
แนวทางการจัดท ารายงานการตดิตามประเมินผล 
การควบคุมภายในประจ าป ี2558 



สพฐ.ก าหนดหน่วยรับตรวจและส่วนงานย่อย ดังนี้ 

หน่วยรับตรวจ ส่วนงานย่อย 

1. สพฐ.  

2. สพป./สพม.  

3. โรงเรยีน 

ส านัก 

กลุ่ม/หน่วย 

งาน 



แบบฟอร์มของหน่วยรับตรวจ 

หนงัสือรบัรอง

การประเมินผล        

การควบคุม

ภายใน 

แบบ ปอ.1 

รายงานผล      

การประเมิน

องคป์ระกอบของ

การควบคมุภายใน 

แบบ ปอ.2 

รายงานแผน  

การปรบัปรุง  

การควบคุม

ภายใน 

แบบ ปอ.3 

รายงานผล 

การติดตาม 

การปฏิบติัตาม

แผนการปรบัปรงุ

การควบคมุภายใน 

แบบ ตดิตาม  

ปอ. 3 



แบบฟอร์มของส่วนงานย่อย 

รายงานผล         

การประเมิน

องคป์ระกอบของ 

การควบคมุภายใน 

แบบ ปย.1 

รายงาน           

การประเมินผล

และการปรบัปรุง

การควบคมุภายใน 

แบบ ปย.2 

รายงานผล       

การติดตามการ

ปฏิบติัตามแผน 

การปรบัปรุง 

การควบคมุภายใน 

แบบตดิตาม 

ปย.2 



แบ่งออกเป็น  2  รอบ ดงัน้ี 

การติดตามประเมินผล 
ระบบการควบคุมภายใน ประจ าปี 2558 

รอบ 12 เดือน รอบ  6  เดือน  



1. ส่วนงานย่อยน าแบบ ปย.2 
ของปี 57 มาติดตามผลการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน  แล้วสรุป  
ลงในแบบติดตาม ปย. 2 

รอบ 6 เดือน (สพฐ., สพป., สพม.) 

ส้ินสดุ  

ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 

2558 



 

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

รายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วนัท่ี 31  มีนาคม  2558 

กระบวนการปฏิบติังาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดา้นของงานท่ีประเมิน 

และวตัถุประสงค ์

ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู่ 

 

 

 

(2) 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

 

 

(3) 

ความเส่ียง 

ท่ียงัมียู่ 

 

 

 

(4) 

การปรบัปรุง 

การควบคุม 

 

 

 

(5) 

ก าหนด 

เสร็จ/ผูร้บั 

ผิดชอบ 

 

 

(6) 

วิธีการติดตาม

และ 

สรุปผลการ

ประเมิน/

ขอ้คิดเหน็ 

(7) 

 

 

 

แบบติดตาม ปย. 2 

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

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

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



กระบวนการปฏิบติังาน/

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดา้นของงาน 

(1)                 

 

ชอ่ง 

 

(2)-( 5) 

ก าหนดเสร็จ/

ผูร้ับผิดชอบ 

 

(6) 

วิธกีารตดิตามและสรุปผลการประเมนิ/ขอ้คดิเหน็ 
 

 

(7) 

1. วิธกีารตดิตามตดิตามจากอะไร(เอกสาร/  

   สอบถาม/ สมัภาษณผู์ท้ี่ เก ี่ยวขอ้ง)                   

2. แตล่ะกจิกรรมไดด้  าเนินการตามแผนการปรบัปรุง 

   การควบคุมภายในหรือไม ่อยา่งไร 

3. สรุปผลการด าเนินงาน 

แบบติดตาม ปย. 2 

 

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

รายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วนัท่ี 31  มีนาคม  2558 



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 2558 

รอบ 6 เดือน (สพฐ., สพป., สพม.) 

ส้ินสดุ  

ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 

2558 



สพฐ./สพม./สพป....................... 

รายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วนัท่ี 31  มีนาคม  2558 

กระบวนการปฏิบตัิงาน/

โครงการ/กจิกรรม/ดา้น

ของงานที่จะประเมินและ

วตัถุประสงค ์

ของการควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมอียู ่

      

 (2) 

งวด/เวลา 

พบจุดออ่น 

(3) 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

      (4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผูร้ับผิดชอบ 

(5) 

วิธกีารตดิตามและ 

สรุปผลการประเมนิ/

ขอ้คดิเห็น 

(6) 

แบบติดตาม ปอ.3 

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

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

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



 

 

สพฐ. /สพป./สพม............... 

รายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรบัปรุงการควบคมุภายใน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

กระบวนการปฏิบติังาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดา้น

ของงาน 

(1)                 

ชอ่ง 

 

 

(2)-(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผูร้ับผิดชอบ 

 

(5) 

วิธกีารตดิตามและสรุปผลการประเมนิ/ขอ้คดิเหน็ 
 

(6) 

1.วิธีการติดตามติดตามจากอะไร       

(เอกสาร/ สอบถาม/ สมัภาษณผู์ท่ี้เก่ียวขอ้ง )                   

2. แต่ละกิจกรรมไดด้ าเนินการตาม      

แผนการปรบัปรุงการควบคมุภายในหรือไม่ 

อย่างไร 

3. สรุปผลการด าเนินงาน 

แบบติดตาม ปอ.3 



ก. ส่วนงานย่อย (ส านกั / กลุ่ม /งาน) 

1. น าแบบ ปย.2 (ปี 57) มาติดตามผล 

   การปฏิบติังาน แลว้สรุปลงใน  

   แบบติดตาม ปย. 2 (สพฐ.ไดก้ าหนด 

   แบบให)้ 

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

ส้ินสดุ  

ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 

2558 



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

รายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วนัท่ี 30  กนัยายน 2558 

กระบวนการ

ปฏิบตัิงาน/โครงการ/

กจิกรรม/ดา้นของ

งานที่จะประเมินและ

วตัถุประสงค ์

ของการควบคุม 

(1) 

 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู่ 

 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเส่ียง 

ท่ีมีอยู่ 

การ 

ปรบัปรงุ 

การ 

ควบคุม 

 

ก าหนด 

เสร็จ/ผูร้บั 

ผิดชอบ 

วิธีการ 

ติดตามและ 

สรปุผลการ

ประเมิน/ 

ขอ้คิดเห็น 

(1) (2) 

 

 

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

แบบติดตาม ปย. 2 

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

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

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



กระบวนการปฏิบติังาน/

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดา้นของงาน 

(1)                 

 

ชอ่ง 

(2)-( 5) 

ก าหนดเสร็จ/

ผูร้ับผิดชอบ 

 

(6) 

วิธกีารตดิตามและสรุปผลการประเมนิ/ขอ้คดิเหน็ 

 

(7) 

1. วิธีการติดตามติดตามจากอะไร   

 (เอกสาร/ สอบถาม/ สมัภาษณผู์ท่ี้เก่ียวขอ้ง)                   

2. แต่ละกิจกรรมไดด้ าเนินการตามแผนการ

ปรบัปรุงการควบคมุภายในหรือไม่ อย่างไร 

3. สรุปผลการด าเนินงาน 

แบบติดตาม ปย. 2 

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

รายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน  

ณ วนัท่ี 30  กนัยายน 2558 



2. ประเมินองคป์ระกอบของ 

    การควบคุมภายใน  

   (5 องคป์ระกอบ)  

   (อยู่ในหนงัสือหนา้ 87-96)  

   แลว้สรุปลงในแบบ ปย. 1  

   (อยู่ในหนงัสือหนา้ 58) 

ส้ินสดุ  

ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 

2558 



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

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วนัท่ี  30 กนัยายน  2558 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ขอ้สรุป 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 
 

2. การประเมินความเส่ียง 
 

3. กิจกรรมการควบคมุ 
 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
 

5. การติดตามประเมินผล  

ปย. 1 

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

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

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



3. ประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) 



หลกัการ : CSA เป็นกระบวนการสรา้งความรบัผิดชอบในการควบคุมภายในใหแ้ก่ทุกคน 

                ท่ีเป็นเจา้ของงานนัน้ 

 วิธีการ  

    1. น ากระบวนการปฏิบติังานกบัวตัถุประสงคข์องงานมาเช่ือมโยงกนั  

 2. ระบุการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ของงานนัน้ 

 3. ประเมินความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ 

ผลท่ีได/้ประโยชน ์

 1. ผูป้ฏิบติัเขา้ใจกระบวนการท างานและวตัถุประสงคข์องงานนัน้ 

 2. เขา้ใจความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อวตัถุประสงคข์องงาน 

 3. สามารถก าหนดการควบคุมภายในท่ีจ าเป็นเพ่ือลดความเส่ียงในระดบัยอมรบัได ้

 4. สามารถก าหนดแผนปฏิบติัเพ่ือปรบัปรุงการควบคุมภายในใหเ้หมาะสม 

การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง 
Control self  Assessment (CSA)  



ขัน้ตอนท่ี 1.  ใหวิ้เคราะหง์าน/กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสงู     

                  พรอ้มระบุวตัถปุระสงคข์องงาน / กิจกรรมนัน้  

 

 

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 



ขัน้ตอนท่ี 2 งาน/กิจกรรมนัน้มีขัน้ตอนหรือ

กระบวนการปฏิบติัอะไรบา้ง หรือท าอย่างไร      

ท่ีจะท าใหบ้รรลุตามวตัถปุระสงค ์

 

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 



  ขัน้ตอนท่ี 3 ใหวิ้เคราะหว่์าขัน้ตอนหรือ

กระบวนการปฏิบติัจริง (จากขอ้ 2)  

  ในขณะประเมิน ปฏิบติัอย่างไร  

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 



  ขัน้ตอนท่ี4  

  จากกิจกรรมท่ีปฏิบติัอยู่ผลการประเมิน 

  เป็นอย่างไร (บรรลุวตัถุประสงค ์/ไม่บรรลุ

วตัถปุระสงค)์  

  ถา้ไม่บรรลุวตัถปุระสงคมี์ความเส่ียงอะไร 

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 



  ขัน้ตอนท่ี 5  

  ใหพิ้จารณาว่า ถา้พบยงัมีความเส่ียงอยู่ (ปัญหา)         

เกิดจากสาเหตุอะไร จะแกไ้ขอย่างไร ใครเป็นคนแกไ้ข  

  

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 



CSA 
ประเมินการควบคุม 

ด้วยตนเอง 

วัตถุประสงค์ 
ของงาน 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมควบคุมที่มี 

ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

แผนปรับปรุง 
การควบคุม 

ต้องการให้เกิดผลส าเร็จอะไร 

งานที่มีความเสี่ยงสูง 

ขั้นตอนงาน 

    มีอะไรบ้าง 

  มีวัตถุประสงค์   

   (ย่อย)อะไรบ้าง  

เข้าใจความเส่ียง 

    ที่อาจกระทบต่อ 
   วัตถุประสงค(์หลัก) 

มี หรือไม่/ ถ้ามี อะไรบ้าง เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน การรายงาน 
ถ้ามีประสิทธิภาพงานบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย (ไม่เส่ียง) 
งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย(เส่ียง) การควบคุมไม่มีประสิทธิภาพ 

ถ้างานยังมีความเส่ียง 

วิเคราะห์หาต้นเหตุ/สาเหตุ 
เกิดจากอะไร(ปัจจัยภายใน 
หรือภายนอก) 

ก าหนดกิจกรรมการควบคุม

ใหม่หรือเพิ่มเติมเพื่อลดความเส่ียง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
(แก้ที่ต้นเหตุ/สาเหตุ ) 

 
 

 
 

 

( ที่มา :ปรับจากแนวทางวางระบบควบคุมภายในฯ, สตง.) 

การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง Control self  Assessment (CSA)  



4. น าความเสี่ยงที่ยงัหลงเหลืออยูจ่ากการติดตาม ปย.2 + 

ความเสี่ยงจากการประเมิน   5 องคป์ระกอบ              

และการประเมิน CSA มาหามาตรการ/แนวทางในการ

ควบคุม พรอ้มทัง้ก าหนด ผูรั้บผิดชอบและระยะเวลา

ด าเนินการแลว้สรุปลงใน แบบ ปย.2(อยูใ่นหนังสือหนา้ 60) 



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

 รายงานการประเมินผลและการปรบัปรุงการควบคมุภายใน 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2558 

กระบวนการปฏิบติังาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดา้นของงานท่ีประเมิน 

และวตัถุประสงค ์

ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู่ 

 

 

 

(2) 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

 

 

(3) 

ความเส่ียง 

ท่ียงัมียู่ 

 

 

 

(4) 

การ 

ปรบัปรุง 

การ 

ควบคุม 

 

(5) 

ก าหนด 

เสร็จ/ผูร้บั 

ผิดชอบ 

 

 

(6) 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

(7) 

 

 

 

แบบ ปย. 2 

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

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

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



แบบ ปย.2  (ปี 57 )   

  แบบติดตาม ปย.2 

ประเมิน 5 องคป์ระกอบ 

แบบ ปย.1 

แบบสอบถาม 

(ถา้มี) 

ประเมินดว้ยตนเอง 

(CSA) 

แบบ ปย.2 ( ปี 58) 

แบบ ปอ.3  

(ส านกั/กลุ่ม /งาน) 

สรุปขั้นตอนการจัดท ารายงาน 
ก. ส่วนงานย่อย (ส านัก/กลุ่ม/งาน) 



  แบบท่ีจดัส่งใหผู้ร้บัผิดชอบ                                                         

- แบบ ปย. 1                                                                             

- แบบ ปย. 2 

   - แบบติดตาม ปย. 2 

  แบบท่ีเก็บไวท่ี้ ส านกั/กลุ่ม/งาน                                                   

- แบบประเมิน 5 องคป์ระกอบ 

สรุปแบบรายงานที่ ส านัก /กลุ่ม/ งาน ต้องด าเนินการ 



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

ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 58 

1. แต่งตัง้คณะท างาน/กรรมการ 

2. น าแบบ ปอ.3 (ปี 57) มาติดตามผล              

การปฏิบติังานแลว้สรุปลงในแบบติดตาม ปอ.3   

   (สพฐ. ก าหนดแบบให)้ 

ขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 



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

รายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรบัปรุงการควบคมุภายใน  

ณ วนัท่ี 30  กนัยายน  2558 

กระบวนการปฏิบติังาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดา้นของ

งานที่จะประเมินและ

วตัถุประสงค ์

ของการควบคุม 

(1)  

ความเสี่ยงที่ยงัมอียู ่

      

 (2) 

งวด/เวลา 

พบจุดออ่น 

(3) 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

      (4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผูรั้บผิดชอบ 

(5) 

วิธีการติดตามและ 

สรุปผลการประเมิน/ขอ้คิดเหน็ 

(6) 

แบบติดตาม ปอ.3 

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

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

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



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

รายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรบัปรุงการควบคมุภายใน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

กระบวนการปฏิบติังาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดา้น

ของงาน 

(1)                    

 

ขอ่ง 

(2)-(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผูร้ับผิดชอบ 

 

(5) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ขอ้คิดเห็น 

(6) 

1.วิธีการตดิตามตดิตามจากอะไร(เอกสาร/ สอบถาม/ สมัภาษณ์

ผูท้ี่ เกี่ยวขอ้ง ) 

2. มกีารด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมหรือไม ่ 

อยา่งไร 

3. สรุปผลการด าเนินงานใหร้ะบุเป็นรอ้ยละ/จ านวนพรอ้มทัง้ให ้

ความเหน็วา่จะตอ้งท าแผนการปรับปรุงเพิ่มเตมิหรือความเสี่ยง

ลดลงอยูใ่นระดบั  ที่ยอมรับได ้

แบบติดตาม ปอ.3 



3. ประเมินองคป์ระกอบของการควบคุม  

   ภายใน  (5 องคป์ระกอบ)  

  (อยู่ในหนงัสือหนา้ 87-96) แลว้สรปุลงใน 

   แบบ ปอ. 2 (อยู่ในหนงัสือหนา้ 52) 

ขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 



องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอ้สรุป 

1.  สภาพแวดลอ้มการควบคุม 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

3.  กจิกรรมการควบคุม 

4.  สารสนเทศและการส่ือสาร 

5. การตดิตามประเมินผล 
 

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

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

ณ  วนัท่ี  30 กนัยายน  2558 

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 ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 



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

รายงานแผนการปรบัปรุงการควบคมุภายใน  

ณ วนัท่ี 30  กนัยายน  2558 

กระบวนการปฏิบตัิงาน/

โครงการ/กจิกรรม/ดา้น

ของงานที่จะประเมิน

และวตัถุประสงค ์

ของการควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมอียู ่

      

 (2) 

งวด/เวลา 

พบจุดออ่น 

(3) 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผูร้ับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 

 

(6) 

แบบ ปอ.3 

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

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

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



5. น าความเส่ียงท่ีมีอยู่ในแบบ ปอ. 3        

    มาสรุปเป็นความเรียงลงใน แบบ ปอ.1  

    (แบบอยู่ในหนงัสือ หนา้ 50 - 51) 

ขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 



วรรคท่ี 1   (ช่ือหน่วยรบัตรวจ) ไดป้ระเมินผลการควบคุมภายในส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี............เดือน.............พ.ศ..... 

               ดว้ยวิธีการท่ี (ช่ือหน่วยรบัตรวจ)ก าหนดโดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า 

วรรคท่ี 2 จากผลการประเมินดงักล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ (ช่ือหน่วยรบัตรวจ) ส าหรบัปีส้ินสุด 

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

วรรคท่ี 3 อน่ึง การควบคุมภายในยงัคงมีจุดอ่อนท่ีมีนยัส าคญัดงัน้ี                                   

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

             2…………………………………………   

                                                                           ลายมือช่ือ..........................................................  

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

 

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

                                                                                                                          

แบบ ปอ. 1 

หนังสอืรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 



ระเบียบ คตง. ว่าดว้ยการปฏิบติัหนา้ท่ีของ 

ผูต้รวจสอบภายใน ก าหนดหนา้ท่ี ดงัน้ี 

ประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง (CSA) 

สอบทานการประเมินผล 

สอบทานรายงาน  

จดัท ารายงานแบบ ปส. 

บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน 



 

 

 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ของผูต้รวจสอบภายใน 

(กรณีไม่มีขอ้ตรวจพบหรือขอ้สงัเกต) 

 

   

แบบ ปส. 

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

         ขา้พเจา้ไดส้อบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ....(ช่ือหน่วยรบัตรวจ)................       

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

ระมดัระวงัอย่างรอบคอบผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการท่ี

ก าหนดระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวตัถปุระสงคข์องการควบคุมภายใน 

 

       

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

                                              (ช่ือผูอ้ านวยการหน่วยงานตรวจสอบภายใน) 

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

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



 

 

 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ของผูต้รวจสอบภายใน 

(กรณีท่ีมีขอ้ตรวจพบหรือขอ้สงัเกต) 

 
   

แบบ ปส. 

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

         ขา้พเจา้ไดส้อบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ....(ช่ือหน่วยรบัตรวจ)................       

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

ระมดัระวงัอย่างรอบคอบผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการท่ี

ก าหนดระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวตัถปุระสงคข์องการควบคุมภายใน  

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

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

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

                                              (ช่ือผูอ้ านวยการหน่วยงานตรวจสอบภายใน) 

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

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



แบบปอ.3 ( ปี 57) 

แบบติดตาม ปอ. 3 

ประเมิน 5 องคป์ระกอบ 

แบบ ปอ.2 

แบบ ปย.2 (สว่นงานยอ่ย) 

แบบปอ.3 ( ปี 58) 

แบบ ปอ.1 แบบ ปส. 

สรุปขั้นตอนการจัดท ารายงาน 
ข. หน่วยรับตรวจ (สพฐ./ สพป./ สพม./ ร.ร.) 



หน่วยรบัตรวจ                                        

(สพฐ. /สพป./สพม./โรงเรียน) 

ส่วนงานย่อย 

(ส านกั/กลุ่ม/งาน) 

แบบรายงานท่ีตอ้งจดัส่ง 

แบบ ปอ. 1 

- สพฐ. สง่ สตง. รมว.ศธ. คตป. 

- สพป./สพม. สง่ สตง. สพฐ. คตป. ศธ. 

- โรงเรียน สง่ สตง. สพป./สพม.  

แบบรายงานท่ีเก็บไวท่ี้หน่วยงาน                 

1. แบบ ปอ. 2                                                

2. แบบ ปอ. 3                                                

3. แบบ ปส. (เฉพาะสพฐ./สพป./สพม.)      

4. แบบติดตาม ปอ.3                                     

5. แบบประเมิน 5 องคป์ระกอบ 

แบบรายงานท่ีจดัส่งให ้

หน่วยรบัตรวจ 

1. แบบ ปย. 1 

2. แบบ ปย. 2 

3. แบบติดตาม ปย.2 

แบบรายงานท่ีจดัเก็บ 

- แบบประเมิน 5 องคป์ระกอบ 

สรุปแบบรายงานการควบคุมภายใน 



สพฐ. 

สตง.

ภูมิภาค 

 

-สง่เฉพาะแบบ ปอ. 1 

- สว่นแบบ ปอ. 2 และปอ.3 

  เกบ็ไวท้ี่หน่วยงาน 

 

 

 - สง่เฉพาะแบบ ปอ. 1 

- สว่นแบบ ปอ. 2 และปอ.3 

   เกบ็ไวท้ี่หน่วยงาน 

 

แบบ ปอ. 1 

แบบ ปอ. 1 

แบบ ปอ. 1 

แบบ ปอ. 1 

คตป.ศธ. 

การจัดส่งรายงาน 

สพป./สพม. 

โรงเรียน 



“ ความส าเร็จของการควบคุมภายใน 

เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของทุกคนในองคก์ร ” 

ขอบคุณ 


