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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔
____________________
โดยที่สมควรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้หน่วยรับตรวจมีแนวทำง
ในกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในกำรดำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยเงินและทรัพย์สินของประเทศชำติโดยรวม
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๑๕ (๓) (ก) (ค) แห่งพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินจึง
ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรกำหนด
มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“หน่วยรับตรวจ” หมำยควำมว่ำ
(๑ ) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเป็น กระทรวง ทบวง หรือกรม
(๒) หน่วยงำนของรำชกำรส่วนภูมิภำค
(๓) หน่วยงำนของรำชกำรส่วนท้องถิ่น
(๔) รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณหรือตำมกฎหมำยอื่น
(๕) หน่วยงำนอื่นของรัฐ
(๖) หน่วยงำนที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจกำรที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจำก
หน่วยรับตรวจตำม(๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
(๗) หน่วยงำนอื่นใดหรือกิจกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐที่มีกฎหมำยกำหนดให้
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ
“หน่วยงำนของรำชกำรส่วนท้องถิ่น ” หมำยควำมว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนตำบล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมำยจัดตั้งขึ้น
“ผู้กำกับดูแล” หมำยควำมว่ำ บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำร
กำกับดูแลหรือบังคับบัญชำผู้รับตรวจหรือหน่วยรับตรวจ
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“ผู้รับตรวจ” หมำยควำมว่ำ หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำน หรือผู้บริหำร
ระดับสูงผู้รับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรบริหำรของหน่วยรับตรวจ
“ฝ่ำยบริหำร” หมำยควำมว่ำ ผู้รับตรวจ หรือผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยรับตรวจ
“ผู้ตรวจสอบภำยใน” หมำยควำมว่ำ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วย
รับตรวจ หรือ ดำรงตำแหน่งอื่นที่ทำหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภำยใน
“กำรควบคุมภำยใน” หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ผู้กำกับดูแล
ฝ่ำยบริหำรและบุคลำกรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ
กำรดำเนินงำนของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำนประสิทธิผลและประสิทธิภำพ
ของกำร ดำเนินงำนซึ่งรวมถึงกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำร
รั่วไหล กำรสิ้นเปลืองหรือกำรทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้ำนควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน และด้ำนกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ข้อ ๔ ให้ผู้กำกับดูแล และหรือฝ่ำยบริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรนำมำตรฐำน
กำรควบคุมภำยในของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินท้ำยระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทำงสำหรับกำรจัดวำง
ระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของ
กำรควบคุมภำยใน
ข้อ ๕ ให้หน่วยรับตรวจจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในโดยใช้มำตรฐำนกำรควบคุม
ภำยใน ท้ำยระเบียบนี้เป็นแนวทำงให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ โดยอย่ำงน้อย ต้อง
แสดงข้อมูล ดังนี้
(๑) สรุปภำรกิจและวัตถุประสงค์กำรดำเนินงำนที่สำคัญในระดับหน่วยรับตรวจ และ
ระดับกิจกรรม
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมกำรควบคุม โดยเฉพำะเกี่ยวกับควำมซื่อสัตย์ และ
จริยธรรมของผู้บริหำรระดับสูงและบุคลำกรในหน่วยรับตรวจ
(๓) ควำมเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมกำรควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงที่สำคัญตำม (๓)
(๕) ผู้รับผิดชอบประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน และวิธีกำรติดตำมประเมินผลให้หน่วย
รับตรวจรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในต่อผู้กำกับดูแล และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ (ถ้ำมี) ทุกหกสิบวัน พร้อมทั้งส่งสำเนำให้สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินด้วย เว้น
แต่สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ดำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่น
ข้อ ๖ ให้ผู้รับตรวจรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในอย่ำงน้อย ปีละหนึ่งครั้งภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวันสิ้น
ปีงบประมำณ หรือ ปีปฏิทินแล้วแต่กรณี เว้นแต่กำรรำยงำนครั้งแรกให้กระทำภำยในสองร้อยสี่สิบวันนับจำกวัน
วำงระบบกำรควบคุมภำยในแล้วเสร็จโดยมีรำยละเอียด ดังนี้
(๑) ทำควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่มีมำตรฐำน
ตำมระเบียบนี้หรือไม่
(๒) รำยงำนผลกำรประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของระบบกำรควบคุม
ภำยใน ในกำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนด รวมทั้งข้อมูลสรุปผลกำรประเมินแต่ละองค์ประกอบ
ของกำรควบคุมภำยใน ประกอบด้วย
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(ก) สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม
(ข) กำรประเมินควำมเสี่ยง
(ค) กิจกรรมกำรควบคุม
(ง) สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(จ) กำรติดตำมประเมินผล
(๓) จุดอ่อนของระบบกำรควบคุมภำยในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนกำรปรับปรุงระบบ
กำรควบคุมภำยใน
ข้อ ๗ ในกรณีหน่วยรับตรวจไม่สำมำรถปฏิบัติตำมระเบียบนี้ได้ ให้ขอทำควำมตกลงกับ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อ ๘ ในกรณีหน่วยรับตรวจมีเจตนำหรือปล่อยปละละเลยในกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้
หรือตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินโดยไม่มีเหตุอัน
ควร คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินสำมำรถเสนอข้อสังเกตและควำมเห็นพร้อมทั้งพฤติกำรณ์ของ
หน่วยรับตรวจนั้น ให้กระทรวงเจ้ำสังกัด หรือผู้บังคับบัญชำหรือผู้ควบคุมกำกับ หรือรับผิดชอบของหน่วยรับ
ตรวจ แล้วแต่กรณี เพื่อกำหนดมำตรกำรที่จำเป็นเพื่อให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติในกรณีกระทรวงเจ้ำสังกัดหรือ
ผู้บังคับบัญชำ หรือผู้ควบคุมกำกับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจไม่ดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งภำยใน
ระยะเวลำอันสมควร คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินสำมำรถรำยงำนต่อประธำนรัฐสภำ เพื่อแจ้งไปยัง
คณะกรรมำธิกำรของรัฐสภำที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ และแจ้งไปยัง
คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีของรัฐสภำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ข้อ ๙ ให้ประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินรักษำกำรตำมระเบียบนี้ และให้
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินมีอำนำจตีควำมและวินิจฉัยปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรบังคับใช้ระเบียบนี้
ในกรณีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินอำจยกเว้นหรือผ่อนผันกำรปฏิบัติตำมควำมในระเบียบนี้
ได้
ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ กันยำยน พ.ศ.๒๕๔๔
ปัญญำ ตันติยวรงค์
(นำยปัญญำ ตันติยวรงค์)
ประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๙๙ ก วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔

4

แบบ ปย.1
ชื่อส่วนงำนย่อย
รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่..........เดือน ....................................พ.ศ...............
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
(1)
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม

ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
(2)

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง

3. กิจกรรมกำรควบคุม

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

5. กำรติดตำมประเมินผล

ผลกำรประเมินโดยรวม
........................................................................................................................................... ........................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้รำยงำน........................................
(.........................................)
ตำแหน่ง ผอ.กลุ่ม/หัวหน้ำกลุ่ม........................................
วันที่........เดือน........................พศ..............
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คำอธิบำยแบบ ปย.1
1. ชื่อส่วนงำนย่อย (สพม.  กลุ่มอำนวยกำร , กลุ่มบริหำรงำนบุคคล , กลุ่มกำรเงินและสินทรัพย์ , กลุ่ม
นโยบำยและแผน , กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ , กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
สถำนศึกษำ  กลุ่มบริหำรวิชำกำร, กลุ่มบริหำรงบประมำณ, กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กลุ่มบริหำรทั่วไป ฯลฯ)
2. ชื่อรำยงำน รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
3. งวดรำยงำน
- ระบุวันสุดท้ำยของรอบระยะเวลำในกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
4. คอลัมน์ (1) องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
- ระบุข้อมูลแต่ละด้ำนของแต่ละองค์ประกอบ
5. คอลัมน์ (2) ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
- ระบุผลกำรประเมิน/ข้อสรุปในแต่ละด้ำนที่กล่ำวถึงของแต่ละองค์ประกอบ ว่ำได้ดำเนินกำรอย่ำงไร
ยังมีจุดอ่อนหรือควำมเสี่ยงในเรื่องอะไรบ้ำง
6. ผลกำรประเมินโดยรวม ให้สรุปทั้ง 5 องค์ประกอบ
7. ผู้รำยงำน ได้แก่ ผู้อำนวยกำรกลุ่ม , หัวหน้ำส่วนงำนย่อย (สพม.  กลุ่มอำนวยกำร , กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล , กลุ่มกำรเงินและสินทรัพย์ , กลุ่มนโยบำยและแผน , กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ , กลุ่มนิเทศ
ติดตำม และประเมินผล สถำนศึกษำ กลุ่มบริหำรวิชำกำร, กลุ่มบริหำรงบประมำณ,
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล, กลุ่มบริหำรทั่วไป ฯลฯ) พร้อมระบุตำแหน่ง และวันที่รำยงำน
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ชื่อส่วนงานย่อย............. (ก)
รำยงำนกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง (CSA)

1. วิเครำะห์งำนที่มีควำมเสี่ยงสูง 1 กิจกรรม (ข)
............................................................................................................................................................................ .....
.................................................................................................................................................................................
2. ให้กลุ่มทำควำมเข้ำใจถึงผลสำเร็จของภำรกิจที่เลือกว่ำต้องกำรให้เกิดผลสำเร็จอะไร (ค)
(วัตถุประสงค์)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
3. มีขั้นตอนหรือกระบวนกำรปฏิบัติที่จะทำให้ภำรกิจนั้นสำเร็จ มีอะไรบ้ำงหรือทำอย่ำงไร (ง)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
4. แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ควำมสำเร็จอย่ำงไร (จ)
กระบวนการ/ขั้นตอน (1)

วัตถุประสงค์ (2)
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5. ถ้ำไม่เป็นตำมวัตถุประสงค์เกิดจำกสำเหตุอะไร (ช)
(ปัจจัยภำยใน/ปัจจัยภำยนอก วิเครำะห์จำกข้อ 4.)
วัตถุประสงค์

สำเหตุ
ปัจจัยภำยใน

ปัจจัยภำยนอก

6. ให้วิเครำะห์ว่ำงำนที่ปฏิบัติอยู่จริงในขณะประเมินมีกิจกรรมกำรควบคุมอย่ำงไร (ซ)
(ปฏิบัติตำมระเบียบ,ข้อบังคับ,คำสั่งอะไร)
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน (1)

กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (2)
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7. ให้กลุ่มวิเครำะห์ว่ำที่ปฏิบัติจริงอยู่นั้น สำมำรถลดหรือควบคุมสำเหตุของควำมเสี่ยงได้หรือไม่ (ฌ)
(สรุปว่ำ ได้ / เพียงพอ / มีประสิทธิผล , ไม่ได้ / ไม่เพียงพอ / ยังมีปัญหำที่เกิดขึ้น
ขั้นตอน / กระบวนการปฏิบัติงาน
(1)

กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่
(2)

8. ถ้ำพบว่ำยังมีปัญหำอยู่ เกิดจำกสำเหตุอะไรจะแก้ไขอย่ำงไร ใครเป็นคนแก้ไข (ญ)
ปัญหา / สาเหตุ
(1)

การแก้ไข
(2)

ผู้รับผิดชอบ / ว.ด.ป.แล้วเสร็จ
(3)

ชื่อผู้รำยงำน.........................................
(..............................................)
ตำแหน่ง ผอ.กลุ่ม/หัวหน้ำกลุ่ม......................
วันที่............เดือน........................พ.ศ...............
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คาอธิบายแบบ CSA

1. ชื่อส่วนงำนย่อย (ก) (สพม.  กลุ่มอำนวยกำร , กลุ่มบริหำรงำนบุคคล , กลุ่มกำรเงินและสินทรัพย์ ,
กลุ่มนโยบำยและแผน , กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ , กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
สถำนศึกษำ  กลุ่มบริหำรวิชำกำร, กลุ่มบริหำรงบประมำณ, กลุ่มบริหำรงำนบุคคล, กลุ่มบริหำรทั่วไป ฯลฯ)
2. กำหนดงำนที่มีควำมเสี่ยงสูง (ข)
- ให้พิจำรณำวิเครำะห์ภำรกิจงำนในกลุ่มที่มีควำมเสี่ยงสูง โดยกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มทุกคน
3. ทำควำมเข้ำใจถึงผลสำเร็จของภำรกิจ (ค)
- กำหนดวัตถุประสงค์ในภำรกิจงำนที่กำหนดไว้ตำมข้อ (ข)
4. มีขั้นตอน หรือกระบวนกำรปฏิบัติอย่ำงไร (ง)
- กำหนดขั้นตอน วิธีกำรปฏิบัติที่จะทำให้ภำรกิจงำนสำเร็จตำมข้อ (ค)
5. แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ควำมสำเร็จอย่ำงไร (จ)
- คอลัมน์ (1) นำขั้นตอนในข้อ (ค)
- คอลัมน์ (2) กำหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อข้องคอลัมน์ (1)
6. สำเหตุอะไรบ้ำง (ช)
- คอลัมน์ (1) นำข้อมูลจำกคอลัมน์ (2) ในขั้นตอนของ (จ) มำพิจำรณำหำสำเหตุจำกปัจจัยภำยใน
องค์กรและปัจจัยภำยนอกองค์กรบันทึกลงในคอลัมน์ (2) และ (3) ตำมลำดับ
7. ให้วิเครำะห์ว่ำงำนที่ปฏิบัติอยู่จริงในขณะประเมินปฏิบัติอย่ำงไร (ซ)
- คอลัมน์ (1) นำข้อมูลขั้นตอน/กระบวนกำรปฏิบัติ ตำมข้อ (ง) มำบันทึก
- คอลัมน์ (2) กำหนดวิธีกำรปฏิบัติตำมงำนที่กำหนดไว้ในคอลัมน์ (2)
8. วิเครำะห์ว่ำปฏิบัติจริงอยู่นั้น สำมำรถลดหรือควบคุมสำเหตุของควำมเสี่ยงได้หรือไม่ (ฌ)
- คอลัมน์ (1) นำข้อมูลทั้งหมดในคอลัมน์ (2) ของ ข้อ (ซ) มำบันทึก
- คอลัมน์ (2) พิจำรณำแต่ละข้อในคอลัมน์ (1) ว่ำเพียงพอหรือไม่
9. ถ้ำพบว่ำยังมีปัญหำอยู่ เกิดจำกสำเหตุอะไร จะแก้ไขอย่ำงไร ใครคือคนแก้ไข (ญ)
- คอลัมน์ (1) นำขั้นตอนที่มีสำเหตุไม่เพียงพอในคอลัมน์ (2) ของข้อ (ฌ) มำบันทึก
- คอลัมน์ (2) กำหนดวิธีกำรแก้ไขในแต่ละขั้นตอนของคอลัมน์ (1)
- คอลัมน์ (3) กำหนดวัน เวลำ ที่จะดำเนินกำรเสร็จตำมขั้นตอนในคอลัมน์ (2)
- คอลัมน์ (4) กำหนดผู้รับผิดชอบตำมขั้นตอนในคอลัมน์ (2)
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แบบ ปย.2
ชื่อส่วนงำนย่อย..........................................
รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่..............เดือน...........................................พ.ศ....................
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของ
งำนที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม
(1)

กำรควบคุมที่มีอยู่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ชื่อผู้รำยงำน.....................................................
(...........................................................)
ตำแหน่ง ผอ.กลุ่ม/หัวหน้ำกลุ่ม.............................................
วันที่.........เดือน...............................พ.ศ..........
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คาอธิบาย แบบ ปย.2
1. ชื่อส่วนงำนย่อย (สพม.  กลุ่มอำนวยกำร , กลุ่มบริหำรงำนบุคคล , กลุ่มกำรเงินและสินทรัพย์ ,
กลุ่มนโยบำยและแผน , กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ , กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
สถำนศึกษำ  กลุ่มบริหำรวิชำกำร, กลุ่มบริหำรงบประมำณ, กลุ่มบริหำรงำนบุคคล, กลุ่มบริหำร
ทั่วไป ฯลฯ)
2. ชื่อรำยงำน รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
3. งวดรำยงำน
- ระบุวันสุดท้ำยของรอบระยะเวลำในกำรประเมินผลกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
4. คอลัมน์ (1)
- ระบุชื่อ งำน/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำน
- ระบุวัตถุประสงค์ของ งำน/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำน
5. คอลัมน์ (2) กำรควบคุมที่มีอยู่
- สรุปขั้นตอน/ วิธีปฏิบัติงำน/นโยบำย/กฎเกณฑ์ ที่ใช้ปฏิบัติอยู่ในเรื่องนั้นๆ
6. คอลัมน์ (3) กำรประเมินผลกำรควบคุม
- ประเมินว่ำกำรควบคุมที่มีอยู่ตำมคอลัมน์ (2) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ โดยตอบคำถำมต่อไปนี้
 กำรกำหนด/สั่งอย่ำงเป็นทำงกำรให้ปฏิบัติตำมกำรควบคุมหรือไม่
 มีกำรปฏิบัติจริงตำมกำรควบคุมหรือไม่
 ถ้ำมีกำรปฏิบัติจริง กำรควบคุมช่วยให้งำนสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่
 ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ำกับต้นทุนของกำรควบคุมหรือไม่
7. คอลัมน์ (4) ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- ระบุควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ที่มีผลกระทบต่อควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
หรือหลำยด้ำน คือ
 ด้ำนกำรดำเนินงำน (Operation) = O
 ด้ำนควำมถูกต้องเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน (Financial Reporting) = F
 ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C
8. คอลัมน์ (5) กำรปรับปรุงกำรควบคุม
- เสนอแนะกำรปรับปรุงกำรควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงตำมคอลัมน์ (4)
9. คอลัมน์ (6) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
- ระบุผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไข ปรับปรุง และวันที่ดำเนินกำรปรับปรุงแล้วเสร็จ
10. คอลัมน์ (7) หมำยเหตุ
- ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องกำรแจ้งให้ทรำบ เช่นเอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
11. ชื่อผู้รำยงำน
- ระบุชื่อหัวหน้ำส่วนงำนย่อย ตำแหน่งและวันเดือนปีที่จัดทำ
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แบบติดตาม ปย.2
กลุ่ม..........................................
รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัตติ ำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่..........เดือน.............................พ.ศ..................
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของ
งำนที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม
(1)

กำรควบคุมที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม

ควำมเสีย่ งที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

วิธีกำรติดตำม/สรุปผลกำร
ติดตำม
ข้อคิดเห็น
(7)

ชื่อผู้รำยงำน.......................................................
(.................................................................)
ตำแหน่ง.............................................................................
วันที่..............เดือน..........................พ.ศ................
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คาอธิบาย แบบติดตาม ปย.2
1. ชื่อส่วนงำนย่อย (สพม.  กลุ่มอำนวยกำร , กลุ่มบริหำรงำนบุคคล , กลุ่มกำรเงินและสินทรัพย์ ,
กลุ่มนโยบำยและแผน , กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ , กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
สถำนศึกษำ  กลุ่มบริหำรวิชำกำร, กลุ่มบริหำรงบประมำณ, กลุ่มบริหำรงำนบุคคล,
กลุ่มบริหำรทั่วไป ฯลฯ)
2. ชื่อรำยงำน รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
3. งวดรำยงำน
- ระบุวันสุดท้ำยของรอบระยะเวลำในกำรติดตำมแผนกำรปรับปรุง
4. คอลัมน์ (1) - คอลัมน์ (6) ลอกมำจำก ปย.2 คอลัมน์ (1) - คอลัมน์ (6)
5. คอลัมน์ (7) วิธีกำรติดตำม/สรุปผลกำรติดตำม ข้อคิดเห็น
- ระบุวิธีกำรติดตำมว่ำได้ดำเนินกำรอย่ำงไร พร้อมอ้ำงอิงเอกสำรที่เกี่ยวข้อง สรุปผลกำรปรับปรุง
ว่ำสำมำรถแก้ปัญหำหรือลดควำมเสี่ยงได้หรือไม่
6. ชื่อผู้รำยงำน
- ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ติดตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ระบุตำแหน่ง
วัน เดือน ปี ที่จัดทำ
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แบบ ปอ.1
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียน............................................................ ได้ประเมินผลกำรควบคุมภำยในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 เดือนกันยำยน พ.ศ............. ด้วยวิธีกำรที่โรงเรียน................................. กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้ ำ งควำมมั่ น ใจอย่ ำ งสมเหตุ ส มผลว่ ำ กำรด ำเนิ น งำนจะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกำรควบคุ ม ภำยในด้ ำ น
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรดำเนินงำนและกำรใช้ทรัพยำกร ซึ่งรวมถึงกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำร
ป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล กำรสิ้นเปลืองหรือกำรทุจริตด้ำนควำมเชื่อถือได้ของ
รำยงำนทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำนและด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบำย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ำยบริหำร
จำกผลกำรประเมินดังกล่ำวเห็นว่ำกำรควบคุมภำยในของโรงเรียน...........................................สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยำยน พ.ศ.................. เป็นไปตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่กำหนดไว้ มีควำม
เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในตำมที่กล่ำวในวรรคแรก
อนึ่ง กำรควบคุมภำยในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้
1. .......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ฯลฯ
ลำยมือชื่อ....................................................
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียน...............................
วันที่.......... เดือน........................พ.ศ....................
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คาอธิบาย แบบ ปอ.1
1. ชื่อรำยงำน หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
2. ผู้รบั รำยงำนได้แก่
- ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก
- ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. วรรคแรก
- ระบุชื่อหน่วยรับตรวจ และงวดเวลำของกำรประเมินระบบควบคุมภำยใน
- ระบุขอบเขตของกำรประเมินกำรควบคุมภำยในตำมที่หน่วยรับตรวจกำหนด
4. วรรคสอง
- สรุปผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในว่ำเป็นไปตำมที่หน่วยรับตรวจกำหนด มีควำมเพียงพอ
บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในหรือไม่
5. ผู้รำยงำน ได้แก่ หัวหน้ำหน่วยรับตรวจ (ผู้บริหำรสถำนศึกษำ) พร้อมทั่งระบุตำแหน่งและวันเดือนปีที่
รำยงำน
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แบบ ปอ.2
โรงเรียน......................................................
รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่..........เดือน ...........................พ.ศ...............
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
(1)
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม

ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
(2)

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง

3. กิจกรรมกำรควบคุม

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

ผลกำรประเมินโดยรวม
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ .....
.................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ชื่อผู้รำยงำน.............................................
(.....................................)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน................................
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............
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คาอธิบายแบบ ปอ.2
1. ชื่อหน่วยรับตรวจ (สพม. , สถำนศึกษำ)
2. ชือ่ รำยงำน รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
3. งวดรำยงำน
- ระบุวันสุดท้ำยของรอบระยะเวลำในกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
4. คอลัมน์ (1) องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
- สรุปข้อมูลแต่ละด้ำนของแต่ละองค์ประกอบ
5. คอลัมน์ (2) ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป
- สรุปผลกำรประเมินแต่ละด้ำนที่กล่ำวถึงของแต่ละองค์ประกอบ ว่ำได้ดำเนินกำรอย่ำงไร
ยังมีจุดอ่อนหรือควำมเสี่ยงในเรื่องอะไรบ้ำง
6. ผลกำรประเมินโดยรวม
- ให้สรุปผลกำรประเมินโดยรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ
7. ผู้รำยงำน ได้แก่หัวหน้ำหน่วยรับตรวจ (ผู้บริหำรสถำนศึกษำ) พร้อมทั้งระบุตำแหน่ง
วัน เดือน ปี ที่รำยงำน
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แบบ ปอ. 3
ชื่อหน่วยรับตรวจ...................................................
รำยงำนแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ ......... เดือน ................. พ.ศ................
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำน
ที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม
(1)

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลำ
ที่พบจุดอ่อน

กำรปรับปรุงกำรควบคุม

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ชื่อผู้รำยงำน..............................................................
(...........................................................)
ตำแหน่ง ผอ.สพม./ผอ.โรงเรียน................................
วันที่...............เดือน..............................พ.ศ................
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คาอธิบาย แบบ ปอ.3
1. ชื่อหน่วยรับตรวจ (สพม. , สถำนศึกษำ)
2. ชือ่ รำยงำน รำยงำนแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
3. งวดรำยงำน
- ระบุวันสุดท้ำยของรอบระยะเวลำในกำรประเมินผลกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
4. คอลัมน์ (1)
- ระบุชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำน มำจำก ปย.2 คอลัมน์ (1)
- ระบุวัตถุประสงค์ของงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของงำน มำจำก ปย.2 คอลัมน์ (1)
5. คอลัมน์ (2)
- ระบุควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ มำจำก ปย.2 คอลัมน์ (4)
6. คอลัมน์ (3)
- ระบุงวดเวลำที่พบหรือทรำบจุดอ่อน/ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตำมที่ระบุไว้ ในคอลัมน์ (2)
7. คอลัมน์ (4)
- ระบุวิธีกำรแก้ไขปรับปรุง เพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ มำจำก ปย.2 คอลัมน์ (5)
8. คอลัมน์ (5)
- ระบุผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขปรับปรุง และวันที่ดำเนินกำรปรับปรุงแล้วเสร็จ มำจำก ปย.2
คอลัมน์ (6)
9. คอลัมน์ (6) หมำยเหตุ
- ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องกำรแจ้งให้ทรำบ เช่นเอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
10. ชื่อผู้รำยงำน ได้แก่หัวหน้ำหน่วยรับตรวจ (ผอ.สพม. , ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ) ระบุตำแหน่งและ
วัน เดือน ปี ที่รำยงำน
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แบบติดตาม ปอ.3

สพม. /โรงเรียน...........................................
รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่.........เดือน..................... พ.ศ.................
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำนของ
งำน ที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
(1)

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลำ
ทีพ่ บจุดอ่อน

(2)

(3)

กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

วิธีกำรติดตำมและสรุปผลกำร
ประเมิน/ข้อคิดเห็น

(4)

(5)

(6)

ชื่อผู้รำยงำน....................................................
(....................................................)
ตำแหน่ง............................................................
วันที่...... เดือน............................ พ.ศ............
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คาอธิบาย แบบติดตาม ปอ.3
1. ชื่อหน่วยรับตรวจ (สพม. , สถำนศึกษำ)
2. ชือ่ รำยงำน รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
3. งวดรำยงำน
- ระบุวันสุดท้ำยของรอบระยะเวลำติดตำมแผนปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
4. คอลัมน์ (1) – คอลัมน์ (5) ลอกมำจำก ปอ.3 คอลัมน์ (1) – คอลัมน์ (5)
5. คอลัมน์ (6) วิธีกำรติดตำมและสรุปผลกำรประเมิน/ข้อคิดเห็น
- ระบุวิธีกำรติดตำมว่ำได้ดำเนินกำรอย่ำงไร และเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง พร้อมสรุปผลกำร
ปรับปรุงว่ำสำมำรถแก้ปัญหำหรือลดควำมเสี่ยงได้หรือไม่
6. ชื่อผู้รำยงำน
- ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ติดตำมแผนปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ระบุตำแหน่ง วันเดือนปีที่จัดทำ

