมกันส่งผลให้มีการควบคุมข้ึน
ในหน่วยรับตรวจ หรือทําให้การควบคุมท่ีมีอยู่ได้ผลดีข้ึน หรือในทางตรงข้ามสภาพแวดล้อมอาจทําให้
การควบคุมย่อหย่อนลงได้ 
  ตัวอย่างปัจจัยเก่ียวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เช่น ปรัชญาและรูปแบบการทํางาน
ของ ผู้บริหาร ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร โครงสร้าง 
การจัดองค์กร การมอบอํานาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารด้านบุคลากร เป็นต้น 
  ในการดําเนินการเก่ียวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม ผู้กํากับดูแล ฝ่ายบริหาร และ
บุคลากรของหน่วยรับตรวจต้องสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ 
การควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในหน่วยรับตรวจเกิดจิตสํานึกท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความจําเป็นและความสําคัญของการควบคุมภายใน 
รวมท้ังดํารงรักษาไว้ซ่ึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมท่ีดี 

15. การประเมินความเสี่ยง 
  “ความเสี่ยง” หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า
หรือเหตุการณ์ซ่ึงไม่พึงประสงค์ที่ทําให้งานไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ท่ีกําหนด 
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 “การประเมินความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ในการระบุและการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการกําหนดแนวทางที่จําเป็นต้องใช้
ในการควบคุมความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง 
 ในการดําเนินการเก่ียวกับการประเมินความเส่ียง ฝ่ายบริหารต้องประเมินความเส่ียงท้ังจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม 

16. กิจกรรมการควบคุม 
 “กิจกรรมการควบคุม” หมายถึง นโยบาย และวิธีการต่าง ๆ ท่ีฝ่ายบริหารกําหนดให้บุคลากรของ
หน่วยรับตรวจปฏิบัติเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง และได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม
ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน การแบ่งแยกหน้าท่ีงาน 
เป็นต้น 
 ในการดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมการควบคุม ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาด ท่ีอาจเกิดข้ึนและ
ให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน สําหรับกิจกรรมการควบคุมในเบ้ืองต้น
จะต้องแบ่งแยกหน้าท่ีงานภายในหน่วยรับตรวจอย่างเหมาะสม ไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
มีหน้าท่ีเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานท่ีสําคัญหรืองานท่ีเส่ียงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ถ้ามี
ความจําเป็นให้กําหนดกิจกรรมการควบคุมอ่ืนท่ีเหมาะสมทดแทน 

17. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 “สารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน และข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ เก่ียวกับการดําเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจไม่ว่าเป็นข้อมูลจากแหล่งภายในหรือภายนอก 
 ในการดําเนินการเก่ียวกับสารสนเทศและการส่ือสาร ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ
และส่ือสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมท้ังภายในและภายนอก หน่วยรับตรวจ 
ซ่ึงจําเป็นต้องใช้สารสนเทศนั้นในรูปแบบท่ีเหมาะสมและทันเวลา 

18. การติดตามประเมินผล 
 “การติดตามประเมินผล” หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีวางไว้อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 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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 ในการดําเนินการเก่ียวกับการติดตามประเมินผล ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล 
โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้ง อย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ เพ่ือให้ความม่ันใจว่า 

� ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง 
� การควบคุมภายในดําเนินไปอย่างมีประสิทธิผล 
� ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอ่ืน ๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่าง 
เหมาะสมและทันเวลา 
� การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
� ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอ่ืน ๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่าง 
เหมาะสมและทันเวลา 
� การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
           ตุลาคม 2544 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 118 ตอนท่ี 44 ก วันท่ี 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) โดยปลัดกระทรวงหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าหรือคณะทํางานท่ีได้รับมอบหมาย และระดับ
ส่วนงานย่อย (สํานัก/กอง หรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง) โดยหัวหน้าหน่วยงานในระดับสํานัก/กอง หรือ
หน่วยงานเทียบเท่ากอง ซึ่งให้รวมถึงหน่วยงานภายใต้สํานัก/กองซึ่งมีหน้าที่ติดตามผลระหว่าง 
การปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และจัดให้มีการประเมินผลเป็นรายครั้งด้วยตนเอง (Control 
Self Assessment : CSA) เพ่ือจัดทํารายงานการควบคุมภายในในความรับผิดชอบเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น และงานหลักท่ีต้องปฏิบัติในการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ซึ่งมีรายละเอียด
ในการดําเนินการแต่ละระดับ ดังนี้ 
 ระดับส่วนงานย่อย (ระดับสํานัก/กอง และหน่วยงานภายใต้สํานัก/กอง) มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน 
 2. การประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 3. การประเมินตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
 4. การประเมินผลการควบคุมตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 5. การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 

 ระดับหน่วยรับตรวจ (ระดับกรม) มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน 
 2. การประเมินตามแผนประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 3. การจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 4. การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 5. การรับรองผลการประเมินการควบคุมภายใน 
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ข้ันตอนท่ี 1 การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน 
 (แบบติดตาม ปย. 2) 

 
 การจัดทํารายงานประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้จัดเป็น 2 ระดับ คือ 
ระดับส่วนงานย่อย และระดับหน่วยรับตรวจ โดยมีวิธีจัดทําดังนี้ 

 1. การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
  ส่วนงานย่อยจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อประมวลผลในภาพรวมเป็นรายงานของหน่วยรับตรวจ และ
เก็บสําเนาไว้เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ คณะทํางาน/เจ้าหน้าที่อาวุโส หรือหัวหน้าส่วนงานย่อย 
ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลเรียกดูและสอบทานตามความจําเป็นและเหมาะสม ซึ่งแบบรายงานประกอบด้วย แบบ ปย.1 
แบบ ปย.2 และแบบติดตาม ปย.2 มีข้ันตอนการจัดทําดังนี้ 
 

 
 
 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2 ของ
หน่วยงาน) ที่ได้จัดทําไว้ในงวดก่อนว่าได้มีการปรับปรุงการควบคุมภายในตามที่กําหนดไว้ในแผนฯ 
แล้วหรือไม่ ถ้าปฏิบัติแล้วได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ การควบคุมภายในเพียงพอหรือไม่ และยังมี
จุดอ่อนหรือความเสี่ยงท่ีควรดําเนินการควบคุมต่อไปอย่างไร ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะช่วยในการบริหารงาน
ให้เป็นไปตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. เพ่ือให้หน่วยงาน ระดับสํานัก/กอง บันทึกผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นระบบ และในรูปแบบเดียวกัน  
 3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
 

 การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน 
 เม่ือหน่วยงานย่อยภายใต้สํานัก/กอง หรือผู้รับผิดชอบท่ีสํานัก/กอง มอบหมายให้ดําเนินการ
ตามแผนการปรับปรุงได้รับทราบถึงแผนการปรับปรุงตาม แบบ ปย.2 ของสํานัก/กอง ให้ดําเนินการ
ตามแผนการปรับปรุงในส่วนท่ีตนเองหรือหน่วยงานต้องนําไปปฏิบัติ ดังนี้ 
 ดําเนินการตามแผนการปรับปรุงภายในกําหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ในแบบ ปย.2 ของสํานัก/
กองหรือส่วนงานย่อยภายในกรม และรายงานสถานการณ์ดําเนินการ พร้อมระบุวิธีการติดตามความเห็น
หรือข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีปรับปรุง ตามแบบติดตาม ปย.2 
 ท้ังนี้ รายงานตามแบบติดตาม ปย.2 นี้ ระดับส่วนงานย่อยไม่ต้องนําส่งกรม แต่ต้องดําเนินการ
ไว้เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และบุคคล
ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบหรือสอบทานตามความจําเป็นและเหมาะสมได้ตลอดเวลา 



22 

 
ตัวอย่าง แบบติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 แสดงข้ันตอนการจัดทําแบบติดตามผล ปย. 2 (ช่องท่ี 1 - 3) 
 

 คําอธิบายการจัดทําตามแบบติดตาม ปย.2 
 1111 ช่ือส่วนงานย่อย ให้ใส่ชื่อหน่วยงาน เช่น สํานักนโยบายและแผน กลุ่มตรวจสอบภายใน 
เป็นต้น 
 2222 ระบุงวดท่ีจัดทํารายงาน แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานรอบ 
12 เดือน 
 3333 นําข้อมูลจากแบบ ปย.2 ที่ได้จัดทําไว้แล้วในปีก่อน โดยยกคอลัมน์ (1) – (6) มาใส่ท่ี
แบบติดตาม ปย.2 คอลัมน์ (1) - (6) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 แสดงข้ันตอนการจัดทําแบบติดตามผล ปย. 2 (ช่องท่ี 4 - 5) 

แบบติดตาม ปย.2 
1111  ช่ือหน่วยงาน..................................... 

รายงานผลและติดตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
2222 สําหรับปีสิ้นสดุวันท่ี.........เดือน....................พ.ศ............ 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุม 
ท่ีมีอยู่ 

 
 

(2) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
 

(3) 

ความเสีย่ง 
ท่ีมีอยู่ 

 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

(5) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(6) 

 
 

 3333  
 

  

 

 

แบบติดตาม ปย.2 
 ช่ือหน่วยงาน..................................... 

รายงานผลและติดตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี.........เดือน....................พ.ศ............ 

 การควบคุมท่ี
มีอยู่ 

 
 

(2) 

 การประเมินผล
การควบคุม 

 
 

(3) 

 ความเสี่ยง
ท่ีมีอยู่ 

 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

(5) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(6) 

  

       
 

4444 
สถานะ

ดําเนินการ 
 

(7) 

5555 
วิธีการติดตาม

และประเมินผล/
สรุปการประเมิน 

(8) 
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 4444 สถานะดําเนินการ คอลัมน์ (7) สถานะของกระบวนการ/วัตถุประสงค์/กิจกรรม 
ในแต่ละงวด มี 4 สถานะ ให้เลือกระบุ คือ ดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนด ดําเนินการแล้วเสร็จล่าช้า
กว่ากําหนด ยังไม่ดําเนินการหรืออยู่ระหว่างดําเนินการ 
 5555 วิธีการติดตามประเมินผล/สรุปผลการประเมิน คอลัมน์ (8) อธิบายสถานะดําเนินการ
ตามคอลัมน์ (7) เพ่ิมเติมว่า ผลของการดําเนินการสามารถลดจุดอ่อนของการควบคุมได้อย่างไร สาเหตุ
ท่ียังไม่ได้เนินการ ความคืบหน้าของการดําเนินการ วิธีการดําเนินการต่ออุปสรรค/ปัญหาท่ีพบอย่างไร และ
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 ทั้งนี้ หากหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่า กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
ด้านของงานท่ีประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม ตามคอลัมน์ (1) ที่ได้ระบุไว้ในแบบ ปย.2 
(ท่ีจัดทําเม่ือสิ้นปีงบประมาณ) ไม่ครบถ้วน ยังมีกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ียังมี
ความเสี่ยงอยู่อีก ให้ใช้แบบรายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2 
เพ่ิมเติม) เพ่ือจัดทําแผนการปรับปรุงเพ่ิมเติม โดยมีข้ันตอนการดําเนินการเช่นเดียวกับการจัดทํา ปย.2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 แสดงแบบ ปย. 2 (จัดทําเพ่ิมระหว่างปีงบประมาณ) 
 
 
 
 

ช่ือส่วนงานย่อย 
 รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ประจําปีงบประมาณ.................... 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานท่ีประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

การ
ควบคุมท่ีมี

อยู่ 
 

(2) 

การ
ประเมินผล
การควบคุม 

 
(3) 

ความ
เสี่ยงท่ีมี

อยู่ 
 

(4) 

การ
ปรับปรุง 

การควบคุม 
 

(5) 

กําหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

(6) 

หมาย
เหต ุ

 
 

(7) 

 
 
 
 

      

 

 

แบบ ปย.2 เพ่ิมเติม 

หากหน่วยงานมีจุดอ่อนความเสี่ยง
เพ่ิมเติมระหว่างรอบประเมิน 
ให้จัดทําเพ่ิมเติมโดยใช้แบบ ปย. 

(เพ่ิมเติม) 
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ข้ันตอนท่ี 2 การประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ WP. 1) 
 
 
 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ส่วนงานย่อยทราบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ สาเหตุและแนวทางการปรับปรุง
ท่ีจะดําเนินการมารวบรวมไว้ เพ่ือใช้ประกอบการจัดทํารายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 
 

 การประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 ผลการประเมินจะถูกบันทึกไว้ในแบบประเมินความเสี่ยงเพ่ือการควบคุมภายใน (แบบ WP.2) ดังนี้ 
 1. นําผลจากการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน 
(จากแบบ แบบ ปย.2 งวดก่อน) ผลจากการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(แบบ WP.1) และแบบสอบถามการควบคุมภายในมาสรุปจุดอ่อนท่ีพบ พร้อมพิจารณาความมีนัยสําคัญ
ของแต่ละงานไว้ในกระดาษทําการชุดเดียวกัน (แบบประเมินความเสี่ยงเพ่ือการควบคุมภายใน แบบ WP.2) 
เพ่ือสะดวกในการพิจารณาว่าจุดอ่อนใดสําคัญหรือไม่สําคัญ ดังนั้น ข้อมูลท่ีจะนํามาสรุปใช้รวมกัน คือ 
  1.1 จุดอ่อนของการควบคุมที่ยังไม่ได้ดําเนินการปรับปรุงหรืออยู่ระหว่างดําเนินการ 
(จากแบบแบบติดตาม ปย.2) 
  1.2 จุดอ่อนจากรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (จากแบบ ปย.1) 
  1.3 จุดอ่อนจากการประเมินตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน แต่ละด้าน/กิจกรรม 
 2. นําข้อมูลจากการวิเคราะห์ ประเมินตามข้อ 1 มารวบรวมไว้สําหรับนํามาใช้ประกอบการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบกระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน 
(แบบ WP.2) 
 

 ตัวอย่าง แบบประเมินความเสียงเพ่ือการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 แสดงข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการควบคุมภายใน (ช่องท่ี 1 - 7) 

แบบ WP.2 
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการควบคุมภายใน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX 
 

1111 หน่วยงาน : …………………………………………………. 
2222 โครงการ/กิจกรรม/งาน : ……………………………………. 
3333 วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/งาน : ........................................................................ 
 

4444 
 

ขั้นตอนของ
งาน/กิจกรรม 

(1) 

5555 
 

วัตถุประสงค์
ของงาน/กิจกรรม 

(2) 

6666 
 

ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

(3) 

7777 การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
(4) 

ผลกระทบ 
 

(5) 

ระดับคะแนน
ความเสี่ยง 

(6) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(7) 

ลําดับ 
ความเสี่ยง 

(8) 
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 คําอธิบายการจัดทําตามแบบ WP. 2 
 1111 หน่วยงาน 
  ให้ระบุชื่อหน่วยงานท่ีท่านประเมิน 
 2222 โครงการ/กิจกรรม/งาน 
  ให้ระบุชื่อโครงการหรือกระบวนการปฏิบัติงานท่ีทําการประเมิน 
 3333 วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/งาน 
  ให้ระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมหรือด้านของงานท่ีกําลังประเมิน 
 4444 ข้ันตอนของงาน/กิจกรรม 
  ให้ระบุข้ันตอนท่ีสําคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น โดยนําข้อมูลท่ีมี
จุดอ่อนหรือความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อองค์กร และผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
แบบ ปย.1 แบบติดตาม ปย.2 และจุดอ่อนท่ีหน่วยงานพบจากงานประเมินตนเอง เป็นต้น 
 5555 วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม 
  ให้ระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนของงาน/กิจกรรมทั้งนี้หนึ่งกิจกรรม/ขั้นตอน
การปฏิบัติงานอาจมีได้หลายวัตถุประสงค์ 
 6666 ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
  ระบุความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ท่ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ ด้านการดําเนินงาน ด้านความถูกต้องของรายงานทางการเงิน 
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีทําให้เกิดความเสี่ยงนั้น 
 7777 การประเมินความเส่ียง 
  เป็นการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง ซ่ึงหากเกิดข้ึน
แล้วมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยรับตรวจ เพื่อจัดลําดับความสําคัญ
ของความเสี่ยง โดยใช้วิธีการให้คะแนน 
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ภาพท่ี 8 แสดงข้ันตอนการระบุจุดอ่อน/จุดแข็ง 
 
 
 
 
 
 

1. เป้าหมายเบ้ืองต้นท่ีได้รับ 
ถ่ายทอดจากองค์กร 

2. อํานาจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบส่วนงาน
กระบวนการทํางาน 
แผนงาน 

3. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะของ 
ตสน. / สตง. / ข้อร้องเรียน 

4. จุดอ่อนของหน่วยงาน
จากแบบ ปย.2 (ปีท่ีผ่านมา) 

5. แบบติดตาม ปย.2 

6. จุดอ่อนท่ีหน่วยงานพบ
เพ่ิมเติม 

ประเมินจุดอ่อน/ 
ความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ 

ประเมินความเสี่ยง 
ระดับองค์กร 

คะแนนประเมิน 
สูงกว่า / เท่ากับ 

ระดับความเสี่ยงท่ีองค์กร 
ยอมรับได้ 

คะแนนประเมิน ต่ํากว่า 
ระดับความเสี่ยงท่ีองค์กร

ยอมรับได้ 

1. ควบคุมการทํางาน 
ตามปกติ ได้แก่ 
- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
- จัดทําแผนการดําเนินงาน 
2. จัดทํารายงานผลการ 
ประเมินและการปรับปรุง 
การควบคุมภายใน (ปย.2) 

ข้ันตอนการระบุจุดอ่อน/ความเสี่ยง 
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ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
 
 
 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ทราบความเสี่ยงท่ัวไปท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข  
 

 การประเมินตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
 แบบสอบถามการควบคุมภายใน ซ่ึงเป็นข้อคําถามตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยแบบสอบถาม
การควบคุมภายใน ประกอบด้วย 4 ชุด คือ 
 ชุดท่ี 1 แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการบริหาร 
   สําหรับสอบถามผู้บริหารท่ีรับผิดชอบด้านการบริหาร 
 ชุดท่ี 2 แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการเงิน 
   สําหรับสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้านการเงิน 
 ชุดท่ี 3 แบบสอบถามด้านการผลิต 
   สําหรับสอบถามผู้ริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้านการผลิต 
 ชุดท่ี 4 แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านอ่ืน ๆ 
   สําหรับสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้านบุคลากร 
   ด้านระบบสารสนเทศและด้านพัสดุ 
 แบบสอบถามทั้ง 4 ชุด เป็นตัวอย่างซึ่งหน่วยงานควรเลือกใช้แบบสอบถามให้เหมาะสม
กับงานและหน่วยงาน ผู้ใช้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม เพ่ือใช้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน และนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไข โดยพิจารณาว่า 
  - หน่วยงานท่ีได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามท่ีระบุหรือไม่ อย่างไร 
  - การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน และมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่ อย่างไร 
 1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินงาน/กิจกรรมตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ซ่ึงผู้ท่ีรับผิดชอบในการประเมินแบบสอบถามการควบคุมภายใน ควรเป็นผู้ท่ีรับผิดชอบหรือมีความเข้าใจ
กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมนั้น ๆ เป็นอย่างดี 
 2. ผู้รับผิดชอบในการประเมินควรศึกษาแบบสอบถามการควบคุมภายใน เพ่ือทําความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการประเมิน 
 3. ดําเนินการประเมินแต่ละกิจกรรมตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน โดยอาจใช้วิธีการ
สังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง การสอบถาม วิเคราะห์จากเอกสารหลักฐาน เพ่ือสนับสนุนข้อมูลท่ีได้จาก
การสอบถาม 
 4. สรุปผลการประเมิน โดยนําจุดอ่อนหรือความเสี่ยงท่ีพบจากการประเมินไปใช้ประกอบ 
การประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบ WP. 2 
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 การใช้แบบสอบถาม 
 1. ผู้ประเมินตอบตามแบบสอบถาม ถ้ามีการปฏิบัติตามคําถามแสดงถึงการควบคุมภายในท่ีดี

ให้กรอกเครื่องหมาย “����” ในช่อง “มี/ใช่ ” ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามแบบสอบถาม ให้กรอกเครื่องหมาย “�”
ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่” ถ้าหน่วยงานของผู้ประเมินไม่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีถาม ให้กรอกเครื่องหมาย “NA” 
(Not Applicable) ในช่อง “ไม่เก่ียวข้อง” 
 2. คําตอบว่า “ไม่มี/ไม่ใช่” หมายถึง มิได้ปฏิบัติตามคําถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบ
การควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรทดสอบและหาสาเหตุ และพิจารณาว่ามีการควบคุมอ่ืนทดแทนหรือไม่ 
  จากคําตอบที่ได้รับ ผู้สอบทานหรือผู้ประเมินควรสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง 
การวิเคราะห์ เอกสารหลักฐาน หรือหาคําตอบจากผู้ท่ีมีความรู้ในเรื่องท่ีถามและเชื่อถือได้ เพ่ือสรุปคําตอบ
และอธิบายวิธีปฏิบัติในแต่ละข้อของคําถามในช่อง “คําอธิบาย/คําตอบ” เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ท่ีจะนํามาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 3. จากข้อมูลในช่อง “คําอธิบาย/คําตอบ” จะนํามาประกอบพิจารณาประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของแต่ละด้านแต่ละเรื่องในด้านนั้น ๆ 
 4. แบบสอบถามกระบวนการควบคุมภายใน ท้ัง 4 ชุด ภายหลังการประเมินแล้วให้เก็บไว้
ที่หน่วยงานเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และบุคคลอื่น 
ท่ีเก่ียวข้องเรียกดูและสอบทานต่อไป 
 
 
 
 

 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ฝ่ายบริหารของส่วนงานย่อย (สํานัก/กอง) ประเมินตนเองว่าได้ทําตามข้อกําหนด
ของระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ กล่าวคือ ได้นํามาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกําหนด ไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการจัดวางระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในหรือไม่ โดยจัดให้มีการประเมิน 5 องค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ดังนี้ 
 (1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
 (2) การประเมินความเสี่ยง 
 (3) กิจกรรมการควบคุม 
 (4) สารสนเทศและการสื่อสาร 
 (5) การติดตามประเมินผล 
 

ข้ันตอนท่ี 4 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1) 
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 การประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 ในแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในนี้ แยกเป็น 5 องค์ประกอบ 
ในแต่ละองค์ประกอบ จะประกอบด้วยข้อความภายใต้หัวข้อหลัก และหัวข้อย่อยท่ีเก่ียวเนื่องกับหัวข้อหลัก 
ผู้ใช้หรือผู้ประเมินสามารถปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และความเสี่ยงของ
หน่วยงานท่ีได้รับการประเมิน ซ่ึงอาจเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคอลัมน์ 
“ความเห็น/คําอธิบาย” ให้บันทึกข้อคิดเห็นหรือคําอธิบายในหัวข้อนั้นๆ 
 1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(แบบ WP.1) ซึ่งควรเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยอาจกําหนดให้มีผู้ประเมิน
คนเดียว หรือกําหนดเป็นกลุ่มก็ได้ 
 2. ผู้รับผิดชอบในการประเมิน ดําเนินการประเมินแต่ละองค์ประกอบ ตามแบบ WP.1 
ซ่ึงจะเป็นข้อคําถามชุดเดียวกับคําถามท่ีอยู่ในแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แนวทาง : 
การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) 
  แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในนี้ จะช่วยให้ผู้ประเมินได้ข้อสรุป
เก่ียวกับการควบคุมภายในของหน่วยงาน และในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรใช้วิจารณญาณว่า 
  (1) ข้อความใต้ข้อต่างๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมท่ีจะนําไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์
ต่างๆ ในองค์กรหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแบบประเมินในหัวข้อย่อยนั้น ๆ ก่อน 
  (2) หน่วยงานท่ีได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามท่ีระบุหรือไม่ อย่างไร 
  (3) การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายในหรือไม่ อย่างไร 
  (4) การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร 
 3. นําผลสรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติในแต่ละองค์ประกอบ (จากแบบ WP.1) มาอธิบาย
ลงในคอลัมน์ (2) ของรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
เพ่ือประเมินดูว่าองค์ประกอบใดท่ียังพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงอยู่ 
 4. นําข้อมูลจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่พบจากการประเมินไปใช้ประกอบการประเมินผล
การควบคุมภายในตามแบบ WP.2 ต่อไป 
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 วิธีการจัดทําแบบ ปย. 1 
 มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล ดังนั้น ทุกหน่วยงานจะต้องเริ่มต้นจากประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานตนว่าได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ 
โดยการจัดทําแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และตอบแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
(หากเก่ียวข้อง) ดังนี้ 
 

ตัวอย่าง การจัดทําแบบประเมินองค์ประกบของการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 9 แสดงข้ันตอนการจัดทําแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ข้ันตอนท่ี 1 - 2) 
 
 

แบบ WP. 1 
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 1111 
จุดที่ควรประเมิน 

2222 
ความเห็น/คําอธิบาย 

1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
ผู้ประเมินควรพิจารณาแตล่ะปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมการควบคุม เพ่ือพิจารณาว่าหน่วยรับ
ตรวจมสีภาพ แวดล้อมการควบคุมท่ีด ีหรือไม ่
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........................................................................... 

ข้อคิดเห็นหรือคําอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” 
หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้
ความสําคัญหรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่อง น้ันๆ 
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 1. จัดทําแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ WP.1) 
  ข้ันตอนท่ี 1 
  หัวข้อประเมิน จะประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 
  1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
  2. การประเมินความเสี่ยง 
  3. กิจกรรมการควบคุม 
  4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
  5. การติดตามประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้ันตอนท่ี 2 
  ให้ผู้ประเมินระบุรายละเอียดความเห็น/คําอธิบายในแต่ละหัวข้อการประเมินว่าหน่วยงาน
ให้ความสําคัญหรือปฏิบัติอย่างไรในแต่ละองค์ประกอบจนครบท้ัง 5 องค์ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 แสดงข้ันตอนการจัดทําแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ข้ันตอนท่ี 3-4) 

สรุป/วิธีท่ีควรปฏิบัติ 
 3333.......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................... 

  
 

                                       ลงช่ือผู้ประเมิน........................................ 
                                         (ช่ือหัวหน้าหน่วยงานรับตรวจ/หัวหน้าหน่วยงานย่อย) 
                                                   ตําแหน่ง.................................................... 
                                                   วันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... 
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  ข้ันตอนท่ี 3 – 4 
  เม่ือประเมินครบทุกข้อในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในให้บันทึกผลการ
ประเมิน ระบุวิธีท่ีควรปฏิบัติ และลงชื่อผู้ประเมิน ตําแหน่ง วัน/เดือน/ปีท่ีทําการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 11 แสดงข้ันตอนการจัดทําแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ข้ันตอนท่ี 5 - 6) 
 
  ข้ันตอนท่ี 5 
  เม่ือหน่วยงานประเมินองค์ประกอบครบท้ัง 5 หัวข้อแล้ว ทําการสรุปผลการประเมิน
โดยรวม 
  ข้ันตอนท่ี 6 
  ให้ลงชื่อผู้รายงาน คือ หัวหน้าหน่วยงานท่ีประเมิน เช่น ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกลุ่ม 
ฯลฯ และระบุตําแหน่ง วัน/เดือน/ปี ท่ีทําแบบประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินโดยรวม 
  ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................                                      
  
 

                                                           ลงช่ือผู้รายงาน....................................... 
                                                (ช่ือหัวหน้าหน่วยงานรับตรวจ/หัวหน้าหน่วยงานย่อย) 

ตําแหน่ง.................................................... 
วันท่ี........เดือน.........................พ.ศ........... 
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 2. จัดทําแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1) 
 

ตัวอย่าง การจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 12 แสดงข้ันตอนการจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม (ข้ันตอนท่ี 7 - 8) 

 

  ข้ันตอนท่ี 7 
  ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ (แบบ WP.1) มาอธิบายลงใน
คอลัมน์ (1) ของรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
  ข้ันตอนท่ี 8 
  นําผลสรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติในแต่ละองค์ประกอบ (จากแบบ WP. 1) มาอธิบาย
ลงในคอลัมน์ (2) ของรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1) 
เพ่ือประเมินดูว่าองค์ประกอบใดยังคงมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงอยู่ 
 
 
 
 
 

แบบ ปย.1 

ชื่อส่วนงานย่อย 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25xx 
 

7777 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

8888 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(สรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ) 
1 .สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
2. การประเมินความเส่ียง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
5. การติดตามประเมินผล 
 

(ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของ
แต่ละองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในพร้อมจุดอ่อนหรือความ
เสี่ยงท่ียังมีอยู่) 
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ภาพท่ี 13 แสดงข้ันตอนการจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม (ข้ันตอนท่ี 9 - 10) 
 
  ข้ันตอนท่ี 9 - 10 
  เม่ือสรุปผลการประเมินครบท้ัง 5 องค์ประกอบ ให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมินโดยรวม
ขององค์ประกอบของการควบคุม และลงลายมือชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าส่วนงานย่อย พร้อมระบุ
ตําแหน่งและวันท่ีรายงาน สําหรับข้อมูลจุดอ่อนหรือความเสี่ยงท่ีพบจากการประเมินให้นําไปใช้
ประกอบการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบ WP.2 ต่อไป 
 

 
 
 

ผลการประเมินโดยรวม 
 ................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................  
 

   ลงช่ือผู้รายงาน......................................... 
           (ช่ือหัวหน้าหน่วยงานรับตรวจ/หัวหน้าหน่วยงานย่อย) 
     ตําแหน่ง.................................................... 
     วันท่ี........เดือน.........................พ.ศ........... 
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 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือกําหนดหรือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการควบคุมภายในของงาน/กิจกรรมท่ีมีจุดอ่อน
หรือความเสี่ยง เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
 การจัดทํารายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 1. นําผลการประเมินการควบคุมภายใน ตามแบบ WP.2 เฉพาะกิจกรรมท่ียังมีจุดอ่อนของ
การควบคุม หรือความเสี่ยงท่ียังหลงเหลืออยู่ และมีแผนท่ีจะต้องปรับปรุงในอนาคต มาใส่ไว้ในรายงานการ
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) เพ่ือกําหนดผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาท่ี 
ทําการปรับปรุงเสร็จ 
 2. กรณีท่ีแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.2 มีระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี ควรแจ้งกิจกรรมท่ีต้อง
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงเป็นรายปีด้วย โดยระบุให้ทราบว่าแต่ละปีจะดําเนินการอะไร และกําหนดเสร็จ
เม่ือไร เพ่ือนําผลการปรับปรุงดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผล 
  การประเมินการควบคุมภายในในปีต่อไป นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับ
ส่วนงานย่อย (แบบ ปย.2) มาติดตามผลว่าได้ดําเนินการแก้ไขและเสร็จตามกําหนดเวลาตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีวางไว้หรือไม่ หากยังมีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงท่ียังหลงเหลืออยู่ 
ซ่ึงยังไม่สามารถแก้ไขได้ ให้นําจุดอ่อนหรือความเสี่ยงนั้นมาใส่ไว้ในรายงานการติดตามการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน ในแบบติดตาม ปย.2 โดยสํานัก/กอง จะต้องทําการประเมินการควบคุม
ภายในตามข้ันตอนต่างๆ เหล่านี้ทุกปี จนกระท่ังจุดอ่อนหรือความเสี่ยงนั้นลดน้อยลงจนถึงระดับท่ี
เหมาะสมและยอมรับได้ 
 

ตัวอย่าง จัดทํารายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 14 แสดงข้ันตอนการจัดทําแบบ ปย. 2 (ข้ันตอนท่ี 1 - 7) 

แบบ ปย.2 
1111 ชื่อส่วนงานย่อย 

รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
2222 สําหรับสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.25XX 

 

3333กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานท่ีประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

4444 การ
ควบคุมท่ีมีอยู ่

 
(2) 

5555 การประเมินผล
การควบคุม 

 
(3) 

6666 ความเส่ียง 
ท่ีมีอยู ่

 
(4) 

7777การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
(5) 

     
 

ข้ันตอนท่ี 5 การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) 
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  ข้ันตอนท่ี 1 
  ช่ือส่วนงานย่อย ให้ใส่ชื่อหน่วยงาน เช่น สํานักนโยบายและแผน กลุ่มตรวจสอบภายใน 
เป็นต้น 
  ข้ันตอนท่ี 2 
  ลงวันท่ีของงวดท่ีจัดทํารายงาน โดยระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน คือ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.25xx 
  ข้ันตอนท่ี 3 
  กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานท่ีประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม คอลัมน์ (1) ให้ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานท่ีกําลังประเมิน ถ้าเป็น
กระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้ระบุข้ันตอนท่ีสําคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น ๆ 
รวมท้ังวัตถุประสงค์ของแต่ละข้ันตอน ท้ังนี้หนึ่งกิจกรรม/ด้านของงาน/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน อาจมีได้
หลายวัตถุประสงค์ การระบุจุดอ่อน/ความเสี่ยง ให้จําแนกตามตัวอย่างระบบการควบคุมภายในตาม
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการเงิน ด้านการผลิต และแบบสอบถามด้านอ่ืน ๆ 
  ข้ันตอนท่ี 4  
  การควบคุมท่ีมีอยู่ คอลัมน์ (2) ระบุ ระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับ หรือสรุปข้ันตอน วิธีการ
ปฏิบัติงาน นโยบาย กฎเกณฑ์ท่ีใช้ปฏิบัติอยู่สําหรับกิจกรรมต่าง ๆ 
  ข้ันตอนท่ี 5 
  การประเมินผลการควบคุม คอลัมน์ (3) ประเมินว่าการควบคุมท่ีมีอยู่ตามช่อง (2) นั้น 
เพียงพอหรือไม่เพียงพอ หากเห็นว่าวิธีการควบคุมที่มีอยู่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอแล้ว 
ให้ระบุว่า เพียงพอ หรือวิธีการควบคุมท่ีมีอยู่ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ให้ระบุว่า“ไม่เพียงพอ โดยมี
แนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
   	 เม่ือดําเนินการตามแนวทางการควบคุมท่ีมีอยู่ในช่องท่ี (2) แล้ว ให้พิจารณาว่า
สามารถลดจุดอ่อน/ความเสี่ยงได้หรือไม่ โดยมีการสอบทานงานจากตัวผู้ปฏิบัติเองและผู้บังคับบัญชา
อย่างสมํ่าเสมอ 
   	 การควบคุมท่ีมีอยู่ในช่องท่ี (2) ช่วยให้งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด
หรือไม่ หากระบุว่า ไม่เพียงพอ จุดอ่อน/ความเสี่ยง ท่ียังมีอยู่ให้ระบุในช่อง (4) ต่อไป 
  ข้ันตอนท่ี 6 
  ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ คอลัมน์ (4) ให้ระบุความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ท่ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน (ด้านการดําเนินงาน, ด้านความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน หรือด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ) 
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  ข้ันตอนท่ี 7 
  การปรับปรุงการควบคุม คอลัมน์ (5) เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการควบคุม เพ่ือป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 15 แสดงข้ันตอนการจัดทําแบบ ปย. 2 (ข้ันตอนท่ี 8 - 9) 
 

  ข้ันตอนท่ี 8 
  กําหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ คอลัมน์ (6) ระบุผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน ท่ีรับผิดชอบในการ
แก้ไขปรับปรุง ระบุ วัน/เดือน/ปี ท่ีดําเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ท้ังนี้ ไม่ควรระบุเป็นวันท่ี 30 ก.ย. 25XX 
ควรระบุวันที่ที่คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จจริง เพื่อจะได้สามารถติดตามผลเป็นระยะ ๆ ก่อน
สิ้นปีงบประมาณถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหน่วยงาน..................................... 
รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 

สําหรับสิ้นสุดวันท่ี.........เดือน....................พ.ศ............ 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

(5) 

  

  

 

   

 

8888 กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

9999 หมายเหตุ 
 

(7) 
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  ข้ันตอนท่ี 9  
  หมายเหตุ คอลัมน์ 7 ให้รุบุข้อมูลอ่ืนท่ีต้องการแจ้งให้ทราบเช่น วิธีดําเนินการและ
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 16 แสดงข้ันตอนการจัดทําแบบ ปย. 2 (ข้ันตอนท่ี 10 - 11) 
 
  ข้ันตอนท่ี 10 
  ผู้จัดทํา ตําแหน่ง วัน/เดือน/ปี ระบุชื่อผู้จัดทํารายงาน ซ่ึงรับผิดชอบในการจัดทํา พร้อมท้ัง
ตําแหน่ง และลง วัน/ เดือน /ปี ท่ีจัดทํา 
  ข้ันตอนท่ี 11 
  ผู้ตรวจสอบ ตําแหน่ง และ วัน/เดือน/ปี ให้ระบุชื่อผู้ตรวจสอบ คือ หัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ 
ระบุตําแหน่ง และลง วัน/ เดือน /ปี ท่ีดําเนินการ 

 
หมายเหตุ 
 ระหว่างปีงบประมาณนี้ หากหน่วยงานมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงเพิ่มเติม สามารถดําเนินการ
โดยใช้แบบรายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2 เพ่ิมเติม) เพ่ือจัดทํา
การปรับปรุงเพ่ิมเติม จากแบบ ปย. 2 ท่ีได้จัดทําไว้ในปีก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้จัดทํา.....................              …………………. 
               (………………………………………..……..) 

ตําแหน่ง................................................. 
วันท่ี......เดือน.......................พ.ศ............ 
 

ผู้ตรวจสอบ..................           …………..  
                  (………………………………………..……..) 

ตําแหน่ง................................................. 
วันท่ี......เดือน.......................พ.ศ............ 
 

11 10 
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 2. การจัดทํารายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ (ระดับกรม) 
มีข้ันตอนการจัดทําดังน้ี 
 
 
 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ท่ีได้
จัดทําไว้ในงวดก่อนว่า ได้มีการปรับปรุงการควบคุมภายในตามท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ แล้วหรือไม่ 
ถ้าปฏิบัติแล้วได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ การควบคุมภายในเพียงพอหรือไม่ และยังมีจุดอ่อนหรือ
ความเสี่ยงท่ีควรดําเนินการควบคุมต่อไปอย่างไร ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะช่วยในการบริหารงานให้เป็นไปตาม
ภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. เพ่ือให้หน่วยงานระดับกรม บันทึกผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นระบบ และสามารถรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล 
และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) 
ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ โดยรายงานตามแบบติดตาม ปอ. 3 
 3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกรม 
 ข้ันตอนการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน 
 ในระดับหน่วยรับตรวจต้องดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในงวดก่อน โดยติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงท่ีได้กําหนดไว้ในแบบ ปอ. 3 ซ่ึงระบุ
ระยะเวลากําหนดเสร็จ และผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 
 1. ติดตามผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ตามแบบ 
ปอ. 3 ของกรม โดยผู้รับผิดชอบในระดับกรม จะต้องรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูล และสรุป
ความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง ดังนี้ 
  (1) ส่วนงานย่อยได้ดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผนการปรับปรุงของกรม
ตามท่ีได้รับมอบหมายหรือไม่ (ดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ในแบบ ปอ.3 ของกรมหรือไม่) 
และสถานการณ์ดําเนินการเป็นอย่างไร 
  (2) ถ้ามีการดําเนินการแล้ว มีการสั่งการและสื่อสารให้ทราบท่ัวกัน เพ่ือให้บุคลากร 
ถือปฏิบัติหรือไม่ 
  (3) การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีปรับปรุงใหม่แล้ว ได้รับผลตามวัตถุประสงค์
ท่ีกําหนดหรือไม่ และสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้หรือไม่ 
  (4) มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับการควบคุมภายในดังกล่าว อย่างไร 
 

ข้ันตอนท่ี 1 การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน 
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 2. นําผลจากการติดตาม (1) – (4) ดังกล่าวข้างต้น ให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และ
สรุปผลลงในแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
(แบบติดตาม ปอ.3) 
 
 
 
 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ฝ่ายบริหารของหน่วยรับตรวจ ประเมินตนเองว่าได้ทําตามข้อกําหนดของระเบียบฯ 
ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ กล่าวคือ ได้นํามาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนดไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการจัดวางระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในหรือไม่ โดยจัดให้มีการประเมิน 5 องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน ดังนี้ 
 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
 2. การประเมินความเสี่ยง 
 3. กิจกรรมการควบคุม 
 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 5. การติดตามประเมินผล 
 ข้ันตอนการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 ในแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในนี้ แยกเป็น 5 องค์ประกอบ 
ในแต่ละองค์ประกอบ จะประกอบด้วยข้อความภายใต้หัวข้อหลัก และหัวข้อย่อยท่ีเก่ียวเนื่องกับหัวข้อหลัก 
ผู้ใช้หรือผู้ประเมินสามารถปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และความเสี่ยงของ
หน่วยงานท่ีได้รับการประเมิน ซ่ึงอาจเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคอลัมน์ 
“ความเห็น/คําอธิบาย” ให้บันทึกข้อคิดเห็นหรือคําอธิบายในหัวข้อนั้นๆ 
 1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ซ่ึงควรเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 
 2. ผู้รับผิดชอบในการประเมินดําเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน โดยสรุป
ภาพรวมองค์ประกอบของการควบคุมภายในจากความเห็นตามรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน แบบ ปย.1 ของส่วนงานย่อยทุกหน่วยงานประกอบกับความเห็นของผู้บริหารระดับกรม
ประมวลข้อมูลเป็นภาพรวมของกรม และจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ตามแบบ ปอ.2 
 

ข้ันตอนท่ี 2 การประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 การประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
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 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือกําหนดหรือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการควบคุมภายในของงาน/กิจกรรมท่ีมีจุดอ่อน 
หรือความเสี่ยง เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
 ข้ันตอนการจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน จะบันทึกไว้ในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ. 3) ดังนี้ 
 1. นําผลการประเมินการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.2 ของส่วนงานย่อยทุกหน่วยงาน
ท่ีได้รายงานกิจกรรมท่ียังมีจุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงในระดับสูง และมีแผนท่ีจะต้องปรับปรุง 
ประมวลรวมเป็นรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในในภาพรวมระดับกรม ในแบบ ปอ. 3 
เพ่ือกําหนดผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาท่ีทําการปรับปรุงเสร็จ 
 2. กรณีที่แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปอ.3 มีระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี 
ควรแจ้งกิจกรรมท่ีต้องปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงเป็นรายปีด้วย โดยระบุให้ทราบว่าแต่ละปีจะดําเนินการ
อะไร และกําหนดเสร็จเม่ือไร เพ่ือนําประโยชน์ดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผล 
 
 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ความม่ันใจว่าการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจได้ดําเนินไปอย่าง 
เท่ียงธรรม เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ 
 ข้ันตอนการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในนําผลจากการประเมินระบบการควบคุมภายในระดับกรม ตามข้ันตอนท่ี 2 
และข้ันตอนท่ี 3 ข้างต้น มาประกอบการสอบทานผลการควบคุมภายใน และจัดทํารายงานผลการสอบทาน
การประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ตามแบบ ปส. 
 
 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในท่ีใช้อยู่มีประสิทธิผล และมีความเพียงพอท่ีจะ
สนับสนุนการดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด 
 ข้ันตอนการรับรองผลการประเมินการควบคุมภายใน 
 เม่ือผลการประเมินการควบคุมภายในของกรมได้ผ่านการสอบทานการประเมินจาก
ผู้ตรวจสอบภายในแล้ว ให้จัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปอ.1 

ข้ันตอนท่ี 3 การจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) 

ข้ันตอนท่ี 4 การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปส.) 

ข้ันตอนท่ี 5 การรับรองผลการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) 



42 

 

สรุปข้ันตอนการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 

 ระดับหน่วยรับตรวจ 
 การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจผู้ได้รับมอบหมาย
นํารายงานส่วนงานย่อย (ฝ่าย/กลุ่มงาน) ของหน่วยงานมาประมวลผลในภาพระดับหน่วยรับตรวจ 
ซึ่งแบบรายงานประกอบด้วยแบบ ปอ. 1 แบบ ปอ. 2 แบบ ปอ. 3 แบบติดตาม ปอ. 3 และแบบ ปส. 
และมีข้ันตอนการจัดทํา ดังนี้ 
 1. ผู้ได้รับมอบหมายจัดทํารายงานภาพรวมหน่วยงาน รับรายงานจากส่วนงานย่อยทุกฝ่าย/
กลุ่มงาน (แบบ ปย. 1 และแบบ ปย. 2) ท่ีผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยได้ลงนามแล้ว นํามาประมวลผล
ในภาพรวมระดับหน่วยรับตรวจตามแบบ ปอ.ต่าง ๆ ได้แก่ แบบ ปอ.2 และแบบ ปอ.3 
 2. เม่ือได้รายงานในภาพรวม (แบบ ปอ.) แล้วให้นําเสนอรายงานต่อคณะทํางาน/เจ้าหน้าท่ี
ระดับอาวุโส เพ่ือสอบทานและให้ความเห็น 
 3. คณะทํางาน/เจ้าหน้าท่ีระดับอาวุโสสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 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. ต่อหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือให้
ความเห็นชอบและลงนามใน แบบ ปอ. ต่าง ๆ (ยกเว้นแบบ ปส.) 
 6. ส่งรายงานแบบ ปอ.1 ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาค โดยแบบ ปอ. 2 แบบ ปอ. 3 และแบบ ปส. เก็บไว้ท่ีหน่วยงาน เพ่ือให้สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน/สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคเรียกดูและสอบทานต่อไป 
 7. ส่งรายงานแบบ ปอ. 1 ปอ. 2 ปอ. 3 และแบบ ปส. ให้ผู้กํากับดูแล และ ค.ต.ป. ประจํา
กระทรวง จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวม 
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ภาพท่ี 17 การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 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/เจ้าหน้าท่ี 
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.) 

แผนภาพการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระดับหน่วยรับตรวจ 
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 ระดับส่วนงานย่อย 
 1. ติดตามปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อนซึ่งอาจจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดยมีหัวหน้าส่วนย่อยเป็นประธาน เจ้าหน้าที่ส่วนงานย่อยทุกคนเข้าร่วมประชุมระดมสมอง หัวหน้า
ส่วนงานย่อยจะมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานด้านการควบคุมภายในเป็นผู้แนะนําในการบันทึก
แบบรายงานต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
การควบคุม และประเมินผลระบบควบคุมภายในสําหรับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานอยู่เป็นประจําจึงอยู่ในฐานะที่จะบอกได้ว่าควรจะปรับปรุงกระบวนการควบคุม 
จุดไหนอย่างไร วิธีการควบคุมตามการปรับปรุงการควบคุมภายในงานงวดก่อนท่ีได้นําไปปฏิบัติได้ผล
อย่างไร จุดอ่อนและความเสี่ยงยังหลงเหลืออยู่ หรืออยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและยอมรับได้ หรือควรแก้ไข
ปรับปรุงเพ่ิมเติมวิธีการควบคุมต่อไปหรือไม่ ซ่ึงหัวหน้าส่วนงานย่อยจะเป็นผู้ตัดสินใจ 
 2. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน โดยเบ้ืองต้นสามารถใช้คําถามในแบบ
ประเมินองค์ประกอบของการคบคุมภายในตามแนวทางของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงอาจให้
ผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ประเมินคนเดียว หรือเป็นกลุ่มผู้ประเมินก็ได้ เช่น ผู้บริหารในส่วนงานย่อย 
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม แล้วสรุปผลประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ลงใน (แบบ ปย. 1) 
 3. ให้นําผลการประเมินการควบคุมตามข้อ 1 และ 2 รวมทั้งความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และ
การปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ิมเติมมาบันทึกไว้ใน (แบบ ปย.2) พร้อมท้ังกําหนดผู้รับผิดชอบและ
ระยะเวลาท่ีทําการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีมีระยะเกินกว่า 1 ปี ควรแจ้งกิจกรรมท่ีปรับปรุงเป็นรายปี
ด้วย โดยระบุให้ทราบว่าแต่ละปีจะดําเนินการอะไร และกําหนดเสร็จเม่ือไร เพ่ือนําผลการประเมินดังกล่าว
มาใช้ประเมินผลปีถัดไป 
 4. การประเมินผลการควบคุมภายในปีต่อไป นํารายงานประเมินผลการปรับปรุงการควบคุม
ภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปย.2) มาติดตามว่าได้ดําเนินการแก้ไขและเสร็จตามกําหนดเวลาท่ีวางไว้
หรือไม่ 
 5. ทําการประเมินผลการควบคุมภายในตามข้ันตอน
ต่าง ๆ เป็นประจําทุกปี จนกระท่ังจุดอ่อนหรือความเสี่ยงนั้นลดลง
จนถึงระดับท่ีเหมาสมและยอมรับได้ โดยประโยชน์ท่ีได้รับจะสูงกว่า
ค่าใช้จ่ายท่ีเสียไป 
 
 
 
 
 
 



45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 18 การจัดทํารายงานการประเมินการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย 
 
 
 
 
 
 

1. 
ติดตามผลการปฏิบัติ 
ตามแผนการปรับปรุง 

(จากแบบ ปย. 2 งวดก่อน) 

3. 
ประเมินตามแบบสอบถาม 

การควบคุมภายใน 
 

2. 
ประเมินตามแบบประเมิน 

องค์ประกอบของ 
การควบคุมภายใน 

(แบบ WP 1) 

จัดทํารายงานและติดตาม 
การปฏิบัติตามการ

ปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(แบบติดตาม ปย. 2) 

สรุปจุดอ่อนท่ีพบจากการ 
ประเมิน จัดทํารายงานการ

ประเมินความเส่ียงเพ่ือ  
การควบคุมภายใน 

(แบบ WP 2) 

จัดทํารายงานผลการ 
ประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 

(แบบ ปย. 1) 

จัดทํารายงานการ 
ประเมินผลการควบคุม 
ภายในและการปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
(แบบ ปย. 2) 

แผนภาพการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระดับส่วนงานย่อย 
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การจัดส่งรายงาน 
 1. ตามแนวทางการตรวจสอบและเมินผลภาคราชการ 
  - รายงานระหว่างปี (รอบ 6 เดือน) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุง 
การควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปอ. 3) ณ วันท่ี 31 มีนาคม ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจํากระทรวง ภายในเดือนเมษายน 
  - รายงานสิ้นปี (รอบ 12 เดือน) ณ วันท่ี 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 (ปีแรกท่ีจัดวาง) 
  - หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในแบบ ปอ.1 (ปีถัดไป) 
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 2. บทบาทและความรับผิดชอบ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ได้กําหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยรับตรวจ) ต้องรายงาน
การจัดวางระบบควบคุมภายในของกระทรวงศึกษาธิการต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และเพ่ือให้ระบบการควบคุมภายใน 
เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ 
ให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยแนวความคิดของ 
COSO กําหนดให้ผู้บริหารและทีมงานมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
จัดวาง ระบบควบคุมภายในขององค์กรหรือหน่วยงานท่ีต้นสังกัด 
  ท้ังนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานระดับกรมจัดทําคําสั่งแต่งต้ัง
และมอบหมายผู้มีหน้าท่ีกํากับดูแลเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
  2.1 บทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
   ผู้บริหารระดับสูง 
   การจัดให้มีการควบคุมภายในข้ึนในองค์กร เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของ
ผู้บริหาร โดยผู้บริหารต้องกําหนดบทบาทในการปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างท่ีดี เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความ
ซ่ือสัตย์ และจริยธรรมของผู้บริหารมากกว่าใครๆ ในองค์กร และสร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุมท่ีดีข้ึน 
การจัดให้มีการควบคุมภายในนี้ จะครอบคลุมทุกองค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 
   ผู้บริหารระดับรองลงมาทุกระดับ 
   หมายถึง ผู้อํานวยการสํานัก/กอง/หัวหน้าหน่วยงานย่อยภายใต้สํานัก/กอง มีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้บริหารระดับสูง แต่มีขอบเขตท่ีแคบกว่า คือ มีหน้าท่ีในการจัดให้มี
การควบคุมภายใน ประเมินประสิทธิผล ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีความรัดกุมอยู่เสมอ สอบทานให้มี
การปฏิบัติตามระบบ และมาตรการควบคุมภายในท่ีใช้ในหน่วยงาน รวมถึงการปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
มีวินัยและจิตสํานึกท่ีดีในส่วนท่ีเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
  2.2 บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
   ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของการควบคุมภายใน 
โดยลักษณะงานตรวจสอบภายในเองก็ถือว่าเป็นมาตรการควบคุมภายในอย่างหนึ่ง ซ่ึงมีความสําคัญมาก 
เพราะเป็นมาตรการควบคุมภายในซ่ึงทําหน้าท่ีตรวจสอบ และประเมินความมีประสิทธิผลของมาตรการ
ควบคุมภายในอื่น ๆ อีกชั้นหนึ่ง ผู้ตรวจสอบภายในจะให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเกี่ยวกับมาตรการ
ควบคุมภายในขององค์กร 
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  2.3 บทบาทและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติ 
   เจ้าหน้าท่ีในระดับปฏิบัติ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายใน โดย
ศึกษาให้ทราบว่า มาตรการและระบบการควบคุมภายในท่ีตนปฏิบัติหน้าท่ีอยู่นั้นกําหนดไว้อย่างไรบ้าง และ
จะต้องเอาใจใส่ปฏิบัติตามมาตรการและระบบเหล่านั้น เพ่ือให้การควบคุมเกิดประสิทธิผล และหากทราบว่า
ข้ันตอนการปฏิบัติงานในข้ันตอนใดมีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
เพ่ือให้พิจารณาและสั่งการแก้ไขปรับปรุงระบบการควบคุมให้เกิดความรัดกุมยิ่งข้ึนต่อไป 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการควบคุมภายใน 
 1. ความหมาย วัตถุประสงค์ และแนวคิดของการควบคุมภายใน 
  1.1 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
   การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการท่ีผู้กํากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ของหน่วยรับตรวจ กําหนดให้มีข้ึนเพ่ือให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
   (1) การดําเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากร
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ 
   (2) การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินท่ีจัดทํา
ข้ึนเพ่ือใช้ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา 
   (3) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง (Compliance : C) 
ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ
หน่วยรับตรวจ รวมท้ังการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานท่ีองค์กรได้กําหนดข้ึน 
  1.2 แนวคิดของการควบคุมภายใน 
   (1) การควบคุมภายในเป็นกระบวนการท่ีรวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ 
   (2) การควบคุมภายในเกิดข้ึนโดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ 
   (3) การควบคุมภายในให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนด 
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 2. องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
  มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ ตามแนวคิดของ COSO ซ่ึงกําหนดโครงสร้าง
การควบคุมภายในท่ีมีความเชื่อมโยงและเก้ือกูลกัน 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) 
  องค์ประกอบท้ัง 5 ประการนี้ เป็นมาตรฐานการควบคุมภายใน มีความเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กัน 
โดยมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในเป็นรากฐานท่ีจะทําให้องค์ประกอบอ่ืน ๆ ดํารงอยู่ได้อย่างม่ันคง
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการควบคุมภายในเป็นพื้นฐานสําคัญทําให้องค์ประกอบอื่น ๆ มีการปฏิบัติตาม 
ซ่ึงนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้ 
   (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน (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) 
 
  องค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
   สภาพแวดล้อมของการควบคุม หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งส่งเสริมให้องค์ประกอบ
การควบคุมภายใน อ่ืน ๆ มีประสิทธิผลในหน่วยรับตรวจ หรือทําให้การควบคุมท่ีมีอยู่มีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
หรือทําให้บุคลากรให้ความสําคัญกับการควบคุมมากข้ึน ให้เห็นทัศนคติ และการรับรู้ถึงความสําคัญของ
การควบคุมภายในของบุคลากรระดับต่าง ๆ ในหน่วยรับตรวจ 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่าง ปัจจัยสภาพแวดล้อมของการควบคุม เช่น ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม การพัฒนาความรู้ 
 ความสามารถของบุคลากร คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบ 
 การบริหารของผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร การมอบอํานาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล 
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  องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
  การประเมินความเส่ียง เป็นการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าองค์กรมีความเสี่ยงอย่างไร และ
เป็นความเสี่ยงในเรื่อง หรือข้ันตอนใดของงาน มีระดับความสําคัญและโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด 
เพ่ือนํามาพิจารณาว่าองค์กรควรมีการบริหารจัดการอย่างไรเพ่ือให้เกิดความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
ความผิดพลาดหรือความเสียหายจากความเสี่ยงนั้นจะไม่เกิดข้ึน หรือหากเกิดข้ึน ก็จะอยู่ในระดับท่ีไม่เป็น
อันตราย หรือไม่เป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
  ความเส่ียง หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีไม่มีความแน่นอน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนและมี
ผลทําให้หน่วยงานเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า ไม่สามารถดําเนินการให้
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 
  การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่สําคัญที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์
ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมท้ังการค้นหาและนําเอาวิธีการ
ควบคุม เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยรับตรวจ 
  การประเมินความเส่ียง ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน 
  (1) การระบุปัจจัยเสี่ยง 
  (2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  (3) การจัดการความเสี่ยง 
 

 
 

 
 

 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยง 
 
  องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  กิจกรรมการควบคุมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายใน ที่หน่วยงาน
ต้องจัดให้มีขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงและทําให้เกิดความคุ้มค่า ตลอดจนให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจ 
ในประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ โดยกิจกรรมการควบคุมต้องมีอยู่ในทุกหน้าที่และ
ทุกระดับของการปฏิบัติงานในองค์กร การดําเนินงานด้านใดด้านหนึ่งล้วนมีความสําคัญต่อผลความสําเร็จ
ขององค์กรทั้งสิ้น เปรียบเสมือนเฟืองจักรนาฬิกา ซึ่งทุกเฟืองต้องทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์ หากเฟืองใด
เฟืองหนึ่งขัดข้อง ก็ส่งผลให้นาฬิกาเรือนนั้นไม่อาจแสดงเวลาท่ีถูกต้องแม่นยําได้ ดังนั้นในการปฏิบัติงาน 
ทุกด้านจะต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเหมาะสมเพียงพอกับระดับความเสี่ยงต่อความผิดพลาด 
หรือความเสียหาย องค์กรจึงขาดกิจกรรมการควบคุมไม่ได้เป็นอันขาด 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
- วิเคราะห์สาเหตุและจัดลําดับ 
 ความเสีย่ง  
- พิจารณาโอกาสและความถ่ี 
- พิจารณาระดับผลกระทบ 

การจัดการความเสี่ยง 
- หามาตรการตอบสนอง 
 ความเสีย่ง/กําหนดวิธีการ 
 เพ่ือลด/ป้องกันความเสีย่ง 

การระบุปัจจัยเสี่ยง 
- ทําความเข้าใจภารกิจโดยรวม 
 และลักษณะงาน/กระบวนการ 
 ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
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  กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ท่ี
ฝ่ายบริหารกําหนดข้ึนเพ่ือให้บุคลากรนําไปปฏิบัติ เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการสนองตอบ
โดยมีการปฏิบัติตาม 
 
 
 
 
 
  องค์ประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 
  สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นส่วนสนับสนุน
ท่ีสําคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการกําหนดกลยุทธ์ 
ประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุม ฝ่ายบริหารต้อง
จัดให้มีสารสนเทศ อย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และ
สื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภายใน
และภายนอกองค์กร ซึ่งจําเป็นต้องใช้สารสนเทศในรูปแบบ
ท่ีเหมาะสมและทันเวลา 
  ข้อมูลสารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในการบริหาร ซ่ึงเป็น
ข้อมูลเก่ียวกับการเงินและไม่ใช่การเงิน รวมท้ังข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ ท้ังจากแหล่งภายในและภายนอก 
  ข้อมูลสารสนเทศที่ดี ซึ่งทุกหน่วยงานควรพยายามจัดให้มีและใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ มีลักษณะ ดังนี้ 
  (1) ความเหมาะสมกับการใช้งาน หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศบรรจุเนื้อหาสาระท่ีจําเป็น
ต่อการตัดสินใจ 
  (2) ความถูกต้อง สมบูรณ์ หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนผลตามความเป็นจริง 
และมีรายละเอียดท่ีจําเป็นครบถ้วน 
  (3) ความเป็นปัจจุบัน หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศท่ีให้ตัวเลข และข้อเท็จจริงล่าสุด หรือ
ใกล้เคียงกับวันท่ีตัดสินใจมากท่ีสุด 
  การส่ือสาร (Communication) หมายถึง การสื่อสารกับบุคคลหรือหน่วยงานท้ังภายใน 
และภายนอกองค์กร ข้อมูลสารสนเทศจะมีประโยชน์เม่ือองค์กรมีระบบสื่อสารท่ีสามารถส่งถึงผู้ท่ีสมควร
ได้รับ และสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
 
 

ตัวอย่าง กิจกรรมการควบคุม เช่น การกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน การสอบทาน 
 โดยผู้บริหารการควบคุมการประมวลผลข้อมูล การอนุมัติ การดูแลป้องกันทรัพย์สิน 
 การแบ่งแยกหน้าท่ี และการจัดทําเอกสารหลักฐาน 



13 

 
  องค์ประกอบท่ี 5 การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
  การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและ
ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีกําหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า 
ระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไว้มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในจริง ข้อบกพร่องท่ีพบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา การติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามภาพด้านล่างนี้ 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ประเภทการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ 5 กําหนดให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน (Monitoring) โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing 
Monitoring) และการประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) เพ่ือให้ความม่ันใจว่า 
  - ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติจริง 
  - การควบคุมภายในดําเนินไปอย่างมีประสิทธิผล 
  - ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอ่ืน ๆ ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม 
   และทันเวลา 
  - การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณJท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 

  1. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) 
   กิจกรรมติดตามผลการควบคุมภายในในระหว่างการปฏิบัติงาน (การติดตามผล 
อย่างต่อเนื่อง) จะรวมอยู่ในการบริหารจัดการและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามปกติขององค์กร เช่น 
การวิเคราะห์ผลต่างระหว่างแผนกับผลงานจริง การทดสอบความถูกต้อง การกระทบยอดรายการต่าง ๆ 
เป็นต้น 
 
 
 

 

การติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

การติดตามประเมินผล 
ระหว่างการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลเป็นรายครั้ง 
การประเมินตนเอง 

การประเมินอิสระ 

ตัวอย่าง กิจกรรมการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น ผู้อํานวยการกองคลัง ตรวจสอบ 
 รายงานการเงิน และสอบถามถึงความแตกต่างของบัญชีเงินฝากธนาคารถือเป็นการติดตาม 
 ผลการควบคุมท่ีจะทําให้มีการส่งเสริมประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน 
 ดังนั้น การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานมักจะมีประสิทธิผลมากกว่าการประเมินผล 
 เป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) 
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  2. การประเมินผลการควบคุมเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) 
   การประเมินในขณะท่ีกิจกรรมการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลให้เกิด
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การประเมินผลเป็นรายครั้งจะให้ประโยชน์โดยการเน้นไปท่ีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในโดยตรง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
   2.1 ขอบเขตและความถ่ีของการประเมิน 
    ขอบเขตการประเมินผลการควบคุมภายใน ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
ว่าจะเน้นการประเมินไปท่ีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านใด เช่น ด้านการดําเนินงาน ด้านการรายงาน
ทางการเงิน หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เป็นต้น การประเมินระบบการควบคุมภายใน จะต้องให้
ความสนใจกับแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในท่ีสัมพันธ์กับกิจกรรมท่ีสําคัญ ๆ ด้วย ส่วนความถ่ี
ของการประเมินจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร ซ่ึงข้ึนกับความเสี่ยงและการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง 
   2.2 วิธีการประเมิน 
    การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นสิ่งท่ีต้องกระทําอย่างเป็นข้ันตอน ถึงแม้ 
วิธีประเมิน และเทคนิคการประเมินอาจแตกต่างกันไปแต่ละหน่วยงานแต่ก็ต้องเป็นไปตามรูปแบบของ 
การประเมิน ในการประเมินผลผู้ประเมินจะต้องทําความเข้าใจหน่วยงานและภารกิจหลักของหน่วยงาน 
รวมท้ังพิจารณาถึงระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ว่าทํางานจริงอย่างไร เม่ือเปรียบเทียบกับการทํางาน
ตามท่ีออกแบบไว้ 
   2.3 การทดสอบการควบคุม 
    การทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในเป็นส่วนสําคัญของการ
ประเมินผลการทดสอบนี้สามารถทําได้ท้ังการประเมินผลแบบต่อเนื่อง และการประเมินผลเป็นรายครั้ง 
เช่น การสอบทานรายการต่าง ๆ การทดสอบการปฏิบัติงาน การสอบถามบุคคลท่ีเหมาะสม สังเกตการณ์
การแบ่งแยกหน้าท่ีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมและตรวจสอบความถูกต้อง เป็นต้น 
  ผลการทดสอบเหล่านี้จะได้รับการสอบทานโดยฝ่ายบริหารเพ่ือประเมินความสําคัญของ
ข้อบกพร่องท่ีพบและจัดทําแผนการปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามแผน เพ่ือให้ม่ันใจ
ว่าข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
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  ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการติดตามประเมินผล 
  ผู้บริหารต้องกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลเก่ียวกับความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และกําหนดให้การติดตามประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานและจัดทํารายงานเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการโดยตรง ผู้บริหารได้รับรายงานการติดตามประเมินผล ควรดําเนินการดังนี้ 
  (1) พิจารณาวิธีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมจากผลการประเมินฯ 
  (2) กําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามข้อเสนอแนะ 
  (3) สั่งการให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
  (4) ชี้แจงถึงเหตุผลท่ีไม่จําเป็นต้องดําเนินการใด ๆ ตามข้อเสนอแนะ 
 

โครงสร้างและลักษณะของการควบคุมภายใน 
 โครงสร้างการควบคุมภายใน 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักว่าโครงสร้างการควบคุมภายในท่ีดีเป็นพ้ืนฐานท่ีสําคัญของ
การควบคุมเพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการท้ังด้านการดําเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ในโครงสร้างการควบคุมภายในของกระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยตรวจสอบภายในท่ีเป็นหน่วยงาน
อิสระรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการโดยตรง หน่วยตรวจสอบภายในจะประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในเป็นระยะ ๆ เพ่ือทราบจุดอ่อนของการควบคุมภายในและเสนอแนะ
มาตรการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น และมีหน่วยงานท่ีทําการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
ที่ได้จัดวางอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังมีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการประเมิน
โดยกําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานเป็นผู้ประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานนั้น ๆ เพ่ือการปรับปรุง
กระบวนการและกิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
 โครงสร้างระบบการควบคุมภายในของกระทรวง 
ศึกษาธิการ มี 3 ระดับ คือ ระดับกระทรวง ระดับหน่วยรับ
ตรวจ (ระดับกรม) และระดับส่วนงานย่อย (สํานัก/กอง/
เทียบเท่ากอง) ดังนี้ 
 1. ระดับกระทรวง รับผิดชอบโดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการควบคุม กํากับ
ดูแลหน่วยงานระดับกรมให้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ในการจัดทํารายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ส่งให้สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน
ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม และรอบ 12 เดือน ภายในวันท่ี 31 มกราคมของทุกปี เพ่ือรวบรวมและจัดทํา
รายงานภาพรวมกระทรวง ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง 
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 2. ระดับหน่วยรับตรวจ (ระดับกรม) รับผิดชอบโดยคณะกรรมการอํานวยการและ
คณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยมีผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็น
ประธานกรรมการ รองผู้บริหารและผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ และมีเลขานุการคณะ/
สํานัก/สถาบัน/ผู้ท่ีได้มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 3. ระดับหน่วยงานย่อย รับผิดชอบโดยคณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผล
การควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยมหัวหน้าหน่วยงานเป็นประธานกรรมการ รองผู้บริหารระดับสูงและ 
ผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รบมอบหมายเป็นกรรมการ และมีเลขานุการ สํานัก/กอง/เทียบเท่ากอง/ผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แผนผังโครงสร้างการควบคุมภายในกระทรวงศึกษาธิการ 
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 หน้าท่ีความรับผิดชอบตามโครงสร้างการควบคุมภายในของผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ 
มีดังนี้ 
 

ผู้ท่ีเก่ียวข้อง หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการอํานวยการ  1. กําหนดแนวทางการจัดทําระบบการควบคุมภายในของ 
หน่วยรับตรวจ 
 2. นําระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไปสู่การปฏิบัติ โดยอาจ
กําหนดการควบคุมภายในเป็นนโยบาย วิธีการ แนวทางปฏิบัติงาน 
หรือระเบียบปฏิบัติ  
 3. รายงานเก่ียวกับการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
รวมถึงหน่วยงานผู้กํากับดูแล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 4. แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยรับตรวจ 

2. ผู้บริหารระดับสูง  จัดให้มีการควบคุมภายในข้ึนในองค์กร ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง
ท่ีดี ในเรื่องความซ่ือสัตย์ และจริยธรรม และสร้างสภาพแวดล้อม 
ของการควบคุมท่ีดี 

3. ผู้บริหารระดับกลาง  จัดให้มีการควบคุมภายใน ประเมินประสิทธิผล ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงให้มีความรัดกุมอยู่เสมอ สอบทาน ให้มีการปฏิบัติ
ตามระบบ และมาตรการควบคุมภายในท่ีใช้ในหน่วยงาน รวมถึงการ
ปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย และจิตสํานึกท่ีดีในส่วนท่ีเก่ียวกับ
การควบคุมภายใน 

4. คณะกรรมการจัดวางระบบ 
 การควบคุมภายใน 

 1. ทบทวนและเป็นแกนหลักในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน 
 2. รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 3. ติดตามการประเมินความเสี่ยงและการปรับปรุงระบบงาน
ของหน่วยงาน 
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5. คณะทํางานสอบทาน 
 การประเมินระบบ 
 การควบคุมภายใน 

 1. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ 
กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 ของทุกหน่วยงาน 
 2. สอบทานความเสี่ยงในภาพรวมของกรม และพิจารณา 
เปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงท่ีกรมยอมรับได้ 
 3. นําเสนอผลการสอบทานต่อคณะกรรมการกําหนดแนวทาง
บริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน 

6. ผู้ตรวจสอบภายใน  ตรวจสอบและประเมินความมีประสิทธิผลของมาตรการควบคุม
ภายใน ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเก่ียวกับมาตรการควบคุมภายใน
ขององค์กร 

7. เจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติ  ศึกษามาตรการและระบบการควบคุมภายใน และปฏิบัติตาม
มาตรการ เพ่ือให้การควบคุมเกิดประสิทธิผล หากพบการปฏิบัติงาน
ในข้ันตอนใดท่ีมีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ควรแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือพิจารณาและสั่งการแก้ไขปรับปรุงให้เกิด
ความรัดกุมยิ่งข้ึน 

 

 ลักษณะของการควบคุมภายใน 
 การควบคุมภายใน โดยท่ัวไป หน่วยงานจะมีระบบการควบคุมภายใน 2 ลักษณะ คือ  
 1. การควบคุมในลักษณะของ Hard Controls เป็นส่วนของการควบคุมโดยการกําหนด
โครงสร้างนโยบาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการมีข้อบังคับหรือบทลงโทษผู้กระทําผิดโดยมี
ลักษณะท่ีเป็นหลักฐานมองเห็นได้ 
 2. การควบคุมลักษณะของ Soft Controls เป็นส่วนของการควบคุมโดยการสร้างจิตสํานึก 
และคุณภาพท่ีมองเห็นไม่ได้ เช่น ความซ่ือสัตย์และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบต่องาน
ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นต้น 
 อย่างไรก็ดี ในการกําหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ผู้บริหารควรพิจารณาถึง
ผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการจัดให้มีระบบ การควบคุมภายในว่าคุ้มค่ากับต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายท่ีเสียไปหรือไม่ รวมท้ังควรลดความเสี่ยงหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน หากพิจารณาแล้วเห็นว่า
ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่คุ้มค่ากับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนท่ีจะได้รับในการป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 


