
การด าเนินการควบคุมภายใน 
ประจ าปี 2561 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 



นโยบายเกีย่วกบัความโปรง่ใสและตรวจสอบไดข้องสพฐ. 

  1. ดา้นบรหิาร 
      ใหท้กุหน่วยงานในสว่นกลาง/สพป./สพม./สศษ.แจง้สถานศกึษา

น าไปปฏบิตั ิ
      สนับสนุน สง่เสรมิใหท้กุหน่วยงาน มุง่มั่น พยายาม รเิริม่ในการ

สรา้งความโปรง่ใสในองคก์ร 

2. ดา้นการใหบ้รกิารทีโ่ปรง่ใสพรอ้มรับการตรวจสอบ 
    มมีาตรฐานการใหบ้รกิาร 
    เผยแพรม่าตรฐานการใหบ้รกิารผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ 
    ส ารวจความพงึพอใจและรับฟังความคดิเห็น 
    น าผลมาประเมนิ เพือ่ปรับปรงุอยา่งเป็นระบบ 

  3. ดา้นการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร 
      เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารตามมาตรฐาน พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสาร ฯ 
      มศีนูยข์อ้มลูขา่วสาร 
      มกีารประสานงานแจง้ขอ้มลูการจัดสรรงบประมาณหรอืการแจง้

เรือ่งตา่ง ๆ 
        ใหห้น่วยงานทราบและปฏบิตั ิ



นโยบายเกีย่วกบัความโปรง่ใสและตรวจสอบได้
ของ สพฐ.(ตอ่ ) 

4. ดา้นการด าเนนิการตอ่เรือ่งรอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์
     มหีน่วยงานและชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์
     มกีารก าหนดขัน้ตอนและระยะเวลาด าเนนิการ 
     ด าเนนิการดว้ยความรวดเร็ว โปรง่ใสและเป็นธรรม  
     แจง้ผลการด าเนนิการใหท้ราบ 

5. ดา้นการตรวจสอบและควบคมุภายใน 
  ก าหนดใหม้กีลไกการตรวจสอบและควบคมุภายใน 

         ทีด่ าเนนิการตรวจสอบมากกวา่เรือ่งการเงนิและบัญช ี
  มกีารน าผลการตรวจสอบและควบคมุภายใน 

         มาปรับปรงุการท างาน  





การควบคมุภายใน ( Internal Control ) 

        หมายถงึ  กระบวนการปฏบิตังิานที่ผูก้ ากบัดูแล 

ฝ่ายบรหิารและบคุลากรทกุระดบัของหน่วยรบัตรวจ 

จดัใหมี้ข้ึน เพือ่สรา้งความมัน่ใจอย่างสมเหตสุมผลว่า

การด าเนินงานจะบรรลผุลส าเรจ็ตามวตัถปุระสงค ์

ของการควบคมุภายในดา้นประสทิธิภาพและ

ประสทิธิผลการด าเนินงาน 

ค าส าคญั : KEY WORDS 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



โอกาสที่จะเกดิความเส่ียง 

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ความถ่ีโดยเฉล่ีย คะแนน 

สงูมาก 

 

สงู 

 

ปานกลาง 

 

นอ้ย 

 

นอ้ยมาก 

1 เดือนต่อครัง้หรือมากกว่า 

 

1-6 เดือนต่อครัง้แต่ไม่เกิน 5 ครัง้ 

 

1 ปี ต่อครัง้ 

 

2-3 ปี ต่อครัง้ 

 

5 ปีต่อครัง้ 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 



ผลกระทบของความเส่ียง 
ต่อหน่วยรับตรวจ 

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ปริมาณความเส่ียง คะแนน 

สูงมาก 

 

สูง 

 

ปานกลาง 

 

นอ้ย 

 

นอ้ยมาก 

> 10 ลา้นบาท 

 

> 2.5 แสนบาท – 10 ลา้นบาท 

 

> 50,000 บาท – 2.5 แสนบาท 

 

> 10,000 บาท – 50,000 บาท 

 

ไมเ่กนิ 10,000 บาท 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 



ผ
ล
ก
ระท

บ
 

โอกาสท่ีจะเกิด 

แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 

5 4 3 2 1 0 

ต ่า 1 

กลาง ปาน 2 

สูง 3 

มาก สูง 4 
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สพฐ.ก าหนดหน่วยรับตรวจและส่วนงานย่อย ดงันี้ 

หน่วยรบัตรวจ ส่วนงานย่อย 

1. สพฐ.  

2. สพป./สพม. 

3. โรงเรียน 

ส านกั 

กลุ่ม/หน่วย 

งาน 



หนงัสือรบัรอง

การประเมินผล        

การควบคมุ

ภายใน 

รายงานผล      

การประเมิน

องคป์ระกอบของ

การควบคมุภายใน 

รายงานแผน  

การปรบัปรุง  

การควบคมุ

ภายใน 

รายงานผล 

การติดตาม 

การปฏิบติัตาม

แผนการปรบัปรุง

การควบคมุภายใน 

แบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 แบบติดตามปอ.3 

แบบฟอร์มของหน่วยรับตรวจ 



รายงานผล      

การประเมิน

องคป์ระกอบของ

การควบคมุภายใน 

รายงาน 

การประเมินผล 

และการปรบัปรุง 

การควบคมุภายใน 

รายงานผล 

การติดตาม 

การปฏิบติัตาม

แผนการปรบัปรุง

การควบคมุภายใน 

แบบ ปย.1 แบบ ปย.2 แบบติดตาม ปย.2 

แบบฟอร์มของส่วนงานย่อย 



แบ่งออกเป็น  2  รอบ ดงัน้ี 

การติดตามประเมนิผล 
ระบบการควบคุมภายใน  

ประจ าปี 2561 

รอบ 12 เดือน รอบ  6  เดือน  



1. ส่วนงานย่อยน าแบบ ปย.2 

ของปี 60 มาติดตามผลการ

ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง 

การควบคุมภายใน  แลว้สรุป 

ลงในแบบติดตาม ปย. 2 

ส้ินสุด  

ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 

2561 

รอบ 6 เดอืน  
(สพฐ., สพป., สพม.) 



 

 ส านกั/กลุ่ม/งาน/...................... 

รายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน  

ณ วนัท่ี 31  มีนาคม  2561 แบบติดตาม ปย. 2 

ช่ือผูร้ายงาน...........................

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

วนัท่ี.....เดือน.........พ.ศ.........          



กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ 

ด้านของงาน 

(1)                 

 

ช่อง 
 

(2)-( 5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

(6) 

วธีิการตดิตามและสรุปผลการประเมนิ/
ข้อคดิเหน็ 

 

 

(7) 

1. วิธีการติดตามติดตามจากอะไร(เอกสาร/  

   สอบถาม/ สมัภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง)                   

2. แตล่ะกิจกรรมได้ด าเนินการตามแผนการ
ปรับปรุง   การควบคมุภายในหรือไม่ อยา่งไร 

3. สรุปผลการด าเนินงาน 

แบบตดิตาม ปย. 2 

 

 ส านกั/กลุ่ม/งาน/...................... 

รายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วนัท่ี 31  มีนาคม  2561 



ส้ินสุด  

ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 

2561 

2. ส่วนงานย่อยส่งแบบติดตาม ปย.2  

    ใหผู้ร้บัผิดชอบของหน่วยรบัตรวจ                                                               

3. ผูร้บัผิดชอบของหน่วยรบัตรวจน า                 

    แบบติดตาม ปย.2 มาสรุปใน 

    แบบ ติดตาม ปอ.3                   

4. หน่วยรบัตรวจ (เฉพาะ สพป./สพม.) 

    ส่งแบบติดตาม ปอ. 3 ให ้สพฐ.   

    ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 

รอบ 6 เดอืน  
(สพฐ., สพป., สพม.) 



สพฐ./สพม./สพป....................... 

รายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วนัท่ี 31  มีนาคม  2561 

กระบวนการปฏิบติังาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดา้น

ของงานที่จะประเมินและ

วตัถุประสงค ์

ของการควบคุม 

(1) 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ 

   

    

 (2) 

งวด/เวลา 

พบจุดอ่อน 

 

(3) 

การปรบัปรุง 

การควบคุม 

 

      (4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผูร้บัผิดชอบ 

 

(5) 

วิธีการติดตามและ 

สรุปผลการประเมิน/

ขอ้คิดเห็น 

(6) 

แบบติดตาม ปอ.3 

ช่ือผูร้ายงาน........................... 

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

วนัท่ี.....เดือน.........พ.ศ......... 



 

 

สพฐ. /สพป./สพม............... 

รายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

กระบวนการปฏิบติังาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดา้น

ของงาน 

(1)                 

ช่อง 

 

 

(2)-(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผูร้บัผิดชอบ 

 

(5) 

วิธีการติดตามและสรปุผลการประเมิน/ขอ้คิดเห็น 
 

(6) 

1. วิธีการติดตามติดตามจากอะไร   

(เอกสาร/ สอบถาม/ สมัภาษณผ์ูท่ี้เก่ียวขอ้ง )                   

2. แต่ละกิจกรรมไดด้ าเนินการตาม           

แผนการปรบัปรงุการควบคมุภายในหรือไม่ 

อย่างไร 

3. สรปุผลการด าเนินงาน 

แบบติดตาม ปอ.3 



ส้ินสุด  

ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 

2561 

ก. ส่วนงานย่อย (ส านกั / กลุ่ม /งาน) 

1. น าแบบ ปย.2 (ปี 60) มาติดตามผล 

   การปฏิบติังาน แลว้สรุปลงใน  

   แบบติดตาม ปย. 2 (สพฐ.ไดก้ าหนด 

   แบบให)้ 

รอบ 12 เดอืน  
(สพฐ., สพป., สพม., โรงเรียน) 



ส านกั/กลุ่ม/งาน...................... 

รายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน  

ณ วนัท่ี 30  กนัยายน 2561 

กระบวนการ

ปฏิบติังาน/

โครงการ/

กิจกรรม/ดา้นของ

งานท่ีจะประเมิน

และวตัถุประสงค ์

ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู่ 

 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเส่ียง 

ท่ีมีอยู่ 

การ 

ปรบัปรุง 

การ 

ควบคุม 

 

ก าหนด 

เสร็จ/ผูร้บั 

ผิดชอบ 

วิธีการ 

ติดตามและ 

สรุปผลการ

ประเมิน/ 

ขอ้คิดเห็น 

(1) (2) 

 

 

(3) (4) (5) (6) (7) 

แบบติดตาม ปย. 2 

ช่ือผูร้ายงาน...........................

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

วนัท่ี.....เดือน.........พ.ศ.........          



กระบวนการ

ปฏิบติังาน/โครงการ/

กิจกรรม/ 

ดา้นของงาน 

(1)                 

 

ช่อง 

(2)-( 5) 

ก าหนดเสร็จ/

ผูร้บัผิดชอบ 

 

(6) 

วิธีการติดตามและสรปุผลการประเมิน/ขอ้คิดเห็น 

 

(7) 

1. วิธีการติดตามติดตามจากอะไร   

 (เอกสาร/ สอบถาม/ สมัภาษณผ์ูท่ี้เก่ียวขอ้ง)                   

2. แต่ละกิจกรรมไดด้ าเนินการตามแผนการ

ปรบัปรงุการควบคมุภายในหรือไม่ อย่างไร 

3. สรปุผลการด าเนินงาน 

แบบติดตาม ปย. 2 

ส านกั/กลุ่ม/งาน...................... 

รายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วนัท่ี 30  กนัยายน 2561 



ส้ินสุด  

ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 

2561 

2. ประเมินองคป์ระกอบของ 

    การควบคมุภายใน  

   (5 องคป์ระกอบ)  

   (อยู่ในหนงัสือหนา้ 87-96)  

   แลว้สรุปลงในแบบ ปย. 1  

   (อยู่ในหนงัสือหนา้ 58) 

รอบ 12 เดอืน  
(สพฐ., สพป., สพม., โรงเรียน) 



ส านกั/กลุ่ม/งาน....................................................... 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วนัท่ี  30 กนัยายน  2561 

องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอ้สรุป 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม 
 

2. การประเมินความเส่ียง 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
 

5. การติดตามประเมินผล  

ปย. 1 

ช่ือผูร้ายงาน...........................

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

วนัท่ี.....เดือน.........พ.ศ.........          



3. ประเมินการควบคุมภายใน 
ด้วยตนเอง (CSA) 



หลกัการ : CSA เป็นกระบวนการสรา้งความรบัผิดชอบในการควบคมุภายในใหแ้ก่ทกุคน 

                ท่ีเป็นเจา้ของงานนัน้ 

 วิธีการ  

    1. น ากระบวนการปฏิบติังานกบัวตัถุประสงคข์องงานมาเช่ือมโยงกนั  

 2. ระบกุารควบคมุภายในท่ีมีอยู่ของงานนัน้ 

 3. ประเมินความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ 

ผลท่ีได/้ประโยชน ์

 1. ผูป้ฏิบติัเขา้ใจกระบวนการท างานและวตัถุประสงคข์องงานนัน้ 

 2. เขา้ใจความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อวตัถุประสงคข์องงาน 

 3. สามารถก าหนดการควบคมุภายในท่ีจ าเป็นเพ่ือลดความเส่ียงในระดบัยอมรบัได ้

 4. สามารถก าหนดแผนปฏิบติัเพ่ือปรบัปรุงการควบคมุภายในใหเ้หมาะสม 

การประเมนิการควบคุมด้วยตนเอง 
Control self  Assessment (CSA)  



ขัน้ตอนท่ี 1.  ใหวิ้เคราะหง์าน/กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสงู     

                  พรอ้มระบุวตัถปุระสงคข์องงาน / กิจกรรมนัน้  

 

 

ขั้นตอนการประเมนิความเสี่ยง 



40 

การบริหารความเส่ียง 

• การหลกีเลีย่งความเส่ียง 

• การลดหรือควบคุมความเส่ียง 

• การยอมรับความเส่ียง 

• การแบ่งปันหรือถ่ายโอน ความ
เส่ียง 



ขัน้ตอนท่ี 2 งาน/กิจกรรมนัน้มีขัน้ตอนหรือ

กระบวนการปฏิบติัอะไรบา้ง หรือท าอย่างไร      

ท่ีจะท าใหบ้รรลุตามวตัถปุระสงค ์

 

ขั้นตอนการประเมนิความเส่ียง 



ขัน้ตอนท่ี 3 ใหวิ้เคราะหว์่าขัน้ตอนหรือ 

กระบวนการปฏิบติัจริง (จากขอ้ 2)  

ในขณะประเมิน ปฏิบติัอย่างไร  

ขั้นตอนการประเมนิความเส่ียง 



  ขัน้ตอนท่ี4  

  จากกิจกรรมท่ีปฏิบติัอยู่ผลการประเมิน 

  เป็นอย่างไร (บรรลุวตัถปุระสงค ์/ไม่บรรลุ

วตัถปุระสงค)์  

  ถา้ไม่บรรลุวตัถปุระสงคมี์ความเส่ียงอะไร 

ขั้นตอนการประเมนิความเส่ียง 



ขัน้ตอนท่ี 5  

ใหพิ้จารณาว่า ถา้พบยงัมีความเส่ียงอยู่ (ปัญหา) 

เกิดจากสาเหตุอะไร จะแกไ้ขอย่างไร ใครเป็นคนแกไ้ข  

  

ขั้นตอนการประเมนิความเส่ียง 



 ตอ้งการใหเ้กดิผลส าเร็จอะไร 

 งานที่มีความเสีย่งสูง 

 ขัน้ตอนงาน 

       มีอะไรบา้ง 

  มีวตัถปุระสงค ์  

     (ยอ่ย) อะไรบา้ง  

 เขา้ใจความเสี่ยงที่    

อาจกระทบต่อวตัถปุระสงค(์หลกั) 

 มี หรือไม่/ ถา้มี อะไรบา้ง เช่น คู่มือการปฏิบตัิงาน การรายงาน 

 ถา้มีประสทิธิภาพงานบรรลวุตัถปุระสงค/์เป้าหมาย (ไม่เสี่ยง) 

 งานไม่บรรลวุตัถปุระสงค/์เป้าหมาย (เสี่ยง) การควบคุมไม่มีประสทิธิภาพ 

 ถา้งานยงัมีความเสีย่ง 

วเิคราะหห์าตน้เหต/ุสาเหต ุ

เกดิจากอะไร (ปจัจยัภายใน 

 หรือภายนอก) 

 ก าหนดกจิกรรมการควบคุมใหม่หรือ 

   เพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบั 

       ที่ยอมรบัได ้(แกท้ี่ตน้เหต/ุสาเหต ุ) 

( ทีม่า :ปรับจากแนวทางวางระบบควบคมุภายในฯ, สตง.) 

การประเมินการควบคมุดว้ยตนเอง  

Control self  Assessment (CSA)  

กิจกรรมควบคุมท่ีมี 

ปัจจยัเส่ียงท่ียงัมีอยู่ 

แผนปรบัปรุง 

การควบคุม 
วตัถุประสงค ์

ของงาน 

CSA 

ประเมินการควบคุม 

ดว้ยตนเอง 

กระบวนการ 

ปฏิบติังาน 



4. น าความเส่ียงท่ียงัหลงเหลืออยู่จากการติดตาม ปย.2 + 

ความเส่ียงจากการประเมิน   5 องคป์ระกอบ 

และการประเมิน CSA มาหามาตรการ/แนวทางในการ 

ควบคมุ พรอ้มทัง้ก าหนด ผูร้บัผิดชอบและระยะเวลา

ด าเนินการแลว้สรุปลงใน แบบ ปย.2 (อยู่ในหนงัสือหนา้ 

60) 



ส านกั/กลุ่ม/งาน............................. 

 รายงานการประเมินผลและการปรบัปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2561 

กระบวนการปฏิบติังาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานท่ีประเมิน 

และวตัถปุระสงค์ 

ของการควบคมุ 

(1) 

การควบคมุ 
ท่ีมีอยู่ 

 

 
 

(2) 

การ 
ประเมินผล 

การควบคมุ 

 

 

(3) 

ความเส่ียง 
ท่ียงัมียู่ 

 

 

 

(4) 

การ 
ปรับปรุง 

การ 

ควบคมุ 

 

(5) 

ก าหนด 
เสร็จ/ผู้ รับ 

ผิดชอบ 

 

 

(6) 

หมายเหต ุ
 

 

 

 

(7) 

 

 

 

แบบ ปย. 2 

ช่ือผูร้ายงาน...........................

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

วนัท่ี.....เดือน.........พ.ศ.........          



สรุปขัน้ตอนการจดัท ารายงาน 

ก.สว่นงานย่อย (ส านัก/กลุม่/งาน) 

แบบ ปย.2  (ปี 60 )   ประเมิน 5 องคป์ระกอบ ประเมินดว้ยตนเอง 

(CSA) 

แบบสอบถาม 

(ถา้มี) 

แบบติดตาม ปย.2 แบบ ปย.1 

แบบ ปย.2 ( ปี 61) 

แบบ ปอ.3  

(ส านกั/กลุ่ม /งาน) 



  แบบท่ีจดัส่งใหผู้ร้บัผิดชอบ                                                         

- แบบ ปย. 1                                                                             

- แบบ ปย. 2 

   - แบบติดตาม ปย. 2 

   - แบบประเมิน 5 องคป์ระกอบ 

สรุปแบบรายงานที่ส านกั/กลุม่/งาน  

ตอ้งด าเนินการ 



ข. หน่วยรบัตรวจ (สพฐ./สพป./สพม./โรงเรียน)   

ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 61 

ขัน้ตอนการจดัท ารายงานการประเมินผล 

การควบคมุภายใน 



1.คณะท างานติดตามประเมินผลระดบัส่วนงานย่อย  

  (กลุ่มทุกกลุ่ม) 

 -มีหนา้ท่ีพิจารณาจดัท ารายงานของกลุ่ม 

2.คณะท างานติดตามประเมินผลระดบัหน่วยรบัตรวจ  

   (ผอ.สพป/สพม., ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ยกเวน้ ผอ.ตสน.) 

- มีหนา้ท่ีพิจารณาจดัท ารายงานของ สพป./สพม. 

3.ผูส้อบทาน (ผอ.ตสน.) 

- มีหนา้ท่ีสอบทานรายงาน 

กรอบค าส ัง่ 



   
ค าสั่ง สพป./สพม........................ 

ที่ ............................................... 

เร่ือง แตง่ตัง้คณะท างานจดัท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปี 2561 

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

         เพ่ือใหก้ารจดัท ารายงาน...........................................................................................................ประกอบดว้ย 

คณะท างานดงัน้ี 

     1.  คณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดบักลุม่ 

          1.1  กลุม่อ านวยการ ประกอบดว้ย................ 

          1.2  กลุม่นโยบายและแผน ประกอบดว้ย.................. 

                      ฯลฯ 

                 หนา้ที่จดัท ารายงานแบบ ปย.1 , แบบ ปย.2 , แบบติดตาม ปย.2 และแบบประเมินฯ 

     2.  คณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดบั สพท. ประกอบดว้ย 

            -  ผอ.สพป./สพม./รอง ผอ.สพป./สพม./ผอ.กลุม่ทุกกลุม่ ยกเวน้ ผอ. ตสน. 

               หนา้ที่  จดัท ารายงานแบบ ปอ.1, แบบ ปอ.2, แบบ ปอ.3, แบบติดตาม ปอ.3, แบบประเมินฯ 

    3.  ผูส้อบทาน – ผอ.ตสน. 

            หนา้ที่  สอบทานรายงานของ สพป./สพม. และจดัท าแบบ ปส.  
 

          ท ัง้น้ี  ตัง้แตบ่ดัน้ีเป็นตน้ไป 

 สั่ง ณ วนัที่  ......... เดือน........................ พ.ศ............ 
 

   ลงช่ือ ................................................. 

                 (ผอ.สพป./ผอ.สพม.) 

ตัวอย่างค าสั่ง 



2. น าแบบ ปอ.3 (ปี 60) มาติดตามผล              

การปฏิบติังานแลว้สรุปลงในแบบติดตาม ปอ.3   

   (สพฐ. ก าหนดแบบให)้ 

ขั้นตอนการจดัท ารายงานการประเมนิผล 
การควบคุมภายใน 



สพฐ./สพป./สพม./โรงเรียน...................... 

รายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วนัท่ี 30  กนัยายน  2561 

กระบวนการ

ปฏิบติังาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดา้นของงาน

ท่ีจะประเมินและ

วตัถุประสงค ์

ของการควบคุม 

(1)  

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู ่

      

 (2) 

งวด/เวลา 

พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรบัปรุง 

การควบคุม 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผูร้บัผิดชอบ 

(5) 

วิธีการติดตามและ 

สรุปผลการประเมิน/ขอ้คิดเห็น 

(6) 

แบบติดตาม ปอ.3 

ช่ือผูร้ายงาน........................... 

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

วนัท่ี.....เดือน.........พ.ศ.........          



สพฐ./สพป./สพม./โรงเรียน....................... 

รายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

กระบวนการ

ปฏิบติังาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดา้นของ

งาน 

(1)                    

 

ข่อง 

(2)-(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผูร้บัผิดชอบ 

 

(5) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ขอ้คิดเห็น 

(6) 

1.วิธกีารตดิตามตดิตามจากอะไร(เอกสาร/ สอบถาม/ สมัภาษณ์

ผูท้ ี่ เกี่ยวขอ้ง ) 

2. มกีารด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมหรือไม ่ 

อยา่งไร 

3. สรุปผลการด าเนินงานใหร้ะบุเป็นรอ้ยละ/จ านวนพรอ้มทัง้ให ้

ความเหน็วา่จะตอ้งท าแผนการปรบัปรุงเพิ่ มเตมิหรือความเสี่ยง

ลดลงอยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้

แบบติดตาม ปอ.3 



3. ประเมินองคป์ระกอบของการควบคุม  

   ภายใน  (5 องคป์ระกอบ)  

  (อยู่ในหนงัสือหนา้ 87-96) แลว้สรุปลงใน 

   แบบ ปอ. 2 (อยู่ในหนงัสือหนา้ 52) 

ขัน้ตอนการจดัท ารายงานการประเมินผล 

การควบคมุภายใน 



องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ขอ้สรุป 

1.  สภาพแวดลอ้มการควบคุม 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

3.  กจิกรรมการควบคุม 

4.  สารสนเทศและการส่ือสาร 

5. การติดตามประเมินผล 
 

     สพฐ./สพป./สพม./โรงเรียน................................  

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วนัท่ี  30 กนัยายน  2561 

แบบ ปอ.2 

ช่ือผูร้ายงาน........................... 

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

วนัท่ี.....เดือน.........พ.ศ.........          



4. น าความเส่ียงท่ียงัหลงเหลือจากแบบติดตาม ปอ. 3   

และจากการประเมิน 5 องคป์ระกอบ  และ          

แบบ ปย. 2 ของส านกั/กลุ่ม/งานท่ีส่งมาให้

คณะท างาน/กรรมการพิจารณาคดัเลือกกิจกรรม   

เพ่ือจดัท า แบบ ปอ.3  (อยู่ในหนงัสือหนา้ 54) 

ขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายใน 



สพฐ./สพป./สพม./โรงเรียน...................... 

รายงานแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วนัท่ี 30  กนัยายน  2561 

กระบวนการ
ปฏบิัตงิาน/

โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่จะ
ประเมินและ
วัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 

(1) 

ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ 

      

 (2) 

งวด/เวลา 

พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

(4) 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ

 

(6) 

แบบ ปอ.3 

ช่ือผูร้ายงาน.......................... 

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

วนัท่ี.....เดือน.........พ.ศ.........          



5. น าความเส่ียงท่ีมีอยู่ในแบบ ปอ. 3        

    มาสรุปเป็นความเรียงลงใน แบบ ปอ.1  

ขั้นตอนการจดัท ารายงานการประเมนิผล 
การควบคุมภายใน 



วรรคที่ 1   (ช่ือหน่วยรับตรวจ) ได้ประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับปีส้ินสุดวนัที่............เดอืน.............พ.ศ..... 

               ด้วยวธิีการที่ (ช่ือหน่วยรับตรวจ)ก าหนดโดยมีวตัถุประสงค์เพือ่สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า 

วรรคที่ 2 จากผลการประเมินดงักล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ (ช่ือหน่วยรับตรวจ) ส าหรับปีส้ินสุด 

             วนัที่............เดอืน................พ.ศ. .............. 

วรรคที่ 3 อนึ่ง การควบคุมภายในยงัคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคญัดงันี ้                                   

             1…………………………………………                                             

             2…………………………………………   

                                                                           ลายมือช่ือ..........................................................  
                                                                   (เลขาธิการ กพฐ./ผอ.สพป./สพม./ผอ.ร.ร.)  

 

                                                             วนัที่ ............เดอืน..............................พ.ศ...............  
                                                                                                                          

แบบ ปอ. 1 

หนังสือรับรองการประเมนิผล 
การควบคุมภายใน 



ระเบียบ คตง. ว่าดว้ยการปฏิบติัหนา้ท่ีของ 

ผูต้รวจสอบภายใน ก าหนดหนา้ท่ี ดงัน้ี 

บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน 

ประเมนิการควบคุมดว้ยตนเอง (CSA) 

สอบทานการประเมนิผล 

สอบทานรายงาน  

จดัท ารายงานแบบ ปส. 



 

 

 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ของผูต้รวจสอบภายใน 

(กรณีไม่มีขอ้ตรวจพบหรือขอ้สงัเกต) 

 

   
แบบ ปส. 

เรียน เลขาธิการ กพฐ. /ผอ. สพป. /ผอ.สพม. 

         ขา้พเจา้ไดส้อบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของ........(ช่ือหน่วยรบัตรวจ)................       

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี …......เดือน....................พ.ศ.......... การสอบทานไดป้ฏิบติัอย่างสมเหตุสมผลและ

ระมดัระวงัอย่างรอบคอบผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคมุภายในเป็นไปตามวิธีการท่ี

ก าหนดระบบการควบคมุภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายใน 

 

       

                                       ช่ือผูร้ายงาน....................................................... 

                                              (ช่ือผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน) 

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

                                      วนัท่ี................ เดือน..................พ.ศ. ................. 



 

 

 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ของผูต้รวจสอบภายใน 

(กรณีท่ีมีขอ้ตรวจพบหรือขอ้สงัเกต) 

 

   
แบบ ปส. 

เรียน เลขาธิการ กพฐ. /ผอ. สพป. /ผอ.สพม. 

         ขา้พเจา้ไดส้อบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของ.......(ช่ือหน่วยรบัตรวจ)................       

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี .......เดือน....................พ.ศ.......... การสอบทานไดป้ฏิบติัอย่างสมเหตุสมผลและ

ระมดัระวงัอย่างรอบคอบผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคมุภายในเป็นไปตามวิธีการท่ี

ก าหนดระบบการควบคมุภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายใน  

อย่างไรก็ตามมีขอ้สงัเกตท่ีมีนยัส าคญัดงัน้ี........................................................................................ 

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

                                        ช่ือผูร้ายงาน....................................................... 

                                              (ช่ือผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน) 

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

                                      วนัท่ี................ เดือน..................พ.ศ. ................. 



สรุปขัน้ตอนการจดัท ารายงาน 

ข.หน่วยรบัตรวจ (สพฐ./สพป./สพม./ร.ร.) 

แบบ ปอ.3  (ปี 60 )   ประเมิน 5 องคป์ระกอบ แบบ ปย.2 (ส่วนงานย่อย) 

แบบติดตาม ปอ.3 แบบ ปอ.2 

แบบ ปอ.3 ( ปี 61) 

แบบ ปส. แบบ ปอ.1 



หน่วยรบัตรวจ                                        

(สพฐ. /สพป./สพม./โรงเรียน) 

ส่วนงานย่อย 

(ส านกั/กลุ่ม/งาน) 

แบบรายงานที่ตอ้งจดัสง่ 

แบบ ปอ. 1 

- สพฐ. ส่ง สตง. รมว.ศธ. คตป.ศธ. 

- สพป./สพม. ส่ง สตง.ภูมิภาค/จงัหวดั , สพฐ.  

- โรงเรียน ส่ง สตง.ภูมิภาค/จงัหวดั , สพป./สพม.  

แบบรายงานท่ีเก็บไวท่ี้หน่วยงาน                 

1. แบบ ปอ. 2                                                

2. แบบ ปอ. 3                                                

3. แบบ ปส. (เฉพาะ สพฐ./สพป./สพม.)      

4. แบบติดตาม ปอ.3                                     

5. แบบประเมิน 5 องคป์ระกอบ 

แบบรายงานที่จดัสง่ให ้

หน่วยรับตรวจ 

1. แบบ ปย. 1 

2. แบบ ปย. 2 

3. แบบติดตาม ปย.2 

แบบรายงานที่จดัเกบ็ 

- แบบประเมิน 5 องคป์ระกอบ 

สรุปแบบรายงานการควบคมุภายใน 



การจดัสง่รายงาน 

 

- สง่เฉพาะแบบ ปอ. 1 

- สว่นแบบ ปอ. 2 และ ปอ.3 

  เกบ็ไวท้ี่หน่วยงาน 

 

 

 - สง่เฉพาะแบบ ปอ. 1 

- สว่นแบบ ปอ. 2 และปอ.3 

   เกบ็ไวท้ี่หน่วยงาน 

 
แบบ ปอ. 1 

แบบ ปอ. 1 

แบบ ปอ. 1 

รมว.ศธ. 

คตป.ศธ. สตง. สพฐ. 

สพป./สพม. 

สตง.ภูมิภาค/ 

จงัหวดั 

แบบ ปอ. 1 

โรงเรียน 



ขอบคุณ 

“ ความส าเร็จของการควบคมุภายใน 

เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของทุกคนในองคก์ร ” 


