
การจัดท าระบบควบคุมภายใน
ของเขตพื้นที่การศึกษา



ค ำน ำ 
 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544  ข้อ 6  ก าหนดให้หน่วยรับตรวจด าเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปี              
และจัดท ารายงานการควบคุมภายในเสนอต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแล    
และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังจากสิ้นปีงบประมาณหรือ 
สิ้นปีปฏิทนิ 

  ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ก าหนดแนวทาง  :  การจัดวางระบบควบคุมภายใน                 
และการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ดังกล่าวขึ้นใหม่ โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในบางส่วน  รวมทั้งปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบ 
การจัดท ารายงาน   เพ่ือใช้แทนค าแนะน า : การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  แนวทาง  :  การจัดวางระบบควบคุม
ภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน   

กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความประสงค์ 
ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยรับตรวจและในส่วนงานย่อย  มีความเข้าใจขั้นตอนการติดตามประเมินผลและ
สามารถจัดท ารายงานได้อย่างถูกต้อง  จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดท าระบบควบคุมภายใน เพื่อเป็น
คู่มือในการศึกษาท าความเข้าใจ และสามารถป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  
หรือการทุจริตในการปฏิบัติงานทุกด้าน  สามารถปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  สามารถจัดท ารายงานได้
อย่างถูกต้อง  มีคุณภาพ  และทันเวลาที่ก าหนด  และน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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เอกสำรอ้ำงอิง  
ภำคผนวก  
     แบบวิเครำะห์งำนตำมแบบประเมินกำรควบคุมภำยใน (CSA) 6 
     แบบรำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปย.1) 8 
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     แบบรำยงำนแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปอ.3) 10  
     แบบรำยงำนผลกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ ตสน.  (แบบ ปส) 11 
     แบบหนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปอ.1) 12 
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     แบบรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงฯ (แบบติดตำม ปอ.3) 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบของคู่มือการปฏิบัติงาน  
การจัดท าระบบการควบคุมภายในของเขตพื้นที่การศึกษา 

ประกอบด้วย 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดท ำรำยงำนระบบกำรควบคุมภำยใน 
 1.2 เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน   
 1.3 เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน   
 1.4 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

2. ขอบเขต (ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนใดถึงขั้นตอนใด หน่วยงำนใดกับใคร ที่ใด เมื่อใด) 
 ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน ตำมมำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสี่ยงของภำรกิจงำนทุกกลุ่มงำนในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 (ควำมเสี่ยงจำกท่ีท ำให้งำนไม่ประสบผลส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดกำรผลกำรด ำเนินงำนมีข้อบกพร่องผิดพลำด กำรใช้จ่ำยเงินไม่ประหยัดและไม่
คุ้มค่ำ มีปัญหำกำรทุจริต) เพื่อรำยงำนตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) โดยต้องรำยงำนต่อ 
สตง.จังหวัดกำญจนบุรี และ สนง.คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 

3. ค าจ ากัดความ 
 “ระบบกำรควบคุมภำยใน” หมำยถึง กระบวนกำรที่ผู้ก ำกับดูแลฝ่ำยบริหำรและบุคลำกรทุกระดับของ
หน่วยงำนก ำหนดให้มีขึ้น เพื่อให้กำรด ำเนินงำนมีควำมมั่นใจว่ำ กำรด ำเนินงำนโดยใช้ระบบควบคุมภำยในจะท ำให้
หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่เสี่ยงต่อกำรที่จะท ำให้เกิดควำม
ผิดพลำด ซึ่งเป็นสำเหตุที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยหรือควำมสิ้นเปลืองแก่หน่วยงำน 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (ระบุใครที่เก่ียวข้องกับกระบวนกำรนั้น) 
 4.1 ผู้บริหำรระดับสูง (ผอ.สพป.) รับผิดชอบโดยตรงในกำรจัดให้มีกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลในระดับที่น่ำพอใจ 
 4.2 ผู้บริหำรระดับรองลงมำ (รอง.ผอ.สพป.) จัดให้มีกำรควบคุมภำยในของส่วนงำนที่ตนรับผิดชอบ 
 4.3 บุคลำกรทุกระดับ มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยในตำมภำรกิจงำน 
ของตน 
 4.4 ผู้สอบทำน (ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน) มีหน้ำที่รำยงำนและให้ข้อเสนอแนะผู้บริหำร เกี่ยวกับกำร
ปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อกำรป้องกันหรือลดควำมเสี่ยง 

5. ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอน)   
 5.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร/จัดท ำมำตรกำรในกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่ฯ (ทุกกลุ่มภายในเดือน ก.ย.) 
 5.2 ก ำหนดควำมเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง โดยให้แต่ละกลุ่มวิเครำะห์ภำรกิจงำน สภำพปัญหำในกำรด ำเนินงำน 
ที่ยังพบปัญหำอุปสรรคท ำให้งำนไม่ประสบผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์หรือตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด (แบบประเมิน 
CSA และ แบบ ปย.1) 
 5.3 ก ำหนดมำตรกำร/กิจกรรมในกำรป้องกันควำมเสี่ยง โดยกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน  (แบบ ปย.2/แบบ ปอ.3) 

5.4 ผู้ตรวจสอบภำยในสอบทำนกำรประเมิน/สอบทำนรำยงำน ก่อนเสนอ ผอ.สพป.ลงนำม 
(แบบ ปส.)  



  
5.5 สรุปผลและรำยงำนผลกำรควบคุมภำยใน เสนอ สพฐ.และ สตง.จังหวัดกำญจนบุรี  

(แบบ ปอ.1) 
 5.6 บุคลำกรน ำมำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสี่ยง (แผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน) ไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน/ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
 5.7 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ทุก 6 เดือนและ 12 
เดือน (แบบติดตาม ปย.2/แบบติดตาม ปอ.3) 

6. เอกสารอ้างอิง 
 1. คู่มือแนวทำงกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในและกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน จัดท ำโดย
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
 2. ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน  
พ.ศ. 2544 

7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
ระดับส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน) 
7.1 แบบประเมินกำรวิเครำะห์งำนตำมแบบประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเอง CSA (Control Self 
Assessment) 
7.2 แบบ ปย. 1 (รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 5 องค์ประกอบ) 
7.3 แบบ ปย.2 (รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน) 
7.4 แบบติดตำม ปย.2 (รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุง) 
ระดับหน่วยรับตรวจ (สพป.) 
7.5 แบบ ปอ.3 (รำยงำนแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน) 
7.6 แบบติดตำม ปอ.3 (รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน) 
7.7 แบบ ปอ.1 (หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน) 
7.8 แบบ ปส. (แบบรำยงำนผลกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในผู้ตรวจสอบภำยใน) 
การจัดส่งรายงาน 
7.9 ส่งแบบ ปอ.1 เสนอ สพฐ. และ สตง.จว.กำญจนบุรี 

8. เอกสารบันทึก       - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าระบบการควบคุมภายใน 

ผูร้ับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา แบบฟอร์มที่ใช้ 
จนท. (นรำทิพย์) แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและ

จัดท ำมำตรกำรในกำรจัดท ำระบบ
ควบคุมภำยใน 

เมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ 
(เดือนกันยำยน) ของทุกปี 

 

บุคลำกรทุกกลุ่ม ก ำหนดควำมเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง วิเครำะห์
ตำมภำรกิจงำน 

ภำยในเดือนตุลำคม 1. แบบประเมินกำร
วิเครำะห์งำนตำมแบบ
ประเมินกำรควบคุม
ภำยในด้วยตนเอง CSA 
(Control Self 
Assessment) 
2. แบบ ปย. 1 (รำยงำน
ผลกำรประเมินองค์ 
ประกอบของกำรควบคุม
ภำยใน 5 องค์ประกอบ) 

บุคลำกร/ผอ.กลุ่ม/ 
รอง.ผอ.สพป. 

ก ำหนดมำตรกำร/กิจกรรมในกำร
ป้องกันควำมเสี่ยง/จัดท ำแผนกำร
ปรับปรุงควบคุมภำยใน 
 

ภำยในเดือนตุลำคม 1. แบบ ปย.2 (รำยงำน
กำรประเมินผลและกำร
ปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน) 
2. แบบ ปอ.3 (รำยงำน
แผนกำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน) 

ผอ.ตสน. สอบทำนกำรประเมินผล/สอบทำน
รำยงำนแผนกำรปรับปรุงควบคมภำยใน 

ภำยในเดือนธันวำคม 1. แบบ ปส. 

ผอ.สพป. สรุปผลและรำยงำนผลกำรควบคุม
ภำยใน เสนอ สพฐ. และ สตง.จังหวัด
กำญจนบุรี  

ภำยในเดือนธันวำคม 1. แบบ ปอ.1 (หนังสือ
รับรองกำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน) 

บุคลำกรทุกคน ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยในไปปฏิบัติงำน/ด ำเนินกำร
ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

เดือนต.ค.-ก.ย.  

ผอ.สพป. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ทุก 
6 เดือนและ 
12 เดือน 
 

1. รอบ 6 เดือน ภำยใน
เดือนเมษำยน 
2. รอบ 12 เดือน ภำยใน
เดือนกันยำยน 

1. แบบติดตำม ปย.2 
(รำยงำนผลกำรติดตำม
กำรปฏิบัติตำมแผนกำร
ปรับปรุง) 
2. แบบติดตำม ป.3 
(รำยงำนผลกำรติดตำม
กำรปฏิบัติงำนตำมแผน 
กำรปรับปรุงควบคุม
ภำยใน 



 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 

 

 

 



 
การวิเคราะห์งานตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง CSA 

(Control Self Assessment) 

1.  วิเคราะห์งาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง  จ านวน  1  เรื่อง (น าข้อมูลไปใส่ใน แบบ ปย.2 ช่องที่ 1) 
  1.1 เรื่อง               

 1.2 วัตถุประสงค์ (ของงาน/กิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง ต้องการอะไร เป็นไปได้ เฉพาะเจาะจง) 
 1.              
 2.             
 3.             
     ฯลฯ 

2.  งาน/กิจกรรมนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง  หรือท าอย่างไรที่จะท าให้บรรลุ 
     ตามวัตถุประสงค์   
 2.1           
 2.2           
 2.3           
 ฯลฯ 

3.  ให้วิเคราะห์ว่า ขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริงในขณะประเมิน ปฏิบัติอย่างไร (จากข้อ 2)  
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ 

(จากข้อ 2) 
กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

(น าข้อมูลไปใส่ใน แบบ ปย.2 ช่องท่ี 2) 
  
  
  
  
 
4. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ / ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) 
    ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร 
    4.1 จำกกำรประเมินผลกำรควบคุม เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ (น าข้อมูลไปใส่ใน แบบ ปย.2  
ช่องที่ 3) 
 พบว่า              
             

     4.2 ถ้ำไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีควำมเสี่ยง (น าข้อมูลจากข้อ 3 กิจกรรมที่ปฏิบัติช่องที่ 2 มาใส่ และ 
น าข้อมูลไปใส่ในแบบ ปย.2 ช่องที่ 4) 

จากการด าเนินการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก 
  1.           
  2.            
  3.            
  ฯลฯ 
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5.  ให้พิจารณาถ้าพบว่า ยังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นผู้แก้ไข  

ปัญหา/สาเหตุ 
(มำจำกข้อ 4.2 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ/กระบวนกำรที่เป็นปัญหำ) 

การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) 
(น ำข้อมูลไปใส่ใน แบบ ปย.2 ชอ่งที่ 5) 

 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
(น ำข้อมูลไปใส่ใน แบบ ปย.2 

ช่องที่ 6) 
ปัญหา 
............................................................... 
........................................................... 
สาเหตุ 
............................................................. .. 
............................................................ 
............................................................ 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปย. 1 

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่ม/งาน............................. 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน พ.ศ. 255........... 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(ข้อมูลสรุปกำรควบคุมภำยในของแต่ละ
องค์ประกอบ) 

(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(ระบุผลกำรประเมินของแต่ละองค์ประกอบ พร้อม

จุดอ่อนหรือควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่) 
(2) 

1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
.…............................................................... 

    ……............................................................ 
 

 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
.…............................................................... 
……............................................................ 

 

 

3. กิจกรรมกำรควบคุม 
.…............................................................... 
……............................................................ 

 

 

4. ข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
.…............................................................... 

    ……............................................................ 
 

 

5. กำรติดตำมและประเมินผล 
.…............................................................... 

     ……............................................................ 
 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
 กลุ่ม/งำน ...................................................ได้ประเมินองค์ประกอบของมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน  
ครบ 5 องค์ประกอบแล้ว ปรำกฏว่ำ เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วย กำรก ำหนด
มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ.2544 (ข้อ 6) 

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

                                              ต าแหน่ง............................................................ 
           วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ................ 



ชื่อส่วนงานย่อย  กลุ่ม/งาน............................................... 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ................... 

แบบ ปย. 2 (น าข้อมูลจากแบบประเมิน CSA 
มากรอก) 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

(น ำข้อมูลจำก CSA  
ข้อ 1 หัวข้อที่ 1.1 และ 1.2) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(กิจกรรมที่ปฏิบัติ) 

 
 

 (2) 
(น ำข้อมูลจำก CSA  

ข้อ 3 ช่องที่ 2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(บรรลุวัตถุประสงค์/ 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) 

(3) 
(น ำข้อมูลจำก CSA  
ข้อ 4 หัวข้อท่ี 4.1) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 

 (4) 
(น ำข้อมูลจำก CSA  

ข้อ 5 ช่องที่ 1) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 
(การแก้ไข) 

 
(5) 

(น ำข้อมูลจำก CSA  
ข้อ 5 ช่องที่ 2) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(6) 
(น ำข้อมูลจำก CSA 

 ข้อ 5 ช่องที่ 3) 

หมายเหตุ 
 
 
 

(7) 

1.1 เรื่อง 
.................................................... 
1.2 วัตถุประสงค์ 
.................................................... 
.................................................... 
 

     งวดสิ้นสุดวันท่ี 30 
ก.ย…… พบว่ำ มีจุดอ่อน
และได้จัดท ำแผนกำร
ปรับปรุงตำมแบบ ปย.2  
ซึ่งจะติดตำมประเมินผล
ในงวดต่อไป (งวดสิ้นสดุ 
30 ก.ย......) 

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

ต าแหน่ง............................................................... 
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ................. 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 



รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ................................ 

แบบ ปอ.3 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 

(2) 
 

งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน 
 
 
 

(3) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 
(การแก้ไข) 

 
(4) 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(5) 
 

หมายเหตุ 
 
 
 

(6) 

1. เรื่อง 
.................................................... 
2. วัตถุประสงค์ 
.................................................... 
.................................................... 
 
 
 
 
 
 

  
งวดสิ้นสุด  

30 ก.ย............. 

  งวดสิ้นสุดวันท่ี 30 ก.ย....... พบว่ำ 
มีจุดอ่อนและไดจ้ัดท ำแผนกำร
ปรับปรุงตำมแบบ ปอ.3  
ซึ่งจะติดตำมประเมินผลในงวด
ต่อไป (งวดสิ้นสุด 30 ก.ย.........) 

ชื่อผู้รายงาน........................................................ 
(ชื่อ ผอ.สพป.) 

ต าแหน่ง............................................................... 
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ................. 



แบบ ปส. 
 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต 2      ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่   30   เดือน   กันยำยน   พ.ศ.25  
กำรสอบทำนได้ปฏิบัติอย่ำงสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่ำงรอบคอบ ผลกำรสอบทำนพบว่ำ กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในเป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนด ระบบกำรควบคุมภำยในมีควำมเพียงพอและสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์
ของกำรควบคุมภำยใน 
 อย่ำงไรก็ตำมมีข้อสังเกตที่มีนัยส ำคัญ ดังนี้  
 1. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ยังไม่เป็นไปตำมขั้นตอนของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง เนื่องจำก เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ค่อยมีควำมรู้ควำมช ำนำญวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบ  
E-GP ควรแจ้งแนวปฏิบัติและจัดอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรในสังกัดได้รับทรำบและปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด  
 2. กำรตรวจสอบ ติดตำม กำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนงำน/โครงกำร กำรปฏิบัติงำนยังไม่เป็นไปตำม
ปฏิทินที่ก ำหนดไว้ กำรแก้ไขปรับปรุงไม่เป็นปัจจุบัน ยังไม่มีกำรน ำผลกำรประเมินควำม    พึงพอใจมำปรับปรุง
และพัฒนำงำนกำรตรวจสอบ ควรก ำหนดเป็นมำตรกำรที่ชัดเจนแจ้งเวียนหน่วยรับตรวจในกำรเตรียมควำมพร้อม
ทั้งด้ำนเอกสำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ และสร้ำงควำมตระหนักให้แก่เจ้ำหน้ำที่ให้ทรำบถึงผลกระทบที่อำจ
เกิดข้ึน หำกไม่มีกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ และมีกำรปรับปรุงตนเองตำมแบบประเมินควำมพึงใจ  
 
 

                                           ชื่อผู้รายงาน......................................... 
                           (..............................................) 
             ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
        (ชื่อหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยรับตรวจ) 

วันที่              
 



(ส่ง สพฐ. และ สตง.จังหวัดกาญจนบุรี) 
แบบ ปอ. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี , ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
            (ชื่อหน่วยรับตรวจ)                ได้ประเมินผลกำรควบคุมภำยในส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่

........เดือน..............พ.ศ. .............ด้วยวิธีกำรที่           (ชื่อหน่วยรับตรวจ)          .ก ำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้ำงควำมม่ันใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ กำรด ำเนินงำนจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน   ด้ำน
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนและกำรใช้ทรัพยำกร  ซึ่งรวมถึงกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำร
ป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล  กำรสิ้นเปลือง หรือกำรทุจริต    ด้ำนควำมเชื่อถือได้ของ
รำยงำนทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน  และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบำย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ำยบริหำร 

จำกผลกำรประเมินดังกล่ำวเห็นว่ำกำรควบคุมภำยในของโรงเรียน    (ชื่อหน่วยรับตรวจ)       ) 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่............เดือน................พ.ศ. .............เป็นไปตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนดไว้ มีควำม
เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในตำมที่กล่ำวในวรรคแรก 
  อนึ่ง  กำรควบคุมภำยในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส ำคัญ ดังนี้ 
  1. .......................................................................................................................... ............. 
........................................................................................................................................... ........................... 

2. .................................................................................................... ................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 

ฯลฯ 
 

ลายมือชื่อ........................................................ 
             (ชื่อหัวหน้ำหน่วยรบัตรวจ) 

ต าแหน่ง.......................................................... 
วันที่.............. เดือน................พ.ศ. ................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อส่วนงานย่อย  (กลุ่ม/งาน)................................................ 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันที่  30   เดือนกันยายน  พ.ศ. 255................ 
แบบติดตาม ปย.2 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
 
 
 

(2) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่ 

 
 
 

(4) 

การปรับปรุง
การควบคุม 

 
 

 (5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

 (6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินผล
ข้อคิดเห็น 

 
 

(7) 

 
 

 
 
 

 
 

     1.วิธีกำรติดตำมตดิตำมจำกอะไร(เอกสำร/ สอบถำม/ 
สัมภำษณผ์ู้ที่เกี่ยวข้อง ) 
2. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคมุ
หรือไม่  อย่ำงไร 
3. สรุปผลกำรด ำเนินงำนให้ระบุเป็นร้อยละ/จ ำนวน
พร้อมท้ังให้ควำมเห็นว่ำจะต้องท ำแผนกำรปรับปรุง
เพิ่มเตมิหรือควำมเสีย่งลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
จำกกำรตดิตำม ....................................... 
กำรด ำเนินกำร พบว่ำ 
...................................... 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรเป็นอยำ่งไร (ควำมเสี่ยงลดลง
หรือไม่ เห็นควรด ำเนินกำรต่อ หรอืยุติเรื่อง 
....................................... 

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

ต าแหน่ง............................................................... 
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ................. 



แบบติดตาม ปอ. 3 
ชื่อหน่วยรับตรวจ (สพป./สถานศึกษา)................................................ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30   เดือนกันยายน  พ.ศ…………………….. 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

(ระบุควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่
โดยสรุปมำจำกแบบ 
 ปย.2 คอลัมน์ 4) 

(2) 

งวด/เวลาที ่
พบจุดอ่อน 

(ระบุงวด/เวลำที่พบ 
หรือทรำบควำมเสี่ยงที่ยังมี
อยู่ตำมที่ระบุในคอลัมน์ 2) 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(ระบุกำรปรับปรุงควบคุมเพ่ือ
ป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงที่ยัง
มีอยู่ โดยสรุปผลมำจำกแบบ 
ปย.2คอลัมน์ 5)  
     (4) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(ระบุผู้รับผิดชอบ/
และวันที่ปรับปรุง

แล้วเสร็จ) 
(5) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมินผลข้อคิดเห็น 

 
 
 

(6) 
 
 

 
 
 

 
 

    1.วิธีการติดตามติดตามจากอะไร
(เอกสาร/ สอบถาม/ สัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ) 
…………………………………………… 
2. มีการด าเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมหรือไม่  อย่างไร 
.................................................. 
3. สรุปผลการด าเนินงานความเห็น
ว่าจะต้องท าแผนการปรับปรุง
เพิ่มเติมหรือความเสี่ยงลดลงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 
……………………………………………… 

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

ต าแหน่ง............................................................... 



(ตัวอย่ำง) 
กลุ่ม/หน่วย............................................................... 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ......................... 

                  แบบติดตาม ปอ.3 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม (1) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่  (2) 

งวด/เวลาที่ 
พบจุดอ่อน (3) 

การปรับปรุง 
การควบคุม  (4) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ (5) 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 

กลุ่มอ านวยการ 
การรักษาความปลอดภัย
และดูแลอาคารสถานที่  
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือป้องกันกำรสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินของทำง
รำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 

1. ระบบไฟฟ้ำ เนื่องจำก เดิม
อำคำร สนง.เป็นอำคำรเรียน
ต่อมำได้ด ำเนินกำรต่อเติม
ปรับปรุงเป็นอำคำร สนง. ระบบ
ไฟฟ้ำเป็นของเดิม และขยำย
ติดตั้งยังไม่เป็นระบบ จึงควรวำง
ระบบและปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ
ขึ้นใหม่ เพ่ือให้สำมำรถใช้กำรได้
ดีและเพ่ือป้องกันกำรเกิด
อัคคีภัย  
2. ปรับปรุงด้ำนอำคำรสถำนที่ที่
ช ำรุดทรุดโทรม เช่น ประตูรั้ว 
  

31 กันยำยน 2556 1. ติดตั้งเครื่องมือ (ถังดับเพลิง)
ประจ ำตำมจุดต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง เพ่ือ
ป้องกันกรณีเกิดอัคคีภัยเบื้องต้น 
2. ท ำแผนผังป้ำยกำรติดต่อ สื่อสำร
กรณีเกิดเหตุ ให้เห็นชัดเจนและทั่วถึง 
3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำที่มีสภำพเก่ำ 
โดยเสนอขอ งปม.เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้ำของส ำนักงำนฯ ให้มีสภำพที่ใช้
งำนได้ดีและมีประสิทธิภำพ 
4. ซ่อมแซมประตูรั้วส ำนักงำน 
เนื่องจำกมีสภำพเก่ำใช้งำนนำนให้ใช้
งำนได้ดี 
5. ตรวจสอบดูแลอำคำรสถำนที่อย่ำง
สม่ ำเสมอ 

ต.ค.56-ก.ย.57 
นรำทิพย์ สอำดเอ่ียม 

 

จำกกำรติดตำม พบวำ่ 
1. การด าเนินการ 
มีกำรด ำเนินกำรแลว้เสร็จในข้อ 
1,3,4, ครบถ้วนเรียบร้อย ทุก
กิจกรรมซ่ึงเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด
ไว้ 
ในส่วนของข้อ2,5 อยู่ระหวำ่งกำร
ด ำเนินกำร เห็นควรต้องด ำเนินกำร
ต่อไป  
 2. สรุปผลการประเมิน/ผลการ
ด าเนินงาน 
1) ผลกำรด ำเนินงำน พบว่ำ เป็นไป
ตำมแผน สำมำรถลดควำมเส่ียงลงใน
ระดับที่ยอมรับได้ 
เห็นควรยุติเรื่อง 
2) ผลกำรด ำเนินงำน พบว่ำ เป็นไป
ตำมแผนแต่ยังมีควำมเส่ียงเหลือ
บำงส่วน เห็นควรต้องควบคุมต่อไป 
จึงได้จัดท าแผนปรับปรุงใน
ปีงบประมาณ 2558 ต่อไป 
 



คณะผู้จดัท ำ 
      
 

1. นำงสำวกมลวรรณ  พลอยม ี   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
2. นำงนรำทิพย์  สอำดเอี่ยม   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 

 
 
 

ปีที่พิมพ์  2561 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 


