ฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
โรงเรียนกาแพง อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
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คำนำ
ฝ่ายนโยบายแผนงานและงบประมาณถือเป็นศูนย์กลางของระบบงานนโยบายและแผนโดยอาศัย
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ ที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ มี
วัตถุประสงค์เพื่อดาเนินการรองรับภารกิจหลักของโรงเรียน ทั้ง 4 ด้าน คือ งานบริหารการเงินและบัญชี งาน
บริหารพัสดุและสินทรัพย์ งานแผนงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งภารกิจภายในฝ่ายนโยบายแผนงาน และ
งบประมาณ ประกอบด้วย 13 ภารกิจ ซึง่ แต่ละงานจะมีกระบวนการทางานที่แตกต่างกัน แต่มีความเชื่อมโยงซึ่ง
กันและกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อโรงเรียน จึงได้มีการทบทวน
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายนโยบายแผนงานและงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานภายในฝ่ายนโยบายแผนงานและงบประมาณมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ในทุกกระบวนงานที่รับผิดชอบ และบุคลากรสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งฝ่ายต่างๆ ภายใน
โรงเรียนสามารถนาไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ ฝ่ายนโยบายแผนงานและงบประมาณหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ
ปฏิบัติงานฝ่ายแผนงานดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป
ฝ่ายนโยบายแผนงานและงบประมาณ
โรงเรียนกาแพง
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บทนำ
1. ควำมสำคัญ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2544 เป็นต้นมา อันมีผลทาให้
หน่วยรับตรวจต้องจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบดังกล่าว ข้อ 5
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน และภายหลังการจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ ก็จะต้อง
รายงานประจาปีเกี่ยวกับการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยรายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือ
ปีปฏิทินแล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ฯ ข้อ 6
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้กาหนดแนวทาง : การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ ดังกล่าวขึ้นใหม่ โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาการจัดวางระบบควบคุมภายในและ
การประเมินผลการควบคุมภายในบางส่วน รวมทั้งปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบการจัดทารายงาน เพื่อใช้แทน
คาแนะนา : การจัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ฉบับเดิม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จึงได้จัดทาคู่มือการจัดทารายงานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เป็นคู่มือให้โรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเรียน และกลุ่มภารกิจทุกกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฏิบัตใิ ห้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยเฉพาะในระดับผู้บริหารของหน่วยงานจะสามารถเข้าไปศึกษาในรายละเอียดและดาเนินการจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบการดาเนินงานตามระเบียบว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทารายงานตามระเบียบ ฯ ข้อ 6
2.2 เพื่อให้การจัดทารายงานตามระเบียบ ฯ ข้อ 6 ของหน่วยงานรับตรวจหรือส่วนงานย่อย
มีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
2.3 เพื่อให้การจัดทารายงานของหน่วยรับตรวจ หรือส่วนงานย่อย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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3. นิยำมศัพท์
กำรควบคุมภำยใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กากับ ดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของ
หน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดาเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 3 ด้าน คือ ด้ำนประสิทธิผลและประสิทธิภำพของหน่วยงำน ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยงานรับตรวจ ด้ำนควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนกำรเงิน และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
ระเบียบ
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ผู้กำกับกำรดูแล หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกากับดูแล หรือบังคับ
บัญชาผู้รับตรวจหรือหน่วยรับตรวจ
ผู้รับตรวจ หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บริหารองค์กร ผู้รับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ หรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ
หน่วยรับตรวจ หมายความว่า
(1) กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการทีเ่ รียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มีฐานะเป็น
กระทรวง ทบวง หรือกรม
(2) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค
(3) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น
(4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
(5) หน่วยงานอื่นของรัฐ
(6) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วย
รับตรวจตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5)
(7) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกาหนดให้สานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ
ฝ่ำยบริหำร หมายความว่า ผู้รับตรวจ หรือผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานรับตรวจ
ผู้ตรวจสอบภำยใน หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานรับตรวจ หรือดารง
ตาแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานรับตรวจ หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ทาหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้ตรวจสอบภายใน
ระดับส่วนงำนย่อย หมายความว่า หน่วยงานที่เป็นสาขาย่อยของระดับหน่วยรับตรวจ เช่น
ระดับหน่วยรับตรวจ คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ฉะนั้นระดับส่วนงานย่อย คือกลุ่มต่าง ๆ
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา
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4. องค์ประกอบมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้
4.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
4.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4.3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4.4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)
4.5 การติดตามประเมินผล (Monitoring)
องค์ประกอบทั้ง 5 ประการ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นรากฐาน
ที่สาคัญขององค์ประกอบอื่น ๆ องค์ประกอบทั้ง 5 นี้ เป็นสิ่งจาเป็นที่มีอยู่ในการดาเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ 3 ประการ คือ
- การดาเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
- รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ
- มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4.1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment)
สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นเรื่องพื้นฐานที่สาคัญที่สุดของการบริหารองค์กร ผู้กากับดูแล
ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยรับตรวจต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในหน่วยรับตรวจเกิดจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์ จริยธรรม
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และความสาคัญของประสิทธิผลการควบคุมภายใน
สภาพแวดล้อมการควบคุม หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งส่งเสริมให้องค์ประกอบการควบคุมภายใน
อื่น ๆ มีประสิทธิผลในหน่วยรับตรวจ หรือทาให้การควบคุมที่มีอยู่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น หรือทาให้บุคลากรให้
ความสาคัญกับการควบคุมมากขึ้น
สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความตระหนัก (Control Consciousness)
และบรรยากาศของการควบคุมในหน่วยงาน ให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความ
รับผิดชอบ โดยเน้นการสร้างบรรยากาศโดยผู้บริหารระดับสูง สภาพแวดล้อมการควบคุมมีปัจจัยต่าง ๆ เช่น
1) ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้เกิดคุณธรรมในการดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ในหน่วยงาน เป็นที่ยอมรับว่าหน่วยรับตรวจที่มีบุคลากรที่ซื่อสัตย์และมีจริยธรรมจานวนมาก สามารถนาพา
หน่วยงานของตนก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนโดยทั่วไป ดังนั้นผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีโดยการ
แสดงออกอย่างสม่าเสมอ ทั้งโดยคาพูดและการกระทา รวมทั้งสื่อสารภายในให้บุคลากรรับทราบถึงการปฏิบัติ
ของผู้บริหาร และควรจัดทาข้อกาหนดด้านจริยธรรมถึงข้อห้ามบุคลากรในลักษณะที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
2) การพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร
ความรู้ความสามรถของบุคลากร เป็นปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จในการดาเนินงาน ดังนั้น
ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้กาหนดระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมทั้งความชานาญและประสบการณ์สาหรับ
บุคลากรในตาแหน่งต่าง ๆ ว่าควรอยู่ในระดับใด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เครื่องมือ
สาคัญก็คือการจัดทาเอกสารบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

-63) คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารมีส่วนสาคัญต่อการกากับดูแลกิจการ ซึ่งหากหน่วยงานมีการกากับดูแลที่ดี
จะทาให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผลด้วย ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกลไกที่ช่วยในการตรวจสอบและสอบ
ทานการดาเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางที่คณะกรรมการบริหารกาหนด รวมถึงผลสาเร็จตามแผนงานต่าง ๆ
ที่ฝ่ายบริหารดาเนินการ คณะกรรมการตรวจสอบจึงต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีความรู้ ความสามารถ
ซึง่ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
4) ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร
ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร หมายถึง แนวคิด ทัศนคติและวิธีปฏิบัติงานที่ผู้บริหารนามาใช้
ในการบริหารหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารแต่ละคนมีแนวคิดและวิธีการปฏิบัติงานรวมทั้งประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างและประสิทธิผลการควบคุมภายใน
5) โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กร เป็นการกาหนดลาดับการบริหาร การควบคุม ความรับผิดชอบกิจกรรม
รวมถึงเส้นทางการรายงานผลการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของบุคลากรในระดับต่าง ๆ โดยคานึงถึงความรู้
ความสามารถของบุคคลเหล่านั้น ด้วยโครงสร้างที่ได้รับการจัดไว้เป็นอย่างดีย่อมเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะทาให้ผู้บริหาร
สามารถวางแผน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นสิ่งที่
บ่งบอกให้เห็นถึงกรอบการทางานของแต่ละกิจกรรมที่จะทาให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ลักษณะโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมแต่ละแห่ง อาจแตกต่างกันตามขนาดและลักษณะกิจกรรมในแต่ละ
หน่วยรับตรวจ
6) การมอบอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
การมอบอานาจ หมายถึง การกระจายการควบคุมในส่วนที่ผู้บริหารต้องดูแลไปยังผู้ปฏิบัติงาน
ตามความเหมาะสม และตามความจาเป็นในการดาเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ดังนั้นเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี ผู้บริหารจึงควรมอบอานาจให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในแต่ละตาแหน่ง จัดทาเอกสารคาบรรยายลักษณะงานของบุคลากรแต่ละระดับ เอกสารคู่มือระบบงานโดยเฉพาะ
งานมี่มีความซับซ้อนลงทุนสูง ระบบการควบคุมและระบบการรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ
และทันกาลไว้อย่างชัดเจนให้เป็นแนวทางอ้างอิงในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนหรือละเว้น
การปฏิบัติงาน รวมทั้งการดาเนินงานเกิดหยุดชะงักเมื่อมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน
7) นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล
บุคลากรเป็นปัจจัยสาคัญและมีอิทธิพลที่สุดต่อการปฏิบัติงานทุกด้าน รวมทั้งประสิทธิผล
ของการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารจึงควรกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ ในส่วนที่เกี่ยวกับการคัดเลือก การฝึกอบรม
การเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเผยแพร่แนวทางหรือหลักเกณฑ์ด้านทรัพยากรบุคคล
ให้บุคลากรรับทราบโดยละเอียด รวมถึงควรพัฒนาให้ความรู้ความสามารถแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
4.2 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
มาตรฐานการควบคุมภายในเรื่องที่สอง ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงระบุว่า “ฝ่าย
บริหารต้องประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม”
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้ เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ
การบริหารความเสี่ยงว่าเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ เงื่อนไขสาคัญก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง คือการ
กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม เมื่อกาหนดวัตถุประสงค์ขึ้นแล้ว
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เหล่านั้นทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม การประเมินความเสี่ยงควรพิจารณาทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกหน่วยงาน เมื่อมีการระบุความเสี่ยงแล้วควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความ
เสี่ยงนั้น หลังจากนั้นผู้บริหารควรกาหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง และตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมภายในที่
จาเป็นเพื่อลดหรือบรรเทาความเสี่ยงเหล่านั้น
และเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการดาเนินงาน รายงานการเงินและการดาเนินงานที่น่าเชื่อถือ การปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับ
4.3 กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)
มาตรฐานการควบคุมภายในเรื่องที่สาม ซึ่งเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมระบุว่า ฝ่ายบริหารต้องจัด
ให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในสาหรับ กิจกรรมการควบคุมใน
เบื้องต้นจะต้องแบ่งแยกหน้าที่งานภายในหน่วยงานอย่างเหมาะสม ไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่
เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานที่สาคัญ หรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ถ้ามีความจาเป็นให้
กาหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นที่เหมาะสมทดแทน
วัตถุประสงค์ที่สาคัญของมาตรฐานข้อนี้ เพื่อการพิจารณาว่าหน่วยงานมีกิจกรรมการควบคุมที่
เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ กิจกรรมการควบคุม ได้แก่ นโยบาย วิธีปฏิบตั ิ เทคนิค และกลไก
ต่างๆ ที่ช่วยให้ความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามที่ฝ่ายบริหารสั่งการเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนขององค์กร การปฏิบัติตามแผน และการสอบทานงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่จาเป็น
สาหรับความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพยากรของรัฐให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
กิจกรรมการควบคุมมีอยู่ในทุกระดับและทุกส่วนงานขององค์กร ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม
เช่น นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ การอนุมัติ การมอบอานาจ การตรวจสอบความถูกต้อง การสอบยันความถูกต้อง
การสอบทานผลการดาเนินงาน การรักษาความปลอดภัย การจากัดการเข้าถึงทรัพยากร การแบ่งแยกหน้าที่การ
งาน เป็นต้น
ผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย หรือผู้ประเมินควรมุ่งเน้นกิจกรรมการควบคุมโดยพิจารณาเนื้อหา
สาระของการสั่งการของผู้บริหาร เกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดของ
แต่ละกิจกรรม หรือโครงการ หรือภารกิจที่สาคัญ ดังนั้นผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยหรือผู้ประเมิน
ควรพิจารณาว่า กิจกรรมการควบคุมสอดคล้องกับกระบวนการประเมินความเสี่ยงหรือไม่ และการสั่งการของ
ผู้บริหารได้รับการปฏิบัติตามหรือไม่ ในการประเมินความเพียงพอของกิจกรรมการควบคุมภายใน ผู้ประเมิน
ควรพิจารณาว่า กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสม มีจานวนกิจกรรมการควบคุม เพียงพอ และมีการ
ดาเนินการอย่างมีประสิทธิผล การประเมินดังกล่าวควรดาเนินการในแต่ละกิจกรรมที่สาคัญ การวิเคราะห์และ
การประเมินควรครอบคลุมถึงการควบคุมระบบสารสนเทศด้วย ผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย หรือผู้ประเมิน
ไม่เพียงแต่พิจารณาว่ากิจกรรมการควบคุมที่มีความสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงหรือไม่เท่านั้น
แต่ควรพิจารณาด้วยว่ากิจกรรมการควบคุมดังกล่าวได้นาไปใช้อย่างถูกต้อง หรือไม่
กิจกรรมการควบคุมที่มีในองค์กรต่าง ๆ อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น
(1) ความแตกต่างของพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์
(2) ความแตกต่างของสภาพแวดล้อม ขนาด และลักษณะการดาเนินงาน ตลอดจน
จานวนค่าใช้จ่ายที่ยอมรับได้
(3) ความแตกต่างของระดับความซับซ้อนขององค์กร
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(5) ความแตกต่างของความเสี่ยงซึ่งองค์กรเผชิญอยู่และพยายามลดความเสี่ยงนั้น
ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวมีผลต่อกิจกรรมการควบคุมภายในขององค์กร อาจเป็นไปได้ว่า แม้
สององค์กรจะมีภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ และโครงสร้างองค์กรที่เหมือนกัน แต่อาจมีกิจกรรมการควบคุม
ที่แตกต่างกัน เนื่องจากการใช้ดุลยพินิจ การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการที่แตกต่างกันของแต่ละ
หน่วยงาน ดังนั้นรูปแบบการควบคุมภายในจึงมีความแตกต่างหลากหลายเป็นพัน ๆ รูปแบบ แต่ละรูปแบบจึง
เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมการควบคุมจึงควรสอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย
หรือเป้าประสงค์ขององค์กรเพื่อช่วยให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
4.4 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication)
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในเรื่องที่สี่ ซึ่งเกี่ยวกับสารสนเทศการสื่อสารระบุว่า
ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอและสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคคลอื่น ๆ อย่างเหมาะสมทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน ซึ่งจาเป็นต้องใช้สารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้เพื่อให้ผู้ประเมินพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร ต่อความต้องการของผู้ใช้และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน การดาเนินงานการ
ควบคุมภายในที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และเกี่ยวข้องทั้งด้านการเงิน และด้านการดาเนินงาน ข้อมูลเหล่านี้ ควรมี
การบันทึกและสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและพนักงานอื่นในองค์กรซึ่งจาเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในการปฏิบัติหน้าที่
รับผิดชอบในรูปแบบที่เหมาะสมและทันกาล นอกจากนี้การสื่อสารควรครอบคลุมไปทั่วทั้งองค์กร และใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่าการสื่อสารนั้นเป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ และมีการสื่อสาร
อย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยและผู้ประเมิน ควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ
และระบบการสื่อสารขององค์กรว่าเป็นไปตามความต้องการขององค์กรและบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการควบคุม
ภายในด้วย
4.5 กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring)
มาตรฐานการควบคุมภายเรื่องที่ห้า ซึ่งเป็นมาตรฐานสุดท้ายของการควบคุมภายในเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ซึ่งระบุว่า ในการดาเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ฝ่ายบริหารต้องจัดให้
มีการติดตามประเมินผล โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้งอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
- ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติจริง
- การควบคุมภายในดาเนินไปอย่างมีประสิทธิผล
- ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่น ๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
อย่างเหมาะสมและทันเวลา
- การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
มาตรฐานข้อนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประเมินพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน อันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ในการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในควรเป็นการประเมินคุณภาพของผลการดาเนินงานในรอบ ระยะเวลาที่
กาหนด เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่นได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ทันกาล การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประกอบด้วย 1) การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน
(Ongoing Monitoring Activities) และ 2 ) การประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นรายครั้ง (Separated
Evaluations of Internal System)

-9การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงานเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งรวมถึง
กิจกรรมการบริหารงาน การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบ การสอบยัน และกิจกรรมอื่น ๆ
ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ประจาของพนักงาน และยังรวมถึงการทาให้แน่ใจว่าผู้บริหารและหัวหน้างาน
เข้าใจความรับผิดชอบของตนต่อการควบคุมภายในและเข้าใจความจาเป็นที่ต้องมีการควบคุมภายในและการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามปกติ
การประเมินเป็นรายครั้ง เป็นการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่กาหนด การประเมินอาจเป็นในรูปแบบการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Self – Assessments) นอกจากนี้การติดตามประเมินผลยังรวมถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อความมั่นใจว่า
ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับความสนใจจากฝ่ายบริหารและมี
การปรับปรุงแก้ไขทันที

5. ประโยชน์ที่จะได้รับ
ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ จากการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ได้แก่
1) การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3) มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ใน
การตัดสินใจ
4) การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่วางไว้
5) เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง
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กำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้กากับดูแล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ (ภายในวันที่ 30 ธันวาคม
ของทุกปี)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้หน่วยงานในสังกัดเป็นหน่วยรับตรวจและ
ส่วนงานย่อย ดังนี้
หน่วยรับตรวจ
ส่วนงำนย่อย
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. สานักในส่วนกลาง
2. สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา/
2. กลุ่มต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประถมศึกษา/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
3. สถานศึกษา
3. งานต่าง ๆ ในสถานศึกษา

แบบฟอร์มของส่วนงำนย่อย
แบบ ปย.1 : รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
แบบ ปย.2 : รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
แบบติดตำม ปย.2 : รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
แบบบันทึกกำรประเมินควบคุมภำยในด้วยตนเอง (CSA)

แบบฟอร์มของหน่วยรับตรวจ
แบบ ปอ.1 : หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบ ปอ.2 : รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
แบบ ปอ.3 : รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
แบบติดตำม ปอ.3 : รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
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ขั้นตอนกำรจัดทำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
ส่วนงำนย่อย (กลุ่ม/งำน)
1. นำแบบ ปย.2 (ปีงบประมำณที่แล้ว) มาติดตามผลการดาเนินงานว่าได้ดาเนินการตามแผนการปรับปรุง
หรือไม่ อย่างไร แล้วสรุปผลการดาเนินงานลงในแบบติดตำม ปย.2
2. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ) ในระดับส่วนงานย่อย แล้วสรุปลงใน
แบบ ปย.1 โดยผู้ประเมินคือ หัวหน้ากลุ่มสาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หัวหน้างานสาหรับสถานศึกษา
3. นากิจกรรม/งานในระดับส่วนงานย่อยมาวิเคราะห์หาความเสี่ยงตามแบบประเมินการควบคุมภายใน
ด้วยตนเอง (CSA )
4. ตอบแบบสอบถามและประเมินความเสี่ยงของสถานศึกษา
5. เมื่อดาเนินการตามข้อ 1 – 4 เรียบร้อยแล้ว ให้นากิจกรรม/งานที่มีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ตามข้อ 1
และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงใหม่ตามข้อ 2 , ข้อ 3 และข้อ 4 มาหามาตรการ/แนวทางการปรับปรุงแล้ว
กาหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาที่ดาเนินการเสร็จแล้วสรุปลงในแบบ ปย.2
6. จัดส่งแบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2 ให้ผู้รับผิดชอบระดับหน่วยรับตรวจ
หน่วยรับตรวจ (สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ)
1. แต่งตั้งคณะทางาน/กรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. นำแบบ ปอ.3 (ปีงบประมำณที่แล้ว) มาติดตามผลการดาเนินงานว่าได้ดาเนินการตามแผนการ
ปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร แล้วสรุปผลการดาเนินงานลงในแบบติดตำม ปอ.3
3. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยรับตรวจแล้วสรุปลงใน
แบบ ปอ.2
4. เมื่อดาเนินการตามข้อ 1 – 3 เรียบร้อยแล้ว ให้นากิจกรรม/งานที่มีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่
ตามข้อ 2 และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ 3 และแบบ ปย.2 ของกลุ่ม/งานที่ส่งมา
ให้คณะทางาน/กรรมการ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงในระดับหน่วยรับตรวจ
แล้วสรุปลงในแบบ ปอ.3
5. นากิจกรรม/งานในแบบ ปอ.3 มาสรุปเป็นความเรียงลงในแบบ ปอ.1
6. ส่งร่างรายงานแบบ ปอ.1 แบบปอ.2 แบบ ปอ.3 และแบบติดตามปอ.3 ให้ผู้อานวยการหน่วย
ตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สอบทานร่างรายงานดังกล่าว แล้วผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายในสรุปผลการสอบทานลงในแบบ ปส.
(สำหรับขั้นตอนนี้ โรงเรียนจะดำเนินกำรหรือไม่ดำเนินกำรก็ได้)
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งแบบ ปอ.1 ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจา
กระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี
สถานศึกษาให้จัดส่งแบบ ปอ.1 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาค (ให้สถานศึกษาจัดส่งโดยตรง) ภายในวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี

- 12 สรุปกำรจัดส่งรำยงำนกำรควบคุมภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ณ งวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน (จัดส่งรำยงำนภำยในวันที่ 30 ธันวำคม)
รอบ 12 เดือน
หน่วยงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

สถำนศึกษำ

แบบรำยงำนที่ส่ง
(ภำยในวันที่ 30 ธันวำคม)
แบบ ปอ.1
(ส่ง สพฐ./สตง.ภูมิภาค/คตป.ศธ.)

แบบ ปอ.1
(ส่ง สพม./สตง.ภูมิภาค)

เอกสำรที่เก็บไว้ที่หน่วยงำน
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน/กรรมการ
- แบบ ปอ.2, แบบ ปอ.3, แบบประเมินฯ
แบบติดตาม ปอ.3 , แบบ ปส.
- แบบ ปย.1 , แบบ ปย.2 , แบบติดตาม ปย.2
และแบบ CSA
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน/กรรมการ
- แบบ ปอ.2, แบบ ปอ.3, แบบประเมินฯ
แบบติดตาม ปอ.3 , แบบ ปส.
- แบบ ปย.1 , แบบ ปย.2 , แบบติดตาม ปย.2
และแบบ CSA

- 13 -

สรุปขั้นตอนกำรจัดทำรำยงำน
ส่วนงำนย่อย ( สำนัก / กลุ่ม /งำน )
แบบ ปย.2 (ปี 55)

ประเมิน 5 องค์ประกอบ

แบบติดตำมปย.2

แบบ ปย.1

แบบ ปย.2 (ปี 56)

ประเมินด้วยตนเอง
(CSA)

แบบสอบถำมและ
ประเมินควำมเสี่ยง(ถ้ำมี)

- 14 -

สรุปขั้นตอนกำรจัดทำรำยงำน
หน่วยรับตรวจ ( สพฐ. / สพป. / สพม.
/ โรงเรียน )
แบบ ปอ.3 (ปี 55)

ประเมิน 5 องค์ประกอบ

แบบติดตำม ปอ.3

แบบ ปอ.2

แบบ ปย.2 (ส่วนงำนย่อย)

แบบ ปอ.3 (ปี 56)

แบบ ปอ.1

แบบ ปส.

- 15 -

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Flow Chart) ระบบกำรควบคุมภำยใน
ผู้รับผิดชอบ

Flowchart

วิธีดำเนินกำร

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ระบบควบคุมภายในของแต่ละ
ฝ่าย

คาสั่งแต่งตัง้

สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้
บุคลากรในองค์กรทุกคนได้
รับทราบถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง
ของการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน
กลุ่มงานดาเนินการตามแผน
ปรับปรุง การควบคุมภายในที่
รายงานในปีงบประมาณ

คาสั่งแต่งตั้ง

เริ่มต้น
คณะทางานควบคุม
ภายใน
หัวหน้าฝ่าย / และผู้
ที่ได้รับมอบหมาย
และบุคลากร ในฝ่าย
ทุกคน
หัวหน้าฝ่าย / และผู้
ที่ได้รับมอบหมาย
และบุคลากร ในฝ่าย
ทุกคน
หัวหน้าฝ่าย / และผู้
ที่ได้รับมอบหมาย
และบุคลากร ในฝ่าย
ทุกคน

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน

ประชุมชี้แจง

ดาเนินการตาม
แผนการควบคุม
ภายใน

แต่ละฝ่ายประเมินผล
การดาเนินงานควบคุม
ภายใน

A

แบบ ปย.2

แต่ละฝ่ายประเมินผลการ
- ประเมินการ
ดาเนินงานควบคุม
ควบคุมภายในด้วย
ภายใน ดังนี้
ตนเอง
1. ประเมินแผนปรับปรุงการ
(Control Selfควบคุมภายในที่
Assessment :
ฝ่ายดาเนินการและได้ติดตามผล
CSA)
ไปแล้ว
- แบบ ปย.1
2. ประเมินองค์ประกอบของ
มาตรฐานการ
ควบคุมภายใน 5 ด้าน
3. ประเมินผลการควบคุมภายใน
ด้วยตนเองตามภารกิจ

- 16 ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน

วิธีดำเนินกำร

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

A
คณะทางานควบคุม
ภายใน

คณะทางานควบคุม
ภายใน

รวบรวม/สังเคราะห์

รายงานผลการ
ดาเนินงาน

จบ

คณะกรรมการประเมิน
- แบบ ปค. 4
ระบบควบคุมภายใน
- แบบ ปค. 5
ของสถานศึกษา ดาเนินการ
- แบบ ปอ 3
ดังนี้
- แบบ ปค 1
1. ประเมินผลการควบคุม
ภายในตามองค์ประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุม
ภายใน 5 ด้านของฝ่าย
จัดทา ปค.4
2. ประเมินแผนการ
ปรับปรุงการควบคุม
ภายในของฝ่าย (แบบ ปค.
5) แล้วจัดทา ปอ.3
3. จัดทารายงานผลการ
ประเมินการควบคุมภายใน
แบบ ปค.1
รายงานผลการดาเนินงาน - รายงานผลการ
การจัดวางระบบควบคุม ดาเนินงาน
ภายใน
ส่งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
28
-

- 17 -

รูปแบบรำยงำนระดับส่วนงำนย่อย
และคำอธิบำยรำยงำน

18
แบบติดตำม ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน /
โครงการ / กิจกรรม /
ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1)

กลุ่ม/งำน....................................................................
รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยำยน พ.ศ..................
การควบคุมที่มีอยู่
การประเมินผล
ความเสี่ยง
การปรับปรุง
การควบคุม
ที่มีอยู่
การควบคุม

(2)

(3)

(4)

(5)

กาหนดเสร็จ / วิธีการติดตาม
ผู้รับผิดชอบ และสรุปผลการ
ประเมิน/
ข้อคิดเห็น
(6)

(7)

ชื่อผู้รายงาน...........................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง..................................................................
วันที่...........เดือน....................................พ.ศ.............

19

คำอธิบำยรำยงำน แบบติดตำม ปย.2
สพฐ.ได้กำหนดให้จัดทำแบบติดตำม ปย.2 เพิ่มเติมจำก สตง.
1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ.......................และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กาลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน
หรือโครงการนั้น รวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม / ด้านของงาน / ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอาจมีได้หลายวัตถุประสงค์
5. คอลัมน์ (2) การควบคุมที่มีอยู่
- สรุปขั้นตอน / วิธีปฏิบัติงาน / นโยบาย / กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่สาหรับกิจกรรมต่าง ๆ
6. คอลัมน์ (3) การประเมินผลการควบคุม
- ประเมินว่าการควบคุมที่มีอยู่ตามคอลัมน์ (2) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ โดยตอบ
คาถามต่อไปนี้
 การกาหนด / สั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่
 มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่
 ถ้ามีการปฏิบัติจริง การควบคุมช่วยให้งานสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดหรือไม่
 ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่
7. คอลัมน์ (4) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ
 ด้านการดาเนินงาน (Operation)
 ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting)
 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ (Compliance)
8. คอลัมน์ (5) การปรับปรุงการควบคุม
- เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (4)
9. คอลัมน์ (6) กาหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
- ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ
10. คอลัมน์ (7)
- ระบุวิธีการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในว่ามีวิธีการติดตามผล
อย่างไร และต้องสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็นลงไปในช่องนี้ และให้สรุปผลการดาเนินการว่าสามารถลด
จุดอ่อนของการควบคุมได้อย่างไร ให้ระบุสาเหตุปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ได้ดาเนินการ หากดาเนินการแล้วให้
รายงานความคืบหน้าของการดาเนินการ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใด
11. ชื่อผู้รายงาน
11.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ ผู้อานวยการกลุ่ม พร้อมทั้งระบุ
ตาแหน่งและวันที่รายงาน

20
11.2 สถานศึกษา ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ สถานศึกษา ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้างานบริหารวิชาการ /
งานบริหารงบประมาณ / งานบริหารบุคคล / งานบริหารทั่วไป ของโรงเรียน พร้อมทั้งระบุตาแหน่งและวันที่
รายงาน

21
แบบ ปย.1
ชื่อส่วนงำนย่อย
รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยำยน พ.ศ............
องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน
ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป
(1)
(2)
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุมภำยใน
1.1 ......................................................................
1.2 ......................................................................
ฯลฯ
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง
2.1 ......................................................................
2.2 ......................................................................
ฯลฯ
3. กิจกรรมกำรควบคุม
3.1 ......................................................................
3.2 ......................................................................
ฯลฯ
4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
4.1 ......................................................................
4.2 ......................................................................
ฯลฯ
5. กำรติดตำมประเมินผล
5.1 ........................................................................
5.2 ........................................................................
ฯลฯ
ผลกำรประเมินโดยรวม
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ .................................
ชื่อผู้รายงาน…........................................................................
39
( ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย )
ตาแหน่ง...................................................................................
คำอธิบำยรำยงำน
แบบ ปย.1 อน.................................พศ...........
วันที่...............................เดื
1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
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4. คอลัมน์ (1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ
5. คอลัมน์ (2) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
- ระบุผลการประเมิน / ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมจุดอ่อนหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
6. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน
7. ชื่อผู้รายงาน
7.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ ผู้อานวยการกลุ่ม พร้อมทั้งระบุตาแหน่ง
และวันที่รายงาน
7.2 สถานศึกษา ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้างานบริหารวิชาการ / งานบริหารงบประมาณ /
งานบริหารบุคคล / งานบริหารทั่วไป ของโรงเรียน พร้อมทั้งระบุตาแหน่งและวันที่รายงาน
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน /
โครงการ / กิจกรรม /
ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1)

การควบคุม
ที่มีอยู่

(2)

ชื่อส่วนงำนย่อย ...............................................
รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยำยน พ.ศ....................
การประเมินผล
ความเสี่ยงที่
การปรับปรุง
การควบคุม
ยังมีอยู่
การควบคุม

(3)

(4)

(5)

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(6)

(7)

ชื่อผู้รายงาน..............................................................
( ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่.............../......................./........................
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คำอธิบำยรำยงำน แบบ ปย.2
1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุสาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 25...... ( กรณีรายงานตามปีงบประมาณ)
4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ.......................และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กาลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน
หรือโครงการให้ระบุที่สาคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น รวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน
ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม / ด้านของงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาจมีได้หลายวัตถุประสงค์
5. คอลัมน์ (2) การควบคุมที่มีอยู่
- สรุปขั้นตอน / วิธีปฏิบัติงาน / นโยบาย / กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่สาหรับกิจกรรมต่าง ๆ
6. คอลัมน์ (3) การประเมินผลการควบคุม
- ประเมินว่าการควบคุมที่มีอยู่ตามคอลัมน์ (2) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ โดยตอบ
คาถามต่อไปนี้
 การกาหนด / สั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่
 มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่
 ถ้ามีการปฏิบัติจริง การควบคุมช่วยให้งานสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดหรือไม่
 ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่
7. คอลัมน์ (4) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ
 ด้านการดาเนินงาน (Operation)
 ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting)
 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ (Compliance)
8. คอลัมน์ (5) การปรับปรุงการควบคุม
- เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (4)
9. คอลัมน์ (6) กาหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
- ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ
10. คอลัมน์ (7) หมายเหตุ
- ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดาเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
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11. ชื่อผู้รายงาน
11.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ ผู้อานวยการกลุ่ม พร้อมทั้งระบุ
ตาแหน่ง และวันที่รายงาน
11.2 สถานศึกษา ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้างานบริหารวิชาการ / งานบริหารงบประมาณ /
งานบริหารบุคคล / งานบริหารทั่วไป ของโรงเรียน พร้อมทั้งระบุตาแหน่งและวันที่รายงาน
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แบบบันทึกกำรประเมิน CSA
1. เรื่อง...................................................................................................................................................................
(วิเคราะห์กิจกรรม/งานที่มีความเสี่ยงสูง)
2. วัตถุประสงค์.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ......................
(ผลสาเร็จของกิจกรรม/งานที่เลือกต้องการให้เกิดผลสาเร็จอะไร)
3. ขั้นตอนการดาเนินงานที่จะทาให้งานนั้นสาเร็จมีดังนี้
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
( ขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะทาให้กิจกรรม/งานนั้นสาเร็จมีอะไรบ้านหรือทาอย่างไร)
4. แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ความสาเร็จอย่างไร
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
5. ถ้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง (ปัจจัยภายใน / ปัจจัยภายนอก)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
6. การควบคุมที่มีอยู่ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ/คาสั่งหรือไม่ หรือมีวิธีการอย่างไร (ปฏิบัติตามระเบียบ ,
ข้อบังคับ คาสั่งอะไร)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
7. วิธีที่ปฏิบัติอยู่นั้นลดความเสี่ยงได้หรือไม่ (วิเคราะห์ว่าที่ปฏิบัติจริงอยู่นั้น สามารถลดหรือควบคุมสาเหตุของ
ความเสี่ยงได้หรือไม่ สรุปว่า ได้ เพียงพอ/มีประสิทธิผล หรือ ไม่ได้/ไม่เพียงพอ/ยังมีปัญหาเกิดขึ้น)
......................................................................................................................................................... ........................
.................................................................................................................................................................................
8. ถ้าพบว่ายังมีปัญหาอยู่เกิดจากสาเหตุใด แก้ไขอย่างไร/ใครเป็นคนแก้ไข
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ......................................
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รูปแบบรำยงำนระดับหน่วยรับตรวจ
และคำอธิบำยรำยงำน

28
แบบ ปอ.1
หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
(กรณีไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ)
เรียน .......................................................................................
(ชื่อหน่วยรับตรวจ)
ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. ................... ด้วยวิธีการที่
(ชื่อหน่วยรับตรวจ)
กาหนดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร
ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต
ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการดาเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร
จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ (ชื่อหน่วยรับตรวจ)
สาหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ......... เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้ มีความเพียงพอ
และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ลายมือชื่อ...........................................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่.............เดือน..................... พ.ศ.................
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แบบ ปอ.1
หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
(กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ)
เรียน .......................................................................................
(ชื่อหน่วยรับตรวจ)
ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ........... เดือน................ พ.ศ. ........... ด้วยวิธีการที่
(ชื่อหน่วยรับตรวจ)
กาหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแล
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้าน
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
และการดาเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร
จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ.............(ชื่อหน่วยรับตรวจ)............
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่...........เดือน........................พ.ศ.................เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้
มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก
อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญ ดังนี้
1. …………………………………………………………………...………………………...........................
2. ..………………………….………………………………………………………….….............................
ฯลฯ
ลายมือชื่อ............................................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ)
ตาแหน่ง..................................................................
วันที่..................เดือน......................พ.ศ..................
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คำอธิบำยรำยงำนแบบ ปอ.1
1. ชื่อรายงาน หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
2. ผู้รบั รายงาน
2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้รับรายงาน ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ,สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจากระทรวงศึกษาธิการ
2.2 สถานศึกษา ผู้รับรายงาน ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาค
3. วรรคแรก
- ระบุชื่อหน่วยรับตรวจและงวดเวลาของการประเมินระบบการควบคุมภายใน
- ระบุขอบเขตของการประเมินการควบคุมภายในตามที่หน่วยรับตรวจกาหนด
4. วรรคสอง
- สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในว่าเป็นไปตามที่หน่วยรับตรวจกาหนด มีความ
เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในหรือไม่
5. ผู้รายงาน
5.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รายงาน ได้แก่ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พร้อมทั้งระบุตาแหน่งและวันที่รายงาน
5.2 สถานศึกษา ผู้รายงาน ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน พร้อมทั้งระบุตาแหน่งและวันที่
รายงาน
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แบบ ปอ.2
ชื่อหน่วยรับตรวจ
รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่.......... เดือน.......................พ.ศ............
องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน
ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป
(1)
(2)
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุมภำยใน
1.1 ......................................................................
1.2 ......................................................................
ฯลฯ
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง
2.1 ......................................................................
2.2 ......................................................................
ฯลฯ
3. กิจกรรมกำรควบคุม
3.1 ......................................................................
3.2 ......................................................................
ฯลฯ
4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
4.1 ......................................................................
4.2 ......................................................................
ฯลฯ
5. กำรติดตำมประเมินผล
5.1 ........................................................................
5.2 ........................................................................
ฯลฯ
ผลกำรประเมินโดยรวม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชื่อผู้รายงาน…........................................................................
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(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ)
คำอธิบำยรำยงำน
แบบ ปอ.2
ตาแหน่ง...................................................................................
1. ชื่อหน่วยรับตรวจ
วันที่...............................เดือน.................................พศ...........
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
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4. คอลัมน์ (1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ
5. คอลัมน์ (2) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
- ระบุผลการประเมิน / ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมจุดอ่อนหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
6. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน
7. ชื่อผู้รายงาน
7.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รายงาน ได้แก่ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พร้อมทั้งระบุตาแหน่งและวันที่รายงาน
7.2 สถานศึกษา ผู้รายงาน ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน พร้อมทั้งระบุตาแหน่งและวันที่
รายงาน
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แบบ ปอ. 3

กระบวนการปฏิบัติงาน /
โครงการ / กิจกรรม /
ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

(2)

ชื่อหน่วยงำน ...............................................
รำยงำนแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยำยน พ.ศ....................
งวด / เวลาที่
การปรับปรุงการควบคุม
พบจุดอ่อน

(3)

(4)

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(5)

(6)

ชื่อผู้รายงาน..............................................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ)
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่.............../......................./........................
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คำอธิบำยรำยงำน แบบ ปอ.3
1. ชื่อหน่วยรับตรวจ
2. ชือ่ รายงาน รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ.......................และวั ตถุประสงค์ของการควบคุม
- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กาลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน
หรือโครงการนั้น รวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม / ด้านของงาน / ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอาจมีได้หลายวัตถุประสงค์
5. คอลัมน์ (2) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยสรุปมาจาก แบบ ปย.2 คอลัมน์ (4)
6. คอลัมน์ (3) งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน
- ระบุงวด / เวลาที่พบหรือทราบความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามที่ระบุในคอลัมภ์ (2)
7. คอลัมน์ (4) การปรับปรุงการควบคุม
- ระบุการปรับปรุงการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยสรุปผลมาจากแบบ
ปย.2 คอลัมน์ (5)
8. คอลัมน์ (5) กาหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
- ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ
9. คอลัมน์ (6) หมายเหตุ
- ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดาเนินการ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
10. ชื่อผู้รายงาน
10.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รายงาน ได้แก่ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พร้อมทั้งระบุตาแหน่งและวันที่รายงาน
10.2 สถานศึกษา ผู้รายงาน ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน พร้อมทั้งระบุตาแหน่งและวันที่
รายงาน
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แบบติดตำม ปอ. 3

กระบวนการปฏิบัติงาน /
โครงการ / กิจกรรม /
ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1)

ชื่อหน่วยงำน...........................................................................................
รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยำยน พ.ศ..................
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
งวด / เวลาที่พบ
การปรับปรุงการควบคุม
จุดอ่อน

(2)

(3)

(4)

กาหนดเสร็จ / วิธีการติดตาม
ผู้รับผิดชอบ และสรุปผลการ
ประเมิน/
ข้อคิดเห็น
(5)

(6)

ชื่อผู้รายงาน...........................................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ)
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่.............../......................./........................
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คำอธิบำยรำยงำน แบบติดตำม ปอ.3
สพฐ.ได้กำหนดให้จัดทำแบบติดตำม ปอ.3 เพิ่มเติมจำก สตง.
1. ชื่อหน่วยรับตรวจ
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
- ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ.......................และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กาลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน
หรือโครงการนั้น รวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม / ด้านของงาน / ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอาจมีได้หลายวัตถุประสงค์
5. คอลัมน์ (2) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยสรุปมาจาก แบบ ปย.2 คอลัมน์ (4)
6. คอลัมน์ (3) งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน
- ระบุงวด / เวลาที่พบหรือทราบความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามที่ระบุในคอลัมภ์ (2)
7. คอลัมน์ (4) การปรับปรุงการควบคุม
- ระบุการปรับปรุงการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยสรุปผลมาจากแบบ
ปย.2 คอลัมน์ (5)
8. คอลัมน์ (5) กาหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
- ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ
9. คอลัมน์ (6)
- ระบุวิธีการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในว่ามีวิธีการติดตามผล
อย่างไร และต้องสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็นลงไปในช่องนี้ และให้สรุปผลการดาเนินการว่าสามารถลด
จุดอ่อนของการควบคุมได้อย่างไร ให้ระบุสาเหตุปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ได้ดาเนินการ หากดาเนินการแล้วให้
รายงานความคืบหน้าของการดาเนินการ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใด
10. ชื่อผู้รายงาน
10.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รายงาน ได้แก่ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พร้อมทั้งระบุตาแหน่งและวันที่รายงาน
10.2 สถานศึกษา ผู้รายงาน ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน พร้อมทั้งระบุตาแหน่งและวันที่รายงาน

แบบ ปส.
รำยงำนผลกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน
(กรณีไม่มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต)
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เรียน (หัวหน้ำหน่วยรับตรวจ/ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยรับตรวจ)

(ชื่อหน่วยรับตรวจ)
ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ ..........................................................................
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่...............เดือน.................พ.ศ........... การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและ
ระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กาหนด
ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ชื่อผู้รายงาน..................................................................
(ชื่อผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน)
ตาแหน่ง......................................................................
วันที่..................เดือน.........................พ.ศ..................
กรณีผู้ตรวจสอบภำยในสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในแล้วมีข้อตรวจพบ หรือ
ข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ ให้รำยงำนข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญต่อท้ำยผลกำรสอบทำน ดังนี้
(ชื่อหน่วยรับตรวจ)
ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ........................................................................
สาหรับปีสิ้นสุดวันที.่ .......เดือน................พ.ศ........... การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวัง
อย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กาหนด ระบบการ
ควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกต
ที่มีนัยสาคัญ ดังนี้................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

คำอธิบำยรำยงำน แบบ ปส.
(เฉพำะสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำจะทำหรือไม่ทำแบบ ปส. ก็ได้)
1. ชื่อรายงาน รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
2. ผู้รับรายงาน ได้แก่ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. วรรครายงาน
- ระบุงวดเวลาของการประเมินผลการควบคุมภายใน
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- ระบุขอบเขตของการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในว่าได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล
และระมัดระวังอย่างรอบคอบ
- สรุปผลการสอบทาน
4. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน
ราชการ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจให้ทาหน้าที่ตรวจสอบภายใน

