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ค าน า  
 

      การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 (สพป.กส. 2) จัดให้มีข้ึนเพื่อสร้างความม่ันใจว่าการด าเนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้งในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแล
ทรัพย์สินการป้องกันหรือ  ลดความผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน 
ความเชื่อถือได้ของรายงาน  การเงินและรายงานที่มิใช่การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ                        
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีแนวทางในการจัดการกับสภาพการที่ไม่แน่นอนในอันท่ีจะกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

      การด าเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ  หน่วยงานของรัฐ               
พ.ศ. 2562 

      ผู้จัดท า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจทุกท่าน 
สามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน และก่อให้                
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานขององค์กรต่อไป 

 
 
 
 

นางนันทิรา  เมตตา 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑- 

๑. ชื่องาน : งานการควบคุมภายใน  

๒. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง ประหยัด
และคุ้มค่า โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยง หรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่ อาจมีขึ้นใน
หน่วยงาน 

๒. เพ่ือให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้านในหน่วยงาน และให้น ามาตรการและการก ากับ ติดตาม
การแก้ไขปัญหามาใช้ในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

๓. เพ่ือให้บุคลากรและหน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงและความผิดพลาดในการด าเนินงานในทุกๆด้าน  
๔. เพ่ือให้มีข้อมูลและการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันต่อเวลา และ

เชื่อถือได้ 

๓. ขอบเขตของงาน 
         ครอบคลุมการด าเนินงานตามมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔. ค าจ ากัดความ 

          “การควบคุมภายใน” หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานก าหนดให้มีขึ้น เพื่อให้การ
ด าเนินงานมีความมั่นใจว่าการด าเนินงานโดยใช้ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานจะท าให้หน่วยงานสามารถ
ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เสี่ยงต่อการที่จะท าให้เกิดความ ผิดพลาด ซึ่งเป็นสาเหตุ
ที่จะท าให้เกิดความเสียหายหรือความสิ้นเปลืองแก่หน่วยงาน 

          “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
          ๑. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัด
วางระบบการควบคุมภายใน 
          ๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงในการ 
ด าเนินงาน 
          ๓. ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของ ทุก
หน่วยงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและจัดท ามาตรฐานการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา  
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
          ๕. ด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้จัดวางระบบไว้ 
         ๖. ให้บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการ 
ด าเนินงานตามภารกิจของงาน 
          ๗. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานการควบคุมภายใน 

         ๘. ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่ก าหนดทุกระดับ และปรับปรุงให้เหมาะสม 
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเป็นระยะๆ 

 



-๒- 

๙.  รายงานผลการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
        ๖.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์ภารกิจของ 
สพป.กส.๒ เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การวางระบบควบคุมภายใน 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบและจัดท า 
มาตรฐานการควบคุมภายใน 

เสนอ                       
ผอ.สพป.กส.๒ 

ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง
ระบบการควบคุมภายใน 

บุคลกรทุกระดับน ามาตรการในการ
ป้องกันความเสี่ยงไปใช้ 

ในการปฏิบัติงาน 
 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการ
ควบคุมภายในและปรับปรุงตามแผนการ

ควบคุมให้เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ               
และต่อเนื่อง 

สรุปและรายงานควบคุม
ภายใน ให้ สพฐ. อย่างน้อย  

ปีละ ๑ ครั้งเมื่อ                         
สิ้นปีงบประมาณ 

 

ก าหนดปัจจัยเสี่ยงและ 
จัดล าดับความเสี่ยง 

ด าเนินการแผนการปรับปรุง 
และควบคุมภายในที่ได้                     

จัดวางระบบไว้ 



-๓- 

 

        ๗.  แบบฟอร์มที่ใช ้
             ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน 
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  
        ๘.  เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
             ๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
             ๒. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 
             ๓. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๗๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
๙.  สรุปมาตรฐานงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒                                                                                                            

ชื่องาน  :  ควบคุมภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒  กลุ่มอ านวยการ 

วัตถุประสงค์ : 
๑. เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใสและ มีประสิทธิภาพท าให้

การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ ท่ีอาจมีขึ้นในหน่วยงาน 
๒. เพื่อให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้านในหน่วยงานและให้น ามาตรการและการก ากับติดตามการแก้ไขปัญหามาให้ในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
๓. เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงและความผิดพลาดในการด าเนินงานในทุก ๆ ด้าน 
๔. เพื่อให้มีข้อมูลและการจัดท ารายงานการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันต่อเวลาและเช่ือถือได ้

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

๑.  ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา การด าเนินตาม
ภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดวาง

ระบบการควบคุมภายใน 

๑-๒ สัปดาห ์  เจ้าหน้าท่ี  

๒. น าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการในการ

ด าเนินการและจัดท ามาตรการในการควบคุมภายใน 

๑ วัน  เจ้าหน้าท่ี  

๓ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดท ามาตรการควบคุม
ภายใน/ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงและ

ระบบการควบคุมภายใน 

๑-๒ สัปดาห ์  เจ้าหน้าท่ี  

๔. ศึกษาและก าหนดปัจจัยความเสียงของหน่วยงานท่ี
สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยนอกท่ีมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานและจัดล าดับความเสี่ยง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 

๑-๒ สัปดาห ์  เจ้าหน้าท่ี/
คณะท างาน 

 

๕. ก าหนดให้บุคคลากรทุกระดับน ามาตรการในการ
ป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และกลไกของการควบคุมและกิจกรรม

ของการด าเนินงาน 

3-4 สัปดาห ์ สพป.กส.๒ มีระบบ
ควบคุมภายในที่มี 

ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตาม
ระเบียบ 

  

      

วางระบบการควบคุมภายใน 

เสนอ ผอ.สพป.กส. ๒ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ด าเนินการตามแผนที่ได้จัดวางระบบไว้ 

ก าหนดปัจจัยความเสียงและ 
จัดล าดับความเสี่ยง 

 

๐ 



-๕- 

 

ชื่องาน  :  ควบคุมภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒  กลุ่มอ านวยการ 

 
 
 
 

 


