
การจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน

ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1



ที่มา : การควบคุมภายใน
         ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน

แผ่นดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (3) (ก) (ค) ตามระเบียบฯ ข้อ 5 กําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ 

(ผู้รับตรวจ) นํามาตรฐานการควบคุมภายในที่ออกตามระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบ

ควบคุมภายใน ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบฯ มีผลใช้บังคับ และข้อ 6 ให้จัดทํา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 90 วัน 

นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ประกอบกับ สํานักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กําหนดให้

การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการติดตามและประเมินผลสวนราชการ



ความสาํคัญของการควบคุมภายใน

 สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่หน่วยงาน

 มาตรการในการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล

 ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพการดําเนินงานขององค์กร



วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน

ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน (Operation)ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน (Operation)

ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (financial Reporting)ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (financial Reporting)

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance)การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance)
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มาตรฐานการควบคุมภายใน

องค์ประกอบ

ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน

ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

การประเมิน

ความเสี่ยง

กิจกรรม

การควบคุม

การติดตาม

ประเมินผล

สภาพแวดล้อมของการควบคุม

5 องค์ประกอบตามมาตรฐาน
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม

(Control Environment)

2.การประเมินความเสี่ยง

(Risk Assessment)

3.กิจกรรมการควบคุม

(Control Activities)

4.สารสนเทศและการสื่อสาร

(Information & Communications)

5.การติดตามประเมินผล

(Monitoring)



1.สภาพแวดล้อมการควบคุม
           สภาพแวดล้อมของการควบคุม หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ 

ที่ร่วมกันส่งผลให้มีการควบคุมขึ้นในหน่วยรับตรวจ หรือทําให้   

การควบคุมที่ มีอ ยู่ไ ด้ผลดี ขึ้น  ในทางตรงกันข้ามอาจทําให้        

การควบคุมย่อหย่อนลงได้



1.สภาพแวดล้อมการควบคุม

Hard Controls Soft Controls

- โครงสร้างองค์กร

- นโยบาย กฎ ระเบียบ

- การบริหารงานบุคคล

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

     ฯลฯ

- ความซื่อสัตย์

- ความรู้ ทักษะ

     ของบุคลากร

- คุณธรรม จริยธรรม

- วัฒนธรรม

     ฯลฯ



2.การประเมนิความเสี่ยง

ความเสี่ยง  คืออะไร ?

 โอกาสที่เกิดความผิดพลาดความเสียหาย

 การรั่วไหล ความสูญเปล่า

 เหตุการณ์ซึ่งไม่พึงประสงค์ ที่ทําให้งานไม่ประสบ

ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนด



2.การประเมนิความเสี่ยง
คําถามที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง
 อะไรที่จะทําให้การดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ ไม่บรรลุผล

สําเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 การกระทําหรือเหตุการณ์ใดที่ขัดขวางหรือเป็นอุปสรรค

ต่อการดําเนินกิจกรรม และทําให้ไม่บรรลุผลสําเร็จ

 อะไรที่ทําให้เกิดความเสียหาย การสูญเปล่า การรั่วไหล

หรือความผิดพลาด



2.การประเมนิความเสี่ยง

      การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการ

ระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างเป็น

ระบบในการตัดสินใจ และการจัดลําดับความสําคัญ

ว่าเหตุการณ์ใด หรือเงื่อนไขใดที่ มีผลกระทบต่อ    

การไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 



2.การประเมนิความเสี่ยง

      การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง มีเทคนิคที่ใช้     

ในการวิเคราะห์หลายวิธี ซึ่งโดยทั่วไปจะวิเคราะห์  

โดยการประเมินความถี่หรือโอกาส (Likelihood)    

ที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ (Consequent) 

ของความเสี่ยง โดยการกําหนดเกณฑ์ในการให้

คะแนน



2.การประเมนิความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง
 การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat)

 การยอมรับความเสี่ยง (Take)

 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)

 การแบ่งปันหรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)



3.กจิกรรมการควบคุม

     กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและวิธีการต่าง ๆ

ที่กําหนดให้บุคลากรถือปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง 

ซึ่งจะต้องได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติ กิจกรรม    

การควบคุมต้องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถป้องกัน

หรือลดความเสียหายความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น จึงจะ

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน



3.กจิกรรมการควบคุม

ข้อพิจารณา
 ต้องสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่

สามารถยอมรับได้

 สามารถนําไปปฏิบัติได้

 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต้องไม่สูงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ
 มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ ว่ากิจกรรมการควบคุม

ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



4.สารสนเทศและการสื่อสาร
       หน่วยงานต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ 

และมีการสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่น ๆ      

ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ     

ซึ่งจําเป็นต้องใช้สารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสม

และทันเวลา



5.การตดิตามและประเมนิผล
       หน่วยงานต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผล

( Monitoring)  เ พื่ อ ใ ห้ มี ค ว า ม มั่ น ใ จ ว่ า ร ะ บ บ        

การควบคุมภายในมีการปฏิบัติตาม โดยติดตาม

ประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing 

Monitorig)  แล ะ ก า รป ร ะ เ มิ น ผล เ ป็ น ร า ย ค รั้ ง 

(Separate Evaluation)



การประเมนิผลเป็นรายครัง้ (Separate Evaluation)
 การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment) ประเมินผล

โดยให้ ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานนั้น ๆ ร่วมกันพิจารณาความเพียงพอและ

ประสิทธิผลของการควบคุม และค้นหาความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบ    

เพื่อปรับปรุงกระบวนการ/กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

 การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment)

การประเมินผลโดย ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยตรงกับการกําหนดมาตรการหรือ

ออกแบบระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงาน

ประเมินผล ผู้ตรวจสอบ/ประเมินภายนอก เป็นต้น



ผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่

พิจารณาผลการประเมินระดับหน่วยรับตรวจ(ปอ.)

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส/

คณะทํางาน

1. อํานวยการและประสานงาน

2. จัดทําแผนการประเมิน

3. ติดตามการประเมิน

4. สรุปภาพรวม

5. จัดทํารายงานระดับกรม

    (แบบ ปอ. 1 , 2 , 3)

ผู้ตรวจสอบภายใน

1.ประเมินการควบคุมด้วย

ตนเอง (CSA)

2. สอบทานการประเมิน

3. สอบทานรายงาน

4. จัดทํารายงานการสอบทาน

   (แบบ ปส.)

ผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยและ

ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานย่อย

1. ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

(CSA)

2. ติดตามผลการประเมิน

3. สรุปผลการประเมิน

4. จัดทํารายงานระดับส่วนงานย่อย

    (แบบ ปย. 1 , 2)

ผู้รับผิดชอบ



การจัดทาํรายงาน

ระดับส่วนงานย่อย

(สํานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มรายงานตรง)

ระดับส่วนงานย่อย

(สํานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มรายงานตรง)

หน่วยรับตรวจ

(กรม)

หน่วยรับตรวจ

(กรม)
ผู้ตรวจสอบภายใน

(กลุ่มตรวจสอบภายใน)

ผู้ตรวจสอบภายใน

(กลุ่มตรวจสอบภายใน)

แบบ ปย.1

แบบ ปย.2

แบบ ปอ.1

แบบ ปอ.2

แบบ ปอ.3

แบบ ปส.

1. การรายงานควบคุมภายในระดบักรม จะต้องรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (เฉพาะ ปอ.1)

2. การรายงานควบคุมภายในระดบักระทรวงฯ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

(ค.ต.ป. ประจํากระทรวง)



แบบรายงานการควบคุม

ปอ.1

ปอ.2 / ปย.1

ปอ.3

ปย.2

ปส.

หนังสือรับรองการประเมินผล

การควบคุมภายใน

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ

ของการควบคุมภายใน

รายงานแผนการปรับปรุง

การควบคุมภายใน (สรุปจาก ปย.2)

รายงานการประเมินผล

และการปรับปรุงการควบคุมภายใน

รายงานผลการสอบทานการประเมิน

การควบคุมกายใน



รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6

ข้อมูลที่ต้องรายงาน ระดับหน่วยงาน ระดับองค์กร

การรับรองการประเมินการควบคุมภายใน - ปอ.1

ข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ปย.1 ปอ.2

การประเมินผลการควบคุมภายใน และ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ปย.2 ปอ.3

รายงานผลการสอบทานการประเมิน     

การควบคุมภายใน

- ปส.



รายงานรอบ 12 เดือน

การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน เป็นการรายงานผล   

การประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน จากการประเมินกิจกรรมต่างๆ 

ของส่วนงานย่อย ตามแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม

ภายใน (แบบ ปย.1) และเพื่อรายงานกระบวนการในการประเมินผลการควบคุม

ภายใน ระบุการควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่     

การควบคุมภายในที่ต้องปรับปรุงและผู้รับผิดชอบ ตามแบบรายงานการประเมินผล

และการปรับปรุงผลการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)

(สอ.สป. ได้แจ้งให้ ศธจ. และ ศธภ. จัดส่งรายงานแล้ว ภายในวันที่ 10 ต.ค. 60)



ขั้นตอนการจัดทํารายงาน - ระดับส่วนงานย่อย

การประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน

ขั้นตอนที่ 1
ประเมินแต่ละองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน (ปย.1)



รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน

5. การติดตามประเมินผล
    5.1 .........................................

4. สารสนเทศและการสือ่สาร
    4.1 .........................................

3. กิจกรรมการควบคุม
    3.1 .........................................

2. การประเมินความเสี่ยง
    2.1 .........................................

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
    1.1 .........................................

ไม่มี/ไม่ใช่มี/ใช่ คําอธิบาย/คําตอบ
ผลการประเมิน

ประเด็นการประเมิน

 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

 2. การประเมินความเสีย่ง

 3. กิจการรมการควบคุม

 4. สารสนเทศและการสือ่สาร

 5. การตดิตามประเมินผล

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป แบบ ปย.1
รายงานผลการประเมิน

องค์ประกอบการควบคุม

ภายใน และสรุปผลการ

ประเมินโดยรวมด้านท้าย

ตาราง



รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
             ชื่อ (หน่วยงานย่อย)……………………………………... 
                     ณ  วันที่......เดือน..............พ.ศ. .........

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(1)

ผลการประเมิน/ข้อสรปุ
(2)

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

     1.1 .............................................................

2. การประเมินความเสี่ยง

    2.1 ..............................................................

3. กิจกรรมการควบคุม

   3.1 ..............................................................

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

   4.1 ..............................................................

5. การติดตามประเมินผล

   5.1 ..............................................................

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

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                  ชื่อผู้รายงาน....................................

                                                                                 ตําแหน่ง..........................................        

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

แบบ ปย. 1



ขั้นตอนการจัดทํารายงาน - ระดับส่วนงานย่อย

วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจหลัก 
และจุดอ่อนของการควบคุมภายในมาประเมินความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

และจุดอ่อนของการควบคุมภายใน

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (ปย.2)



ชื่อส่วนงานย่อย……………………….

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่…….เดือน…………..พ.ศ. …….

แบบ ปย. 2

การปรับปรุง

การควบคุม

(5)

กําหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

หมายเหตุ

(7)

ความเสี่ยง    

ที่ยังมีอยู่

(4)

การประเมินผล   

การควบคุม

(3)

การควบคุม      

ที่มีอยู่

(2)

กิจกรรม/

วัตถุประสงค์    

ของการควบคุม

(1)

ตัวอย่างแบบรายงาน ปย.2



สรุปขั้นตอนการจดัทํารายงาน

ระดับ

ส่วนงานย่อย
ประเมินองค์ประกอบ

ของการควบคุมภายใน

ของส่วนงาน

จัดทํารายงาน แบบ ปย.1

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ

ของการควบคุมภายใน

แบบประเมิน

ภาคผนวก  ก

สรุปผลการระเมิน

และรายงานจุดอ่อน

ของการควบคุม

จัดทํารายงาน แบบ ปย.2

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุง

การควบคุมภายใน

ประเมินการปฏิบัติงาน

ของแต่ละกิจกรรมหลัก

(ประเมินความเสี่ยง)

1

2



รายงาน รอบ 6 เดือน
      การจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม) เพื่อ   
เป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผน        
การปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน 

วิธีการรายงาน

  รายงานโดยใช้ แบบ ปย. 2



การรายงานผลการดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน

การปรับปรุง

การควบคุม

(5)

กําหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

หมายเหตุ

(7)

ความเสี่ยง

ที่ยังมีอยู่

(4)

การประเมินผล 

การควบคุม

(3)

การควบคุม

ที่มีอยู่

(2)

กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ ของ

การควบคุม

(1)

การปรับปรุง

การควบคุม

(5)

กําหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

รายงานผล

การดําเนินการ

(7)

ความเสี่ยง

ที่ยังมีอยู่

(4)

การประเมินผล 

การควบคุม

(3)

การควบคุม

ที่มีอยู่

(2)

กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ ของ

การควบคุม

(1)

รายงานผลการดําเนินการ รอบ 6 เดือน (ณ 31 มีนาคม 2561)

รายงาน ปย.2 รอบ 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2560)



(ตัวอย่างที่ 1)
ชื่อส่วนงานย่อย……………………….

รายงานผลการดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

การปรับปรุง

การควบคุม

(5)

กําหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

รายงานผล

การดําเนินการ

(7)

ความเสี่ยง

ที่ยังมีอยู่

(4)

การประเมินผล 

การควบคุม

(3)

การควบคุม

ที่มีอยู่

(2)

กิจกรรม/

วัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม

(1)

ชื่อผู้รายงาน………………….

ตําแหน่ง……………………..

วันที่………………………...



การจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน

รายงานรอบ  12  เดือนรายงานรอบ  12  เดือนรายงานรอบ  6  เดือนรายงานรอบ  6  เดือน

ส่งรายงานความก้าวหน้าของ 
 แผนปรบัปรงุการควบคมุ
 ภายใน  ณ วันที่ 31 มีนาคม
 ให้ คตป. กระทรวง ภายใน
  เดือนเมษายน

ระดับกรม
- ส่งรายงาน แบบ ปอ. 1 ให้ สตง. 
ภายใน 90 วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ 
-(ภายใน 30 ธันวาคม)

ระดับกระทรวง
- ส่งรายงาน แบบ ปอ. 1 - 3 และแบบ ปส.   
ณ วันที่ 30 กันยายน ให้ คตป. กระทรวง
ภายใน เดือนพฤศจิกายน


