
แบบ ปย. 1

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร สภาพแวดล้อมการควบคุมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ผู้บริหารมีทัศนคติทีเ่หมาะสมในการบริหารและสนบัสนนุ   กาญจนบุรีในภาพรวมมีความเหมาะ ซ่ึงมีส่วนท าให้การควบคุม
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร รวมทัง้มีการติดตาม ภายในมีประสิทธิภาพ  เพราะผู้บริหารมีทัศนคติดี เหมาะสม
ตรวจสอบ ก ากับดูแลงานทุกงาน เพือ่ส่งเสริมให้ทุกคนเกิด ในการบริหาร  ความเส่ียงเกี่ยวกับการด าเนินงานทีส่ าคัญ  
จิตส านึกทีดี่ เน้นการสร้างบรรยากาศในการท างาน หรือทีม่ีความเส่ียงอยู่  โดยมีการวิเคราะห์ความเส่ียงทีเ่กี่ยวข้อง
และตระหนักถึงความส าคัญของระบบควบคุมภายใน อย่างรอบด้าน รอบคอบ อย่างระมัดระวัง รวมทัง้มีการพิจารณา
เน้นการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ว่าจะท าให้ความเส่ียงเหล่านั้นลดน้อย หรือหมดไปได้ อย่างไรก่อน
1.2 ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม ทีจ่ะตัดสินใจ ด าเนินงาน ตลอดจนผู้บริหารใช้วิธีการบริหารแบบ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีการออกค าส่ัง มุ่งเน้นผลงาน  มีการก าหนดและแจ้งเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ
มอบหมายงานให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ งานทีช่ัดเจน จัดให้มีการปรับปรุงคุณภาพ ในองค์กรอย่าง
งานในแต่ละงานตามกรอบโครงสร้างทีก่ าหนด    สม่ าเสมอ  ผู้บริหารได้ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม
มีการเสนองานตามล าดับการบังคับบัญชา เพือ่ตรวจสอบ องค์กรทีมุ่่งเน้นความซ่ือสัตย์สุจริตและเน้นคุณธรรมในการปฏิบัติ
การปฏิบัติงาน รวมทัง้ผู้บริหารเป็นผู้ทีป่ระพฤติปฏิบัติตน งาน  มีการมอบหมายงานให้บุคลากรโดยค านึงถึงความรู้ 
เป็นแบบอย่างทีดี่ นอกจากนี้ยังยึดมั่นในระเบียบ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  
จรรยาบรรณของทางราชการ ใช้รูปแบบการบริหารกิจการ  มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานการ บังคับบัญชาทีช่ัดเจน
บ้านเมืองทีดี่ มีการประชุมเพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจกับ และเหมาะสมกับขนาด และลักษณะการด าเนินงาน
บุคลากรทุกกลุ่มงาน ขององค์กร ทีถู่กต้องและเป็นปัจจุบัน มีการประชุมบุคลากร
1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร    ในองค์กรเพือ่เป็นการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขการ
มีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ท างานสม่ าเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง
ในแต่ละกลุ่มงาน เพือ่ให้เหมาะกบัหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ        อย่างไรก็ตามยังต้อมีการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ 
มีการอบรมบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรทุกสายงานเนื่องจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามความรู้ ทักษะ เป็นหน่วยงานใหม่ทีบุ่คลากรมาจากหลายหน่วยงาน
และความสามารถ มีการสอนงาน และบุคลากรสามารถ
ท างานแทนกันได้ เพือ่ให้เกิดความส าเร็จของงาน
1.4 โครงสร้างองค์กร
มีการจัดโครงสร้างองค์กร และสายบังคับบัญชาทีช่ัดเจน
และเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด าเนินงานของ
องค์กรทีถู่กต้องและเป็นปัจจุบัน ซ่ึงท าให้ผู้บริหารสามารถ 
วางแผน ส่ังการ และควบคุมการปฏบิติังาน ได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
รายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
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 1.5 การมอบอ านาจและหน้าทีค่วามรับผิดชอบ
มีการมอบอ านาจและหน้าทีค่วามรับผิดชอบให้กับ   
รองศึกษาธิการจังหวัดเป็นไปอย่างเหมาะสม 
และถูกต้องในระดับบริหาร เพือ่ให้เกิดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน และการอนุมัติในเร่ืองต่างๆ  
มีการมอบหมายงานให้ผู้อ านวยการกลุ่ม และระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน และแจ้งให้ทุกคนทราบเพือ่ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน
 1.6 นโยบายวิธีการบริหารดา้นบุคลากร 
มีการก าหนดนโยบายในการบริหารงานบุคคลได้อย่าง
เหมาะสม เพือ่ให้ได้บุคลากรทีเ่หมาะสมโดยเน้นถึงด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม ความซ่ือสัตย์ สุจริต ความรู้ความสามรถ
และทักษะ ในการคัดเลือกบุคคล การเล่ือนต าแหน่งและ
ความดีความชอบ หากพบว่าบุคลากรมีพฤติกรรมทีแ่ตกต่าง
ไปจากนโยบายทีว่างไว้ ก็ได้ก าหนดบทลงโทษไว้อย่าง 
เหมาะสม
1.7 กลไกการตดิตามการตรวจสอบการปฏิบัตงิาน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีหน่วย
ตรวจสอบภายใน เป็นกลไกในการควบคุมและเป็น
เคร่ืองมือในการบริหารทีท่ าให้สภาพแวดล้อมของ
การควบคุมมีคุณภาพ และผู้ตรวจสอบมีความเป็นอิสระ
เพียงพอทีจ่ะรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลให้
แก่ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานดังกล่าวได้
รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมจากผู้บริหาร 
2. การประเมนิความเสี่ยง
2.1 วัตถุประสงค์
มีการก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรทีช่ัดเจนและ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรทีช่ัดเจนและ 
ครอบคลุมถึงส่ิงทีอ่งค์กรต้องการบรรลุ มีการเผยแพร่ ครอบคลุมถึงเป้าหมายองค์กรทีว่างไว้  รวมถึงวัตถุประสงค์
 และชี้แจงวัตถุประสงค์ขององค์กรให้บุคลากรทุกระดับ ระดับกิจกรรมทีส่อดคล้องและเชื่อมโยง
รับทราบ และเข้าใจตรงกัน มีแผนในการปฏิบัติงานร่วมกัน กับวัตถุประสงค์ระดับองค์กร และกลยุทธ์ขององค์กร
ในการประเมินความเส่ียง โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์โดยรวม  ทีม่ีความชัดเจน  มีการก าหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานในการ
ขององค์กร และจัดให้มีการควบคุมความเส่ียงนั้น มีการ ประเมินผล การบรรลุวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
ก าหนดวตัถุประสงค์ระดับกจิกรรมสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ ทีช่ัดเจน สามารถปฏิบัติและวัดผลได้   มีการเผยแพร่ และชี้แจง
และแผนกลยุทธ์ขององค์กร มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติ วัตถุประสงค์ขององค์ให้บุคลากรทุกระดับรับทราบและเข้าใจ
และวัดผลได้ ตรงกัน   มีการระบุความเส่ียงทุกกิจกรรมทีส่ าคัญได้อย่างครอบ
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2.2 การระบุความเสี่ยง คลุมความเส่ียงทีส่ าคัญ  โดยใช้วิธีการต่างๆ ทีเ่หมาะสม
ส านักงานศึกษิการจังหวัดกาญจนบุรี มีการระบุความเส่ียง ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน มีคณะกรรมการวิเคราะห์
ทุกกิจกรรมทีส่ าคัญได้ อย่างครอบคลุมความเส่ียงทีส่ าคัญๆ และระบุความเส่ียงขององค์กรและจัดล าดับความเส่ียงนั้น 
โดยใช้วิธีการต่างๆ ทีเ่หมาะสมตามมาตรฐานการควบคุม และมีการก าหนดวิธีการบริหารความเส่ียงขององค์กรโดยให้
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไข และลดความเส่ียง  
และบุคลากรในส านักงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน และมีการวางแผนร่วมกันในการประเมินความเส่ียงโดยค านึง
ความเส่ียงทีอ่าจเกิดขึ้นทัง้ภายในและภายนอกร่วมกัน ถึงวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กรและให้มีการควบคุมความเส่ียง
2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง นั้นๆต่อไป
หลังจากทีม่ีการวิเคราะห์ความเส่ียงของหน่วยงานแล้ว 
น าความเส่ียงนั้นมาจดัล าดับโดยใหทุ้กคน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์และจดัล าดับความเส่ียง โดยค านึงถงึผลกระทบ
ทีจ่ะเกิดขึ้นกับองค์กรว่าเร่ืองใด งานใดมีความเส่ียงสูง
 เพือ่วางแผนในการบริหารความเส่ียงต่อไป
2.4 การก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยง
มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเส่ียงทีอ่าจเกิดขึ้น 
และก าหนดวิธีการบริหารความเส่ียง และก าหนดระดับ
ความเส่ียงโดยใช้วิธีการทีเ่หมาะสมกับสภาพขององค์กร
 มีการแจ้งให้ทุกคนทราบร่วมกัน
3.กิจกรรมการควบคุม
นโยบายและวิธีการปฏิบัติทีก่ าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมทีเ่หมาะสม เพียงพอและ
ได้ระบุชัดเจนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคน สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเส่ียงตามสมควร โดยมี
เกี่ยวกับการด าเนินงานในหน้าที ่ทีรั่บผิดชอบและมีการ กิจกรรมการควบคุมทีจ่ าเป็นและการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุม
ปรับปรุงให้เป็นปัจจบุันตามความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง อย่างเหมาะสม มีระเบียบวินัย เทคนิคและกลไกทีเ่กี่ยวกับ
 มีการก าหนดมาตรการในการตรวจสอบ ป้องกันดูแลรักษา การควบคุมแต่ละกิจกรรมชัดเจนมีการประเมินกิจกรรม
ทรัพย์สิน มีมาตรการติกตามและตรวจสอบโดยใช้กลไก ควบคุมเป็นระยะๆ เพือ่ปรับปรุงและผู้บริหารและ
ของหน่วยตรวจสอบภายในเพือ่ให้เป็นไปตามระเบียบ คณะกรรมการมีการอย่างไรก็ตามยังพบว่ามี
กฎ ข้อบังคับของทางราชการ และมติคณะรัฐมนตรี บุคลากรส่วนหนึ่งไม่เห็นความส าคัญของกิจกรรมการควบคุม  

 มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมหรือเทคโนโลยี 
ในการลดความเส่ียง    และก าหนดให้มีนโยบายและ ระเบียบ
ปฏบิติัทีเ่หมาะสมเปน็ลายลักษณ์อักษร ส าหรับ กิจกรรมทีส่ าคัญ  
แต่อย่างไรก็ตามควรมีการสอบทาน กิจกรรมควบคุมเป็นระยะๆ
 มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมกับการ
เปล่ียนแปลง  และประเมินผลการปฏบิติังานตามกิจกรรมควบคุม 
โดยผู้บริหารเป็น ระยะๆและอย่างสม่ าเสมอ 
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4.สารสนเทศและการสื่อสาร
มีการก าหนดขอบข่ายของระบบสารสนเทศของกลุ่มงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมีการก าหนดขอบข่ายของ
ไว้อย่างชัดเจน มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์ทีเ่ป็นปัจจุบัน  มีการก าหนดให้กลุ่มงาน
สารสนเทศ รวมถึงมีการมอบหมายบุคลากรให้รับผิดชอบ จัดท าสารสนเทศให้ครอบคลุม กับภาระงานทีรั่บผิดชอบ  
โดยตรง และส่งเสริมให้บุคลากรได้ไปเข้รับการอบรม และใหค้วามรู้แก่บคุลากรที่ต้องใช้ระบบโปรแกรมในการปฏบิติังาน
ในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ได้มีการให้ความรู้โดยการส่งไปอบรม / ประชุม สัมมนา
ทีจ่ าเป็นส าหรบการปฏิบัติงานของบุคลากรทัง้ผู้บริหารและ ก าหนดให้กลุ่มงาน  กลุ่มสาระมีการตรวจสอบข้อมูล 
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพือ่ใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามภาระงานให้เกิดความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
ส่ังการ ส่วนผู้ปฏบิติังานสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศเปน็เคร่ือง และรายงานผู้บริหาร ตามล าดับสายงาน และจัด เก็บข้อมูล
ชี้น าทิศทางการปฏิบัติหน้าที ่โดยข้อมูลมีความเหมาะสม ในไฟล์ข้อมูลเป็นระยะๆ
 ถูกต้องสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน สะดวกในการเข้าถึง       อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้กว้าง

และครอบคลุมทัง้สารสนเทศภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากกว่านี้

5.การตดิตามประเมนิผล
มีการก าหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน มีการก ากับติดตามการท างาน ระหว่างปฏิบัติงาน  
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอมีการเปรียบเทียบแผน โดยใช้วิธีการที ่เหมาะสมระดับหนึ่ง  และอย่างไรก็ตามฝ่ายบริหาร
และผลการด าเนินงาน และรายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบ ควรมีการก าหนดวธิกีารประเมิน/เคร่ืองมือที่ใช้ประเมินให้เหมาะสม
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง และผู้ประเมินควรเป็นผู้ทีม่ีความรู้  ความเข้าใจเพียงพอถึงภารกิจ

เป้าหมายและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมิน และมีกลยุทธ์ในการ
ติดตามประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิผล  
และควรมีการเปรียบเทียบข้อมูลการด าเนินงานทีเ่กิดขึ้นจริงกับ
ข้อมูลจากการประมวลผลรวมถึงการแก้ไขปัญหาทีม่ีความเส่ียง
อย่างทันท่วงที

สรุปผลการประเมนิ

                                                ลงชือ่                                                           ผู้รายงาน

                  วันที ่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ขอ้สรุป

                     (นายอนันต ์กัลปะ)
                  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

           องค์ประกอบการควบคุมภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นไปตามมาตรฐานของการควบคุม
ภายในทีค่ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด มีความเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน


