
  

 
 

แนวทางปฏิบัติงาน 
การควบคุมภายใน 

 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 

 
 

 

 

 

 

ของ 
 

 

 

 
 

ตามหลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด!วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



  

 
 

คํานํา 

 หลักเกณฑ�กระทรวงการคลัง ว�าด!วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดให!หน�วยงานของรัฐต!องจัดให!มีการ
ควบคุมภายในเพ่ือให!เกิดความเช่ือมั่นอย�างสมเหตุสมผลว�าจะบรรลุวัตถุประสงค�ด!านการ
ดําเนินงานด!านการรายงานและด!านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข!อบังคับโดยให!ใช!
มาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐเป8นกรอบแนวทางในการจัดทํา
ระบบการควบคุมภายในให!เหมาะสมกับลักษณะขนาดและความซับซ!อนของงาน      
ในความรับผิดชอบของหน�วยงานของรัฐมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุง   
การควบคุมภายในให!เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติอย�างต�อเน่ือง 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป8นหน�วยงานของรัฐมีหน�วยงาน
ในสังกัดประกอบด!วย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๑๘๓ เขต 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน ๔๒ เขต ศูนย�การศึกษาพิเศษจังหวัด ๗๗ ศูนย�  
และสถานศึกษาในสังกัด กว�า ๓ หมื่นโรง มีภารหน!าที่หลักตามกฎหมายการศึกษาในการ
อํานวยการ ประสาน ส�งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให!มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน จึงต!องมีหน!าที่ดําเนินการการควบคุมภายในของหน�วยงานให!เป8นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกําหนดไว!ด!วย 

เพ่ือให!สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีแนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมภายในและ     
การรายงานการประเมินผลที่เหมาะสม สอดคล!องกับภารกิจในการปฏิบัติงานของ
หน�วยงานในแต�ละระดับ คณะทํางานได!รวบรวม หลักเกณฑ�กระทรวงการคลังพร!อมทั้ง
แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน ตัวอย�างคําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการ การเขียนรายงานและคําอธิบาย                 
แบบสรุปความเสี่ยง ฯลฯ จัดทําเป8นคู�มือเพ่ือให!ฝCายบริหารและผู!ที่รับผิดชอบได!ใช!    
เป8นแนวทางในการปฏิบัติงานการควบคุมภายในของหน�วยงานให!มีประสิทธิภาพ    
บรรลุตามวัตถุประสงค�ต�อไป 

 

มิถุนายน ๒๕๖๒ 
สํานักอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 



  

 
 

สารบัญ 

หน!า 

คํานํา  
สารบัญ  
หลักเกณฑ�กระทรวงการคลัง ๑ 
มาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ ๒ 
- แนวคิด ๓ 
- คํานิยาม ๓ 
- ขอบเขตการใช� ๔ 
- วัตถุประสงค"ของการควบคุมภายใน ๔ 
- องค"ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ๔ 

• สภาพแวดล�อมการควบคุม ๕ 

• การประเมินความเสี่ยง ๕ 

• กิจกรรมการควบคุม ๕ 

• สารสนเทศและการสื่อสาร ๖ 

• กิจกรรมการติดตามผล ๖ 
หลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ     ๗ 
แบบรายงานแนบท!าย ๑๒ 
- หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.๑)   ๑๓ 
- แบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.๒)   ๑๕ 
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑) (ระดับหน3วยงานของรัฐ)   ๑๗ 
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๒) ๑๙ 
  (กรณีกระทรวงเจ�าสังกัดจัดส3งรายงานต3อกระทรวงการคลัง ฯ )   
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๓) ๒๑ 
  (กรณีหน3วยงานของรัฐไม3อยู3ในสังกัดกระทรวง)  
- แบบรายงานการประเมินองค"ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)  ๒๓ 
- แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)  ๒๕ 
- รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู�ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) ๒๗ 
  

 

 

 



  

 
 

สารบัญ(ต�อ) 

หน!า 

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายในและแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ๒๙ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
และโรงเรียน  
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)  ๓๐ 
- รายงานการประเมินองค"ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)  ๓๒ 
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)  ๓๔ 
- รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕)  ๓๖ 
- รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู�ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) ๓๘ 
- แบบประเมินองค"ประกอบของการควบคุมภายใน ๔๐ 
แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๔๖ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียน  
ตัวอย�างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน�วยงาน ๕๐ 
-หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ๕๑ 
-รายงานการประเมินองค"ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ๕๓ 
-รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ๕๖ 
-รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) ๕๗ 
-รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู�ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) 
-แบบประเมินการควบคุมภายในด�วยตนเอง  (Control Self Assessment : CSA)                                 

๕๘ 
60 

-(ร3าง) คําสั่งแต3งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ๖3 
แบบฟอร�มการสรุปความเส่ียงของโรงเรียน ๖5 
ปฏิทินการดําเนินงานระบบการควบคุมภายใน ๖6 
คณะทํางาน ๖7 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                    ๑ 



  

 
 

 
 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                    ๒ 



  

 
 

  
  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                    ๓ 



  

 
 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                   ๔ 



  

 
 

 
  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                    ๕ 



  

 
 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                    ๖ 



  

 
 

 

 

 

 

หลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายใน 

สําหรับหน�วยงานของรัฐ 

พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                    ๗ 



  

 
 

 
  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                    ๘ 



  

 
 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                    ๙ 



  

 
 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                 ๑๐ 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                 ๑๑ 



  

 
 

 
  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๑๒ 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๑๓ 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๑๔ 



  

 
 

 

 
  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๑๕ 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๑๖ 



  

 
 

 

 
  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๑๗ 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๑๘ 



  

 
 

 
  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๑๙ 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๒๐ 



  

 
 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๒๑ 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๒๒ 



  

 
 

 
  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๒๓ 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๒๔ 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๒๕ 



  

 
 

 

 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                 ๒๖ 



  

 
 

    แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๒๗ 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๒๘ 



  

 
 

 

 

 

แนวทางปฏิบติังานการควบคุมภายใน 

แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ของ 
 

 

� สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

� สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

� โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๒๙ 



  

 
 

 

 

แบบ ปค.๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
เรียน .........................(๑)................................. 

          .......................(๒)................................ ได�ประเมินผลการควบคุมภายในของหน3วยงานสําหรับ  
ป@สิ้นสุดวันท่ี....(๓)........เดือน.................พ.ศ..................... ด�วยวิธีการท่ีหน3วยงานกําหนดซ่ึงเปCนไปตาม
หลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว3าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับ
หน3วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค"เพ่ือให�ความม่ันใจอย3างสมเหตุสมผลว3าภารกิจของ
หน3วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค"ของการควบคุมภายในด�านการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ด�านการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน และไม3ใช3การเงินท่ีเชื่อถือได� ทันเวลาและโปร3งใสรวมท้ัง                 
ด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน 

          จากผลการประเมินดังกล3าว............(๔).........................เห็นว3า การควบคุมภายในของหน3วยงาน
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย3างต3อเนื่อง และเปCนไปตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว3าด�วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต�การกํากับดูแลของ
................(๕)..................... 
         อย3างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได�กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในป@งบประมาณ สรุปได�ดังนี้ 
ด!าน/กลุ�ม/งาน.................(๖)........................ 
ช่ือกิจกรรม......(๗)........................ 
         ๑. ความเสี่ยงท่ีมีอยู3ท่ีต�องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘) 
         ๑.๑ ........................................................................................................................................... 
         ๑.๒............................................................................................................................................. 
         ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙) 
         ๒.๑............................................................................................................................................. 
         ๒.๒............................................................................................................................................. 
 

 

                                                  ลายมือชื่อ.................(๑๐)................................................. 
                                                   ตําแหน3ง.................(๑๑)................................................ 
                                                   วันท่ี........(๑๒).....เดือน.......................พ.ศ.................... 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๓๐ 



  

 
 

 

 

 

คําอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับ สพฐ. สพท.และโรงเรียน) (แบบ ปค.๑) 

(๑) ระบุตําแหน3งผู�กํากับดูแลหน3วยงาน (ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ 
รัฐมนตรีว3าการกระทรวงศึกษาธิการ ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คือ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือระดับโรงเรียน คือ ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา)  

(๒) ระบุชื่อหน3วยงานท่ีประเมินผลการควบคุมภายใน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือโรงเรียน) 

(๓) ระบุวัน เดือน ป@ สิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําป@ท่ีได�ประเมินผลการควบคุมภายใน 
(วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ........) 

(๔) ระบุชื่อหน3วยงานท่ีประเมินผลการควบคุมภายใน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือโรงเรียน) 

(๕) ระบุตําแหน3งผู�กํากับดูแลของหน3วยงาน (ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
คือ รัฐมนตรีว3าการกระทรวงศึกษาธิการ ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คือ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับโรงเรียน คือ ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา) 

(๖) ระบุด�านในระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระบุกลุ3มในระดับสํานักงาน  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือระบุงานในระดับโรงเรียน 

(๗) ระบุชื่อกิจกรรมท่ีปรากฏในแบบ ปค.๕ 
(๘) ระบุความเสี่ยงท่ียังมีอยู3 โดยนํารายละเอียดข�อมูลในแบบ ปค.๕ (ช3อง ๕) มาระบุ 
(๙) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยนํารายละเอียดข�อมูลในแบบ ปค.๕ (ช3อง ๖)           

มาระบุ 
(๑๐) ลงลายมือชื่อหัวหน�าหน3วยงาน (ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คือ 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือระดับโรงเรียน คือ ผู�อํานวยการโรงเรียน)  

(๑๑) ระบุตําแหน3งหัวหน�าหน3วยงาน 
(๑๒) ระบุวัน เดือน ป@ ท่ีรายงาน(หัวหน�าหน3วยงานลงนามในรายงานวันใด ให�ระบุวันท่ีลงนาม    

วันนั้น เช3น ลงนามวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให�ระบุวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๓๑ 



  

 
 

                                                                                                   แบบ ปค.๔ 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือโรงเรียน.................. 
รายงานการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด วันท่ี ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ............ 
 

องค�ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข!อสรุป 
(๒) 

๑.สภาพแวดล�อมการควบคุม 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

 

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

 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

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

 
ผลการประเมินโดยรวม (๓) 
          สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือโรงเรียน..........
ได�ประเมินองค"ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค"ประกอบแล�ว ปรากฏว3า เปCนไป
ตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว3าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หน3วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพียงพอ เหมาะสม แต3อย3างไรก็ตามสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือโรงเรียนได�จัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน        
ตามแบบ ปค.๕ ด�วยแล�ว 
                                                                       ลายมือชื่อ...........(๔).................................... 
                                                                       ตําแหน3ง..............(๕)................................... 
                                                                      วันท่ี.....(๖)...เดือน......................พ.ศ............ 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๓๒ 



  

 
 

 

 

 

คําอธิบายแบบรายงานการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) 

(๑) ระบุองค"ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค"ประกอบโดยสรุปจุดประเมินของแต3ละ
องค"ประกอบเปCนความเรียง 

(๒) ระบุผลการประเมิน/ข�อสรุปของแต3ละองค"ประกอบของการควบคุมภายในพร�อมความเสี่ยง   
ท่ียังมีอยู3/จุดอ3อน 

(๓) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค"ประกอบของการควบคุมภายในท้ัง ๕ องค"ประกอบว3า 
เปCนไปตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว3าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม3 อย3างไร 

(๔) ลงลายมือชื่อหัวหน�าหน3วยงาน (ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คือ 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือระดับโรงเรียน คือ ผู�อํานวยการโรงเรียน ) 

(๕) ระบุตําแหน3งหัวหน�าหน3วยงาน 
(๖) ระบุวัน เดือน ป@ ท่ีรายงาน(หัวหน�าหน3วยงานลงนามในรายงานวันใด ให�ระบุวันท่ีลงนาม      

วันนั้น เช3น ลงนามวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให�ระบุวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๓๓ 



  

 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียน................. 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.......... 

ภารกิจตามกฎหมาย
ที่จัดตั้งหน3วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการ
ดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหน3วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค" 

(๑) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 

(๒) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู3 

 
 
 
 
 
 

(๓) 

การประเมินผล  
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 

(๔) 

ความเสี่ยง           
ที่ยังมีอยู3 

 
 
 
 
 
 

(๕) 

การปรับปรุง     
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 

(๖) 

หน3วยงาน           
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 

(๗) 
 
 
 
 
 
 

      

 

ลายมือชื่อ..............(๘)................................. 
ตําแหน3ง............(๙)..................................... 

  วันที่.....(๑๐)....เดือน..................พ.ศ........... 

แบบ ปค.๕ 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                                                                                                    ๓๔ 



  

 
 

 

 

 

คําอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) 

(๑) ระบุกิจกรรมตามภารกิจของหน3วยงานพร�อมท้ังวัตถุประสงค"ของกิจกรรม 
(๒) ระบุความเสี่ยงสําคัญท่ีทําให�ภารกิจนั้นไม3บรรลุวัตถุประสงค" 
(๓) ระบุกิจกรรมการปฏิบัติงานในแต3ละข้ันตอนของกิจกรรม 
(๔) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว3ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามการควบคุมท่ีมีอยู3   

ตาม (๓) หรือไม3 
(๕) ระบุความเสี่ยงท่ียังมีอยู3ซ่ึงมีผลกระทบต3อการบรรลุวัตถุประสงค"ของแต3ละภารกิจ 
(๖) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือปNองกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๕) ในป@งบประมาณ 
(๗) ระบุชื่อหน3วยงานท่ีรับผิดชอบและระยะเวลากําหนดเสร็จ 
(๘) ลงลายมือชื่อหัวหน�าหน3วยงาน (ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คือ 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือระดับโรงเรียน คือ ผู�อํานวยการโรงเรียน ) 

(๙) ระบุตําแหน3งหัวหน�าหน3วยงาน 
(๑๐) ระบุวัน เดือน ป@ ท่ีรายงาน(หัวหน�าหน3วยงานลงนามในรายงานวันใด ให�ระบุวันท่ีลงนาม       

วันนั้น เช3น ลงนามวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให�ระบุวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๓๕ 



  

 
 

                                                                                                                                                                  แบบติดตาม ปค.๕ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียน................. 

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.......... 

ภารกิจตามกฎหมาย
ที่จัดตั้งหน3วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาํเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆที่

สําคัญของหน3วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค" 

(๑) 

ความเสีย่ง 
 
 
 
 
 
 

(๒) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู3 

 
 
 
 
 

(๓) 

การประเมินผล  
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(๔) 

ความเสีย่ง            
ที่ยังมีอยู3 

 
 
 
 
 

(๕) 

การปรับปรุง          
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

(๖) 

หน3วยงาน     
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(๗) 

วิธีการติดตาม  
และสรุปผล     
การประเมิน/
ข�อคิดเห็น 

 
 
 

(๘) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

     

ลายมือชื่อ...............(๙)................................ 
ตําแหน3ง.............(๑๐)................................. 
วันที่.....(๑๑)....เดือน..................พ.ศ........... 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                                                                                                ๓๖ 



  

 
 

 

 

 

คําอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) 

(๑) ระบุกิจกรรมตามภารกิจของหน3วยงานพร�อมท้ังวัตถุประสงค"ของกิจกรรม 
(๒) ระบุความเสี่ยงสําคัญท่ีทําให�ภารกิจนั้นไม3บรรลุวัตถุประสงค" 
(๓) ระบุกิจกรรมการปฏิบัติงานในแต3ละข้ันตอนของกิจกรรม 
(๔) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว3ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามการควบคุมท่ีมีอยู3   

ตาม (๓) หรือไม3 
(๕) ระบุความเสี่ยงท่ียังมีอยู3ซ่ึงมีผลกระทบต3อการบรรลุวัตถุประสงค"ของแต3ละภารกิจ 
(๖) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือปNองกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๕) ในป@งบประมาณ 
(๗) ระบุชื่อหน3วยงานท่ีรับผิดชอบและระยะเวลากําหนดเสร็จ 
(๘) ระบุวิธีการติดตามจากอะไร (เอกสาร/สอบถาม/สัมภาษณ"ผู�ท่ีเก่ียวข�อง) และแต3ละกิจกรรมใน

ช3อง (๖) ได�ดําเนินการอย3างไร และสรุปผลการดําเนินงานในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพร�อม
ท้ังให�ความคิดเห็นว3าต�องดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุงเพ่ิมเติมหรือลดความเสี่ยงลงอยู3ใน
ระดับท่ียอมรับได� 

(๙) ลงลายมือชื่อหัวหน�าหน3วยงาน (ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คือ 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือระดับโรงเรียน คือ ผู�อํานวยการโรงเรียน ) 

(๑๐) ระบุตําแหน3งหัวหน�าหน3วยงาน 
(๑๑) ระบุวัน เดือน ป@ ท่ีรายงาน(หัวหน�าหน3วยงานลงนามในรายงานวันใด ให�ระบุวันท่ีลงนาม     

วันนั้น เช3น ลงนามวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให�ระบุวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 
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แบบ ปค.๖  

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู!ตรวจสอบภายใน 

เรียน  .................(๑).......................... 

                     ผู�ตรวจสอบภายในของ..................(๒).......................ได�สอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหน3วยงาน สําหรับป@สิ้นสุดวันท่ี .....(๓)...เดือน...........พ.ศ............  ด�วยวิธีการสอบ
ทานตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว3าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หน3วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค"เพ่ือให�ความม่ันใจอย3างสมเหตุสมผลว3า ภารกิจของ
หน3วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค"ของการควบคุมภายในด�านการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ด�านการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน และไม3ใช3การเงินท่ีเชื่อถือได� ทันเวลา และโปร3งใส รวมท้ัง                      
ด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน 
           จากผลการสอบทานดังกล3าว ผู�ตรวจสอบภายในเห็นว3า การควบคุมภายในของ.........(๔)........... 
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย3างต3อเนื่องและเปCนไปตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว3าด�วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
           อย3างไรก็ดี มีข�อตรวจพบและข�อสังเกตเก่ียวกับความเสี่ยงการควบคุมภายในและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน สรุปได�ดังนี้ 
            ๑. ความเสี่ยง (๕) 
                ๑.๑...................................................................................................................................... 
                ๑.๒...................................................................................................................................... 
             ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖) 
                ๒.๑...................................................................................................................................... 
                ๒.๒...................................................................................................................................... 
 
                                                                     ลายมือชื่อ...........(๗).................................... 
                                                                     ตําแหน3ง..............(๘)................................... 
                                                                     วันท่ี.....(๙)...เดือน......................พ.ศ........... 
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คําอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๖) 

(๑) ระบุตําแหน3งหัวหน�าหน3วยงาน (ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คือ 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 

(๒) ระบุชื่อหน3วยงาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา) 

(๓) ระบุวันเดือนป@ สิ้นสุดป@งบประมาณ (๓๐ กันยายน พ.ศ.......) 
(๔) ระบุชื่อหน3วยงาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือ สํานักงานสํานักงาน    

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 
(๕) ระบุข�อตรวจพบและหรือข�อสังเกตของผู�อํานวยการหน3วยตรวจสอบภายในเก่ียวกับความเสี่ยง 
(๖) ระบุข�อตรวจพบและหรือข�อสังเกตของผู�อํานวยการหน3วยตรวจสอบภายในเก่ียวกับการควบคุม

ภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือปNองกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๕) 
(๗) ลงลายมือชื่อผู�อํานวยการหน3วยตรวจสอบภายใน 
(๘) ระบุตําแหน3งผู�อํานวยการหน3วยตรวจสอบภายใน 
(๙) ระบุวัน เดือน ป@ ท่ีรายงาน(ผู�อํานวยการหน3วยตรวจสอบภายในลงนามในรายงานวันใดให�ระบุ

วันท่ีลงนามวันนั้น เช3น ลงนามวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให�ระบุวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒) 
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แบบประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน 

จุดท่ีควรประเมิน 
(๑) 

ความเห็น/คําอธิบาย 
(๒) 

๑. สภาพแวดล!อมการควบคุม 
(๑) หน3วยงานแสดงให�เห็นถึงการยึดม่ันในคุณค3า
ของความซ่ือตรงและจริยธรรม 
(๒) ผู�กํากับดูแลของหน3วยงานแสดงให�เห็นถึง
ความเปCนอิสระจากฝPายบริหารและมีหน�าท่ีกํากับ
ดูแลให�มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รวมถึงการดําเนินการเ ก่ียวกับการ
ควบคุมภายใน 
(๓) หัวหน�าหน3วยงานจัดให�มีโครงสร�างองค"กร 
สายการบังคับบัญชาอํานาจหน�าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค"
ของหน3วยงานของรัฐภายใต�การกํากับดูแลของ    
ผู�กํากับดูแล 
(๔) หน3วยงานของรัฐแสดงให�เห็นถึงความมุ3งม่ัน  
ในการสร�างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร 
ท่ี มี ค ว าม รู� ค ว ามสามาร ถ ท่ี ส อดคล� อ ง กั บ
วัตถุประสงค"ของหน3วยงาน 
(๕) หน3วยงานกําหนดให�บุคลากรมีหน�าท่ีและ
ความรับผิดชอบต3อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายใน เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค"ของ
หน3วยงาน 
 

 

สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ (๓) 

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

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

                                                                         ผู�ประเมิน....................(๔)......................... 

                                                                          วันท่ี.......(๕)......เดือน.................พ.ศ....... 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๔๐ 



  

 
 

 

 
 

จุดท่ีควรประเมิน 
(๑) 

ความเห็น/คําอธิบาย 
(๒) 

๒. การประเมินความเส่ียง 
(๖) หน3วยงานระบุวัตถุประสงค"การควบคุม
ภ าย ในขอ งก า รปฏิ บั ติ ง า น ให� ส อดคล� อ ง                      
กับวัตถุประสงค"ขององค"กรไว�อย3างชัดเจนและ
เพียงพอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยง       
ท่ีเก่ียวข�องกับวัตถุประสงค" 
 (๗) หน3วยงานระบุความเสี่ยงท่ีมีผลต3อการบรรลุ
วัตถุประสงค"การควบคุมภายในอย3างครอบคลุม  
ท้ังหน3วยงานและวิเคราะห"ความเสี่ยงเพ่ือกําหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
(๘ )  หน3 วยงาน พิจารณาโอกาส ท่ีอาจ เ กิด                    
การทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยง                
ท่ีส3งผลต3อการบรรลุวัตถุประสงค" 
(๙) หน3วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีอาจมีผลกระทบอย3างมีนัยสําคัญต3อระบบ               
การควบคุมภายใน 
 

 

สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 

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

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

                                                                          

 

 

 

                                                                         ผู�ประเมิน.................................................. 

                                                                          วันท่ี...............เดือน.................พ.ศ.......... 
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จุดท่ีควรประเมิน 
(๑) 

ความเห็น/คําอธิบาย 
(๒) 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
(๑๐ )  หน3 วยงานระ บุและพัฒนากิจกรรม                 
การควบคุม เ พ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุ
วัตถุประสงค"ให�อยู3ในระดับท่ียอมรับได� 
(๑๑ )  หน3 วยงานระ บุและพัฒนากิจกรรม                      
การควบคุมท่ัวไปด�านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค" 
(๑๒) หน3วยงานจัดให�มีกิจกรรมการควบคุม     
โดยกําหนดไว�ในนโยบาย ประกอบด�วยผลสําเร็จ  
ท่ีคาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนํา
นโยบายไปสู3การปฏิบัติจริง 
 

 

สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 

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

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

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         ผู�ประเมิน.................................................. 

                                                                          วันท่ี...............เดือน.................พ.ศ......... 
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จุดท่ีควรประเมิน 
(๑) 

ความเห็น/คําอธิบาย 
(๒) 

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
( ๑ ๓ )  ห น3 ว ย ง า น จั ด ทํ า ห รื อ จั ด ห า แ ล ะ                              
ใ ช� ส า ร ส น เทศ ท่ี เ ก่ี ย ว ข� อ ง แล ะ มี คุณภ าพ                   
เพ่ือสนับสนุนให�มีการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในท่ีกําหนด 
(๑๔) หน3วยงานมีการสื่อสารภายในเก่ียวกับ
ส า ร ส น เ ท ศ  ร ว ม ถึ ง วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค" แ ล ะ                        
ความรับผิดชอบ ท่ี มีต3 อการควบคุมภายใน                   
ซ่ึงมีความจําเปCนในการสนับสนุนให�มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด 
(๑๕) หน3วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เก่ียวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต3อการปฏิบัติตาม   
การควบคุมภายในท่ีกําหนด 
 

 

สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 

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

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

                                                

 

 

 

                           

                                                                         ผู�ประเมิน.................................................. 

                                                                          วันท่ี...............เดือน.................พ.ศ.......... 
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จุดท่ีควรประเมิน 
(๑) 

ความเห็น/คําอธิบาย 
(๒) 

 ๕. กิจกรรมการติดตามผล 
(๑๖) หน3วยงานระบุ พัฒนาและดําเนินการ
ประเมินผลระหว3างการปฏิบัติงานและหรือ            
การประเ มินผลเปCนรายครั้ งตามท่ี กําหนด             
เพ่ือให�เกิดความม่ันใจว3าได�มีการปฏิบัติตาม
องค"ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑๗ )  หน3 ว ย ง านประ เ มิ นผ ลแล ะสื่ อ ส า ร
ข�อบกพร3อง หรือจุดอ3อนของการควบคุมภายใน
อย3างทันเวลาต3อฝPายบริหารและผู� กํากับดูแล 
เ พ่ื อ ให� ผู� รั บ ผิ ดชอบสามารถสั่ ง ก า รแก� ไ ข                     
ได�อย3างเหมาะสม 
 

 

สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 

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

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

 

 

 

 

 

 

                                                                        ผู�ประเมิน................................................... 

                                                                          วันท่ี.............เดือน.................พ.ศ............ 
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      คําอธิบายแบบประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน  

(๑) หัวข�อของจุดประเมินต3างๆ ท่ีหน3วยงานต�องประเมิน  
(๒) หน3วยงานประเมินว3าหัวข�อของจุดประเมินต3างๆ นั้น หน3วยงานมีการปฏิบัติหรือไม3 อย3างไร 
(๓) หน3วยงานต�องสรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติโดยรวมของแต3ละองค"ประกอบว3าเปCนอย3างไร 
(๔) ผู�ประเมินเปCนคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน3วยงาน 
(๕) ระบุวัน เดือน ป@ ท่ีคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน3วยงานดําเนินการ

ประเมินแล�วเสร็จ (คณะกรรมการฯ ประเมินแล�วเสร็จวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                        
ให�ระบุวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 
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แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายในของ สพฐ. สพท.และโรงเรียน  
............................................ 

ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ของทุกปL 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียน       
ให�ดําเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให�เปCนไปตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว3าด�วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้  
 สํานัก/กลุ�ม/หน�วย/งาน 

๑. นําแบบ ปค. ๕ (ของป@ ท่ีแล�ว ) มาติดตามผลการดําเนินงานว3าได�ดําเนินการตาม               
แผนการปรับปรุงหรือไม3  ผลเปCนอย3างไร  แล�วสรุปลงในแบบติดตาม ปค. ๕  

๒. นํากิจกรรม/งานในระดับหน3วยงานย3อยมาวิเคราะห"หาความเสี่ยงตามแบบประเมิน      
การควบคุมภายในด�วยตนเอง (แบบ CSA)  

๓. เม่ือดําเนินการตามข�อ ๑-๒ เรียบร�อยแล�ว ให�นํากิจกรรม/งาน ท่ีผลการดําเนินงานยังไม3ลด  
ความเสี่ยงลงตามข�อ ๑ และกิจกรรม/งานท่ีเปCนความเสี่ยงท่ีพบใหม3ตามข�อ ๒ มาหา
มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงแล�วกําหนดผู�รับผิดชอบและระยะเวลาท่ีดําเนินการเสร็จ
แล�วสรุปลงใน แบบ ปค. ๕ 

๔. จัดส3งแบบ ปค. ๕ และแบบติดตาม ปค. ๕ ให�ผู�รับผิดชอบของหน3วยงาน 
สพฐ./สพท./โรงเรียน 
๑. แต3งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. นําแบบ ปค.๕ (ของป@ ท่ีแล�ว) มาติดตามผลการดําเนินงานว3าได� ดําเนินการตาม                     

แผนการปรับปรุงหรือไม3  ผลเปCนอย3างไร  แล�วสรุปลงในแบบติดตาม ปค. ๕  
๓. ประเมินองค"ประกอบของการควบคุมภายใน (๕ องค"ประกอบ) ในระดับหน3วยงาน                  

แล�วสรุปลงในแบบ ปค. ๔  
๔. เม่ือดําเนินการตามข�อ ๑-๓ เรียบร�อยแล�ว ให�นํากิจกรรม/งานท่ีผลการดําเนินงานยังไม3ลด     

ความเสี่ยงลงตามข�อ ๒ และกิจกรรม/งานท่ีเปCนความเสี่ยงท่ีพบใหม3ตามข�อ ๓ และ               
แบบ ปค.๕ ของกลุ3ม/งาน ท่ีส3งมาให�หน3วยงาน โดยให�คณะกรรมการร3วมกันพิจารณา
คัดเลือกกิจกรรม/งานท่ีเปCนความเสี่ยงในระดับหน3วยงาน  แล�วสรุปลงในแบบ ปค. ๕ 

๕. นํารายละเอียดของกิจกรรม/งานท่ีปรากฏในแบบ ปค.๕  มาใส3ในแบบ ปค. ๑  
๖. ระดับ สพท.  ให�ดําเนินการสรุปความเสี่ยงของสถานศึกษาในสังกัดลงในแบบ ปค.๑ และ       

ระดับ สพฐ. ให�ดําเนินการสรุปความเสี่ยงของ สพท. ลงในแบบ ปค.๑  
๗. ส3งร3างรายงานแบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕ และแบบติดตาม ปค. ๕                              

ให�ผู�อํานวยการหน3วยตรวจสอบภายในของ สพฐ. หรือ สพท. สอบทานร3างรายงานดังกล3าว 
แล�วผู�อํานวยการหน3วยตรวจสอบภายในสรุปผลการสอบทานลงในแบบ ปค.๖  
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๘.  เม่ือผู�อํานวยการหน3วยตรวจสอบภายในสอบทานเสร็จเรียบร�อยแล�ว ให�นําแบบรายงาน   
     ดังกล3าวเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือผู�อํานวยการสํานักงาน      
     เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาลงนาม 
๙. ระดับโรงเรียนจัดส3งแบบ ปค. ๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ แบบติดตาม ปค.๕  ให� สพท. 

ภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ของทุกป@ 
๑๐. ระดับ สพท. จัดส3งแบบ ปค. ๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ แบบติดตาม ปค.๕ และแบบ ปค.๖           

ให� สพฐ. ภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายนของทุกป@ 
๑๑. ระดับ สพฐ. จัดส3งแบบ ปค. ๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ แบบติดตาม ปค.๕ และแบบ ปค.๖   

ให� รมว.ศธ. และ สป.ศธ. ภายในวันท่ี ๓๐ ธันวาคมของทุกป@ 
 

  

สรุปข้ันตอนการจัดทํารายงาน 

๑. หน�วยงานย�อย (สํานัก/กลุ�ม/หน�วย/งาน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบฟอร�มของสํานัก/กลุ�ม/หน�วย/งาน 
แบบ ปค.๕ : รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
แบบติดตาม ปค.๕ : รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

แบบ ปค. ๕ 
(ปLท่ีแล!ว) 

การประเมินด!วย
ตนเอง (CSA) 

แบบติดตาม ปค. ๕ 

แบบ ปค. ๕ 
(ปLนี)้ 
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๒. หน�วยงาน (สพฐ./ สพท./โรงเรียน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  

แบบฟอร�มของ สพฐ./ สพท./โรงเรียน 
แบบ ปค. ๑  :  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
แบบ ปค. ๔  :  รายงานการประเมินองค"ประกอบของการควบคุมภายใน 
แบบ ปค. ๕  :  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
แบบติดตาม ปค. ๕ :  รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
แบบ ปค.๖ (ใช!เฉพาะ สพฐ.และ สพท.) : รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน             
                                                   ของผู�ตรวจสอบภายใน 

แบบ ปค. ๕ 
(ป�ท่ีแลว) 

แบบประเมิน ๕ 
องค�ประกอบ 

แบบ ปค.5 
(กลุ�ม) 

แบบติดตาม ปค. ๕ แบบ ปค. ๔ 

แบบ ปค. ๕ (ปLนี้) 

แบบ ปค.๖ แบบ ปค. ๑ 
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สรุปแบบรายงานการควบคุมภายใน  
 

สพฐ./สพท./โรงเรียน สํานัก/กลุ�ม/หน�วย/งาน 
แบบรายงานท่ีส�งให!ผู!กํากับดูแล 
๑. แบบ ปค.๑ 
๒. แบบ ปค.๔ 
๓. แบบ ปค.๕ 
๔. แบบติดตาม ปค.๕ 
๕. แบบ ปค.๖ (ส3งเฉพาะ สพท.) 
แบบรายงานท่ีเก็บไว!ท่ีหน�วยงาน 
แบบประเมิน ๕ องค"ประกอบ 
 

แบบรายงานท่ีส�งให!ผู!รับผิดชอบของหน�วยงาน 
๑. แบบ ปค.๕ 
๒. แบบติดตาม ปค.๕ 
แบบรายงานท่ีเก็บไว!ท่ีหน�วยงาน 
แบบ CSA 

 

 

แนวทางการส�งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   

สพฐ. 

สพท. 

โรงเรียน 

รมว.ศธ. สป.ศธ. 

ส�งแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔  
แบบ ปค.๕ แบบ ปค.๖ และ
แบบติดตาม ปค.๕  ส�วนแบบ
ประเมินฯ เก็บไว!ท่ีหน�วยงาน 

ส�งแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔ 
แบบ ปค.๕  และแบบติดตาม 
ปค.๕  ส�วนแบบประเมินฯ    
เก็บไว!ท่ีหน�วยงาน 

หมายเหตุ : - สพท. ดําเนินการสรุปความเสี่ยงของโรงเรียนในสังกัดท้ัง ๔ งาน ลงในแบบ ปค. ๑   
                 แล�วจัดส3งให� สพฐ. ภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายนของทุกป@ 
               - สพฐ. ดําเนินการสรุปความเสี่ยงของ สพท. ลงในแบบ ปค.๑ แล�วจัดส3งให� รมว.ศธ. 
                 และ สป.ศธ. ภายในวันท่ี 30 ธันวาคมของทุกป@  
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ตัวอย�าง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน       
ของหน�วยงาน 
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แบบ ปค.๑ 

 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.............................  ได�ประเมินผลการควบคุมภายใน 
ของหน3วยงาน สําหรับป@สิ้นสุดวันท่ี .............เดือน............... พ.ศ........... ด�วยวิธีการท่ีหน3วยงานกําหนด     
ซ่ึงเปCนไปตามหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว3าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค"เพ่ือให�ความม่ันใจอย3างสมเหตุสมผลว3าภารกิจ
ของหน3วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค"ของการควบคุมภายในด�านการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ด�านการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน และไม3ใช3การเงินท่ีเชื่อถือได� ทันเวลา และโปร3งใส
รวมท้ังด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล3าวสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.......... ... .. .. ...เห็นว3า                 
การควบคุมภายในของหน3วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย3างต3อเนื่อง และเปCนไปตามหลักเกณฑ"
กระทรวงการคลังว3าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2561 ภายใต�การกํากับดูแลของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อย3างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได�กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในป@งบประมาณ 
สรุปได�ดังนี้ 
  กลุ�มอํานวยการ 

การดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1. ความเสี่ยงท่ีมีอยู5ท่ีต�องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

               การดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายังไม5บรรลุวัตถุประสงคD 
เนื่องจาก 
                        1.1 ผู�รับผิดชอบตัวชี้วัดบางคนไม5เข�าใจวิธีการเขียนรายงานท่ีถูกต�อง 
                        1.2 ผู�รับผิดชอบรายงานข�อมูลไม5ครบถ�วน ล5าช�าและ สพฐ. มีการเปลี่ยนแปลง
วิธีการดําเนินงานทําให�การดําเนินงานมีหลายข้ันตอนและมีความซํ้าซ�อน 
                    2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     2.1 ประชุมชี้แจงสร�างความรู�ความเข�าใจให�แก5ผู�รับผิดชอบแต5ละตัวชี้วัด 
                        2.2 แต5งต้ังคณะกรรมการ วิเคราะหDข�อมูลแต5ละตัวชี้วัด 
                        2.3 มีการกํากับติดตามการรายงานอย5างต5อเนื่อง 
                                                        ฯลฯ 
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                   โรงเรียนในสังกัด 
                   งานวิชาการ 
                   การจัดการเรียนการสอน 

1. ความเสี่ยงท่ีมีอยู5ท่ีต�องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                         การจัดการเรียนการสอนไม5บรรลุวัตถุประสงคD เนื่องจาก 

    1.1 ครูบางส5วนจัดการเรียนการสอนไม5ตรงตามตัวชี้วัดและมาตรฐานของหลักสูตร 

                       1.2 ครูบางส5วนไม5ปรับกระบวนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมไม5ตรงตามเนื้อหา 

                           1.3 ครูบางส5วนขาดการนําสื่อ DLTV/ DLIT ไปใช�ในการจัดการเรียนการสอน 
                    2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                       2.1 ครูจดัทําแผนการเรียนรู�ให�ตรงตามตัวชี้วัด มาตรฐานของหลักสูตร 
                       2.3 พัฒนาครูตามรูปแบบการเรียนการสอนอย5างหลากหลาย 
                       2.3 ส5งเสริมสนับสนุนให�ครูนําสื่อ DLTV /DLIT ไปใช�ในการจัดการเรียนการสอน  
                                              
                                                       ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลายมือชื่อ.............................................. 
            (นายมิตร โปร3งใส) 
ตําแหน3ง ผอ. สพท.................................. 
วันท่ี 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๕๒ 



  

 
 

                                                                                                     แบบ ปค.๔ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.......... 
รายงานการประเมินองค,ประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. 2562 

องค,ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    หน3วยงานมีการยึดม่ันในคุณค3าของความซ่ือตรง
และจริ ยธรรม  ฝP ายบริหาร มีความเปCน อิสระ                
ทางการบริหารและกํากับดูแลให�มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดําเนินการ
เก่ียวกับการควบคุมภายใน  มีโครงสร�างองค"กร               
สายการ บัง คับ บัญชา อํานาจหน� า ท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมมีการสร�างแรงจูงใจ พัฒนาและ
รั ก ษ า บุ ค ล า ก ร ท่ี มี ค ว า ม รู� ค ว า ม ส า ม า ร ถ                          
ความรับผิดชอบต3อผลการปฏิบัติงานตามระบบ                
การควบคุมภายใน เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค"ของ
หน3วยงาน 

 

 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.....มีระบบ
การบริหารจัดการท่ีดี โดยผู�บริหารและ
บุคลากร มี ทัศนคติ ท่ี ดี  มี ทักษะความรู�
ความสามารถ ความซ่ือสัตยDและจริยธรรม       
มีโครงสร�างองค"กรและสายการบังคับบัญชา
ท่ีชัดเจนมีการมอบอํานาจและหน�าท่ีความ
รับผิดชอบและนโยบายวิธีบริหารด� าน
บุคลากร รวมท้ังกลไกการติดตามการ
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านช3 ว ย ให� ก า ร
ดําเนินงานการควบคุมภายในเปCนไปอย3างมี
ประสิทธิภาพส3 งผลให�หน3วยงานมีการ              
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่ีมุ3งผลสัมฤทธิ์                               
โดยเน�นผู�เรียนเปCนสําคัญมีความโปร3งใสและ
ตรวจสอบได�เปCนท่ีพึงพอใจแก3ผู�รับบริการ 

2. การประเมินความเส่ียง 
    หน3วยงานกําหนดวัตถุประสงค"การควบคุมภายใน
ของการปฏิบัติงานได�สอดคล�องกับวัตถุประสงค"              
ขององค"กร ได�อย3างชัดเจน เพียงพอมีการระบุ               
ความเสี่ยง วิเคราะห"ความเสี่ยงเพ่ือกําหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ ย ง  พิจารณาโอกาส ท่ีอาจ เ กิด                   
การทุจริตเ พ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยง 
รวมท้ังประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบ
อย3างมีนัยสําคัญ ต3อระบบการควบคุมภายใน 

 

 
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา......มีการ
ประเ มินความเสี่ ย ง  และมีการบริหาร                 
ความเสี่ยง โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค" 
การระบุปYจจัยเสี่ยง การวิเคราะห"ความเสี่ยง 
จัดลําดับความเสี่ยง การกําหนดวิธีการ
ควบคุมเ พ่ือปNองกันความเสี่ยง รวมท้ัง                   
ให�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการบริหาร               
ความเสี่ยงแก3บุคลากรทุกระดับ พร�อมท้ังได�
จัดทําแผน และดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงได�ตามวัตถุประสงค"ท่ีกําหนด 
เปCนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
สําหรับหน3วยงานของรัฐ 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๕๓ 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

องค,ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
3. กิจกรรมการควบคุม 
    หน3วยงานกําหนดกิจกรรมการควบคุมและพัฒนา
กิจกรรมการควบคุมด�านเทคโนโลยี โดยกําหนด             
เปCนนโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนําไปสู3
การปฏิ บั ติจริ งและลดความเสี่ ยงในการบรรลุ
วัตถุประสงค"ของหน3วยงาน 

 
 

    
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.....มีกิจกรรม
การควบคุมเ พียงพอ เหมาะสม โดย มี
นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานท่ีกําหนด             
เปCนลายลักษณ"อักษรอย3างชัดเจน มีคําสั่ง
มอบหมายงาน คู3มือการปฏิบัติงาน ทําให�
สามารถปฏิบัติงานได�สําเร็จตามเปNาหมาย            
ท่ีกําหนดไว�รวมท้ังมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานให�ทราบโดยท่ัวกัน 

4. ขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร 
    หน5วยงานมีการจัดทําหรือจัดหาและใช�สารสนเทศ
ท่ี เ ก่ี ยวข� อง  และมี คุณภาพเ พ่ือสนับสนุน ให� มี                     
ก า รปฏิ บั ติ ต ามก ารควบ คุมภาย ใน ท่ี กํ า หนด                             
มีการสื่อสารภายในเก่ียวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงคDและความรับผิดชอบท่ีมีต5อการควบคุม
ภายใน ซ่ึงมีความจําเปVนในการสนับสนุน ให�มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด และมีการ
สื่อสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบ                   
ต5อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด 

 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.... มีช5องทาง
การสื่อสารเก่ียวกับสารสนเทศท่ีหลากหลาย
ช5องทาง มีความเพียงพอและเหมาะสม      
มี ศูนยD รั บ เ รื่ อ ง ร� อ ง เ รี ยนร� อ ง ทุกขD และ                  
เว็บไซตD เ พ่ือสื่ อสาร กับบุคคลภายนอก                               
แ ต� อ ย� า ง ไ ร ก็ ต า ม ก า ร จั ด ทํ า ข� อ มู ล 
สารสนเทศยังไม5ครบถ�วน ถูกต�องและ                
เปVนปXจจุบัน 

 
5. การติดตามประเมินผล 
   หน3วยงานมีการพัฒนาและดําเนินการประเมินผล
ระหว3 า งการปฏิ บั ติ ง าน  และการประ เ มินผล                     
เปCนรายครั้งตามท่ีกําหนด เพ่ือให�เกิดความม่ันใจว3า   
ได�มีการปฏิบัติตามองค"ประกอบของการควบคุม
ภายใน รวมท้ังประเมินผลและสื่อสารข�อบกพร3องหรือ
จุดอ3อนของการควบคุมภายในอย3างทันเวลาต3อ                   
ฝP า ยบ ริ ห า ร แล ะผู� กํ า กั บ ดู แ ล  เ พ่ื อ สั่ ง ก า ร ใ ห�
ผู�รับผิดชอบแก�ไขได�อย3างเหมาะสม 

 
 

 
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.....มีการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเปCนไป
ตามแผนและรายงานให�ผู�บริหารทราบเปCน
ลายลักษณ"อักษรอย3างต3อเนื่องและสมํ่าเสมอ 
รวมท้ังนําผลการติดตามและการปรับปรุง 
รายงานผลต3อผู� ท่ี เ ก่ียวข�อง  กรณี ท่ีพบ
จุดอ3อนหรือข�อบกพร3อง มีการกําหนด
แผนการปรับปรุง และมีการวินิจฉัยสั่งการ
ให�แก�ไขข�อบกพร3องทันที 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๕๔ 



  

 
 

 
 
 
 
ผลการประเมินโดยรวม 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา...........................ได�ประเมินองคDประกอบของการควบคุมภายใน             
ครบ 5 องคDประกอบแล�ว ปรากฏว5า เปVนไปตามหลักเกณฑDกระทรวงการคลังว5าด�วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑDปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน5วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพียงพอเหมาะสม                      
แต5อย5างไรก็ตามยังมีบางประเด็นท่ีมีความเสี่ยงอยู5 จึงจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน                 
ตามแบบ ปค.5 ด�วยแล�ว 
 

 

 

 

 

  

ลายมือชื่อ.......................................................... 
                   (นายมิตร โปร3งใส) 
ตําแหน3ง ผอ. สพท........................... 
วันท่ี 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                  ๕๕ 



  

 
 

 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา......... 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน                                                                                                    

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง
หน5วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ
หน5วยงานของรัฐ/วัตถุประสงคD 

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู5 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู5 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

(6) 

หน5วยงาน              
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

(7) 
 กลุ�มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา    
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์             
ทางการเรียน (O – NET)               
    เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)  
ป.6;ม.3 และ ม.6 ให�สูงขึ้น           
ร�อยละ 5 

 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O – NET) 
ป.6 ; ม.3 และม.6  
ไม5เปVนไปตามเป_าหมาย 

1.ศึกษาวิเคราะหDข�อมูล    
Test blue print 
2. วางแผนการพัฒนาและ
การทดสอบให�ครอบคลุม
มาตรฐานและตัวชี้วัด ตาม
กลุ5มสาระการเรียนรู�หลัก 
3. กําหนดกิจกรรม        
การจัดการเรยีนรู� 
4. พัฒนาคลังข�อสอบ
มาตรฐานการศึกษา 
5. ดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู� 
6. ดําเนินการวัด ตดิตาม
และประเมินผล  
7. สรุปและรายงานผล 

 
 
กิจกรรมการควบคุม 
ที่กําหนดไว�มีการปฏิบัต ิ 
ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง
ลงได�ในระดับหนึ่ง แต5ยัง
ไม5บรรลุวัตถุประสงคD 
ที่กําหนดไว� 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O – NET) 
ไม5เปVนไปตามเป_าหมาย
กําหนด เนื่องจาก              
1.การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู�ไม5สอดคล�อง     
ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดที่กําหนด 
2. ครูมีทักษะในการ
จัดการเรียนการสอน    
การคิด วิเคราะหDไม5
เพียงพอ 

 
 
1. ส5งเสริมสนับสนุน
พัฒนาครใูนการจัดการ
เรียนการสอน              
2. สร�างเครือข5ายทาง
วิชาการภายในและ
ภายนอก                               
3. พัฒนาระบบนเิทศให�
เข�มแข็ง 

 
 
31 ม.ค.256๓ 
กลุ5มนิเทศ ตดิตามฯ 
 
31 มี.ค.256๓ 
กลุ5มนิเทศ ตดิตามฯ 
 
31 ม.ค.256๓           
กลุ5มนิเทศ ตดิตามฯ 

 
ลายมือชื่อ........................................... 
                  (นายมิตร โปร5งใส) 
ตําแหน5ง ผอ.สพท......... 
วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 

แบบ ปค.5 

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                                                                                            ๕๖ 



  

 
 

                                                                              
 
                                                                 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............ 
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ณ วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฏหมายที่จดัตั้ง
หน5วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ
หน5วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงคD 
 (1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู5 
 
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู5 
 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 
 

(6) 

หน5วยงาน           
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข�อคิดเห็น 

 
 
 
 

 (8) 
กลุ�มอํานวยการ 
งานเผยแพร�ขอมูลข�าวสาร
และผลงาน 
 1. เพื่อเผยแพร5ข�อมูล
ข5าวสารของหน5วยงาน                 
ให�สาธารณชนทราบ 
2. เพื่อสร�างความเข�าใจให�กับ
บุคลากรในองคDกรและ
หน5วยงานที่เกี่ยวข�อง 
3. สร�างภาพลักษณDที่ดี              
ให�หน5วยงาน  
 

 
 
การเผยแพร5
ข�อมูลข5าวสาร
และผลงานของ
หน5วยงานไปให�
สาธารณชน
ทราบยังไม5ทั่วถึง 
 

 
 
1. มีการประชุมและแต5งตั้ง
คณะทํางาน 
2. มีการจัดทําหลักเกณฑD
และวิธีการประสานงาน 
3.มีการรวบรวมข�อมูล 
4. จัดตั้งศูนยDเครือข5าย 
5. มีการจัดบุคลากร
ผู�รับผิดชอบประสานงานกับ
กลุ5มเครือข5าย 
6. มีการจัดกิจกรรมกลุ5ม
สื่อมวลชนสัมพันธD 
 
 

 
 
กิจกรรมการควบคุม
ที่กําหนดไว�มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได�  
แต5ยังไม5บรรลุ
วัตถุประสงคDที่
กําหนดไว� 

 
 
จากการดําเนินงาน
เผยแพร5ข�อมูลข5าวสาร
และผลงานไม5บรรลุ
วัตถุประสงคDเนื่องจาก 
1. การสํารวจข�อมูล
เครือข5ายยังไม5มี
ประสิทธิภาพ 
2. การติดตาม
ประเมินผลยังไม5
ครอบคลุม
กลุ5มเป_าหมายและ
ไม5ได�นํามาปรับปรุง
การวางแผน
ประชาสัมพันธD 

 
 
1. แต5งตั้งคณะทํางาน
สํารวจวิเคราะหD
จัดเก็บข�อมูลอย5างเปVน
ระบบด�วย ICT  
2. ผู�บริหารควรให�
ความสําคัญงาน
ประชาสัมพันธDโดย
สนับสนุนด�าน
งบประมาณบุคลากร
และอุปกรณD 
3. พัฒนาบุคลากร
ด�วยรูปแบบต5างๆ 
4. จัดทําแผน
ประชาสัมพันธDเชิงรุก 

 
 
30 พ.ย. 2561 
กลุ5มอํานวยการ 
 
 
31 ม.ค. 2562 
กลุ5มอํานวยการ 
 
 
 
 
28ก.พ. 2562 
กลุ5มอํานวยการ 
31 พ.ค. 2562 
กลุ5มอํานวยการ 
 

 
 
จากการติดตามเอกสารพบว5า 
1 . มี ก า ร แ ต5 ง ตั้ ง ค ณ ะ ทํ า ง า น                    
ตามคําสั่ง สพป. ที่ 29/2561 
2 .  มี ก า รจั ด ส ร ร ง บ ปร ะ มา ณ 
50,000 บาท 
3. มีการอบรมศึกษาดูงาน 
4. เผยแพร5บนเว็บไซตDและ 
แผ5นพับ 
     สรุปผลการดําเนินงาน 
การเผยแพร5ข�อมูลข5าวสารยังไม5มีมี
ประสิทธิภาพเท5าที่ควร เนื่องจาก
ผู� รั บ ผิดชอบ ดํ า เ นิ น กิ จก ร รม /
โครงการไม5เปVนไปตามแผนและขาด
การกํากับติดตามอย5างต5อเนื่อง              
จึ ง ต� อ ง ทํ า แ ผ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง                   
การควบคุมภายในต5อไป 

 ลายมือชื่อ........................................... 
          (นายมิตร โปร5งใส) 
ตําแหน5ง ผอ.สพท......... 

วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 

แบบติดตาม ปค.5 
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แบบ ปค.๖ 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของผู!ตรวจสอบภายใน 
 

เรียน ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................ 

ผู�ตรวจสอบภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............................ได�สอบทาน  การควบคุม
ภายในของหน3วยงาน สําหรับป@ส้ินสุดวันท่ี .............เดือน............... พ.ศ........... ด�วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ"
กระทรวงการคลังว3าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
โดยมีวัตถุประสงค"เพื่อให�ความมั่นใจอย3างสมเหตุสมผล                     ว3าภารกิจของหน3วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค"ของการควบคุมภายในด�านการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด�านการรายงานที่เก่ียวกับ
การเงิน และไม3ใช3การเงินที่เช่ือถือได� ทันเวลา และโปร3งใสรวมทั้งด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน 

จากผลกา รสอบทานดังกล3 าว ผู� ตร วจสอบภายในเห็ นว3 า  การควบ คุมภ ายในของ                                 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา....................มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย3างต3อเน่ือง และเปCนไปตามหลักเกณฑ"
กระทรวงการคลังว3าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  

อย3างไรก็ดี มีข�อตรวจพบและข�อสังเกตเก่ียวกับความเส่ียงการควบคุมภายในและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน สรุปได�ดังน้ี 

  กลุ�มอํานวยการ 
การดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ความเส่ียงที่มีอยู5ที่ต�องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

               การดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายังไม5บรรลุวัตถุประสงคD เน่ืองจาก 
                        1.1 ผู�รับผิดชอบตัวช้ีวัดบางคนไม5เข�าใจวิธีการเขียนรายงานที่ถูกต�อง 
                        1.2 ผู�รับผิดชอบรายงานข�อมูลไม5ครบถ�วน ล5าช�าและ สพฐ. มีการเปล่ียนแปลงวิธีการ
ดําเนินงานทําให�การดําเนินงานมีหลายข้ันตอนและมีความซ้ําซ�อน 
                     2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     2.1 ประชุมช้ีแจงสร�างความรู�ความเข�าใจให�แก5ผู�รับผิดชอบแต5ละตัวช้ีวัด 
                        2.2 แต5งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะหDข�อมูลแต5ละตัวช้ีวัด 
                        2.3 มีการกํากับติดตามการรายงานอย5างต5อเน่ือง 
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โรงเรียนในสังกัด 
          งานวิชาการ 
                   การจัดการเรียนการสอน 

1. ความเส่ียงที่มีอยู5ที่ต�องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
การจัดการเรียนการสอนไม5บรรลุวัตถุประสงคD เน่ืองจาก 

    1.1 ครูบางส5วนจัดการเรียนการสอนไม5ตรงตามตัวช้ีวัดและมาตรฐานของหลักสูตร 

                       1.2 ครูบางส5วนไม5ปรับกระบวนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมไม5ตรงตามเน้ือหา 

                           1.3 ครูบางส5วนขาดการนําส่ือ DLTV/ DLIT ไปใช�ในการจัดการเรียนการสอน 
                    2. การควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                       2.1 ครูจัดทําแผนการเรียนรู�ให�ตรงตามตัวช้ีวัด มาตรฐานของหลักสูตร 
                       2.2 พัฒนาครูตามรูปแบบการเรียนการสอนอย5างหลากหลาย 
                       2.3 ส5งเสริมสนับสนุนให�ครูนําส่ือ DLTV/DLIT ไปใช�ในการจัดการเรียนการสอน  
สําหรับกิจกรรมที่มีข�อสังเกตดังกล5าวข�างต�น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได�มีการจัดทําแผนการปรับปรุง               
การควบคุมภายใน ตามรายงานแบบ ปค. ๕ เรียบร�อยแล�ว 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ลายมือช่ือ.............................................. 
                 (นางสาวเพียงพอ ใจงาม) 
ตําแหน3ง ผู�อํานวยการหน3วยตรวจสอบภายใน 
วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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แบบประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง  (Control Self Assessment : CSA) 

 

1. ใหวิเคราะห,ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน�วยงานหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 
ที่สําคัญของหน�วยงานพรอมระบุวัตถุประสงค, จํานวน 1 เร่ือง (นําข�อมูลไปใส5 ปค.5 ช5อง 1) 

1.1 เรื่อง มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.2 วัตถุประสงคD เพื่อให�สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได�มาตรฐาน                         

มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป_าหมาย ผู�รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู5ความเปVนเลิศ 
2. ภารกิจนั้นมีข้ันตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบาง หรือทําอย�างไรที่จะทําใหบรรลุตามวัตถุประสงค, 

2.1 ศึกษา วิเคราะหD แนวทางการบริหารจัดการของ สพท. มาตรฐาน ตัวบ5งช้ี กรอบการติดตาม 
หลักเกณฑDและวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอํานาจหน�าที่ของกลุ5มใน สพท. 

2.2 สร�างทีมงาน มอบหมายคณะทํางานรับผิดชอบบริหารจัดการ ดําเนินงานตามมาตรฐาน สพท.                    
ตามภารกิจของแต5ละกลุ5มที่เก่ียวข�องกับมาตรฐาน สพท. 

2.3 ส่ือสาร เพื่อให�คณะทํางาน ผู�รับผิดชอบ บุคลากรมีความรู� ความเข�าใจ และความสําคัญของมาตรฐาน 
สพท. 

2.4 คณะทํางานกําหนดเป_าหมายและผลผลิตที่คาดหวังสอดคล�องกับบริบทของ สพท. นโยบาย 
เป_าหมายของ สพฐ. 

2.5 คณะทํางาน ผู�รับผิดชอบ ขับเคล่ือนรายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กําหนด 
2.6 ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองโดยกําหนดเป_าหมายและผลผลิตที่คาดหวัง                    

ของ สพท. และนําเสนอ สพฐ. 
2.7 ศึกษา วิเคราะหD วิจัย และนําผลการประเมินที่ เปVนข�อมูลย�อนกลับมาเปVนข�อมูลพื้นฐานที่ใช�                      

ในการเปรียบเทียบและจัดทํารายงานประเมินตนเอง เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรDและแผนพัฒนาการบริหารและ                  
จัดการศึกษาของ สพท. ในปmต5อไป 

2.8 ติดตามและสรุปรายงานผล 
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3. ใหวิเคราะห,ข้ันตอนหรือกระบวนการที่ปฏบิัติอยู� (จากขอ 2)  ดําเนินการอย�างไร  

 
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข�อ 2) การดําเนินการ  (นําข�อมูลไปใส5แบบ ปค.5 (ช5องที่ 3) 

3.1 ศึกษา วิเคราะหD แนวทางการบริหารจัดการของ 
สพท. มาตรฐาน ตัวบ5งช้ี กรอบการติดตาม 
หลักเกณฑDและวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจ
อํานาจหน�าที่ของกลุ5มใน สพท. 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติงาน 
- ศึกษาคู5มือด�วยตนเอง 
 

3.2 สร�างทีมงาน มอบหมายคณะทํางานรับผิดชอบ
บริหารจัดการ ดําเนินงานตามมาตรฐาน สพท.             
ตามภารกิจของแต5ละกลุ5มที่เก่ียวข�องกับมาตรฐาน 
สพท. 

-มีคําส่ังแต5งตั้งคณะทํางานและสร�างทีมงานผู�รับผิดชอบ 

3.3 ส่ือสาร เพื่อให�คณะทํางาน ผู�รับผิดชอบ 
บุคลากรมีความรู� ความเข�าใจ และความสําคัญของ
มาตรฐาน สพท. 
 

-มีการประชุมช้ีแจงสร�างความรู�ความเข�าใจและความสําคัญ
ของมาตรฐาน สพท. ให�แก5บุคลากรทุกคน 
- มีการเผยแพร5 ส่ือสาร หลากหลายช5องทาง 

3.4 คณะทํางานกําหนดเป_าหมายและผลผลิต            
ที่คาดหวังสอดคล�องกับบริบทของ สพท. นโยบาย 
เป_าหมายของ สพฐ. 

-คณะทํางานศึกษา วิเคราะหDข�อมูลพื้นฐานที่เก่ียวข�อง            
เพื่อกําหนดเป_าหมายผลผลิตและกําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน 

3.5 คณะทํางาน ผู�รับผิดชอบ ขับเคล่ือน รายงานผล
ตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กําหนด 

- มีการดําเนินงานและรายงานผลแต�ไม�เปWนไปตามเปXาหมาย
ที่กําหนด 
 

3.6 ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองโดยกําหนดเป_าหมายและผลผลิตที่คาดหวัง
ของ สพท. และนําเสนอ สพฐ. 

- ประชุมการประเมินตนเองและจัดทํารายงานส5ง สพฐ. 
ภายในเวลากําหนด 

3.7 ศึกษา วิเคราะหD วิจัย และนําผลการประเมิน     
ที่เปVนข�อมูลย�อนกลับมาเปVนข�อมูลพื้นฐานที่ใช�          
ในการเปรียบเทียบและจัดทํารายงานประเมินตนเอง
เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรDและแผนพัฒนาการบริหาร
และจัดการศึกษาของ สพท. ในปmต5อไป 

-ประชุมพิจารณาผลการประเมินเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรD
และแผนพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาของ สพท. 
ในปmต5อไป 

3.8 ติดตามและสรุปรายงานผล 
 

-ดําเนินการติดตามและสรุปการรายงานผล 
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4.ข้ันตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู�เปWนอย�างไร (บรรลุวัตถุประสงค, /ไม�บรรลุวัตถุประสงค,) 

      ถาไม�บรรลุวัตถุประสงค,มีความเส่ียงอะไร 

 4.1 จากการประเมินผลการควบคุม(นําข�อมูลไปใส5ในแบบ ปค.5 ช5องที่ 4) พบว�ากิจกรรมการควบคุม 
ที่กําหนดไว�มีการปฏิบัติซ่ึงสามารถลดความเส่ียงได�แต5ยังไม5บรรลุวัตถุประสงคDที่กําหนด 
 4.2  ถาไม�บรรลุวัตถุประสงค,มีความเส่ียงอย�างไร(นําข�อมูลไปใส5ในแบบ ปค.5 ช5องที่ 2) 

จากการดําเนินงานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม5บรรลุวัตถุประสงคD เน่ืองจากการดําเนินงาน
และรายงานผลไม5เปVนไปตามเป_าหมายที่กําหนด 
 
5.จากผลการประเมิน ถาพบว�ายังมีความเส่ียงอยู� (ปYญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแกไขอย�างไร ใครเปWนคน
แกไข  

 
ปYญหา/สาเหตุ 

(นําข�อมูลไปใส5ในแบบ ปค.5 ช5องที่ 5) 
การแกไข (การปรับปรุงการควบคุม) 
(นําข�อมูลไปใส5ในแบบ ปค.5 ช5องท่ี 6) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ        
(นําข�อมูลไปใส5ใน      

แบบ ปค.5 ช5องที ่7) 
ปYญหา:การดําเนินงานและรายงานผลไม5เปVนไปตาม
เป_าหมายที่กําหนด 
สาเหตุ:  
1. ขาดความร5วมมือคณะทํางานและผู�ที่เก่ียวข�อง 
 
2. ข�อมูลสารสนเทศไม5ครบถ�วน ถูกต�องเปVนปXจจุบัน 
 
3. ผู�รับผิดชอบแต5ละตัวบ5งช้ีรายงานผลล5าช�า 
 
 
 

 
 
 
1. ประชุม กําชับกําหนดมาตรการ            
ให�ดําเนินการตามที่กําหนดไว� 
2. ต้ังคณะกรรมการสอบทานข�อมูล
สารสนเทศให�ถูกต�องเปVนปXจจุบัน 
3. ติดตามผลการดําเนินงานอย5าง             
เปVนระบบและต5อเน่ือง 
 

 
 
 
31 ต.ค. 62 
นางสุดสวย งามดี 
31 ต.ค. 62 
นางสุดสวย งามดี 
31 ส.ค. 63 
นางสุดสวย งามดี 
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(ร�าง)คําส่ังแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

คําส่ัง สพป./สพม........................ 
ท่ี................................................ 

เรื่อง แต3งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําป@ ๒๕๖๒ 

................................ 
 เพื่อให�การดําเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสพป./ สพม.......................
ประจําป@ ๒๕๖๒ เปCนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ"ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด อาศัยอํานาจตาม            
ข�อ ๕ และ ข�อ ๘ ของหลักเกณฑ"กระทรวงการคลังว3าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงแต3งต้ังคณะกรรมการทําหน�าท่ีเก่ียวกับการประเมินผล
การควบคุมภายใน ดังน้ี 

๑. คณะกรรมการอํานวยการประกอบด�วย 
           ผอ. สพป./สพม.                                                                                 ประธาน 
           รอง ผอ.เขตท่ีรับผิดชอบกลุ3มอํานวยการ                                                 รองประธาน 
           รอง ผอ.เขตทุกท3าน                                                                            กรรมการ 
           ผอ.กลุ3มอํานวยการ                                                           กรรมการและเลขานุการ 

        มีหน�าท่ี อํานวยการในการประเมินผลและกําหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน   
ให�เปCนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ"ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงานประกอบด�วย 
           ผอ.สพป./สพม.                                                                                   ประธาน 
           รอง ผอ.เขตท่ีรับผิดชอบกลุ3มอํานวยการ                                                 รองประธาน 
           รอง ผอ.เขตทุกท3าน                                                                            กรรมการ 
           ผอ.กลุ3มทุกกลุ3ม (ยกเว�น ผอ.ตสน.)                                                           กรรมการ 
           ผอ.กลุ3มอํานวยการ                                                           กรรมการและเลขานุการ 
           เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบงานควบคุมภายใน                           กรรมการและผู�ช3วยเลขานุการ 

        มีหน�าท่ี รวบรวมกล่ันกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวม ประสานงาน 
จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน3วยงาน (แบบ ปค.๑,๔,๕และแบบติดตาม ปค.๕) 

๓. คณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินผลการควบคุมภายในหน3วยงานย3อยประกอบด�วย 
         ผู�อํานวยการกลุ3ม/หน3วย                                                                          ประธาน 
         บุคลากรของกลุ3ม/หน3วย                                                                         กรรมการ 
         เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบงานควบคุมภายในของกลุ3ม/หน3วย                  กรรมการและเลขานุการ 
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 มีหน�าท่ี รวบรวมกล่ันกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของกลุ3ม/หน3วย 
ประสานงาน จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน3วยงานย3อย(แบบ ปค.๕ และแบบ
แบบติดตาม ปค.๕) 

๔. ผู�สอบทานการควบคุมภายในของหน3วยงาน 
        นาย/นาง/นางสาว……………………………………………..ตําแหน3งผู�อํานวยการหน3วยตรวจสอบภายใน 

        มีหน�าท่ี สอบทานการควบคุมภายในและจัดทํารายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของผู�ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) 

          ท้ังน้ี  ต้ังแต3บัดน้ีเปCนต�นไป 

                   ส่ัง ณ วันท่ี ......... เดือน........................ พ.ศ............ 
 

                               ลงช่ือ ................................................. 
                                                                  (................................................) 
                                                           ตําแหน3ง ผอ.สพป./สพม.................... 
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แบบฟอร�มการสรุปความเสี่ยงของโรงเรียน 

งาน............................................ 

 
กิจกรรม 

 
ความถี่ 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู� การปรับปรุงการควบคุม หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  

  แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน                                                                                                                                           ๖๕ 



  

 
 

 

 

ปฏิทินการดําเนินงานระบบการควบคมุภายใน 

วัน เดือน ปL กิจกรรม หมายเหตุ 
ต้ังแต3วันท่ี       
๑ ต.ค. ของทุกป@ 

- แต3งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน สพฐ./สพท./
โรงเรียน 

ภายในวันท่ี ๓๑ 
ต.ค. ของทุกป@ 

โรงเรียนดําเนินการดังน้ี 
- แจ�งให�ทุกงานดําเนินการจัดทําแบบติดตาม ปค.๕ แบบ CSA 

และแบบ ปค.5 
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดทําแบบติดตาม ปค.๕ 

แบบ ปค.๔  แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๑ 
- จัดส3งรายงานการควบคุมภายในให� สพท. 

โรงเรียน 

ภายในวันท่ี ๓๐ 
พ.ย. ของทุกป@ 

สพท. ดําเนินการดังน้ี 
- แจ�งให�ทุกกลุ3มดําเนินการจัดทําแบบติดตาม ปค.๕ แบบ CSA 

และแบบ ปค.5 
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดทําแบบติดตาม ปค.๕ 

แบบ ปค.๔  แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๑ 
- กลุ3มอํานวยการรวบรวม (ร3าง) แบบรายงานดังกล3าว            

เสนอ ผอ.ตสน. เพื่อสอบทาน  
- ผอ.ตสน. จัดทําแบบ ปค.๖ 
- จัดส3งรายงานการควบคุมภายในให� สพฐ. 

สพท. 

ภายในวันท่ี ๓๑ 
ธ.ค. ของทุกป@ 

สพฐ. ดําเนินการดังน้ี 
- แจ�งให�ทุกสํานักดําเนินการจัดทําแบบติดตาม ปค.๕ แบบ CSA

แบบ ปค.5 และแบบ ปค.๔ 
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดทําแบบติดตาม ปค.๕ 

แบบ ปค.๔  แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๑ 
- สํานักอํานวยการรวบรวม (ร3าง) แบบรายงานดังกล3าว        

เสนอ ผอ.ตสน. เพื่อสอบทาน  
- ผอ.ตสน. จัดทําแบบ ปค.๖ 
- จัดส3งรายงานการควบคุมภายในให� รมว.ศธ. และ สป.ศธ. 

  

สพฐ. 

ระหว3าง
ป@งบประมาณ  

- ติดตามทบทวนแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน            
ตามความเหมาะสม 

สพฐ. /
สพท./

โรงเรียน 
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เอกสารแนวทาง/ตวัอย่าง  
ส าหรับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

        กลุ่มอ านวยการ 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 
 



1. หนังสือกระทรวงการคลงั ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวนัที่ ๕ ตลุาคม ๒๕๖๑  



 



 
2. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๕๔๗๓ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒





 
 
 
 
การจดัส่งรายงานการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  
เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ         
พ.ศ.๒๕๖๑ ความว่าด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  
 ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๕๔๗๓ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับส่วนงานย่อย 

(กลุ่ม/หน่วย/งาน) 
 

 

 

 

 

2 



 
          

สรุปขั้นตอนการประเมินและรายงาน 
                                     ส าหรับ 4 งาน  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

แบบ ปค.5  
ปีที่แล้ว 

ประเมินการควบคุม
ภายในด้วยตนเอง(CSA) 

แบบติดตาม 

ปค. 5 

สรุปลงใน 

แบบ ปค.5 (ปีนี)้ 
 

ส่งแบบ ปค.5 , และแบบ ติดตาม ปค.5 
ให้หน่วยงาน 

3 



 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียน....................................  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

  

การควบคุมภายในที่มีอยู ่

      

การประเมินผล             

การควบคุมภายใน                           

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่

 

                             

การปรับปรงุ 

การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน             

ที่รับผิดชอบ 

                     

งานยกระดับผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน (O – NET)  

 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์          

ทางการเรียนจากการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 

ป.6 และ ม.3 ให้สูงขึ้น ร้อยละ 3 

  ผลสัมฤทธิ์       

ทางการเรียน  

จากการทดสอบ

ระดับชาต ิ

ขั้นพื้นฐาน 

(O – NET)  

ป.6 และ ม.3  

ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลTest blue print               

2. วางแผนการพัฒนาและการทดสอบ 

ให้ครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วัดตาม 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้หลัก 

3. ก าหนดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้                        

4. พัฒนาคลังขอ้สอบมาตรฐานการศึกษา             

5. ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้                             

6. ด าเนินการวัด ติดตามและประเมินผล            

7. สรุปและรายงานผล 

กิจกรรมการควบคุม

ที่ก าหนดไว้มีการ

ปฏิบัติซึ่งสามารถ 

ลดความเสี่ยงลงได ้

ในระดับหนึง่แต ่

ยังไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ที่ก าหนดไว ้

งานยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน (O – NET)  

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ก าหนด เนื่องจาก                 

1. การจดักิจกรรม  

การเรียนรู้ไม่สอดคล้อง 

ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

ที่ก าหนด                          

2. ครูมีทักษะในการจดั 

การเรียนการสอน 

การคิด วเิคราะห์ 

ไม่เพียงพอ 

1. ส่งเสริม

สนับสนุนพัฒนา

ครูในการจัดการ

เรียนการสอน 

2. สร้างเครือข่าย

ทางวิชาการ

ภายในและ

ภายนอก 

3. พัฒนาระบบ

นิเทศให้เข้มแข็ง 

31 ม.ค.2562   

นายรัก  ใจด ี

   

31 ม.ีค.2562  

 นายรัก  ใจด ี

 

31 ม.ค. 2562  

นายรัก  ใจด ี

    
 
 

แบบติดตาม ปค.5 ลายมือชื่อ........................................... 
                    (นายรัก    ใจดี) 
    ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
      วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 

(2)   (3) (4) 
(5) (6) (7) (1)   

แบบ ปค.5 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียน................................................ 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 

ตัวอย่าง 

4 



        
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกจิตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 

 

 

(2) 

การควบคุม 

ภายในที่มีอยู่ 

 

(3) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

(4) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

 

(5)                                

การปรับปรุง 

การควบคุม

ภายใน 

(6) 

หน่วยงาน            

ที่รับผิดชอบ 

 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 

การประเมินผลข้อคิดเห็น 

 

 

(8)                                                                                                  

งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน (O – NET)  

 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์          

ทางการเรียนจากการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 

ป.6 และ ม.3 ให้สูงขึ้น ร้อยละ 3 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนจากการ

ทดสอบระดับชาติ

ข้ันพื้นฐาน  

(O – NET) ป.6  

และ ม.3 ไม่

เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 

Test blue print        

2.วางแผนการพัฒนาและ

การทดสอบ 

ให้ครอบคลุมมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการ

เรียนรู้หลัก     

3.ก าหนดกิจกรรม  

การจัดการเรียนรู้         

4.พัฒนาคลังข้อสอบ

มาตรฐานการศึกษา    

กิจกรรมการเรียนรู้             

5. ด าเนินการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้    

6. ด าเนินการวัด ติดตาม

และประเมินผล 

7. สรุปและรายงานผล 

 กิจกรรมการ

ควบคุม ทีก่ าหนดไว้

มีการปฏิบัติซึ่ง

สามารถลดความ

เสี่ยงลงได้ในระดับ

หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ที่ก าหนดไว้ 

 

 

งานยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน (O– NET) 

ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายก าหนด 

เนื่องจาก                 

1.การจัดกิจกรรม  

การเรียนรู้ไม่

สอดคล้อง      

ตามมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดที่ก าหนด          

2. ครูมีทักษะในการ

จัดการเรียนการ

สอนการคิด 

วิเคราะห์ 

ไม่เพียงพอ 

1. ส่งเสริม

สนับสนุนพัฒนา

ครูในการจัด  

การเรียน 

การสอน            

2. สร้าง

เครือข่ายทาง

วิชาการภายใน

และภายนอก               

3. พัฒนาระบบ

นิเทศให้เข้มแข็ง 

31 ม.ค. 2562 

นายรัก  ใจดี 

 

 

 

31 มี.ค. 2562 

นายรัก  ใจดี 

 

 

31 ม.ค. 2562 

นายรัก  ใจดี 

จากการติดตามเอกสารพบว่า                       

1.มีการพัฒนาครูโดยจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน

การสอน              

2.มีการสร้างเครือข่ายทาง

วิชาการครอบคลมุ

กลุ่มเป้าหมาย 

3.มีการพัฒนารูปแบบการ

นิเทศโดยใช้ COACHING 

TEAMSและกระบวนการ 

PLC 

ผลการด าเนินงาน 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ3.5 

ละ สามารถลดความเสี่ยงลง

ในระดับที่ยอมรับได้ 

แบบติดตาม ปค.5 

ลายมือชื่อ........................................... 
                    (นายรัก    ใจดี) 
   ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
         วันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 5 



 
 

(2) การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง  (Control Self Assessment : CSA) 
 

1. ให้วิเคราะห์ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานพร้อมระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 1 เรื่อง (น าข้อมูลไปใส่ ปค.5 ช่อง 1) 

1.1 เรื่อง การนเิทศการศึกษา 
1.2 วัตถุประสงค์  

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในหนว่ยงานให้ได้รับความรู ้เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  
    2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานของบุคลากร 

2. ภารกิจนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏบิัติอะไรบ้าง หรือท าอย่างไรที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค ์
2.1  จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา  
2.2  ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรปูแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศึกษา 
2.3  ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
2.4  พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนของสถานศึกษาโดยความ  

                    ร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษาอย่างใกล้ชิด 
 2.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษา 

        อื่น หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. ให้วิเคราะห์ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปฏิบัติอยู ่(จากข้อ 2) ด าเนินการอย่างไร 

    ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ (จากข้อ 2)    การด าเนินการ (น าข้อมูลไปใส่แบบ ปค.5 ช่องที่ 3)  

3.1   จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการ 
       สอนภายในสถานศึกษา 

-  มีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการจัดการเรียน
การสอนภายในสถานศึกษา โดยมีโครงสร้างการด าเนินงาน
ชัดเจน 

3.2  ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการ 
      สอนในรปูแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับ 
      สถานศึกษา 

- มีการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน ตามปฏิทิน
ที่ก าหนดไว ้แต่ยังขาดรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ไม่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

3.3  ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศ 
      การศึกษาในสถานศึกษา 

- มีการประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาตามแผนที่ก าหนด 

3.4  พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ  
       และการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยความ  
       ร่วมมือกบัเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างใกล้ชิด 

- มีการพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและ
การเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยความร่วมมือกับเขต
พื้นที่การศึกษาอย่างใกล้ชิด 

3.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และประสบการณ์การจัดระบบ 
     นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษา 
     อื่น หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขต 
     พื้นที่การศกึษา 

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ การ 
นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น ทั้ง
ภายในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นบางโอกาส แต่การแลกเปลีย่น
เรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา หรอื
การเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ยังท าได้ไม่เพียงพอ 

ตัวอย่าง 6 



4. ขั้นตอนหรอืกระบวนการที่ปฏิบัติอยู่เป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ /ไม่บรรลุวตัถุประสงค์) 
 ถ้าไม่บรรลุวตัถุประสงค์มคีวามเสี่ยงอะไร 

4.1 จากการประเมินผลการควบคุม (น าขอ้มูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 4) พบว่ากิจกรรมการควบคุมที่ก าหนดไว ้
มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด   
 4.2  ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอย่างไร (น าข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 2) 
          จากการด าเนินงานการนิเทศการศึกษา ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก 
                 4.2.1  รูปแบบและวิธีการการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนยังไม่มีความหลากหลาย 
และไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
                 4.2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือการเชิญวิทยากรภายนอกมา
ให้ความรู้ยังท าได้ไม่เพียงพอ 
5. จากผลการประเมนิ  ถ้าพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ (ปญัหา) เกิดจากสาเหตุอะไร  จะแก้ไขอย่างไร  ใครเป็นคนแก้ไข 

ปัญหา/สาเหตุ 
(น าข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5ช่องที่ 5) 

การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) 
(น าข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่ 6) 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ      
(น าข้อมูลไปใส่ในแบบ ปค.5 ช่องที่7) 

ปัญหา: 
1.  รูปแบบและวิธีการการนิเทศงาน
วิชาการ และการเรียนการสอนยังไม่มีความ
หลากหลายและไม่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
สาเหตุ :    
    1. ขาดการวางแผนและจัดระบบการ

นิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม  

 2. ขาดการน าข้อมูลจากการประเมิน  
ภายใน มาใช้ในการวางแผนจัดระบบการ
นิเทศเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
- จัดให้มีการประชุมวางแผนก าหนด
เป้าหมายและวิธีการด าเนินงานร่วมกัน
โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
- จัดใหม้ีปฏิทนิก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
 

12-14 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 
 

 19- 21 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 
ปัญหา: 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้  
ยังท าได้ไม่เพียงพอ 
สาเหตุ :   
    1. ครูและบุคลากรมีภารกิจอื่นนอกเหนือ    
จากงานการสอนมาก  
    2. ไม่ได้ก าหนดแผนงาน หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขต
พื้นที่การศึกษา หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ไว้ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 

-ก าหนดแผนงาน หรือโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ไว้ชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- จัดให้มีปฏิทินก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนอย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
 

26-28 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ  
29- 30 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 
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                                                                                                                                                                                แบบ ปค. 5 

                                    งานบริหารวิชาการ  โรงเรียน....................... 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรบัระยะเวลาการด าเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ 30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2562 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนนิการหรอื
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
  

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู ่

      

การประเมินผล             
การควบคุม

ภายใน                           

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
                            

การปรับปรงุ 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน             
ที่รับผิดชอบ 

                     

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
การนิเทศการศึกษา  
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในหนว่ยงาน
ให้ไดร้ับความรู ้เพิ่มความสามารถ
ในการปฏิบัติงานให้ดขีึ้น  
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ
ในการท างานของบุคลากร 
 
 
 

 
 
1. การนิเทศงานวิชาการ 
และการเรียนการสอนยัง
ขาดรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย ไม่สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา 
2. การแลกเปลีย่นเรียนรู้
กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพืน้ที่
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ยังท าได้ไม่เพียงพอ 

 
 
1. มกีารจดัระบบ
การนิเทศงาน
วิชาการ และการ
จัดการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา 
โดยมีโครงสร้างการ
ด าเนินงานชัดเจน 
2. มกีารนิเทศงาน
วิชาการ และการ
เรียนการสอนตาม
ปฏิทินที่ก าหนดไว้ 
 

 
 
กิจกรรมการ
ควบคุมที่ปฏิบัติ
อยู่จริงสามารถ
ลดความเสี่ยงได้
ในระดับหนึง่แต่
ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้   

 
 

1.รูปแบบและวิธีการการนเิทศงาน
วิชาการ และการเรียนการสอนยัง
ไม่มีความหลากหลาย และไม่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
เนื่องจาก 
   1.1. ขาดการวางแผนและ
จัดระบบการนิเทศภายในแบบมี
ส่วนร่วม  
  1.2. ขาดการน าข้อมูลจากการ
ประเมินภายใน มาใช้ในการ
วางแผนจัดระบบการนิเทศเพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
1..จัดให้มีการ
ประชุมวางแผน
ก าหนดเป้าหมาย
และวิธีการ
ด าเนินงานร่วมกัน
โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
2.จดัให้มีปฏทิิน
ก ากับตดิตามการ
ด าเนินงานตามแผน
อย่างเป็นระบบ 

 
 

12-14 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้ากลุ่ม
วิชาการ 

 
 
 
 

 19- 21 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้ากลุ่ม
วิชาการ 

(3)  น ากจิกรรมที่ยังไมล่ดความเสี่ยงจากขอ้ (1) (ถ้ามี)+ สิ่งทีพ่บจากการประเมนิในข้อ (2) มาสรปุลงใน แบบ ปค.5 

จากข้อมูลขา้งต้นน าไปจัดท าแบบ ปค.5 

(2)   (3) (4) (5) (6) (7) (1)   
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แบบ ปค.5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหนว่ยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
  

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
      

การ
ประเมินผล             
การควบคุม

ภายใน                           

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
                             

การปรับปรงุ 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน             
ที่รับผิดชอบ 

                     

  
 

3. มีการประเมินผลระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาตามแผนที่
ก าหนด 
4.  มีการพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ  
และการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาโดยความร่วมมือกับ
เขตพื้นที่การศึกษาอย่างใกล้ชิด 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ การนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอื่น ทั้งภายในเขต
พื้นทีก่ารศึกษาเป็นบางโอกาส 

 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา หรือการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้ยังท าได้ไม่
เพียงพอ เนื่องจาก 

2.1. ครูและบุคลากรมีภารกิจอื่น
นอกเหนือ จากงานการสอนมาก  

  2.2. ไม่ได้ก าหนดแผนงาน หรือ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา หรือเชิญวิทยากรภายนอก
มาให้ความรู้ไว้ชัดเจน 

3. ก าหนดแผนงาน 
หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่น 
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษาหรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมา
ให้ความรู้ไว้ชัดเจนใน
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
4. จัดให้มีปฏิทนิก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนอย่างเป็น
ระบบ 

26-28 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้า 
กลุ่มวิชาการ  

 
 
 
 
 
 

29- 30 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้า 
กลุ่มวิชาการ 

    ลายมือช่ือ........................................... 
                          (นายรัก    ใจด)ี 
    ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
                     วันที ่15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 

(2)   (3) (4) (5) (6) (7) (1)   
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       ระดับหน่วยงาน 
 

 (สพป./สถานศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10
0 



 
 

สรุปขั้นตอนการประเมินและรายงาน 
ส าหรับหน่วยงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ปค.5 (ปีที่แล้ว) 
ประเมินองค์ประกอบ 

ของการควบคุมภายใน 

สรุปความเส่ียงจาก 

แบบ ปค.5 ของทุกงาน 

 

แบบติดตาม ปค.5 
สรุปความเส่ียง 
ลงใน แบบ ปค. 4 

สรุปความเส่ียง ลงใน 

 แบบ ปค. 5 (ปีนี)้ 

จัดท า  แบบ ปค. 1 

ส่ง แบบ ปค. 1 , ปค.4 ,ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5  ไปยงั สพป.ภูเกต็ 

ภายในวนัที่ 31 ตุลาคม 2562 
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สพป/สถานศึกษา:  ให้ด าเนนิการ ดังนี ้

1.  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2.  น าแบบ ปค.5 (ของปีงบประมาณ 2561) มาติดตามผลการด าเนินงานว่าได้ด าเนินการตามการปรับปรุงการควบคุม
ภายในหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค.5 
3.  ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยงาน แล้วสรุปลงใน
แบบ ปค.4 
4.  เมื่อด าเนินการตามข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ให้น ากิจกรรม/งานที่ผลการด าเนินงานยังไม่ลดความเสี่ยงลงตามข้อ 2 
และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ 3 และแบบ ปค.5 ของกลุ่ม/หน่วย/งาน ที่ส่งมาให้หน่วยงาน โดย 
ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน แล้วสรุปลงในแบบ ปค.5 
5. น ากิจกรรม/งานที่ปรากฏในแบบ ปค.5 มาสรุปลงในแบบ ปค.1 
6. สถานศึกษาใหจ้ัดส่งแบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 แบบติดตาม ปค.5 ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
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ค าสั่งโรงเรียน................................................. 
ที่…....... /2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ........................................................... 

 เพื่อให้การด าเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน................................................ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.256๑  ดังนี ้
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 1.1  ................................... ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
 1.2  ................................... รองผู้อ านวยการสถานศึกษา    กรรมการ 
 1.3  .................................... หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ       กรรมการ 
 1.4  .................................... หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ    กรรมการ 

1.5  ..................................... หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ  
 1.6  .................................... หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ อ านวยการและก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.คณะกรรมการด าเนนิงาน  ประกอบด้วย 
 ๒.1  ................................... ผู้อ านวยการสถานศกึษา  ประธานกรรมการ 
 ๒.2  ................................... รองผู้อ านวยการสถานศึกษา    กรรมการ 
 ๒.3  ................................... หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ       กรรมการ 
 ๒.4  .................................. หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ    กรรมการ 

๒.5  .................................. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ  
 ๒.6  ................................. หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินฯ ตามแบบ ปค.1,4,5 และแบบติดตาม ปค.5 
3.  คณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย  ประกอบด้วย 
 3.1 หัวหน้างานทุกงาน      ประธานกรรมการ 

3.2 บุคลากรของทุกงาน      กรรมการ 
3.4 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของทุกงาน    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินฯ ตามแบบ ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง ณ วันที่...........เดือน...................... พ.ศ. 2562 
 

       (........................................................) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียน.............................................. 

    ตัวอย่างค าสั่ง 
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แบบ ปย. 2 

 โรงเรียน ................................... 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

  ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิน้สุดวนัที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 
 
 

 
(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 

 
(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

 
(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

(6) 

หน่วยงาน   
ที่รับผิดชอบ 

 
 

(7) 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งานยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน (O – NET)  
 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์            
ทางการเรียนจากการทดสอบ 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 
ป.6 และ ม.3  ให้สูงขึ้น ร้อยละ 3 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

จากการทดสอบระดับชาติ 

ขั้นพื้นฐาน (O – NET)  

ป.6 และ ม.3  ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย 

 

1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
Test blue print          
2. วางแผนการพัฒนา 
และการทดสอบให้
ครอบคลุมมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ตามกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้หลัก 
3. ก าหนดกิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้          
 4. พัฒนาคลังข้อสอบ
มาตรฐานการศึกษา       
5. ด าเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้                  
6. ด าเนินการวัด ติดตาม
และประเมินผล            
7. สรุปและรายงานผล 

 

กิจกรรมการควบคุมที่ก าหนดไว้มี

การปฏิบัติ ซ่ึงสามารถลดความ

เสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

งานยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน (O – NET)    

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ก าหนด เนื่องจาก            

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน

และตัวชี้วัดที่ก าหนด                        

2. ครูมีทักษะในการจัด   

การเรียนการสอน การคิด 

วิเคราะห์ไม่เพียงพอ 

 

1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา

ครูในการจัดการเรียน     

การสอน                            

2. สร้างเครือข่ายทาง

วิชาการภายในและภายนอก 

                                 

3. พัฒนาระบบนิเทศ 

ให้เข้มแข็ง 

 

31 ม.ค.2562 

 กลุ่มวิชาการ 

  

31 มี.ค.2562  

กลุ่มวิชากร 

 

31 ม.ค.2562  

กลุ่มวิชาการ 

 

 

 

            แบบ ปค.5 

ลายมือชื่อ..................................... 
       (นายมิตร  โปร่งใส) 
ต าแหน่ง ผอ.รร. ………….. 

  วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
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2.  น าแบบ ปค.5 (ของปงีบประมาณ 2561) มาติดตามผลการด าเนนิงานว่าได้ด าเนินการตามการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค.5 

  
 

จากข้อมูลขา้งต้นน าไปจัดท าแบบติดตาม ปค. 5 
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                                                                                         โรงเรียน ................................... 
รายงานการตดิตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
         ณ วันที่ 30 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกจิตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยง 

 

 

(2) 

การควบคุม 

ภายในที่มีอยู่ 

 

(3) 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

(4) 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

 

(5)                                

การปรับปรุง 

การควบคุม

ภายใน 

(6) 

หน่วยงาน            

ที่รับผิดชอบ 

 

(7) 

วิธีการติดตามและสรุปผล 

การประเมินผลข้อคิดเห็น 

 

 

(8)                                                                                                  

กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
งานยกระดบัผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน (O – NET)  

 เพื่อยกระดับผลสมัฤทธิ์          

ทางการเรียนจากการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 

ป.6 และ ม.3 ให้สงูขึ้น ร้อยละ 3 

ผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนจากการ

ทดสอบระดับชาติ

ข้ันพื้นฐาน  

(O – NET) ป.6  

และ ม.3 ไม่เป็นไป

ตามเปา้หมาย 

1.ศึกษาวิเคราะหข์้อมูล 

Test blue print        

2.วางแผนการพัฒนาและการ

ทดสอบให้ครอบคลุม

มาตรฐานและตวัชี้วัดตามกลุม่

สาระการเรียนรูห้ลัก     

3.ก าหนดกิจกรรม  

การจัดการเรียนรู ้        

4.พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน

การศึกษากจิกรรมการเรียนรู ้            

5. ด าเนินการจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้    

6. ด าเนินการวัด ติดตามและ

ประเมินผล 

7. สรปุและรายงานผล 

 กิจกรรมการ

ควบคุม ที่ก าหนดไว้

มีการปฏิบัติซึ่ง

สามารถลดความ

เสี่ยงลงได้ในระดับ

หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ

วัตถุประสงค ์

ที่ก าหนดไว ้

 

 

งานยกระดับ

ผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียน (O– NET) 

ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายก าหนด 

เนื่องจาก                 

1.การจัดกิจกรรม  

การเรียนรูไ้ม่

สอดคล้อง      

ตามมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดที่ก าหนด          

2. ครูมีทักษะในการ

จัดการเรียนการสอน

การคิด วิเคราะห ์

ไม่เพียงพอ 

1. ส่งเสริม

สนับสนุนพัฒนา

ครูในการจดั  การ

เรียน 

การสอน            

2. สรา้งเครือข่าย

ทางวิชาการ

ภายในและ

ภายนอก               

3. พัฒนาระบบ

นิเทศให้เข้มแข็ง 

31 ม.ค. 2562 

นายรัก  ใจด ี

 

 

 

31 มี.ค. 2562 

นายรัก  ใจด ี

 

 

31 ม.ค. 2562 

นารัก  ใจด ี

จากการติดตามเอกสารพบว่า                       

1.มีการพัฒนาครูโดยจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการยกระดับ

ผลสมัฤทธิ์การเรียนการสอน              

2.มีการสร้างเครือข่ายทาง

วิชาการครอบคลมุ

กลุ่มเปา้หมาย 

3.มีการพัฒนารูปแบบการนิเทศ

โดยใช้COACHING TEAMSและ

กระบวนการ PLC 

ผลการด าเนินงาน 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้นร้อยละ3.5 และ 

สามารถลดความเสี่ยงลงใน

ระดับที่ยอมรับได ้

 
ลายมือชื่อ........................................... 

(นายมิตร  โปร่งใส) 
ต าแหน่ง ผอ.รร..................................... 

วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 

       แบบติดตาม ปค.5 
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                                             โรงเรียน....................... 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

                                                   ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2562     แบบ ปค. 5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการด าเนนิการหรอื
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
  

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู ่

      

การประเมินผล             
การควบคุมภายใน                           

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
                             

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน             
ที่รับผิดชอบ 

                     

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
การนิเทศการศึกษา  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้
ได้รับความรู้ เพิ่มความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจใน
การท างานของบคุลากร 
 
 
 

 
 
1. การนิเทศงานวิชาการ 
และการเรียนการสอนยัง
ขาดรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย ไม่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่นภายนอกเขต
พื้นที่การศึกษา หรือการ
เชิญวิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ยังท าได้ไม่เพียงพอ 

 
 
1. มีการจัดระบบการ
นิเทศงานวิชาการ 
และการจัดการเรียน
การสอนภายใน
สถานศึกษา โดยมี
โครงสร้างการ
ด าเนินงานชัดเจน 
2. มีการนิเทศงาน
วิชาการ และการเรียน
การสอนตามปฏิทินที่
ก าหนดไว้ 
 

 
 
กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด
ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้   

 
 

1.รูปแบบและวิธีการการนิเทศ
งานวิชาการ และการเรียนการ
สอนยังไม่มีความหลากหลาย 
และไม่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาเนื่องจาก 
   1.1. ขาดการวางแผนและ
จัดระบบการนิเทศภายในแบบ
มีส่วนร่วม  
  1.2. ขาดการน าข้อมูลจาก
การประเมินภายใน มาใช้ใน
การวางแผนจัดระบบการ
นิเทศเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 

 
 
- จัดให้มีการประชุม
วางแผนก าหนด
เป้าหมายและวิธีการ
ด าเนินงานร่วมกันโดย
ใช้กระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
- จัดให้มีปฏิทินก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนอย่างเป็น
ระบบ 

 
 

12-14 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้า 
กลุ่มวิชาการ 

 
 
 
 

 19- 21 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้า 
กลุ่มวิชาการ 

 

 

(2)   (3) (4) (5) (6) (7) (1)   
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แบบ ปค.5 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่ส าคัญของหนว่ยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
  

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
      

การประเมินผล             
การควบคุมภายใน                           

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
                             

การปรับปรงุ 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน             
ที่รับผิดชอบ 

                     

  
 

3. มีการประเมินผลระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาตามแผนที่
ก าหนด 
4.  มีการพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ  
และการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาโดยความร่วมมือกับ
เขตพื้นที่การศึกษาอย่างใกล้ชิด 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ การนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษากับสถานศึกษา
อื่น ทั้งภายในเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นบางโอกาส 

 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่นภายนอกเขต
พื้นที่การศึกษา หรือการ
เชิญวิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ยังท าได้ไม่เพียงพอ 
เนื่องจาก 

2.1. ครูและบุคลากรมี
ภารกิจอื่นนอกเหนือ จาก

งานการสอนมาก  
  2.2. ไม่ได้ก าหนดแผนงาน 
หรือโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา 
หรือเชิญวิทยากรภายนอก
มาให้ความรู้ไว้ชัดเจน 

- ก าหนดแผนงาน 
หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่น 
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษาหรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมา
ให้ความรู้ไว้ชัดเจนใน
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
- จัดให้มีปฏิทินก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนอย่างเป็น
ระบบ 

26-28 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้า 
กลุ่มวิชาการ  

 
 
 
 
 
 

29- 30 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้า 
กลุ่มวิชาการ 

    
                                                                   

(2)   (3) (4) (5) (6) (7) (1)   

ลายมือช่ือ........................................... 
                    (นายมิตร  โปร่งใส) 
   ต าแหน่ง ผอ.รร..................................... 
        วันที ่25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 



 
 
 
3.  ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบประเมนิ 5 องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยงาน 
    แล้วสรุปลงในแบบ ปค.4 

 จากการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ ง 5 องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่  4  
เรื่ อ งส ารสน เทศและการสื่ อสารมี ก ารจั ดท าข้ อมู ล  ส ารสน เทศ ไม่ ค รบถ้ วน  ถู กต้ อ งและ เป็ นปั จจุ บั น  
เนื่องจากบุคลากรขาดความรู้และทักษะในการจัดระบบสารสนเทศจึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขโดยส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับ

การอบรมให้มีความรู้และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะในการจัดท าระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

จากข้อมูลขา้งต้นน าไปจัดท าแบบประเมนิ 5 องค์ประกอบ และแบบ ปค.4 
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แบบประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
(1) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม 
(2) ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจาก       
ฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
(3) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
(4) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจงูใจ พัฒนาและ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
(5) หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
2. การประเมินความเสี่ยง 
(6) หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน       
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ          
ที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 
(7) หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะหค์วามเสี่ยง เพื่อก าหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
(8) หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการ
ประเมนิความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
(9) หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบ     
อย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
3. กิจกรรมการควบคุม 
(10) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยง      
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
(11) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
(12) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบาย 
ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
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ชื่อผู้ประเมิน คณะกรรมการติดตามประเมินผลของ รร.........       
วันที่..15... เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 
สรุป/วิธีการทีค่วรปฏิบัต ิ
โรงเรียน                 มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารยังไมม่ีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 
 
 

จุดที่ควรประเมิน ความเห็น/ค าอธิบาย 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
(13) หน่วยงานจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมี
คุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในควบคุมภายใน
ที่ก าหนด 
(14) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ ร่วมถึงวัตถุประสงค์
และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
(15) หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
(16) หน่วยงานระบุ พัฒนาและด าเนินการประเมินผลระหว่างการ
ปฏิบัติงานและหรือเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มี
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(17) หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของ 
การควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 
หน่วยงานมีการจัดท าข้อมูล สารสนเทศไม่ครบถ้วน 
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 

- มีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศที่หลากหลาย
ช่องทางมีความเพียงพอและเหมาะสม 
 
- มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเว็บไซต์ 
เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก 
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โรงเรียน...................................... 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรบัระยะเวลาด าเนินงานสิน้สุด วนัที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 

 

 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
 
 

 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
 
 

 

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
         ห น่ ว ย ง าน มี ก า ร จั ด ท า ห รื อ จั ด ห า แ ล ะ ใช้ ส า ร ส น เท ศ 
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง  และมี คุณ ภ าพ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม 
การควบคุมภายในควบคุมภายในที่ก าหนด มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศ ร่วมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่ก าหนด และมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 

 
โรงเรียน................ มีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศ

ที่หลากหลายช่องทาง มีความเพียงพอและเหมาะสม 

มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเว็บไซต์เพื่อสื่อสารกับ

บคุคลภายนอกแต่อย่างไรก็ตามการจัดท าข้อมูล 

สารสนเทศยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 

 

5. การติดตามประเมินผล 
 
 

 
 

 

ผลการประเมนิโดยรวม 
 โรงเรียน...........................ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  ครบ 5 องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2561 เพียงพอเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่มีความเสี่ยงอยู่ จึงจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในตามแบบ ปค.5 ด้วยแล้ว 
  

     ลายมือชื่อ.......................................................... 
                       (นายมิตร โปร่งใส). 
    ต าแหน่ง ผอ. รร............................ 
              วันที่ 25 เดือน ตลุาคม พ.ศ.2562 
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4.  เมื่อด าเนินการตามขอ้ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ใหน้ ากิจกรรม/งานที่ผลการด าเนินงานยังไม่ลดความเสี่ยงลงตามข้อ 2 และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่
พบใหม่ตามข้อ 3 และแบบ ปค.5 ของกลุ่ม/หน่วย/งาน ที่ส่งมาให้หน่วยงาน โดยให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคดัเลือกกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงใน
ระดับหน่วยงาน แล้วสรุปลงในแบบ ปค.5 
 
                                                                                                                                                                                         แบบ ปค. 5 

โรงเรียน....................... 
รายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ส าหรบัระยะเวลาการด าเนนิงานสิ้นสุด วนัที่ 30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2562 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 

การประเมินผล             
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน             
ที่รับผิดชอบ 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
การนิเทศการศึกษา  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานให้ได้รับความรู้ เพิ่ม
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้ดีขึ้น  
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างานของ
บุคลากร 
 
 

 
 
1. การนิเทศงานวิชาการ 
และการเรียนการสอนยัง
ขาดรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย ไม่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่นภายนอกเขต
พื้นที่การศึกษา หรือการ
เชิญวิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ยังท าได้ไม่เพียงพอ 

 
 
1. มีการจัดระบบการ
นิเทศงานวิชาการ และ
การจัดการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา โดยมี
โครงสร้างการด าเนินงาน
ชัดเจน 
2. มีการนิเทศงานวิชาการ 
และการเรียนการสอนตาม
ปฏิทินที่ก าหนดไว้ 

 
 
กิจกรรมการ
ควบคุมที่ปฏิบัติ
อยู่จริงสามารถ
ลดความเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่งแต่
ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้   

 
 

1.รูปแบบและวิธีการการนิเทศงานวิชาการ 
และการเรียนการสอนยังไม่มีความ
หลากหลาย และไม่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาเนื่องจาก 
   1.1. ขาดการวางแผนและจัดระบบการ
นิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม  
  1.2. ขาดการน าข้อมูลจากการประเมิน
ภายใน มาใช้ในการวางแผนจัดระบบการ
นิเทศเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 

 
 
1. จัดให้มีการประชุม
วางแผนก าหนด
เป้าหมายและวิธีการ
ด าเนินงานร่วมกันโดย
ใช้กระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
2. จัดให้มีปฏิทินก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนอย่างเป็นระบบ 

 
 

12-14 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้ากลุ่ม
วิชาการ 

 
 
 

19- 21 พ.ย. 62 
นายใหม่  รกัหมู ่

หัวหนา้กลุ่มวิชาการ 

จากข้อมูลขา้งต้นน าไปจัดท าแบบ ปค.5 

(2)   (3) (4) 
(5) (6) (7) (1

)   
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แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค ์

 

ความเสี่ยง 

  

การควบคุมภายในที่มีอยู ่

      

การประเมินผล             
การควบคุมภายใน                           

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 

 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงาน             
ที่รับผิดชอบ 

                     

  

 

3. มีการประเมินผลระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาตามแผนที่
ก าหนด 
4.  มีการพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ  
และการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาโดยความร่วมมือกับ
เขตพื้นที่การศึกษาอย่างใกล้ชิด 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ การนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอื่น ทั้งภายในเขต
พื้นที่การศึกษาเป็นบางโอกาส 

 2. การแลกเปลีย่นเรียนรู้
กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพืน้ที่
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ยังท าได้ไม่
เพียงพอ เนื่องจาก 
2.1. ครูและบุคลากรมี
ภารกิจอื่นนอกเหนือ 
จากงานการสอนมาก  

  2.2. ไม่ไดก้ าหนด
แผนงาน หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่นภายนอก
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ
เชิญวิทยากรภายนอกมา
ให้ความรู้ไว้ชัดเจน 

3. ก าหนดแผนงาน 
หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่น 
ภายนอกเขตพืน้ที่
การศึกษาหรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมา
ให้ความรู้ไว้ชัดเจน
ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

4. จดัให้มีปฏทิิน
ก ากับตดิตามการ
ด าเนินงานตามแผน
อย่างเป็นระบบ 

26-28 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้า 
กลุ่มวิชาการ 

 
 
 
 
 
 

29- 30 พ.ย. 62 
นายใหม่  รักหมู่ 

หัวหน้า 
กลุ่มวิชาการ 

 

 

(2)   (3) (4) 
(5) (6) (7) 

(1)   
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกจิอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงาน 

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
 (1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 
 
 

(3) 

การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 
 
 

(6) 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 
 
 

(7) 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สารสนเทศและการสื่อสาร 
    เพื่อใหจ้ัดท าข้อมูลสารสนเทศ  
ที่ครอบคลุมเพียงพอสามารถ
น าไปใช้ในการบริหารงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

 
 

การจัดท าข้อมูล สารสนเทศ
ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องและ 
เป็นปัจจุบัน 

 

1.ศึกษาวิเคราะห์นโยบายและ

แผนสารสนเทศและการสื่อสาร

ของ สพฐ.และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

2.ศึกษาวิเคราะห์ความ

ต้องการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของ

สพป. และสถานศึกษา 

3.จัดท าแผนการด าเนินงาน 

4.มีการสื่อสารหลากหลาย

ช่องทาง 

 
 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว้มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถ
ลดความเสี่ยงได้ แต่
ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

 
 
การปฏิบัติงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ เนื่องจาก 
บุคลากรยังขาดความรู้
และทักษะในการ
จัดระบบสารสนเทศ 

 
 
1. ส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการจัดระบบ
สารสนเทศ 
2. ศึกษาดูงานเพื่อฝึกทักษะ
การจัดท าระบบสารสนเทศ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 

 
 
31 ม.ค. 2563 

กลุ่มบริหาร 
งานทั่วไป 

31 มี.ค. 2563 
กลุ่มบริหาร 
งานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

             ลายมือช่ือ................................... 
                           (นายมิตร โปร่งใส) 
               ต าแหน่ง ผอ.รร. ......................... 
                 วันที่ 25  เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 
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แบบ ปอ.3 

แบบ ปอ.3 

5. น ากิจกรรม/งานที่ปรากฏในแบบ ปค.5 มาสรุปลงในแบบ ปค.1 
    

 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
โรงเรียน.............................  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ .............เดือน

............... พ.ศ. .......... ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของ
หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับ
การเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงเรียน....................เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติ
ตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภาย ในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

การนิเทศการศึกษา 
1. ความเสี่ยงทีม่ีอยู่ที่ตอ้งก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

                        1.1  การนเิทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนยงัขาดรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ไม่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา เนื่องจาก 
       -  ขาดการวางแผนและจัดระบบการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม  
     -  ขาดการน าขอ้มูลจากการประเมินภายใน มาใช้ในการวางแผนจัดระบบการนิเทศเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 

    1.2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือการเชิญวิทยากร 

ภายนอกมาให้ความรู้ยงัท าได้ไม่เพียงพอ 

- ครูและบุคลากรมีภารกิจอื่นนอกเหนือ จากงานการสอนมาก  

     - ไม่ได้ก าหนดแผนงาน หรือโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาใหค้วามรู้ไว้ชัดเจน 

                     2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

     2.1  จัดให้มกีารประชุมวางแผนก าหนดเป้าหมายและวิธีการด าเนินงานร่วมกันโดยใชก้ระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

   2.2  จัดให้มปีฏิทินก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 

   2.3  ก าหนดแผนงาน หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น ภายนอกเขตพืน้ที่การศึกษา 
หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาใหค้วามรู้ไว้ชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

   2.4  จัดให้มปีฏิทินก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 

 

แบบ ปค. 1 
จากข้อมูลขา้งต้นน าไปจัดท าแบบ ปค.1 
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  ............................................... 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

การด าเนินงาน…………………………………………………………………………………………………………เนื่องจาก 

     1.1........................................................................................................................................................ 

     1.2 ...................................................................................................................................................... 

   2. การปรับปรงุการควบคุมภายใน 

     2.1 ........................................................................................................................................................ 

     2.2  .......................................................................................................................................................... 

 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

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

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

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

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

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

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

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

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

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

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

  การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

     การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากบุคลากร 

ยังขาดความรู้และทักษะในการจัดระบบสารสนเทศ 

                     2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

      2.1 ส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ 

                         2.2 ศึกษาดูงานเพ่ือฝึกทักษะการจัดท าระบบสารสนเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ลายมือชื่อ.............................................. 
                 (นายมิตร โปรง่ใส) 
ต าแหน่ง ผอ.รร.................................. 
    วันที่ 25  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
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